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1 Onderzoek naar de ef fectiviteit van de sociale pijler

‘De sociale pijler is het zorgenkind van het gsb’
(Kwekkeboom et al. 2002: 37)

1.1 Vragen uit onbehagen

In 1999 begon ik met advieswerk aan gemeenten bij een klein bureau – Vrijbaan – dat 
zich naar eigen zeggen bezighield met ‘sociale vraagstukken’. In de jaren die volgden 
heb ik voor gemeenten allerlei onderzoeks-, advies- en beleidsopdrachten uitgevoerd 
op onderwerpen als integratie en inburgering, arbeidsmarkt en sociale activering en 
welzijnswerk. Ik had daarbij het geluk dat ik niet alleen voor gemeenten werkzaam 
was, maar ook regelmatig de gelegenheid had om concrete, aan één beleidsterrein 
gekoppelde opdrachten in gemeenten te combineren met meer op algemene trends 
en overzicht gerichte opdrachten voor ministeries (Hoenderkamp en Den Uyl 2001, 
2003b; Hoenderkamp et al. 2003a; Hoenderkamp 2002, 2005b; Blanken et al. 2004).1

Debat over de effectiviteit van sociaal beleid
Tijdens de uitvoering van de meer abstracte opdrachten voor met name de rijksover-
heid werd mij al snel duidelijk dat zich landelijk op het terrein van sociale vraagstuk-
ken een fel debat afspeelde over de vraag of de effectiviteit van het overheidsbeleid 
wel voldoende was en hoe die eventueel verbeterd zou kunnen worden. Dit debat 
werd bijvoorbeeld gevoerd over de nota’s van de directie Sociaal beleid van het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), dat in 1998 een Welzijnsnota had 
uitgebracht, in 1999 een Landelijk beleidskader lokaal sociaal beleid en dat vanaf 
2000 doende was met de evaluatie van de Welzijnswet. Centrale vraag in de discus-
sie rond het beleid van vws was hoe het welzijnsterrein zich had ontwikkeld sinds 
de decentralisatie middels de nieuwe Welzijnswet van 1994. Omdat het antwoord op 
die vraag niet al te rooskleurig was, volgde de afgeleide vraag hoe de rijksoverheid op 
dit gedecentraliseerde beleidsterrein kon zorgen dat de ambitieuze doelstellingen – 
achterstandbestrijding en verbetering van sociale cohesie – uit het rijksbeleid goed 
werden ingevoerd.

1 Door een opdracht om in het kader van het Bestuursakkoord nieuwe stijl (bans) de stand van zaken 
met betrekking tot lokaal sociaal beleid in kaart te brengen, raakte ik ingevoerd in het welzijnsbe-
leid en -veld. Een opdracht om gedurende (uiteindelijk) anderhalf jaar drie projecten in grote steden 
van dichtbij te volgen in het kader van de motie De Boer leidde tot betrokkenheid bij de sociale pijler 
van het grotestedenbeleid. De motie van de kamerleden De Boer, Rijpstra en Van Gent vraagt te 
experimenteren met het afschaffen van belemmerende rijksregelgeving om zo de effectiviteit van 
de sociale pijler te verhogen (29 juni 2000, Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 21062, nr. 92). In 
het eindrapport van dat onderzoek is een belangrijk deel van de ingrediënten van dit proefschrift in 
rudimentaire vorm terug te vinden (Hoenderkamp et al. 2003a).
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De meest zichtbare discussie over de effectiviteit van het overheidsbeleid dat zich 
richt op sociale vraagstukken, speelde zich echter niet af naar aanleiding van het 
beleid van het ministerie van vws, maar naar aanleiding van het beleid van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk). Dit ministerie was 
verantwoordelijk voor het grotestedenbeleid (gsb) dat in 1995 met vier steden was 
begonnen, een aantal dat in de jaren daarna snel uitgroeide naar 25 steden.2 Met 
een nieuwe periode grotestedenbeleid vanaf 1999 in het vooruitzicht, werd in 1998 
op grote schaal teruggeblikt op de eerste jaren van dit beleid (Commissie Brinkman 
1998; Ministerie van bzk 1998; ser 1998; eim 1998; Van Laan 1998; G4 1998; G21 
1998).

De beschouwingen verschillen op onderdelen van elkaar, maar ze hebben ook 
veel gemeenschappelijk. In het algemeen zijn de rapporten positief over het inge-
zette grotestedenbeleid en wordt gepleit voor de continuering hiervan, maar men is 
kritisch over de resultaten op het sociale terrein.

‘De algemene teneur in de diverse beschouwingen [voorafgaand aan de tweede periode 
grotestedenbeleid; jh] is, dat gedurende de jaren negentig duidelijke verbeteringen zijn 
opgetreden in de grote steden die deels het gevolg zijn van de algehele gunstige economi-
sche situatie in Nederland, maar deels ook van het gevoerde stedelijk beleid, [maar] dat er 
sprake is van hardnekkige problemen op het vlak van sociale achterstand en op het vlak 
van leef baarheid en veiligheid. Deze problemen treden met name op bij de meest kwetsbare 
groepen en gebieden in de steden’ (Duyvendak en Engbersen 2001: 6).

Daarmee vormen deze beschouwingen de aftrap van een discussie die – nadat in 
de tweede periode het grotestedenbeleid werd gecontinueerd in drie zogenoemde 
 pijlers – al snel bekend kwam te staan als ‘het achterblijven van de sociale pijler’ 
(rmo 2001a: 15). Deze discussie loopt door tot aan de dag van vandaag.

‘Signalen uit de grote steden, waaronder memoranda van de G21 en de G4, onderstre-
pen de noodzaak om de komende regeerperiode meer aandacht te besteden aan de sociale 
infrastructuurversterking naast de versterking van de ruimtelijk-fysieke en economische 
structuur’ (Commissie Etty 1998: 3).

‘De grote steden in ons land worden geconfronteerd met enerzijds een hardnekkig probleem 
van achterstand en sociale ongelijkheid en anderzijds een probleem van gebrekkige sociale 
cohesie. De paradoxale situatie doet zich voor dat de steden als geheel de vruchten plukken 
van de gunstige economische situatie en het recente grotestedenbeleid, maar dat juist spe-

2 Het is niet zo verwonderlijk dat de discussie rond het grotestedenbeleid van het ministerie van bzk 
de discussie rond het welzijnsbeleid van het ministerie van vws overvleugelde. Juist in de grote 
steden manifesteerde zich al vroeg in de jaren negentig een aantal sociale vraagstukken met grote 
urgentie (Commissie Montijn 1989; ser 1998; wrr 1990) en het was het grotestedenbeleid dat door 
de steden als vehikel werd gebruikt om deze vraagstukken te agenderen (Commissie Brinkman 
1998: 3).
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cifieke kwetsbare groepen onder de stadsbewoners en ook de grootstedelijke achterstands-
wijken daarvan minder profiteren dan beoogd’ (Duyvendak en Engbersen 2001: 19).

‘Verschillende zelfevaluaties en visitaties hebben aan het licht gebracht dat juist de sociale 
pijler zwak is ontwikkeld’ (Roes 2002: 20).

‘In de bestrijding van hardnekkige maatschappelijke achterstanden is zeker wel vooruit-
gang geboekt, maar de resultaten zijn bescheiden in relatie tot de beleidsinspanningen’ 
(scp 2004: 340).

‘Het sociale terrein blijft achter’ (Kabinet Balkenende iv 2007).

De context waarin deze discussie werd gevoerd, ontwikkelde zich snel. De eerste 
jaren van mijn werkzame bestaan bestreken het explosieve tijdvak van de hoogtij-
dagen van Paars tot en met de nasleep van de roerige verkiezingen van mei 2002. De 
aanslagen op het World Trade Center in New York en de moord op Pim Fortuyn vielen 
ook in deze periode.

Waren de probleemanalyses aan het eind van de jaren negentig doorgaans van 
het type ‘het gaat goed, maar het kan altijd beter’, de analyses van enkele jaren later 
ademden een sfeer van ‘het is dramatisch gesteld met de sociale pijler en alles moet 
anders’. Daarbij moet duidelijk zijn dat het laatste type analyse niet was voorbehou-
den aan Pim Fortuyn en de zijnen, maar binnen een jaar werd overgenomen door een 
meerderheid van de overige politieke partijen en de media (zie § 1.3.2).

Gevoel van onbehagen
Het is in deze periode van radicalisering van analyses dat bij mij een gevoel van 
onbehagen begon te ontstaan. Al eerder had ik de ervaring opgedaan dat er een 
grote discrepantie bestond tussen enerzijds de alledaagse werkelijkheid van mijn 
opdrachtgevers – lokale ambtenaren met boven zich wethouders – en anderzijds de 
papieren werkelijkheid van landelijke beleidsnota’s. De mooie concepten en begrip-
pen uit landelijke kaders zoals het Landelijk beleidskader lokaal sociaal beleid van 
vws of het grotestedenbeleid van bzk bleken op lokaal niveau vaak een ontnuchte-
rende vorm te hebben: ‘Integrale beleidsvorming’ bleek te bestaan uit het aanhoren 
van elkaars plannen om vervolgens je eigen weg te gaan. ‘Interactieve beleidsvor-
ming’ bleek te gaan om het ontwijken van de vaste stokpaardjes van buurtburge-
meesters en beroepsinsprekers. De ‘wijkaanpak’ bestond uit enerzijds het recht 
leggen van stoeptegels en anderzijds het kunstmatig verbinden van bewoners aan 
buren en woonomgeving waarmee ze van nature weinig hadden. ‘Resultaatsturing’ 
bleek vooral te maken te hebben met ambtelijk vakmanschap bij het naar elkaar toe 
schrijven van bestaande projecten of reeds behaalde resultaten en subsidievoorwaar-
den. ‘Professionalisering’ en ‘cultuurveranderingstrajecten’ bleken te draaien om 
het verplicht volgen van workshops van een of twee dagdelen. En ‘programmatisch 
werken’ was in veel gevallen het verhangen van bordjes.
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‘De uitvoeringspraktijk – de reële werkelijkheid – gedraagt zich dan ook doorgaans anders 
dan de papieren werkelijkheid’ (Stuiveling 2007: 3).3

Deze discrepantie tussen (rijks)beleid en (gemeente)praktijk betekende niet dat ik 
alles wat op lokaal niveau gebeurde negatief beleefde. In tegendeel, juist op lokaal 
niveau werden in mijn beleving successen geboekt en resultaten behaald, maar de 
belevingswereld en handelingswijze van de betrokken ambtenaren was veelal een 
stuk prozaïscher dan het beeld dat in de papieren werkelijkheid werd geschetst. 
Achter alle beleidsvoorstellen bleek een praktijk schuil te gaan die veel minder mooi 
en samenhangend was en die bovendien ondanks alle veranderingsretoriek een grote 
continuïteit vertoonde.4

‘Ondanks alle teksten over “innoveren” en “vernieuwen” wordt op dit terrein al decennialang 
gebruik gemaakt van een uitermate stabiel gedachtegoed’ (Engbersen 2003: 19).

In de Paarse periode was er behalve beïnvloeding van boven naar beneden, van de 
kaders van de rijksoverheid naar de concrete praktijken in de gemeenten, ook sprake 
van beïnvloeding in omgekeerde richting. Het rijksbeleid werd door de beleids-
praktijken beïnvloed. Zo kan de opzet van de tweede periode grotestedenbeleid 
(1999-2003)5 zelfs begrepen worden als een poging van de rijksoverheid om gehoor 
te geven aan de oproepen van gemeenten om extra aandacht, extra ondersteuning en 
extra ruimte te krijgen, bijvoorbeeld via de memoranda van de G4 (1998) en de G21 
(1998) en de rapporten van de Commissies Etty (1998) en Peper (1998).

Er was met andere woorden sprake van een min of meer productieve spanning 
tussen lokale praktijk en landelijk beleid. Het rijk stimuleerde gemeenten en daagde 
deze uit om up-to-date, effectief en efficiënt te zijn. Gemeenten pakten deze uitda-
ging op – zonder klakkeloos alle rijksinput over te nemen – en bewerkten het rijk in 
de richting van besluiten die hen in staat zouden stellen om dat waar te maken.6

Met de verharding van de analyses in de loop van 2001 nam de discrepantie tussen 
de beleidspraktijken in gemeenten en de analyses in het nationale debat echter snel 
toe. En voor een deel werd zelfs de inhoudelijke band verbroken. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (vng) verwoordt een soortgelijk gevoel in een manifest 
omtrent integratiebeleid uit 2004.

3 In het vervolg van dit boek, bijvoorbeeld in paragraaf 2.2 en de hoofdstukken 7 en 9, zullen we zien 
hoe ironisch het is dat juist de president van de Algemene Rekenkamer deze uitspraak voor haar 
rekening neemt.

4 Kwekkeboom et al. (2002: 27-28) wezen op de zeer geringe doorwerking van de landelijke Welzijns-
nota’s op lokaal niveau. Hoenderkamp et al. (2000: 17) concludeerden hetzelfde met betrekking tot 
het Landelijk beleidskader lokaal sociaal beleid.

5 Uiteindelijk is deze periode met een jaar verlengd tot 2004. De hier beschreven kaders zijn echter 
opgesteld in de tijd dat men uitging van een looptijd tot 2003.

6 Gilsing (2005: 320-322) stelt met betrekking tot het jeugdbeleid juist wel doorwerking van rijkska-
ders op lokaal niveau vast, maar concludeert daarbij dat er behalve financiële middelen vooral sprake 
is van een heleboel inperkende ‘agenda-setting’ en zelfs procesvoorschriften.
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‘Gemeenten zien in het landelijke debat over de integratie van allochtonen maar weinig 
aanknopingspunten voor eigen beleid. Dit heeft deels te maken met het feit dat ze de 
scherpte en de verharding van het debat te extreem vinden, maar ook met het feit dat men 
zich op lokaal niveau met andere onderwerpen bezighoudt’ (vng 2004: 7).

Met een nationaal debat waarin veelvuldig wordt gepleit voor radicale koerswijzigin-
gen – of het nu gaat om integratie, arbeidsmarktbeleid of het zorgstelsel –, werd lan-
delijke beleidsvorming in toenemende mate een bedreiging voor (bestaand) lokaal 
beleid dat tijd kostte en continuïteit nodig had.

Bijdrage aan het debat vanuit de praktijk
Het is tegen deze achtergrond dat in de loop der jaren bij mij – uitgaande van mijn 
eigen praktijk – de gedachte is ontstaan om een bijdrage te leveren aan het debat 
over de effectiviteit en dus de toekomst van de sociale pijler. In dit debat wordt zoals 
gezegd al minstens tien jaar met grote eenstemmigheid een aantal zaken gesigna-
leerd. Maatschappelijke problemen worden niet of slechts mondjesmaat opgelost. De 
rationaliteit van besluitvorming en uitvoering is vaak ver te zoeken. Overheidshande-
len kenmerkt zich door traagheid, bureaucratie, voorzichtigheid, verkokering en een 
algeheel gebrek aan slagvaardigheid en probleemoplossend vermogen. Kortom, over 
de vraag of alle inspanningen in de sociale pijler effectief zijn bestaat grote twijfel en 
over het feit dat ze niet efficiënt zijn zelfs grote consensus.

Hoewel in de kritiek sommige van deze verschijnselen bovenmatig worden uit-
vergroot en er zeker vanaf ongeveer 2000 erg weinig aandacht is voor wat wel goed 
gaat, zal de lezer in dit proefschrift maar weinig empirische gegevens aantreffen die 
de critici op dit punt weerspreken. Het punt waarop dit proefschrift wel de discus-
sie met de critici wenst aan te gaan, betreft de beoordeling en waardering van deze 
feiten. De algemene stelling zal daarbij zijn dat de wereld van de sociale pijler naar 
zijn aard ambigu, ambivalent en niet rationeel is. De critici hanteren een veel te opti-
mistisch referentiekader wanneer ze kijken naar de mogelijkheden om rationeel en 
effectief te zijn, waardoor de waarderingen zelf stelselmatig veel negatiever worden 
dan wanneer ze een meer realistisch referentiekader zouden hanteren.

Mijn bijdrage zal er vooral op gericht zijn om de werkelijkheid van de sociale pijler 
een steviger positie te geven vis-à-vis de concepten uit het meer abstracte debat. Om 
dat te kunnen doen, is het echter van belang eerst nader in te gaan op wat precies het 
object van dit onderzoek is. Dat object is hierboven omschreven als de sociale pijler, 
maar dat is – zoals zal blijken – een enigszins problematisch begrip, omdat het 
verwijst naar verschillende zaken. Voor de bepaling van het onderzoeksobject is het 
beter terug te grijpen op de meer algemene beschrijving uit het begin van dit hoofd-
stuk: ‘overheidsbeleid met betrekking tot sociale vraagstukken’. Deze inleiding heeft 
duidelijk gemaakt dat het hierbij gaat om een brede opvatting van beleid. Niet alleen 
de formeel vastgestelde beleidsdocumenten, maar ook de lokale praktijken waar het 
papier tot leven komt, hoort tot het onderzoeksobject. Wagenaar (1997) spreekt in dit 
verband van ‘beleidspraktijken’.
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Beleidspraktijken met betrekking tot sociale vraagstukken zijn echter niet de enige 
onderzoeksobjecten. Omdat dit onderzoek voortkomt uit het gevoel dat het debat 
over de sociale pijler de werkelijkheid geen recht doet, moet niet alleen deze werke-
lijkheid worden onderzocht, maar ook het debat zelf. Of iets preciezer, de werkelijk-
heid van de sociale pijler zoals deze in het debat wordt gepresenteerd.

Beide zaken worden in dit boek onderzocht en geanalyseerd door vanuit de 
praktijk omhoog te werken. Eerst worden drie beleidspraktijken beschreven en 
geïnterpreteerd. Vervolgens worden opvallende verschijnselen uit deze praktijk 
geanalyseerd met behulp van inzichten uit de organisatiewetenschappen, bestuurs-
kunde en maatschappijwetenschappen. Tot slot worden de conclusies die op basis 
van deze exercitie kunnen worden getrokken, gecontrasteerd met de conclusies van 
de participanten van het Nederlandse debat over de sociale pijler.

We zullen zien dat de werkelijkheid van de sociale pijler zoals die in het debat 
(impliciet) wordt geconstrueerd, sterk afwijkt van de werkelijkheid uit de beleids-
praktijk. Voor een deel is er sprake van (over)simplificatie van de complexe werkelijk-
heid. In de beleidspraktijken spelen tientallen factoren een rol in de processen van 
beleidsvoorbereiding, -vorming en -realisering. Sommige van deze factoren hebben 
direct te maken met de doelstellingen van dit beleid, vele andere niet. In het debat 
over de sociale pijler wordt deze tweede categorie factoren ofwel genegeerd, ofwel 
beschouwd als anomalie. Ze dragen immers niet bij aan doelbereiking en lijken deze 
zelfs te frustreren. Nadere analyse van deze factoren zal echter duidelijk maken dat 
zij niet kunnen worden afgedaan als anomalie of als ongewenst. Ze vervullen vaak 
belangrijke functies of zijn te verklaren vanuit een logica die niets met het bereiken 
van het beleidsdoelen te maken heeft.

In dit hoofdstuk volgt een verdere introductie op het onderwerp van dit onder-
zoek. Eerst wordt beschreven welke werkelijkheid schuilgaat achter het begrip soci-
ale pijler (§ 1.2). Daarna wordt het debat over de sociale pijler beschreven (§ 1.3). Die 
ideeën die in dat debat naar boven komen, zullen later in dit boek weer terugkeren.

1.2  De sociale pijler

Over de sociale pijler hebben velen een mening, maar slechts weinigen weten precies 
wat er achter dit begrip schuilgaat. In de vorige paragraaf is uitgelegd dat het gebrek 
aan voeling met de beleidspraktijken op lokaal niveau een van de bronnen van onbe-
hagen is die tot dit boek heeft geleid. Om de praktijken en de analyses die verderop 
in dit boek aan de orde komen te kunnen volgen, is het van belang dat voor iedereen 
duidelijk is waar we het over hebben.

Het gebrek aan kennis van de praktijk van de sociale pijler komt vaak voort uit 
onwetendheid, maar heeft ook te maken met het begrip zelf, dat niet erg helder is. 
De doelstelling van deze paragraaf is daarmee tweeledig. Enerzijds is hij bedoeld om 
duidelijk te maken wat de sociale pijler in de praktijk betekent. Anderzijds maakt hij 
expliciet waar de grenzen in dit proefschrift zijn getrokken bij het inkaderen van de 
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sociale pijler. Deze paragraaf daalt als het ware af van de formele beleidsdoelstellin-
gen naar de mensen die actief zijn. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het concept 
sociale pijler, het beleid van de sociale pijler, de voorzieningen van de sociale pijler, 
de activiteiten van de sociale pijler en ten slotte de actoren in de sociale pijler.

1.2.1 Het concept sociale pijler
Het begrip sociale pijler is een relatief nieuw concept dat zijn oorsprong vindt in het 
kader van het grotestedenbeleid. Dit beleid is in 1995 gestart door het eerste Paarse 
kabinet als antwoord van het rijk op de vraag van de vier grote steden om extra inves-
teringen te doen. Deze investeringen zouden specifieke grootstedelijke vraagstukken 
het hoofd moeten bieden en zo ‘de negatieve spiraal waarin de steden zich bevinden 
[…] keren’ (G4 1995). Het begrip sociale pijler werd in deze periode nog niet gebruikt.

Het grotestedenbeleid werd in de eerste periode (1995-1998) door de bank geno-
men positief beoordeeld, maar er was wel kritiek op de inzet die te versnipperd zou 
zijn en om meer integraliteit vroeg (Visitatiecommissie grotestedenbeleid 1998; 
Commissie Etty 1998).

In lijn met de insteek in het regeerakkoord van het tweede Paarse kabinet is 
daarom in de tweede periode (1999-2003) gekozen voor een meer integrale inzet 
(Ministerie van bzk 1998). Er zijn toen drie pijlers geïntroduceerd: de pijler werk en 
economie, de fysieke pijler en de sociale pijler. De gedachte achter deze metafoor was 
dat een effectieve aanpak van de problemen in grootstedelijke achterstandswijken 
geschraagd moest worden door pijlers die elkaar kunnen versterken. De geschiede-
nis had immers geleerd dat geïsoleerde verbeteringen op bijvoorbeeld het fysieke 
terrein (stadsvernieuwing) op zijn best tot kortdurende verbeteringen in de leefsitu-
atie leiden en snel weer verwateren bij voortdurende sociale problemen (Ministerie 
van bzk 1998).

Ook binnen de pijlers moest men echter streven naar integraliteit. Zolang steden 
alle energie moeten steken in het oplossen van inefficiëntie binnen bijvoorbeeld het 
sociale of economische domein, zal de benodigde domeinoverschrijdende meer-
waarde buiten bereik blijven (Duyvendak en Engbersen 2001; De Boer et al. 2004).

In de sociale pijler zijn vervolgens in de tweede periode van het grotestedenbeleid 
25 regelingen ondergebracht – van inburgering tot voor- en vroegschoolse educatie, 
van leefbaarheidgelden tot middelen voor de reïntegratie van werklozen – met een 
totale omvang van ongeveer 550 miljoen euro per jaar. Daarbij kregen steden meer 
vrijheid dan gebruikelijk om te schuiven tussen regelingen.7

De term sociale pijler is dus relatief nieuw en nauw verbonden met het grotesteden-
beleid. In de bijna tien jaar dat de term nu wordt gebruikt, is hij echter in snel tempo 
ingeburgerd en inmiddels wordt de term ook gebruikt als aanduiding van wat als 

7 Een van de kritieken op het grotestedenbeleid vanuit de steden is echter dat ook in deze constellatie 
de verschillende regelingen bleven bestaan en dat de verantwoording in het kader van dit beleid niet 
in plaats van verantwoording per regeling kwam, maar ernaast.
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sociaal beleid bekendstaat. Dat is te verklaren. Ruim een half miljard euro is welis-
waar een aanzienlijk bedrag, maar valt in het niet bij de totale middelen die omgaan 
in het sociale beleid op gemeentelijk niveau.8 Niet alleen financieel, ook inhoude-
lijk is de sociale pijler van het gsb ii veel smaller dan het hele sociale domein. Veel 
sociale onderwerpen worden niet via de gemeente gefinancierd en aangestuurd 
(politie, justitie, onderwijs, zorgaanbieders) en vallen dus ook niet onder de sociale 
pijler van het grotestedenbeleid. Daarnaast zijn er sociale onderwerpen die wel via 
de gemeente, maar niet via het grotestedenbeleid lopen (de bijstand, het armoede-
beleid). Een laatste categorie onderwerpen, inburgering bijvoorbeeld, loopt slechts 
gedeeltelijk via het grotestedenbeleid.9 Wie vanuit de praktijk van sociale vraagstuk-
ken naar het relevante beleid kijkt (en dat sociale pijler noemt), bedoelt dus een veel 
breder scala aan beleid dan de 25 regelingen die de sociale pijler van het grotesteden-
beleid uitmaken.

Het begrip sociale pijler heeft derhalve twee connotaties. In de eerste connotatie 
is het de benaming van een beperkt aantal regelingen en bijbehorende gelden die 
in het kader van het grotestedenbeleid gebundeld aan de dertig grootste steden van 
Nederland ter beschikking worden gesteld. In de tweede connotatie is het begrip 
veel breder en heeft betrekking op alle overheidsinspanningen die zich enerzijds 
richten op het voorkomen en bestrijden van individuele en groepsgewijze achterstan-
den in maatschappelijke participatie op de dimensies sociaal-economische positie, 
deelname aan institutionele netwerken, beschikking over persoonlijke en relationele 
netwerken, en zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Anderzijds heeft het betrekking 
op het collectieve thema sociale cohesie (samenleven, solidariteit, leefbaarheid).

Het bestaan van twee connotaties is het gevolg van de onbekendheid van mensen 
met de achtergrond van het grotestedenbeleid, en van de vormgeving van dit beleid. 
Het is zowel een inhoudelijke als een bestuurlijke operatie. In het kader hiervan 
komen zoals gezegd extra middelen beschikbaar voor de bestrijding van grootste-
delijke problemen. Tegelijkertijd echter, wordt een bestuurlijke filosofie geïntro-
duceerd – vooral in de tweede periode – over hoe complexe stedelijke problematiek 
succesvol aangepakt zou kunnen worden.10 Aan gemeenten wordt gevraagd eerst 
een visie te geven op het functioneren van hun stad in 2015 in fysiek, economisch en 
sociaal opzicht. Vervolgens worden integrale meerjarige ontwikkelingsprogramma’s 
(mop’s) opgesteld met een looptijd van vier jaar. Op basis van in de mop’s geformu-
leerde te behalen resultaten zijn tussen rijk en steden convenanten afgesloten waarin 
de additionele middelen werden toegezegd.

8 De middelen maken in de periode gsb iii ongeveer 3% van de gemeentelijke begroting uit. Tijdens 
gsb ii was dat 10-12% (Ministerie van wwi, 2007: 19). 

9 De regelingen voor oudkomers maken bijvoorbeeld deel uit van het grotestedenbeleid, maar de Wet 
inburgering nieuwkomers en de Wet educatie beroepsopleidingen niet. Beide laatste regelingen 
maken meer dan 70% van het totale budget voor taalonderwijs aan allochtonen uit. 

10 Een aantal beschouwers gaat zover om het grotestedenbeleid primair als sturingsfilosofie te zien. 
Zo schrijft de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo) bijvoorbeeld dat inhoudelijke 
impulsen ondergeschikt zijn aan het doorvoeren van een proces van bestuurlijke vernieuwing (rmo 
2001a: 9).
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Deze werkwijze heeft de gemeenten gedwongen om bij het formuleren van hun visie 
een breed perspectief op de sociale ambities van de stad te ontwikkelen. Die visie 
is vervolgens vertaald in doelstellingen van de mop’s. Pas op het niveau van (extra) 
activiteiten is de versmalling naar de financiële invulling van het grotestedenbeleid 
gemaakt.11 Dit maakt dat binnen het kader van het grotestedenbeleid onduidelijk is 
of de reikwijdte van het begrip sociale pijler nu breed is (zoals in de doelstellingen 
van de mop’s) of betrekkelijk smal (zoals in de financiële paragraaf). De vormgeving 
van het grotestedenbeleid heeft er dus aan bijgedragen dat de in eerste instantie 
beperkte invulling van het concept sociale pijler al snel verbreedde. Het feit dat in de 
jaren negentig juist de grootstedelijke problemen in het sociaal beleid (leefbaarheid, 
integratie)12 veel aandacht kregen in het publieke debat, heeft de inburgering van 
het begrip sociale pijler ook buiten de steden die onder het grotestedenbeleid vielen 
versneld.

De critici van de sociale pijler die in de volgende paragraaf aan het woord komen, 
maken duidelijk gebruik van de tweede connotatie. Hun achtergrond als breed 
georiënteerde politici, wetenschappers of adviseurs maakt dat zij hun pijlen niet 
richten op de uitkomsten van een technische beleidsexercitie, maar kritiek formu-
leren vanuit hun betrokkenheid bij het brede reilen en zeilen van de sociale kant 
van Nederland. Omdat dit proefschrift met deze critici in debat wil gaan, zal in dit 
onderzoek de term sociale pijler gebruikt worden in zijn tweede connotatie.

Wel is het voor dit proefschrift van belang om duidelijk voor ogen te blijven 
houden dat het concept sociale pijler verwijst naar zowel de (papieren) beleidswer-
kelijkheid van een van de drie onderdelen van het grotestedenbeleid, als de (reële) 
praktijkwerkelijkheid van de doelgroep van het overheidsbeleid op sociaal terrein en 
degenen die dat – vooral op lokaal niveau – invullen en uitvoeren.

1.2.2 Beleid in de sociale pijler
In deze paragraaf wordt het beleid in de sociale pijler van de afgelopen vijftien jaar 
beschreven. Daarbij wordt kort aandacht besteed aan de maatschappelijke effecten 
waarop bestuurders en beleidsmakers mikken. Meer aandacht zal uitgaan naar de 
breed gedeelde inzichten omtrent de wijze waarop het beleid vorm moet krijgen. Ook 
in de praktijk gaat daar namelijk de meeste tijd, energie en aandacht naar uit.

11 Sommige gemeenten hebben er zelfs voor gekozen ook hun reguliere beleid in de mop’s onder te 
brengen zodat de spanning tussen brede doelen en smalle financiering wordt verzacht.

12 Duyvendak en Engbersen (2001) wijzen er op dat binnen het grotestedenbeleid erg veel aandacht 
is voor wat zij de horizontale lijn van sociaal beleid noemen: kwesties van samenleven en cohesie. 
Problemen in de verticale lijn (individuele achterstanden) krijgen, ondanks het feit dat ze nog steeds 
veel voorkomen, minder aandacht. Het is de eerste categorie problemen die een sterke associatie met 
grote steden oproept. De tweede categorie is minder plaatsgebonden. Deze analyse wordt vijf jaar 
later herhaald in het advies van de vrom-raad getiteld Stad en Stijging (2006).
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Beleid: maatschappelijke doelstellingen
Al vanaf het begin van de twintigste eeuw voert de Nederlandse overheid een sociaal 
beleid dat zich vanaf tenminste de jaren zeventig min of meer constant richt op twee 
doelen: individuele maatschappelijke participatie en sociale cohesie.13 Daarbij biedt 
de overheid enerzijds basisvoorzieningen die voor alle burgers de randvoorwaarden 
scheppen om op eigen kracht aan hun participatie en maatschappelijke betrok-
kenheid invulling te geven. Anderzijds richt zij zich met specifieke maatregelen op 
de 10 tot 15% van de burgers die er op eigen kracht niet in slaagt te participeren of 
geen, dan wel een negatieve, inhoud geeft aan zijn maatschappelijke betrokkenheid 
(scp 2004a; Roes 2002; Schnabel 2000b). Zij hebben een achterstand ten opzichte 
van de wenselijk geachte situatie en bevinden zich (daardoor) in de marges van de 
samenleving, dicht tegen of zelfs onder de door de overheid bepaalde minimale kwa-
liteitsgrens. Daardoor dreigt sociale uitsluiting.14 De maatregelen voor de groepen 
op achterstand richten zich deels op het voorkomen van achterstanden (preventief) 
en deels op het bestrijden van bestaande achterstanden (curatief).

In de beleidspraktijk van de laatste decennia gaat het om beleid op de terreinen zorg, 
sociale zekerheid, werkgelegenheid, sociale activering, onderwijs, welzijn,15 sport, 
vrijwilligers, maatschappelijke opvang, integratie, leefbaarheid, veiligheid, eman-
cipatie, vrije tijd en cultuur. Een toelichting op deze beleidsterreinen volgt in de para-
grafen 1.2.3 en 1.2.4.

13 Deze indeling wordt expliciet benoemd in de Welzijnswet 1994. Daarnaast is hij leidend in publica-
ties van het ministerie van vws (1994, 1998, 1999b). Zie ook Duyvendak en Engbersen, 2001; Reijn-
dorp 1997.

14 Het scp onderscheidt in zijn studie naar sociale uitsluiting (scp 2004b) een sociaal-culturele en een 
economisch-structurele dimensie van sociale uitsluiting. Onder de sociaal-culturele dimensie valt 
onvoldoende sociale participatie en gebrek aan sociale ondersteuning evenals onvoldoende norma-
tieve integratie (onvoldoende naleving van centrale waarden en normen). Onder de economisch-
structurele dimensie valt materiële deprivatie en onvoldoende toegang tot social rights (onderwijs, 
huisvesting, gezondheidszorg, veiligheid, enzovoort).

15 Welzijn is een koepelbegrip voor een groot aantal functies. De Utrechtse stadssocioloog Hortulanus 
(1998) onderscheidt bijvoorbeeld: psychosociale en immateriële hulpverlening, informatie, advies 
en bewonersondersteuning, recreatieve, vormende en culturele activiteiten, opvang (kinderopvang, 
dagopvang ouderen en gehandicapten), ondersteuning van jeugdigen en jongeren bij hun opgroeien 
en ontwikkeling. 
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Tabel 1.1
Basisvoorzieningen en specifieke arrangementen per doelstelling 

basisvoorzieningen 
voor iedereen

specifieke maatregelen voor 
mensen in achterstandsituaties

individuele maatschappelijke 
participatie

zorg
onderwijs
AOW

bijstand/WW/WIA
reïntegratietrajecten
inburgering
VVE-programma’s
tegengaan voortijdig schoolverlaten
wonen-zorg-welzijn
Halt-bureaus

sociale cohesie buurthuizen
sociaal-culturele activiteiten
politie
vrijwilligersondersteuning
multiculturele activiteiten
sportverenigingen
musea/bibliotheken

leefbaarheidsprojecten
samenlevingsopbouw
stadsetiquette

Beleid: kwaliteitskenmerken
De ontwikkelingen die de sociale pijler doormaakt hebben al jaren niet of nauwe-
lijks betrekking op de vraag wat er maatschappelijk moet worden nagestreefd. De 
maatschappelijke doelstellingen die in de sociale pijler worden nagestreefd en de 
terreinen waarop beleid gevoerd wordt om die doelstellingen te bereiken staan niet 
ter discussie. Hetzelfde geldt voor de vraag welke activiteiten daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. Aan de dagelijkse activiteiten van de uitvoerenden in de sociale pijler is 
door de jaren heen niet veel veranderd. Hoogstens krijgen bepaalde elementen uit de 
methodische canon tijdelijk wat meer of minder vertrouwen, maar van een radicaal 
andere aanpak is zelden sprake. Misschien is dat ook niet nodig, omdat veel van de 
activiteiten in de loop der jaren in de ogen van beroepsuitoefenaars en beleidsmakers 
hun waarde hebben bewezen.16

Waar wel veel aandacht aan wordt besteed is de regierol van de gemeente. De kans 
dat een doelstelling van het sociaal beleid met één maatregel kan worden gereali-
seerd is klein. Veel vaker is een samenstel van acties en voorzieningen nodig. Deze 
opdracht heet in het jargon van de overheid: ‘de gemeente heeft de regierol’. Hoewel 
het antwoord op de vraag hoe de regierol in de praktijk moet worden ingevuld voort-

16 Hierover is echter wel discussie mogelijk. Een kritiek op de sociale pijler is juist dat veel metho-
dieken en activiteiten helemaal niet objectief zijn geëvalueerd en waardevol bevonden (Algemene 
Rekenkamer 2003a; Hoenderkamp et al, 2003 a/b). Vooralsnog ga ik er hier vanuit dat als vele profes-
sionals decennialang deze activiteiten uitvoeren en methodieken hanteren er toch een kern van 
waarde in moet zitten. In ieder geval lijken de professionals zelf geen andere riemen te hebben om 
mee te roeien.
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durend onderwerp van bespiegelingen is, heeft zich de laatste vijftien jaar een rede-
lijk stabiele koers ontwikkeld door de vraag van experts binnen en buiten gemeenten 
naar meer integraliteit, interactiviteit, heterogene voorzieningen, aandacht voor de 
vraag van de burger en resultaatgericht en wijkgericht werken (Ministerie van vws 
1998; Hendriks en Tops 2000; Ministerie van wwi 2007). In het vervolg van deze 
paragraaf werken we uit wat er achter deze beleidsbegrippen schuilgaat.

Integraliteit
Burgers hebben, wanneer zij zich in een achterstandssituatie bevinden, zelden te 
kampen met één probleem. Meestal gaat het om mensen die geconfronteerd worden 
met elkaar versterkende problemen op het gebied van bijvoorbeeld inkomen, oplei-
ding, arbeidsmarktpositie, psychische en fysieke belemmeringen, sociale uitslui-
ting, integratie en veiligheid.17 De door de overheid gefinancierde voorzieningen, 
die bedoeld zijn om mensen in de strijd tegen deze problemen te ondersteunen, zijn 
echter vaak gespecialiseerd en richten zich op één probleem. De inspanningen van 
deze voorzieningen lopen daardoor stuk op de niet beïnvloedbare, maar wel werk-
zame factoren die buiten het expertiseterrein van de voorziening liggen.18

Een voorbeeld zijn werkloze allochtone vrouwen die op instigatie van de sociale 
dienst cursussen en opleidingen volgen, maar uiteindelijk niet gaan werken omdat 
het van hun echtgenoot niet mag. Een ander voorbeeld zijn verslaafden die niet in 
aanmerking komen voor schuldsanering zolang ze verslaafd zijn, maar die ook niet 
in aanmerking komen voor huisvesting zolang ze hun financiën niet op orde hebben 
(Algemene Rekenkamer 2003a).

Om dit soort situaties te voorkomen, wordt op veel terreinen gewerkt aan een inte-
grale aanpak, waarbij de centrale vraag is hoe de regie moet worden vormgegeven. 
Op beleidsniveau wordt geprobeerd om beleidsterreinen die betrekking hebben op 
dezelfde burgers aan elkaar te koppelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door kadernota’s 
te schrijven die stimuleren beleidsterreinen te overschrijden: programma’s in plaats 
van sectoren moeten de aandacht krijgen en medewerkers van verschillende afdelin-
gen moeten samen aan een project of nota werken.

Het tweede niveau waarop de regie vorm krijgt betreft de afstemming van werk-
processen van voorzieningen. Er wordt dan bijvoorbeeld een integraal ‘loket’ inge-
richt dat als frontoffice geldt, met allerlei voorzieningen in de backoffice.

Het derde niveau is de regie voor de klant. Op dit niveau wordt getracht de voor-
zieningen rondom de individuele klant te organiseren. Op sommige terreinen wordt 
geëxperimenteerd met een rugzakmodel voor financiering, maar de dominante 
strategie is het aanstellen van case managers die vanuit het perspectief van de klant 
een pakket voorzieningen op maat (proberen te) creëren (Stimulansz 2002).

17 Een uitzondering kan wellicht gemaakt worden voor degenen die puur door fysieke belemmeringen 
problemen ondervinden om maatschappelijk te participeren. 

18 Dat probleem doet zich ook voor als niet individuele burgers als beleidsobject worden beschouwd, 
maar bijvoorbeeld groepen of buurten.
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Interactief beleid
Al enige decennia is het betrekken van burgers bij politieke besluitvorming een 
belangrijke doelstelling van de overheid. Vanuit het oogpunt van zowel politieke legi-
timatie als het formuleren van beleid dat aansluit bij de behoeften van burgers, biedt 
het actief betrekken van burgers grote meerwaarde.

‘Interactieve processen worden in de praktijk vanuit verschillende motieven geïnitieerd. 
Zo zou interactieve beleidsvorming kunnen bijdragen aan het dichten van de kloof tussen 
kiezer en gekozene, aan het versnellen van processen, aan het versterken van het draagvlak 
van beleid, aan de versterking van de democratie in Nederland, aan de integraliteit van 
beleid, het terugleggen van de verantwoordelijkheid bij de bevolking en de vergroting van 
inhoudelijke kwaliteit van beleid’ (Teisman et al. 2004: 20).

Lange tijd werd bij het betrekken van burgers met name de invalshoek van (formele) 
inspraak gekozen. Burgers kregen de ruimte om te reageren op conceptplannen 
van het gemeentebestuur. In de meest formele zin gebeurt dat schriftelijk of met 
officiële spreektijd in de vergadering van de gemeenteraad, maar er waren ook vele 
afgezwakte varianten waarbij burgers tijdens inspraakavonden hun reacties op plan-
nen mochten geven. Volgens critici was echter van het daadwerkelijk betrekken van 
burgers geen sprake. De hoofdrol werd gespeeld door de ambtenaren en bestuurders 
die het plan in eerste instantie opstelden en daarmee anderen voor vrijwel voldongen 
feiten plaatsten.

‘Ten aanzien van de diepte van interactieve beleidsprocessen kan worden opgemerkt dat 
participanten nogal klagen over de feitelijke invloed die ze hebben op het overheidsbeleid. 
Uiteindelijk zijn het de ambtenaren, bestuurders en politici die een stempel drukken op het 
daadwerkelijke product van interactieve processen. […] Participanten raken dan teleur-
gesteld, omdat zij – vaak onterecht – ervan uitgaan ook daadwerkelijk invloed te hebben’ 
(Teisman et al. 2004: 21).

‘Stedelingen, vertegenwoordigers van de particuliere sector, het lokale bedrijfsleven en 
de plaatselijke instellingen speelden in dit stedelijk bestuursmodel hoogstens een bijrol’ 
(Denters 2002: 4).

In de loop der tijd is het accent in het interactieve beleid dan ook verschoven van 
inspraak achteraf naar invloed vooraf (vergelijk Denters 2002; Lelieveldt 2004). 
Inmiddels wordt veelal gesproken van coproductie van beleid (Teisman et al. 2004) 
en wordt geprobeerd burgers middels buurtdemocratie, beleidsateliers, raden, 
panels en werkgroepen in alle fasen van het beleidsproces een rol te geven.19

19 Voor een overzicht van theorie en instrumenten zie de website van het Instituut voor Publiek en Poli-
tiek (ipp): http://www.publiek-politiek.nl.
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Heterogene voorzieningen
Leefstijlen in de samenleving veranderen. Waar vroeger de levensloop voor het 
overgrote deel van de Nederlandse burgers zich voltrok volgens een voorspelbaar 
en eenvormig scenario (opgroeien, trouwen, werken, kinderen, pensioen), wordt 
de samenleving anno 2007 door een grote diversiteit aan leefstijlen gekenmerkt. 
Dit geldt niet alleen voor de vorm van hun huishouden (single, lat, gezin), maar 
ook voor de vormgeving van het persoonlijke leven. Per individu worden elementen 
van huishouden, werk, religie, financiële situatie, vrijetijdsbesteding en woonvorm 
vrijelijk gecombineerd en afgewisseld. Bij deze diversiteit past geen eenvormigheid 
van voorzieningen op sociaal gebied. Wat voor de één een aanlokkelijk aanbod is, 
is voor de ander niet eens de moeite van het overwegen waard. Een jeugdhonk kan 
bijvoorbeeld door geen alcohol te schenken en drugs te verbieden voor de ene groep 
jongeren onaantrekkelijk zijn, terwijl het voor een andere groep (of hun ouders 
of omwonenden) juist een voorwaarde voor bezoek zal zijn. Een huisarts met een 
spreekuur van zeven tot acht uur ’s ochtends kan voor bepaalde groepen een uit-
komst zijn, terwijl andere mensen er niet over denken dan al hun bed uit te komen. 
Voor sommige groepen is het delen van een ruimte in een accommodatie een (finan-
ciële) pré, terwijl het voor andere groepen een onoverkomelijk probleem is.

Ook voorzieningen die aan de gebruiksvoorwaarden van de meeste burgers vol-
doen, zijn niet zeker van gebruik. Wil de burger daadwerkelijk overgaan tot afname 
van een product, dan moet het product aansluiten bij zijn individuele behoeften. 
Deze hangen af van leefstijl, maar ook van de individuele combinatie van problemen, 
capaciteiten, kansen, wensen, zwaktes en bedreigingen. Dit geldt gedeeltelijk voor 
algemene voorzieningen (waar bijvoorbeeld onder jongeren een terugloop is te zien 
in het lidmaatschap van sportverenigingen en het bezoek van wekelijkse discoavon-
den in buurthuizen), maar met name voor zwaardere voorzieningen die zich richten 
op individuele burgers. Zo maken mensen pas gebruik van schuldhulpverlening als 
de dienstverlening aansluit bij de eigen beleving dat de schulden hen zijn overkomen 
en hen niet werkelijk zijn aan te rekenen.20

Resultaatgericht
In essentie is de gedachte van resultaatgericht werken erg eenvoudig. Op basis van de 
behoeften van bewoners en de wensen van de politiek biedt de uitvoerende orga-
nisatie een pakket aan activiteiten aan. Gemeente en uitvoerder maken afspraken 
over de resultaten die met de activiteiten behaald zullen worden in plaats van over de 
exploitatie of de inspanningen. De invulling van de activiteiten wordt aan de uitvoer-
der overgelaten. De gedachte hierachter is dat de realisatie van resultaten het logisch 
‘object’ van financiering van activiteiten is.21

20 De schuldhulpverlening heeft zich hierop aangepast door niet direct te confronteren. In de metho-
dieken die in de schuldhulpverlening worden gehanteerd is het confronteren van de klant met zijn 
eigen verantwoordelijkheid pas de tweede fase. In de eerste fase worden de schulden inzichtelijk 
gemaakt en speelt de eigen verantwoordelijkheid nog geen rol (lpishv en Stimulansz 2004).

21 Voor een uitwerking van een resultaatgerichte financieringsaanpak zie o.a. De Bruyn-Kops 1999; 
Jans 2001; Hordijk en Hordijk 2001. 
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In de praktijk heeft het echter heel wat voeten in de aarde om tot resultaatafspraken 
te komen. In de eerste plaats moet een manier worden gevonden om te bepalen in 
hoeverre een verandering in een bepaalde ‘score’ op het conto van de uitgevoerde 
activiteit te schrijven is. Bijvoorbeeld: als een jongere die in een arbeidsmarktproject 
zit een baan vindt, is dat dan het gevolg van dat project of kan ook de aantrekkende 
economie of een toevallige vacature de oorzaak zijn? En omgekeerd: als dezelfde 
jongere met succes een opleiding volgt, maar hij vindt geen baan, is de activiteit dan 
mislukt?

Ten tweede moet aan resultaten een kostenplaatje komen te hangen. De integrale 
kosten die de uitvoerende organisatie maakt om een resultaat te bewerkstelligen 
moeten daarvoor worden berekend. Om dat te kunnen doen is een groot aantal 
gegevens nodig. Bij dit soort productfinanciering moet om te beginnen duidelijk zijn 
wat precies het beoogde resultaat van een product is en hoe dat kan worden geme-
ten. Het voeren van resultaatgericht beleid valt of staat daarom met het hanteren van 
een gedeeld en eenduidig begrippenkader. Idealiter bestaat er een landelijk uniform 
begrippenkader waarmee alle (in potentie) betrokken partijen werken.22 Op zijn 
minst is voor het voeren van integraal resultaatgericht beleid nodig dat een begrip-
penkader wordt gedeeld door de belangrijkste gemeentelijke diensten en afdelingen 
en de belangrijkste voorzieningen.

Wijkgericht
Een andere belangrijke strategie is het wijkgericht werken. Dit concept is het object 
van veel retoriek en vaak hooggespannen verwachtingen. In het wijkgericht werken 
worden vier elementen op het niveau van de wijk bij elkaar gebracht.

‘Ten eerste is het de vindplaats voor de problemen. Het is een plek waar sociale problemen 
zich manifesteren; ze kunnen concreet en herkenbaarder geformuleerd worden. Doordat de 
beleidsvoerders dicht bij de burger staan die deze problemen ervaren, kan dit een positieve 
invloed hebben op bestuurlijke uitgangspunten als het vraaggericht werken, het leveren 
van maatwerk en de participatie van burgers. Ten tweede wordt de wijk opgevat als het 
niveau waar deze problemen opgelost kunnen worden. Erkend wordt dat veel van de pro-
blemen weliswaar niet op dit niveau zijn ontstaan of dat een “buurt” van invloed is op het 
ontstaan van deze problemen. Wel dat op deze schaal problemen die zich hier manifesteren 
integraal zijn aan te pakken. Ten derde biedt een wijk een ideaal samenwerkingsplat-
form voor de verschillende partijen. Daarmee kan de effectiviteit, de doelmatigheid en de 
duurzaamheid van het beleid worden vergroot en [het] geeft mogelijkheden ter verbetering 

22 Daartoe worden dan ook geregeld pogingen ondernomen. In het recente verleden is er bijvoorbeeld 
gewerkt aan een Gemeenschappelijk Informatiemodel Welzijn (Haas en Van der Meulen 2001). 
Dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Inmiddels loopt het zogenaamde will-traject 
Welzijn Informatievoorziening Lokaal en Landelijkdat hetzelfde doel heeft (Weerman 2003) Een 
aantal gemeenten in het Zuiden des lands wil daaraan niet meewerken en volgt een eigen traject: 
het trill-traject (Transparante Resultaatgerichte Informatievoorziening Lokaal en Landelijk) 
(Gemeente Breda et al. 2005).
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van het functioneren van het overheidsapparaat. Ten vierde is de wijk het niveau waarop 
onderlinge solidariteit tussen bewoners kan worden bevorderd om deze problemen op te 
lossen. Een lokale (“buurt”) gemeenschap wordt in beleidskringen als een belangrijk inte-
gratiekader gezien. Uitgaande van de grotere betrokkenheid en buurtbinding wordt gezocht 
naar een “nieuwe” publiek-private samenwerking, waarbij er meer verantwoordelijkheid 
gelegd wordt bij de bewoners voor hun directe leefomgeving’ (Van der Pennen 2002: 17).

De wijkgedachte heeft in vrijwel alle Nederlandse gemeenten in de afgelopen periode 
opgeld gedaan en heeft ontegenzeggelijk in veel gevallen tot kortere lijnen geleid 
(Duyvendak 1997; De Boer 2001; Ministerie van bzk 2006b; Holt et al. 2006). Door 
de meeste experts wordt de meer wijkgerichte werkwijze dan ook positief gewaar-
deerd waar het efficiëntie betreft (Holt et al. 2006). Het beleid en de uitvoering staan 
dichter bij de burgers, activiteiten kunnen makkelijker aan elkaar worden gekoppeld 
en vooral voor de informatie over de behoeften van burgers biedt een wijkgerichte 
invalshoek een belangrijk integratiekader. Het cpb en scp (2000), de Algemene 
Rekenkamer (2001) en de Visitatiecommissies (Commissie Brinkman 2001; 2002) 
wijzen er echter ook op dat van een wijkaanpak niet alle heil verwacht mag worden. 
Belangrijke onderdelen van een integraal sociaal beleid ontstijgen de wijkkaders. 
Van der Pennen (2002) heeft er daarnaast op gewezen, dat ‘de wijk’ toch in de eerste 
plaats een construct van beleidsmakers is. Zij gebruiken de wijk als organisatie-
niveau dat enerzijds grootschalig genoeg is om (abstract) beleid te formuleren en 
anderzijds kleinschalig genoeg om heterogeniteit, interactiviteit en flexibiliteit toe 
te laten. Effectief beleid is echter zelden op wijkniveau te organiseren23 en waar het 
vraaggerichtheid betreft, blijken burgers zich veel sterker te identificeren met straat, 
buurt, dorp of stad, dan met de wijk.24 Wijkgericht werken kent dus formeel een 
scala aan hoogdravende doelstellingen, maar krijgt in de praktijk met name vorm als 
een strategie die beoogt de efficiëntie van sociaal beleid te vergroten.

Tot slot
In deze paragraaf is ingegaan op het beleid in de sociale pijler. We hebben gezien 
dat de maatschappelijke doelstellingen door de jaren heen redelijk constant zijn 
gebleven en dat hetzelfde geldt voor de methodieken. Dat is opmerkelijk omdat er 
in het algemeen kritiek is op het uitblijven van resultaten en het roept de vraag op of 
actoren in de sociale pijler zo eigenwijs zijn dat ze niet geraakt worden door kri-
tiek. Dat lijkt niet het geval, aangezien er in de sociale pijler veel beweging zit, die 
wel degelijk wordt veroorzaakt door kritiek op de ineffectiviteit van het beleid en 
de vermeende kloof tussen burgers en bestuur. Deze beweging is echter niet op het 

23 cpb en scp 2000. Ook Duyvendak (1999a) is sceptisch over de mogelijkheid problemen op te lossen 
via de wijkaanpak. Hij noemt het gelijkstellen van het schaalniveau waarop problemen zichtbaar zijn 
en dat waarop ze kunnen worden opgelost een van de mythen van de wijkaanpak. 

24 Natuurlijk kan discussie gevoerd worden over de grenzen van de begrippen. Grosso modo lijkt er 
overeenstemming te bestaan over het feit dat buurten maximaal enkele duizenden inwoners hebben, 
terwijl wijken er tien tot vijftig duizend hebben (Van der Pennen 2002).
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terrein van maatschappelijke doelstellingen of methodieken op uitvoeringsniveau te 
vinden, maar op dat van de gemeentelijke regierol. Actoren in de sociale pijler steken 
volop energie in het transformeren van beleid dat schijnbaar verkokerd, directief, 
gelijk vormig, ongericht en geografisch onbepaald was, naar beleid dat integraal, 
heterogeen, resultaat- en wijkgericht is en dat interactief tot stand komt. Deze laatste 
kenmerken zijn in de sociale pijler welhaast doel op zich geworden. In paragraaf 
1.3 zullen we zien dat die ontwikkeling niet een van de verwijten is die critici van de 
sociale pijler uiten, maar dat zij omgekeerd misschien wel door deze critici wordt 
veroorzaakt.

1.2.3 Voorzieningen in de sociale pijler
In de vorige paragraaf is het beleid van de sociale pijler beschreven. Beleid (in deze 
smalle opvatting) bestaat echter voornamelijk uit teksten, processen en concepten. 
Om een beter zicht te krijgen op wat de sociale pijler in de praktijk voorstelt, is het 
nuttig van het niveau van beleid over te gaan naar dat van de voorzieningen. Voor-
zieningen bestaan in dit geval uit een (grotendeels) publiek gefinancierd aanbod, 
waarvan mensen die daaraan behoefte hebben of mensen die zich over hen ontfer-
men gebruik kunnen maken. Het kan gaan om regelingen, faciliteiten of mensen 
(‘werkers’). In tabel 1.2 is weergegeven om welk voorzieningenaanbod het in een 
ideaaltypische stad van 100.000 inwoners gaat.25

Deze tabel maakt duidelijk dat het containerbegrip sociale pijler in de praktijk 
is gevuld met tal van onderwerpen, maar dat het uiteindelijk gaat om middelen, 
mensen en plaatsen. Op dit niveau verdwijnen beleidsconcepten als integraliteit en 
interactiviteit uit beeld. De tabel maakt ook duidelijk dat de gemeente op de terrei-
nen zorg, veiligheid en onderwijs nauwelijks en bij sociale zekerheid slechts gedeel-
telijk een rol speelt. Deze terreinen worden in de kritiek op de sociale pijler echter 
bijna altijd als eerste genoemd. In de volgende hoofdstukken zullen we zien hoe in 
het debat over de sociale pijler het onderscheid tussen de niveaus van gemeente en 
rijksoverheid nauwelijks een rol speelt en wat daarvan de oorzaken en gevolgen zijn.

25 De tabel van Hoenderkamp (2005c) is gebaseerd op cijfers en normeringen van cbs, nizw, bmc, 
Laagland Advies, Hortulanus (1998), gemeente Breda, gemeente Arnhem, gemeente Zwolle, 
gemeente Utrecht, stadsdeel Amsterdam-noord en stadsdeel Amsterdam-zuidoost. Overigens zijn 
er in de praktijk zeer grote verschillen tussen gemeenten. Voor een deel heeft dit te maken met 
definitiekwesties en het trekken van grenzen, voor een deel zijn het ‘echte’ verschillen. Bovenstaand 
overzicht is slechts bedoeld om een beeld te geven.
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Tabel 1.2
Voorzieningenaanbod stad 100.000 inwoners

zorg

10 consultatiebureaus
40 huisartsen (geen gemeentelijke verantwoordelijk-
heid)
35 tandartsen (geen gemeentelijke verantwoordelijk-
heid)
33 fysiotherapeuten (geen gemeentelijke verantwoor-
delijkheid)
10 apotheken (geen gemeentelijke verantwoordelijk-
heid)
200 medewerkers thuiszorg (geen gemeentelijke ver-
antwoordelijkheid, m.u.v. hulp bij het huishouden)
250 ziekenhuisbedden (geen gemeentelijke verant-
woordelijkheid)
4000 woonzorgwoningen (geen gemeentelijke verant-
woordelijkheid)
600 plekken verzorgings- en verpleeghuis (geen 
gemeentelijke verantwoordelijkheid)
€ 6.250.000 voorzieningen gehandicapten:
rolstoelen en scootmobielen
kleine en grote woningaanpassingen
collectief vervoerssysteem (regiotaxi)

Onderwijs a)

40 basisscholen (250 lln, 10 fte docenten)
10 groepen voor- en vroegschoolse educatie
7 scholen voortgezet onderwijs
1 ROC
1 hbo
4 scholen speciaal basisonderwijs
4 scholen speciaal voortgezet onderwijs
5 maatschappelijk werkers scholen

sociale zekerheid

15.000-20.000 AOW-uitkeringen (geen gemeentelijke 
verantwoordelijkheid)
8000 WAO-uitkeringen (geen gemeentelijke verant-
woordelijkheid)
2500 bijstandsuitkeringen
2500 WW-uitkeringen (geen gemeentelijke verantwoor-
delijkheid)
8 fte schuldhulpverlening

werkgelegenheid en sociale activering

900 reïntegratietrajecten (bijstand)
720 reïntegratietrajecten (WW/Wia) (geen gemeentelijke 
verantwoordelijkheid)
200 trajecten sociale activering

sport

3 sportopbouwwerkers
16 sportparken (velden)
2 binnenzwembaden
1 buitenzwembad
4 sporthallen

vrijwilligers

20.000-30.000 vrijwilligers (incl. mantelzorg)
1 vrijwilligerscentrale
5 vrijwilligersbegeleiders
3 miljoen euro subsidie vrijwilligersorganisaties

a) De gemeente is op het terrein van onderwijs slechts verantwoordelijk voor de huisvesting van het 
basisonderwijs en het maatschappelijk werk. De overige zaken worden direct door het rijk aangestuurd en 
gefinancierd.
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welzijn

10 sociaal-cultureel werkers
7 opbouwwerkers
5 bewonersondersteuners
10 jongerenwerkers
10 ouderenwerkers
10 dienstencentra voor ouderen
5 minderhedenwerkers
10 multifunctionele accommodaties
10 jongerencentra
14 maatschappelijk werkers
5 sociaal raadslieden

maatschappelijke opvang

200 kinderopvangplaatsen
20 peuterspeelzalen
buitenschoolse opvang voor 1300 leerlingen
6 plaatsen verslavingszorg
15 plekken zwerfjongeren
22 plekken 24-uurs opvang
25 plekken vrouwenopvang

integratie

5 minderhedenwerkers
100.000 euro subsidie allochtone zelforganisaties
120 oudkomerstrajecten
120 nieuwkomerstrajecten
250 trajecten NT2 in het kader van educatiebeleid

leefbaarheid

7 opbouwwerkers
5 bewonersondersteuners
10 wijkbudgetten van 150.000 euro

vrije tijd1

20 trapveldjes
10 speeltuinen
20 ontmoetingsplekken
20 jongerenontmoetingsplekken

cultuur

klein theater
bioscoop (geen gemeentelijke verantwoordelijkheid)
klein filmhuis
1 hoofdbibliotheek en 3 wijkdependances
1 Centrum voor Kunstzinnige Vorming met 3 wijkdependances

veiligheid

200 fte politie (geen gemeentelijke verantwoordelijk-
heid) waarvan 10 buurtagenten
25 stadswachten

ambtelijk apparaat (sociale pijler)

200 fte

a) De gemeente is op het terrein van onderwijs slechts verantwoordelijk voor de huisvesting van het 
basisonderwijs en het maatschappelijk werk. De overige zaken worden direct door het rijk aangestuurd en 
gefinancierd.

1.2.4 Activiteiten in de sociale pijler
Wanneer je kijkt naar de beleidsgebieden uit tabel 1.2 is duidelijk wat er op scholen, 
in zorginstellingen en opvanghuizen, in sporthallen en speeltuinen en bij culturele 
instellingen gebeurt. De meeste mensen hebben ook een beeld van de taken van 
politieagenten, vrijwilligerscentrales en uitkeringsinstanties. Kijken we echter naar de 
beleidsgebieden werkgelegenheid en sociale activering, welzijn, integratie en leefbaar-
heid, dan wordt het moeilijker om een beeld te vormen van wat er concreet achter deze 
begrippen schuilgaat. Dat komt met name doordat deze beleidsterreinen als begrip 
niet automatisch associaties oproepen met bepaalde gebouwen of functionarissen. 
Hieronder wordt voor elk van de vier beleidsterreinen middels een of twee voorbeelden 
een beeld geschetst van de werkelijkheid van desbetreffende sociale pijler.

Tabel 1.2 (vervolg)
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Werkgelegenheid en sociale activering
Gemeenten bieden mensen met een bijstandsuitkering in het kader van de Wet werk 
en bijstand (wwb) reïntegratietrajecten aan. Deze worden door de gemeente inge-
kocht bij commerciële bedrijven. Afhankelijk van de situatie van de klant, bestaan de 
trajecten uit specifieke beroepsvaardigheden (opleiding) of algemene beroepsvaar-
digheden (solliciteren, vergaderen, enzovoort).26 Veel mensen die bij de gemeente 
een uitkering krijgen hebben een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt.27 Vaak 
worden trajecten bij hen niet gericht op het vinden van betaald werk, maar op sociale 
activering. Door in trajecten aandacht te besteden aan zaken als zelfbeeld, dagritme 
en sociale vaardigheden worden mensen gestimuleerd om eerst weer deel te gaan 
nemen aan het maatschappelijke leven. Vervolgens kunnen ze wellicht vrijwilli-
gerswerk gaan doen en op termijn betaald werk, maar voor veel mensen is sociale 
activering het eindstation.

Iedere bijstandsgerechtigde heeft een zogenaamde klantmanager. Deze heeft 
tot taak de uitkering te verzorgen en de uitstroom te bevorderen door een passend 
traject vorm te geven. Hiertoe voeren klant en klantmanager regelmatig gesprekken 
waarin de rechtmatigheid van (het voortzetten van) de uitkering wordt bekeken en de 
vorderingen in het traject worden besproken. Het laatste kan eventueel tot bijstelling 
van het traject leiden.

Een recente ontwikkeling is het principe work first. Mensen die voor het eerst een 
uitkering krijgen worden direct voor twintig uur aan het werk gezet in een gemeen-
telijk bedrijf, bijvoorbeeld een plantsoenen- of klussendienst. Op die manier moet 
worden voorkomen dat mensen uit het arbeidsritme raken en moet de drempel om 
een uitkering aan te vragen worden verhoogd.

De gemeente richt zich met bijvoorbeeld bovenstaande projecten voornamelijk op het 
lokale werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een bijstandsuitkering.28 Arbeids-
ongeschikten en ww-ers zijn de verantwoordelijkheid van het rijk.29 Niet-uitkerings-
gerechtigden kunnen zich ook tot de gemeente wenden voor reïntegratietrajecten, 
maar in de praktijk gaat dat slechts om enkelingen.

26 De betekenis van het begrip opleiding moet in de praktijk niet overschat worden. De wwb verbiedt 
gemeenten hun klanten een hbo-opleiding te laten volgen en de meeste gemeenten hebben zelf 
bepaald dat ook mbo-opleidingen vanwege hun lange duur te kostbaar zijn. In de praktijk beperkt 
het aanbod zich tot kortdurende praktijkopleidingen, die vaak zes maanden tot een jaar duren. Ove-
rigens wordt hier en daar gepleit voor een uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden (G27 2005)

27 De reïntegratietrajecten hebben een notoir laag succespercentage (Rekenkamer Amsterdam 2007; 
Algemene Rekenkamer 2001, 2003a)

28 Daarnaast zijn er slechts enkele specifieke, op de bijstand gelijkende uitkeringen voor zelfstandigen: 
ioaw en ioaz.

29 Het rijk heeft de uitvoering van de betreffende wetten (ww, wia) ondergebracht in een zelfstandig 
bestuursorgaan: het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (uwv).
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Welzijn
In tabel 1.3 wordt een overzicht gegeven van het activiteitenaanbod in één week 
van een buurthuis (1 grote zaal, 2 kleinere ruimtes, 1 kantoor) in een middelgrote 
gemeente.

Tabel 1.3
Activiteitenaanbod buurthuis

ochtend middag avond

maandag

moeder/peuter
biljarten
Nederlandse conversatie

klaverjassen yoga
biljarten
film en video (1x per 14 dagen)

dinsdag

tekenen en schilderen Nederlandse 
conversatie

seniorengym toneel
reanimatie

woensdag

crea biljarten
kinderclub

breakdance

donderdag

mondharmonica
crea

yoga country-line dance

vrijdag

tekenen en schilderen
seniorengym 

praatgroep jeugdsoos

zaterdag

rommelmarkt (6x per jaar)
kinderdisco (regelmatig)

vakantieperiode

kinderactiviteiten
kinderkamp

Bron: Welzijnsorganisatie De Stuw, Buurthuis Groenewoud, Spijkenisse. Programma najaar 2004

Naast het type welzijnsactiviteiten dat in buurthuizen wordt aangeboden (grofweg 
het sociaal-cultureel werk) is er ook een welzijnspoot die zich richt op het organise-
ren en ondersteunen van zelforganisaties van bijvoorbeeld buurtbewoners, alloch-
tonen of andere collectieve groepen. Dit soort werk wordt opbouwwerk genoemd. 
Een derde type welzijnswerk richt zich niet op groepen, maar op het ondersteunen 
en empoweren van individuen. Bijvoorbeeld mensen die het even niet meer bolwerken 
(maatschappelijk werk) of die financieel of bureaucratisch zijn vastgelopen (sociaal 
raadslieden).30

30 Worden de activiteiten uit deze categorieën specifiek gericht op jongeren, dan is (uiteraard) sprake 
van jeugd- en jongerenwerk. Richt men zich op senioren, dan is sprake van ouderenwerk. Richt een 
welzijnswerker zich specifiek op allochtone groepen, dan is sprake van minderhedenwerk.
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Het activiteitenaanbod op het terrein van welzijn wordt grotendeels uitgevoerd door 
vrijwilligers (Van Dam et al. 2005). Toch is er ook een groot aantal professionele 
welzijnswerkers aangesteld. Zij bemoeien zich doorgaans niet met de dagelijkse 
uitvoering van de activiteiten, maar spelen een rol in de ontwikkeling en program-
mering van de activiteiten, het ontwikkelen van netwerken bij relevante doelgroepen 
en partners en de begeleiding en aansturing van vrijwilligers.

Het Functieboek Welzijn (AbvaKabo 2003) geeft een indruk van het werk van een 
sociaal-cultureel werker op hbo-niveau.
– Contacten leggen, zodanig dat een netwerk gerealiseerd is, de doelgroep op de 

hoogte is van de dienstverlening en signalen vanuit de doelgroep en de samen-
leving zijn opgevangen.

– Projecten en activiteiten vormgeven, zodanig dat deze kunnen worden uitgevoerd 
en deze aansluiten bij de wensen, behoeften, problemen en ambities van de doel-
groep.

– Projecten en diensten volgens plan van aanpak uitvoeren, zodanig dat geformu-
leerde doelstellingen zijn behaald.

– Hulp- en dienstverlening optimaliseren, zodanig dat de instelling kan inspelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen.

Integratie
Lokaal integratiebeleid bestaat doorgaans uit twee of drie sporen. Het eerste spoor 
betreft het aanbieden van taalcursussen aan allochtonen (inburgering). De voort-
gangsrapportages van het Groot Project Inburgering, die de minister ieder half jaar 
aan de Tweede Kamer stuurt geven een helder beeld van de praktijk. Meestal gaat het 
om cursussen van twee tot zes dagdelen per week, voor een periode van zes maanden 
tot twee jaar. In een klas van ongeveer vijftien van gelijk niveau leert men de taal. In 
de meeste cursussen wordt ongeveer 80% van de tijd besteed aan taal, de rest aan 
maatschappelijke oriëntatie. In een beperkt deel van de cursussen wordt het leren 
van de taal gekoppeld aan het verwerven van andere vaardigheden (duale trajecten), 
zoals het leren van een vak (of algemene arbeidsmarktvaardigheden) of het volgen 
van opvoedcursussen.

Het niveau, de duur en de intensiteit van de cursussen lopen sterk uiteen. In 
vrijwel elke Nederlandse gemeente worden in buurthuizen taallessen gegeven door 
vrijwilligers. Vaak gaat het om een avond in de week en hebben de lessen ook een 
belangrijk sociaal element. Het gros van de professionele taallessen wordt door 
gekwalificeerde docenten gegeven op regionale opleidingscentra (roc). Dit zijn 
scholen voor mbo-onderwijs die (wettelijk) ook een afdeling voor volwasseneneduca-
tie hebben waar de inburgeringslessen zijn ondergebracht. Sinds ongeveer acht jaar 
zijn er ook commerciële opleidingsinstituten actief.

Het tweede spoor van lokaal integratiebeleid betreft het subsidiëren van zelforgani-
saties van allochtone gemeenschappen.31 De grote etnische groepen in een gemeente 

31 Dit spoor staat anno 2007 in veel gemeenten onder druk, omdat de etnische gemeenschap op 
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hebben in vele gemeenten een eigen vereniging, wat niet betekent dat de hele groep 
daar lid van is. Deze vereniging organiseert enerzijds sociale, culturele en recre-
atieve activiteiten. Anderzijds fungeert zij voor de gemeente als overlegpartner in 
beleidsprocessen. Een deel van de gemeenten vindt het bestaan van dit soort organi-
saties dermate belangrijk, dat professionele welzijnswerkers (minderhedenwerkers) 
worden aangesteld. Doorgaans hebben zij een driedubbele taak.
– het stimuleren dat etnische groepen een vereniging oprichten;
– het ondersteunen van de verenigingen bij het besturen, het ontwikkelen van 

 activiteiten, het aanvragen van subsidies en dergelijke;
– het bereiken, organiseren en ondersteunen van etnische groepen die geen ver-

eniging hebben en mensen die niet door bestaande verenigingen worden bereikt, 
maar wel integratieproblemen hebben.

Het derde spoor, dat overigens niet in alle gemeenten voorkomt, betreft de groeps-
aanpak. In een aantal gemeenten zijn specifieke groepen allochtonen aan te wijzen, 
waarin problemen cumuleren en reguliere beleidsinstrumenten geen of onvoldoende 
resultaat boeken. Het gaat om bijvoorbeeld groepen Antilianen, Arubanen, Marok-
kanen of om leden van de Molukse of Romagemeenschap. De groepsaanpak werkt 
als volgt: professionele intermediairs met vaak dezelfde etnische achtergrond als 
de doelgroep worden ingezet om de straat op te gaan. Zij zoeken de doelgroep op, 
leggen contact en winnen vertrouwen. De intermediair probeert samen met leden 
van de doelgroep te kijken welke problemen er zijn en wat er nodig is om die op 
te lossen. Het gaat dan om bijvoorbeeld een pakket activiteiten dat door verschil-
lende voorzieningen wordt geleverd – de reden dat de doelgroep er op eigen houtje 
geen gebruik van maakt. De intermediair zorgt vervolgens dat het juiste pakket aan 
activiteiten wordt aangeboden. De reguliere voorzieningen op de relevante terreinen 
(sociale zaken, ggd, schuldhulpverlening), die normaal gesproken zelf hun klan-
ten binnenhalen, maken doorgaans speciaal iemand vrij voor zo’n project. Er is dus 
sprake van interdisciplinaire teams die aangestuurd worden door vooruitgeschoven 
intermediairs.

Leef baarheid
Het laatste beleidsthema dat zal worden toegelicht is leefbaarheid. Een (bekend) 
voorbeeld hiervan is hoe gemeenten proberen de leefbaarheid in probleemwijken 
te verbeteren door de stadsetiquette. In kader 1.1 is het Rotterdamse projectvoorstel 
weergegeven.

gespannen voet staat met de integratiedoelstellingen van gemeenten. In steeds meer gemeenten 
worden basissubsidies voor dit soort organisaties vervangen door subsidies voor op integratie 
gerichte activiteiten.
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Kader 1.1
Het Stadsetiquette-project in Rotterdam

Doel

In een klein gebied waar bewoners zich geconfronteerd zien met problemen op het gebied van 

sociale leefbaarheid wordt geprobeerd door middel van Stadsetiquette-sessies tot omgangsaf-

spraken te komen. Een sessie vindt plaats in een straat of een gedeelte van een straat en is een 

debat in de wijk over omgangsregels. In elke sessie staat de vraag centraal: hoe willen bewoners 

in het vervolg met elkaar omgaan in de straat? En welke bijdrage kunnen en willen zij leveren aan 

het nakomen van afspraken? Elke sessie wordt afgesloten met het vaststellen van een set regels 

waarvoor draagvlak bij de deelnemers bestaat.

Voorbereiding

Animo van bewoners en commitment van de instellingen is van groot belang voor het slagen 

van een pilot. De pilots worden dan ook aangepast aan de betreffende situatie en ingevuld 

met behulp van actieve bewoners en wijkmedewerkers (zoals het opbouwwerk). In een schema 

worden factoren in een buurt bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de generationele samenstelling in 

het gebied, de etnische samenstelling in het gebied, de mobiliteit in het gebied, de maatschap-

pelijke problemen in het gebied, enzovoort. Dit schema wordt op basis van ervaring steeds verder 

uitgewerkt. Tevens wordt uitgeprobeerd welke middelen wel of niet werken in een bepaald gebied 

en hoe dit met de factoren samenhangt. Bij de voorbereiding en de gehele aanpak van de pilot 

wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren of ouderen, 

of mensen van een bepaalde etnische achtergrond.

Mensen mobiliseren

In het gebied worden door middel van vooronderzoek en persoonlijk uitnodigen zoveel mogelijk 

bewoners bereikt (kritische massa). Hierbij wordt ook zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande 

netwerken en activiteiten.

De bijeenkomsten

Vervolgens vindt een aantal sessies plaats met bewoners, maar ook met diensten die werken 

voor het gebied. Er is ruimte voor ergernissen, klachten en frustraties. De klachten worden 

serieus genomen, niet alleen door het project Stadsetiquette, maar ook door de betreffende 

instellingen. Toegezegd wordt zoveel mogelijk zaken direct te regelen. Vervolgens wordt de stap 

gezet naar positieve respons. Bewoners worden gestimuleerd en ondersteund om gezamenlijk 

tot afspraken te komen over hoe zij met elkaar willen omgaan. De bijeenkomsten zijn zodanig 

opgezet dat de input van bewoners het startpunt vormt, alle aanwezigen een bijdrage leveren, 

iedereen zich concentreert op zijn of haar eigen bijdrage in het geheel en de uitkomst door alle 

aanwezigen wordt gedragen.
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De onderhoudsfase

Het project Stadsetiquette fungeert als een startmotor binnen de pilots. Zij start de gesprekken 

op en zorgt dat bewoners tot afspraken komen. Van het begin af wordt er naar toegewerkt dat 

één of meerdere partijen dicht bij de bewoners (deelgemeente, opbouwwerk, woningcorporatie, 

bewonersorganisatie) het proces blijft bewaken. Uiteraard speelt het project Stadsetiquette een 

belangrijke rol in de nazorg en het onderhoud van de afspraken. Zij pakt deze rol op in samen-

spraak met een groep actieve bewoners en de partij(en) die binnen het gebied het project Stad-

setiquette blijft/blijven (uit)dragen.

Bron: gemeente Rotterdam (2000)

Het stadsetiquetteproject maakt duidelijk dat het bij leefbaarheid met name gaat 
om een subjectief ervaren gevoel van veiligheid, bekendheid en ‘prettigheid’. Het 
gaat om die zaken die niet bij wet zijn geregeld (elkaar groeten, bedtijd, fatsoenlijke 
omgangsvormen) maar die wel onderdeel uitmaken van een geordend dagelijks 
leven. Op die manier benadrukt het stadsetiquetteproject nog eens de elementen die 
eigenlijk in alle beschreven activiteiten herkenbaar zijn. In zijn meest basale activitei-
ten gaat het in de sociale pijler om de verbetering van kleine, alledaagse, subjectieve 
en intermenselijke interacties.

Tot slot
In deze paragraaf is de state of the art op een aantal beleidsterreinen beschreven. 
Daarbij is duidelijk geworden dat het in de sociale pijler vaak gaat om beleid waarin 
verschillende sporen van activiteiten zijn te onderscheiden, die ieder voor zich niet 
zoveel voorstellen. De massiviteit van de interventies is vaak gering, evenals de 
doorzettingsmacht die actoren in de uitvoering hebben jegens hun klanten. Hoewel 
dat in eerste instantie niet de bedoeling was, laat deze paragraaf ook zien hoe zich 
op dit laatste punt binnen de sociale pijler een trend aftekent in de richting van meer 
verzakelijking – dat zien we bijvoorbeeld bij reïntegratie, integratie en welzijn – en 
een meer verplichtende houding ten opzichte van de doelgroep. Zowel op het terrein 
van reïntegratie als dat van integratie en leefbaarheid is de voorheen terughoudende 
overheid een meer actieve, paternalistische rol gaan spelen. In de volgende hoofd-
stukken zal duidelijk worden dat het hier vooral om een politieke trendbreuk gaat, 
die echter de randvoorwaarden voor effectief sociaal beleid drastisch heeft verbeterd.

1.2.5 Actoren in de sociale pijler
Het is nu duidelijk wat de doelstellingen van de sociale pijler zijn en hoe het beleid 
wordt georganiseerd, welke voorzieningen op grond van het beleid worden gefi-
nancierd en welke activiteiten er achter de soms wat vage containerbegrippen 
schuilgaan. Een laatste element dat nodig is om een goed begrip te krijgen van de 
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werkelijkheid van de sociale pijler betreft de actoren die er actief in zijn. Daarop 
wordt in deze paragraaf ingegaan.

Een eerste belangrijke actor is de overheid. Deze bepaalt via democratische 
procedures de doelstellingen van het beleid en stelt daarvoor via belastingen geïnde 
middelen ter beschikking. In de decentrale eenheidsstaat die Nederland is, betekent 
dit in de praktijk van de sociale pijler dat gemeenten sociale doelstellingen nastre-
ven binnen algemene kaders en met financiële middelen die door de rijksoverheid 
zijn vastgesteld. Daarmee is de overheid in de sociale pijler bepaald geen eenduidig 
begrip. In de werkelijkheid van de sociale pijler spelen ministers, departementale en 
lokale beleidsambtenaren, adviseurs, wethouders en leden van de Tweede Kamer en 
de gemeenteraad een belangrijke rol.

Er zijn echter ook actoren buiten de overheid betrokken bij de sociale pijler. 
Gemeenten voeren het lokale sociale beleid namelijk grotendeels niet zelf uit. In 
tegendeel, slechts een zeer beperkt gedeelte van de activiteiten en voorzieningen die 
daadwerkelijk door de klant worden gebruikt, wordt door gemeentelijke ambtenaren 
uitgevoerd. Het gaat dan onder andere om de volgende taken.
– het begeleiden (niet het reïntegreren) van werklozen;
– het geven van advies en informatie op specifieke onderdelen;
– het beheren van sportaccommodaties, trapveldjes en ontmoetingsplekken in de 

openlucht;
– handhaven leerplicht;
– stadswachten;
– het (mede)uitvoeren van leefbaarheidstrajecten.

De overige voorzieningen en activiteiten in de sociale pijler worden niet door 
gemeenteambtenaren uitgevoerd.32 De gemeente besteedt dit uit aan bijvoorbeeld 
instellingen voor welzijnswerk, jongerenwerk en maatschappelijk werk, reïntegratie-
bedrijven, schoolbegeleidingsdiensten, instellingen voor maatschappelijke opvang 
en de verslavingszorg.

Daarnaast is er een leger aan professionals zoals agenten, onderwijzers, zorg-
verleners en conciërges aan het werk bij instellingen die niet door de gemeente 
worden aangestuurd. Er is daarnaast sprake van een grote intermediaire laag van 
managers, beleidsmedewerkers, staffunctionarissen en bestuursleden.

De laatste groep actoren die een rol speelt in de sociale pijler – zeker bij de beleids-
vorming maar ook bij de uitvoering van activiteiten – zijn de georganiseerde klanten. 

32 Daarbij zijn vijf categorieën te benoemen:
– niet-gemeentelijke overheidsorganisaties (bijvoorbeeld politie en justitie, uwv)
– niet gemeentelijk gefinancierde publieke organisaties (bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen)
– gemeentelijk gefinancierde publieke stichtingen (bijvoorbeeld welzijnsinstellingen)
– commerciële bedrijven (bijvoorbeeld reïntegratiebedrijven, adviesbureaus)
– gemeentelijk gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties (bijvoorbeeld buurtverenigingen, zelfor-

ganisaties)
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Via formele cliënten- of adviesraden of via belangenorganisaties zijn ook zij zicht-
baar actief in de dagelijkse werkelijkheid van de sociale pijler.

In de volgende hoofdstukken zal blijken dat de grote hoeveelheid actoren die bij 
de sociale pijler is betrokken enerzijds zorgt voor inertie en een gebrek aan slag-
kracht, anderzijds leidt tot een groot draagvlak en een zichzelf versterkend ‘beleids-
systeem’ dat in staat is ondanks zware kritiek te blijven voortbestaan.

1.3 Het debat over de sociale pijler

Na de beschrijving van de inhoud van de sociale pijler, volgt nu de de beschrijving 
van het debat over de sociale pijler. Deze beslaat de periode vanaf het begin van de 
jaren ‘negentig van de vorige eeuw tot aan 2006, maar kent een zwaartepunt in de 
periode 1998-2004. Het debat wordt vanuit twee perspectieven bezien. In paragraaf 
1.3.1 wordt het debat inhoudelijk geordend. In paragraaf 1.3.2 worden elementen uit 
het debat voorzien van een temporele dimensie.

1.3.1 Drie inhoudelijke varianten, maar met een gezamenlijke kern

‘De minder gunstige ontwikkeling in economisch en sociaal opzicht van de grote steden 
sinds de jaren ’70 blijkt uit vrijwel alle cijfers. […] Wat betreft het sociaal profiel, valt […] 
op dat achter de relatief goede sociale voorzieningen (waardoor de armoede relatief minder 
nijpend is) een verslechterende sociale structuur schuilgaat (eenzijdige bevolkingssamen-
stelling en een hoge non-activiteit). Ook ten aanzien van de sociale structuur zijn er geen 
aanwijzingen voor een duidelijke verbetering’ (wrr 1990: 224).

‘Uiteindelijk moet worden geconstateerd dat […] de aanpak van de hardnekkige problemen 
waar de grote steden mee te maken hebben niet heeft geleid tot de oplossing ervan. De 
omslag naar de verkleining van achterstanden werd niet bereikt, de langdurige werkloos-
heid en uitkeringsaf hankelijkheid betonen zich buitengewoon hardnekkig […]. Door de 
combinatie van achterblijvende economische groei en een toename van sociale problematiek 
dreigt de geconstateerde segregatietendens zichzelf te versterken in een verdere neerwaartse 
spiraal’ (ser 1998: 29).

‘Wie er de begrotingen […] op naslaat wordt geconfronteerd met een ambitieuze overheid 
die op terreinen als veiligheid, zorg, integratie en onderwijs nieuw beleid aankondigt. 
Maar wat komt er uiteindelijk terecht van die veelheid aan beleid?’ (Algemene Rekenkamer 
2003a: samenvatting).

‘Hoewel het de afgelopen jaren economisch gezien beter gaat met de grote steden, is dit 
succes eerder te danken aan de conjunctuur dan aan het beleid. Bovendien is door het beleid 
een aantal hardnekkige problemen in de steden niet verminderd, zoals de hoge uitkerings-
af hankelijkheid onder bepaalde groepen, de toenemende segregatie in het onderwijs en 
middeninkomens die uit de stad wegtrekken’ (Ruimtelijk Planbureau 2006: persbericht).
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‘Het sociale terrein blijft achter: er is vaak sprake van een projectentombola, een kloof 
tussen beleidsmakers en -uitvoerders en men werkt vanuit de instituties en niet vanuit (de 
problemen van) de burger’ (Kabinet Balkenende iv 2007).

De kritiek dat de sociale pijler achterblijft, zoveel mag uit bovenstaande citaten dui-
delijk zijn, wordt breed gedragen en klinkt al jarenlang. Regerende en oppositiepo-
litici, beleidsmakers, media, externe experts en burgers delen deze analyse (Kabinet 
Kok i 1994; Kabinet Kok ii 1998; Kabinet Balkenende ii 2003a/b; Marijnissen 1996; 
Fortuyn 2002a/b; G21 2001; G21 2002; aef 2002; Hoenderkamp et al. 2003a/b; scp 
1998c, 2001c, 2002, 2003, 2005).

Bij nadere beschouwing echter, is de eensluidendheid niet zo groot als op het eerste 
gezicht lijkt. De kritiek op het sociale beleid kan worden uiteengezet in drie antwoor-
den op de vraag, ten opzichte van wat de sociale pijler nu eigenlijk achterblijft.
– 1 De resultaten van het sociaal beleid blijven achter bij de maatschappelijke 

behoefte.
– 2 De resultaten van het sociaal beleid blijven achter bij de (zelf) geformuleerde 

beleidsdoelstellingen.
– 3 De resultaten van het sociaal beleid blijven achter in vergelijking met de resulta-

ten van beleid op het economische en fysieke terrein.

1  De resultaten van het sociaal beleid blijven achter bij de maatschappelijke behoefte
De eerste variant op de achterblijfthese betreft de stelling dat er onvoldoende 
resultaat wordt geboekt in de sociale pijler om van maatschappelijke vooruitgang te 
kunnen spreken. Aanhangers van deze variant wijzen erop dat Nederland een aantal 
hardnekkige sociale vraagstukken kent, waarop al jarenlang beleid wordt gevoerd, 
maar die desondanks onvoldoende worden opgelost. Het gaat dan om thema’s als 
participatie op de arbeidsmarkt, de kwaliteit van het onderwijs en de zorg, en meer 
recent om integratie, leefbaarheid en veiligheid.

‘De “harde kern” van de sociale problematiek (harde kern werklozen, wao-ers, (minderja-
rige) asielzoekers, drugsverslaafden, verjonging van schooluitval en criminaliteit) is hier en 
daar wel wat verminderd, maar nog steeds aanwezig’ (Commissie Brinkman 2001: 61).

‘Juist de maatschappelijke dissatisfiers zijn nog volop aanwezig. De meest sprekende voor-
beelden zijn de knelpunten in de zorg, de veiligheid, de leef baarheid en de mobiliteit. In 
de bestrijding van hardnekkige maatschappelijke achterstanden is zeker wel vooruitgang 
geboekt, maar de resultaten zijn bescheiden in relatie tot de beleidsinspanningen. Voorbeel-
den zijn het onderwijsachterstandenbeleid, de arbeidsintegratie, de bestrijding van sociaal-
economische gezondheidsverschillen en de integratie van minderheden’ (scp 2004a: 340).

‘Uit de evaluatie van gsb ii blijkt dat de positie van steden verbeterd is. Er is daarbij 
sprake van een trendbreuk. De werkloosheid in de G25 is voor het eerst sinds jaren in de 
richting van het Nederlands gemiddelde gegaan en het aandeel midden en hoge inkomens 
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is voor het eerste sinds jaren licht gestegen in de steden. Ook in de aandachtswijken zijn 
resultaten zichtbaar. Maar we zijn er nog niet. Steden kampen nog steeds met bovengemid-
delde problemen’ (Ministerie van bzk 2006b: aanbiedingsbrief ).

De discrepantie tussen maatschappelijke behoefte en beleidsresultaat heeft middels 
deze these een politieke vertaling gekregen. Met name in de aanloop naar de verkie-
zingen van 2002 is de onmacht van de zittende overheid door links en rechts stevig 
aangekaart. Uiteraard met Pim Fortuyn als meest eloquente en meest succesvolle 
exponent.

‘[…] de puinhopen in de collectieve sector – de wachtlijsten in de zorg, het abominabele 
onderwijs, de kinderen die voortdurend naar huis worden gestuurd om het minste of 
geringste, het geringe oplossingspercentage van de criminaliteit, een weer uit de hand 
lopende toestroom tot de wao en het ziekteverzuim, een voortdurende toestroom van 
vreemdelingen in weerwil van een ontmoedigingsbeleid […], een soft en volstrekt tekort-
schietend integratiebeleid, et cetera, et cetera’ (Fortuyn 2002a: 184).

Een jaar later maken niet alleen radicale politici uit de oppositie het maatschappe-
lijke ongenoegen over de uitblijvende resultaten in het sociale domein tot onderwerp 
nummer één in hun campagnes. Ook gevestigde, en zelfs regerende, partijen zien 
zich genoodzaakt een breuk met het bestaande beleid te propageren om uiteindelijk 
te kunnen regeren.

‘De burgers zijn zich meer dan ooit bewust van de gebreken die onze samenleving vertoont 
en van de noodzaak de kwaliteit van onze democratie, de publieke dienstverlening, de 
veiligheid, het onderwijs en de zorg te verbeteren. […] Het nieuwe kabinet wil daarom hard 
aan de slag voor een beter Nederland. Ondanks economische tegenwind moet er flink voor-
uitgang worden geboekt in het oplossen van problemen waarmee de samenleving kampt’ 
(Kabinet Balkenende ii 2003b: 1).

De bovenstaande kritiek die vanuit een maatschappelijke behoefte word gearticu-
leerd, valt in twee categorieën uiteen. In de eerste plaats heeft de kritiek een aantal 
keer betrekking op het onvermogen van de overheid om onwenselijke verschijnse-
len in de samenleving te bestrijden. Dan gaat het vooral om de thema’s veiligheid, 
leefbaarheid, integratie en tot op zekere hoogte werkloosheid. Het lukt de overheid 
niet om haar eigen beleid te handhaven, ondanks het feit dat hier individuele ge- en 
verboden in het geding zijn. Ondanks het feit dat het strafbaar is, nemen criminali-
teit en overlast toe. Ondanks een inburgeringsplicht doen allochtonen niet mee in de 
Nederlandse maatschappij. Ondanks een arbeidsplicht en een streng en activerend 
beleid, zitten er meer dan een miljoen mensen in de uitkering. Deze lijn van kri-
tiek manifesteert zich met name in een harde aanval op de ‘cultuur van gedogen’ in 
Nederland. Zo constateert het scp al vroeg dat ‘de overgrote meerderheid van het 
publiek op deze terreinen een krachtiger beleid [wenst]’ (scp 2001c: 303). En oplos-
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singen worden gezocht in een roep om hardere sancties en straffen (Fortuyn 2002a; 
Kabinet Balkenende ii 2003a/b).

De tweede lijn van kritiek richt zich op het feit dat de overheid er niet in slaagt om de 
algemene voorzieningen waarvoor zij verantwoordelijk is op een kwalitatief accep-
tabel niveau aan te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorg, onderwijs, veiligheid, 
beheer van de openbare ruimte en burgerloketten.

‘De mensen klagen over de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Zij voelen een te grote 
afstand tussen overheid en burger. Wachten in de zorg, op de trein en in de file, gevoelens van 
onveiligheid, beperkte openingstijden van overheidsdiensten, bureaucratie, de kwaliteit van 
het onderwijs, overdadige regelgeving: […] het zijn allemaal signalen van een overheid die 
minder doeltreffend en doelmatig is dan gewenst’ (Kabinet Balkenende ii 2003a: 2).

‘Het belang van de maatschappelijke dienstverlening in het dagelijks leven valt nauwelijks 
te overschatten […]. Er wordt een toenemende spanning geconstateerd tussen het instituti-
onele regime waarbinnen deze sectoren functioneren, de oriëntatie waarmee de dienstverle-
nende instellingen opereren en de vragen van cliënten’ (wrr 2004: persbericht).

Onderdeel van deze kritiek is soms dat het hierbij niet (langer) gaat om een probleem 
dat ‘gradueel’ kan worden opgelost, maar dat vraagt om een fundamenteel andere 
inrichting van de dienstverlening van de overheid. Oplossingen worden gezocht in 
het introduceren van een andere ‘logica’ in de relatie burger-instituties-overheid. 
Bijvoorbeeld door te pleiten voor een herintrede van ‘de menselijke maat’ bij institu-
ties (rmo 2001b, 2002, 2003), een herijking van de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen en hun omgeving (Kabinet Balkenende ii 2003b) of de introductie van meer 
marktwerking en organisatieconcepten uit het bedrijfsleven (Kabinet Kok ii 1999; 
Fortuyn 2002b).

2.  De resultaten van het sociaal beleid blijven achter bij de (zelf ) geformuleerde beleids-
doelstellingen

Waar de eerste achterblijfvariant de vraag openlaat in hoeverre de overheid eigenlijk 
in staat is om de problemen het hoofd te bieden en daarmee in principe een excuus 
openlaat, geldt dat voor de tweede these niet.33 Het betreft hier de kritiek dat de over-
heid niet waarmaakt wat zij zichzelf ten doel stelt.

Halverwege de tweede periode grotestedenbeleid constateren de visitatiecommissies 
G4 en G21 (wederom) dat gemeenten een aantal van de beoogde doelstellingen berei-
ken, maar dat andere – juist die in de sociale pijler – vooralsnog onbereikbaar zijn.34

33 Op het gegeven dat de overheid in de regel niet genegen is om van deze ‘uitweg’ gebruik te maken, 
wordt later in dit boek teruggekomen.

34 Daarbij moet aangetekend worden dat het ministerie van bzk zelf in de eindevaluatie van gsb ii een 
zeer positieve toon kiest. Het beleid wordt als grotendeels geslaagd (effectief ) beschreven, zowel 
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‘Hoewel het beter gaat met steden, zijn ze er nog lang niet. Op verschillende terreinen 
hapert de uitvoering. Het is de steden nog niet goed gelukt de harde kern van de sociale pro-
blematiek aan te pakken’ (Commissie Brinkman 2001: 1).

‘De sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de [...] steden zijn allesbehalve opgelost. Op 
vele fronten blijkt het moeilijk de doelstellingen te bereiken. De vraagstukken zijn taai, 
vergen veel meer tijd dan bestuurders en beleidsmakers wensen en de slag naar de uitvoe-
ring wordt moeilijk gemaakt’ (Commissie Brinkman 2002: 5).

Dat het hier geen tijdelijk verschijnsel betreft maakt de eindevaluatie van de tweede 
periode grotestedenbeleid duidelijk.

‘Afspraken tussen steden en het rijk, over hoe doelen bereikt moeten worden, bleken moeilijk 
meetbaar te maken. De sturing op maatschappelijke effecten bleek zo te abstract. De com-
plexiteit van factoren die invloed hebben op maatschappelijke effecten was te hoog en stond 
te ver weg van de realiteit in de wijken. Van de afspraken over hoe de doelen te bereiken, bleek 
58% niet haalbaar’ (Ministerie van bzk 2006b: persbericht bij Evaluatie gsb ii).

De conclusies die over het grotestedenbeleid worden getrokken, gelden in het sociale 
domein over de volle breedte. Onderzoek naar sociaal beleid35 wijst vrijwel altijd uit 
dat de overkoepelende doelstellingen niet of hoogstens ten dele zijn gehaald.36

Verklaringen voor het niet realiseren van de maatschappelijke opgave worden 
langs drie lijnen gezocht. In de eerste plaats wordt het uitblijven van de resultaten 
soms geweten aan slecht beleid en uitvoering (cpb en scp 2000; Algemene Reken-
kamer 2001, 2003a; Radar 2002).

2a Doelstellingen niet bereikt door slecht beleid en slechte uitvoering
Slecht beleid houdt in dat er geen onderbouwing bestaat voor (de haalbaarheid van) 
de geformuleerde doelstellingen, dat er geen relatie bestaat tussen de intensiteit van 

waar het gaat om maatschappelijke effecten, als waar het gaat om beleids- en procesmatige doelstel-
lingen (Ministerie van bzk 2006b; Marlet en Woerkens 2005; Holt et al. 2006). Daarbij stapt men 
wel erg makkelijk over een aantal bezwaren heen. Zo wordt de nadruk binnen de sociale pijler zeer 
eenzijdig op de werkloosheidsdoelstelling gelegd (waarvan het rpb (2006) constateert dat conjunc-
tuur hier een toevallige maar zeer bepalende factor is geweest) en wordt over de doelstelling rond 
sociale infrastructuur niet gerapporteerd. Hetzelfde geldt voor de rapportage over kwetsbare wijken 
en kwaliteit van de leefomgeving, waarop slechts over de fysieke kant wordt gerapporteerd. Keer op 
keer wordt gewezen op de grote verschillen tussen gemeenten, juist tussen de sociale doelstellingen, 
maar in de algemene conclusies wordt daaraan geen aandacht besteed. 

35 Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoek naar rijksbeleid op de terreinen veiligheid, terugkeerbeleid, 
inburgering en taalonderwijs, jongeren met problemen, kwetsbare leerlingen, drugsoverlastbeleid, 
reïntegratie arbeidsongeschikten (allen Algemene Rekenkamer), jeugdbeleid, onderwijsachterstan-
denbeleid, welzijnsbeleid (allen scp) en integratiebeleid (Commissie Blok 2004).

36 Een derde, misschien nog wel vaker voorkomende, conclusie is dat niet duidelijk is of de doelstel-
lingen zijn gehaald, omdat deze onduidelijk waren, ofwel omdat de resultaten niet zijn gemeten of te 
meten waren. Hierop wordt later nog ingegaan.
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de inzet en de omvang van het probleem of dat er geen antwoord bestaat op de vraag 
of de voorgestelde maatregelen überhaupt bijdragen aan de doelstelling.

‘Er kan geen duidelijk verband worden gelegd met de verschillen in intensiteit van proble-
men op sociaal terrein, de reeds ingezette inspanningen en de speerpunten voor aanvullend 
beleid’ (cpb en scp 2000: 13).

Het tweede spoor in deze redenatie – slechte uitvoering – lijkt een open deur: als 
voorgenomen maatregelen niet of slechts ten dele worden uitgevoerd, dan zullen de 
resultaten niet worden behaald. Toch is dit precies wat er vaak gebeurt, constateren 
bijvoorbeeld de visitatiecommissies (Commissie Brinkman 2001, 2002) en de Alge-
mene Rekenkamer (2003a).

‘Harde cijfers ontbreken over de beleidsuitvoering. Wanneer echter een terugblik op vier 
jaar onderzoek zoveel voorbeelden oplevert van beleid dat slechts deels werd uitgevoerd of 
slecht werd uitgevoerd, en van beleid waarvan we helemaal niet weten of het volledig en 
goed wordt uitgevoerd, dan is er iets serieus aan de hand met de beleidsuitvoering’ (Alge-
mene Rekenkamer 2003a: 11).

‘Al vijftien jaar staat de aanpak van het probleem rond de voortijdig schoolverlaters op de 
politieke agenda. Terecht, want het is nijpend dat jaarlijks bijna 60.000 jongeren de school 
zonder diploma verlaten. Wat heeft vijftien jaar overheidsbeleid bijgedragen aan de oplos-
sing van dit maatschappelijke probleem? In ons rapport Staat van de beleidsinformatie 
2006 constateren we dat de effecten van dat beleid onduidelijk zijn. Dat komt doordat het 
Ministerie van ocw telkens niet heeft onderzocht of maatregelen werken. Wel grijpt het 
ministerie keer op keer naar dezelfde maatregelen’ (Algemene Rekenkamer 2006: 25-26).

De concrete aanbevelingen en voornemens om de kwaliteit van beleid en uitvoering 
te verbeteren richten zich conform de analyse vooral op het beleid. Er moet meer 
kennis worden verzameld (aef 2002), er moet beter worden gemeten (Algemene 
Rekenkamer 2001), het beleid moet (nog) meer smart37 worden geformuleerd 
(bzk 2003), de kwantitatieve samenhang tussen de omvang van een probleem en 
de omvang van de interventie moet worden bewaakt (cpb en scp 2000; Algemene 
Rekenkamer 2001) en ook moeten gemeenten zich al bij het formuleren van hun 
beleidsdoelstellingen meer rekenschap geven van de invulling van hun regierol en de 
(beperkte) mogelijkheden die zij hebben om partners te dwingen om mee te werken 
(cpb en scp 2000; aef 2002; Commissie Brinkman 2002).

2b Doelstelling niet gehaald door mislukken bestuurlijke opgave
Een tweede lijn van verklaringen voor het niet realiseren van de in doelstellingen 

37 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Een veelgebruikte formule om de tech-
nische eisen aan de vorm van beleidsdoelstellingen te beschrijven.
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gestelde maatschappelijke opgave, is het mislukken van de bestuurlijke opgave (G4 
1998; G21 1998; Commissie Brinkman 2002; Commissie Brinkman 2001; rob/Rfv 
2001; aef 2002; bzk 2002b; rpb 2006). In deze redenering wordt ervan uitgegaan 
dat een inhoudelijke aanscherping en/of intensivering van het beleid gepaard moet 
gaan met een aantal technische verbeteringen. Deze moeten ervoor zorgen dat het 
beleid ‘landt’ in de maatschappelijke werkelijkheid. Die is namelijk niet ontvankelijk 
voor iedere vorm van beleid, maar alleen voor beleid dat de kenmerken draagt van de 
‘responsieve overheid’. Beleid en uitvoering moeten vraaggericht, resultaatgericht, 
wijkgericht en integraal zijn en bovendien interactief tot stand gekomen (zie § 2.1.2).

In veel evaluaties, visitaties en zelfanalyses wordt geconstateerd dat deze techni-
sche kenmerken in het sociale domein niet worden gerealiseerd. Hierdoor is een van 
de randvoorwaarden voor effectiviteit niet vervuld en zal ook de maatschappelijke 
opgave mislukken.

‘[De commissie constateert] dat de gemeenten en instellingen binnen de sociale pijler nog 
steeds een groot deel van hun energie (moeten) steken in het op orde brengen van hun werk-
wijze en organisatie. Zaken als sturing, samenwerking (ook regionaal), taakaf bakening, 
verantwoording en financiering zijn voortdurend onderwerp van discussie. […] het niet 
doorhakken van knopen hindert de concentratie op de inhoudelijke aanpak van de sociale 
vraagstukken en bemoeilijkt het werk van de mensen in de instellingen en de wijken’ 
(Commissie Brinkman 2001: 15).

‘Bestuurlijk gezien is voor een integrale aanpak met name in het sociale domein een stevi-
gere coördinatie nodig op Rijksniveau’ (Ministerie van bzk 2006b: 64).

‘Het grotestedenbeleid is minder effectief geworden omdat het zich richtte op te veel doel-
stellingen en op te veel steden, met al het bestuurlijk verkeer dat daarvan het gevolg was’ 
(rpb 2006: persbericht).

Concrete aanbevelingen op dit terrein zijn eigenlijk schaars. Meestal vindt een 
herhaling van zetten plaats: de bestuurlijke doelstellingen zijn onvoldoende gere-
aliseerd en de aanbeveling is om ze alsnog te gaan realiseren. Waarom het tot dan 
toe niet is gelukt en hoe ervoor te zorgen dat het deze keer wel zal lukken, blijft vaak 
onduidelijk. Een uitzondering vormt aef (2002), die een uitgebreide analyse maakt 
van de prikkels die ertoe leiden dat de gewenste veranderingen in de praktijk niet 
worden gerealiseerd. De dominantie van sectorale verantwoordingssystemen bij 
het verkrijgen van financiële middelen is daar een voorbeeld van. De aanbevelingen 
richten zich dan ook op het anders stellen van deze prikkels (zie ook Hoenderkamp 
et al. 2003a/b).38

38 Waarbij moet worden opgemerkt dat deze aanbevelingen grote veranderingen in de organisatie, 
werkwijze, structuur en cultuur van de rijksoverheid met zich zouden meebrengen. Zowel aef als 
Hoenderkamp et al. plaatsen om deze reden zelf kanttekeningen bij de haalbaarheid van hun aanbe-
veling.
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2c. Doelstellingen niet gehaald door de aard van de problematiek
In de derde lijn van verklaringen voor het niet realiseren van resultaten wordt 
 gewezen op de aard van de problematiek. Deze verklaringen vallen in twee delen 
uiteen. De eerste lijn van redeneren wijst erop dat in feite wel resultaten worden 
geboekt, maar dat deze in de evaluaties onzichtbaar blijven. Dan gaat het bijvoor-
beeld om preventieve activiteiten die een maatschappelijke trend wel afvlakken, 
maar niet ombuigen.39 Of het gaat om succesvolle activiteiten die een dusdanig 
emanciperend effect hebben dat de betrokkene het onderzoeksgebied verlaat.40 Hier 
gaat het dus om resultaten die wél worden bereikt, maar niet worden gezien, omdat 
‘de ijkpunten en instrumentatie van het beleid er niet op gericht zijn’ (G4 2002: 6).

De tweede lijn van redeneren zoekt het in de problemen zelf. In vrijwel alle rapporten, 
adviezen, analyses en beleidsnota’s komen begrippen voor als ‘hardnekkig’, ‘weerbar-
stig’, ‘complex’, ‘(schijnbaar) onoplosbaar’ en ‘taai’. Deze termen worden gerelateerd 
aan de bestuurlijke opgave (zo is verkokering vaak hardnekkig; G4 2002; G21 2001; 
vrom-raad 2001), de maatschappelijke opgave (armoede is hardnekkig; Engbersen 
2000) en de integratieproblematiek (deze is complex; Commissie Blok 2004).

Waar het aanbevelingen betreft wordt gevraagd om beter toegesneden monito-
ren (cpb en scp 2000; Algemene Rekenkamer 2001; Commissie Brinkman 2002; 
vrom-raad 2001; rob/Rfv 2001) en een loskoppeling van financiering en statisti-
sche gegevens op ‘outcome’-niveau (Commissie Brinkman 2002). De aanbevelingen 
over de intrinsieke hardnekkigheid van de problemen zijn abstracter. Er zijn twee 
sporen. Enerzijds wordt gevraagd om een steviger inzet (bzk 2003), meer geduld en 
een langere adem (vrom-raad 2001), anderzijds richten de aanbevelingen zich op 
een fundamentele herijking van de door de overheid geboden instituties (wrr 2004; 
rmo 2002, maar ook Fortuyn 2002a).

3.  De resultaten van het sociaal beleid blijven achter in vergelijking met de resultaten 
van beleid op het economische en fysieke terrein

De derde variant op de achterblijvende sociale pijler betreft de kritiek dat deze 
minder succesvol is dan de pijlers van het economische en het fysiek-ruimtelijke 
beleid (Bijvoorbeeld Commissie Brinkman, 2001; 2002;; rmo 2001a). Ook in deze lijn 
van kritiek wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke opgave en de 
bestuurlijke opgave.

39 Een veelgenoemd voorbeeld is de jongerenwerker die een aantal klanten weer naar school krijgt in 
een wijk waar het voortijdig schoolverlaten toeneemt. Cijfers op wijkniveau laten alleen dat laatste 
zien, waardoor de inzet van de jongerenwerker – die in feite succesvol was – mislukt lijkt (De Bruijn 
2001).

40 Een voorbeeld kan dit verhelderen: werklozen in een achterstandswijk worden aan een baan gehol-
pen. Door de stijging van hun inkomen kunnen ze doen wat iedereen in die wijk wil: verhuizen. Hun 
plaats wordt ingenomen door nieuwe werklozen. Het werkloosheidspercentage op wijkniveau neemt 
dus niet af. Sterker: de verhuizing zou wel eens negatief kunnen bijdragen aan een andere indicator 
van de kwaliteit van de wijk, te weten bewoningsduur en migratie.
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3a De sociale pijler blijft achter bij de andere pijlers omdat daar wel resultaten worden 
geboekt

Waar het de maatschappelijke opgave betreft, stelt men dat de doelstellingen op 
economisch terrein vaak ruim worden gehaald, dat er in de fysiek-ruimtelijke sector 
volgens plan wordt ontwikkeld en gebouwd en dat er in de sociale pijler nog geen 
resultaten zijn behaald (zoals bij economie) en dat er eigenlijk ook geen reden is om 
aan te nemen dat deze resultaten snel zullen volgen (zoals bij fysiek-ruimtelijk).41

‘Investeringen in de fysieke omgeving zijn ongekend hoog en de werkloosheid is sterk 
gedaald. Op de terreinen van onderwijs, sociale samenhang, veiligheid, langdurige werk-
loosheid, bereikbaarheid en immigratie liggen echter nog zeer grote en zorgelijke opgaven. 
Het beleid lijkt op diverse punten te worden ingehaald door de maatschappelijke realiteit’ 
(Commissie Brinkman 2002: 3).

Aan deze analyse wordt een aantal aanbevelingsrichtingen gekoppeld. Veel advies-
organen en overheden vragen om meer aandacht voor de sociale opgave (Commissie 
Etty 1998; Commissie Peper 1998; G4 1998; G21 1998; vrom-raad 2001; rmo 2001a). 
Zij constateren dat qua bestuurlijke en beleidsmatige aandacht de sociale pijler het 
onderspit delft ten opzichte van de andere pijlers, bijvoorbeeld omdat daar meer 
zichtbare en tastbare resultaten zijn te boeken (rmo 2001a; rpb 2006).

Een andere lijn van aanbevelingen richt zich op een scherpere prioriteitsstel-
ling (cpb en scp 2000; aef 2002; Algemene Rekenkamer 2001, 2003a; Commissie 
Brinkman 2001, 2002; Hoenderkamp et al. 2003). In deze redenering roept de sociale 
pijler zijn falen over zichzelf af door, in tegenstelling tot de economische en fysieke 
pijler, geen keuzes te maken voor wat echt belangrijk is. Doordat gemeenten op alles 
tegelijkertijd willen inzetten wordt het organiserend vermogen van gemeenten struc-
tureel overvraagd (Commissie Brinkman 2001; Algemene Rekenkamer 2001), terwijl 
de beschikbare middelen zo dun worden uitgesmeerd, dat eigenlijk geen effect meer 
mag worden verwacht (Hoenderkamp et al. 2003a/b).

Een derde lijn van aanbevelingen over de maatschappelijke opgave betreft de roep 
om meer middelen. Aan het eind van de jaren negentig is deze lijn nog vrij sterk 
(Commissie Etty 1998; Commissie Peper 1998; bzk 1999; G4 1998; G21 1998), maar 

41 Dit spoor van kritiek lijkt met name uit de sociale pijler zelf te komen. In andere pijlers zijn over de 
eigen pijler soortgelijke geluiden te horen. Zo constateert de vrom-raad (2001) dat de opgave van 
stedelijke vernieuwing achterblijft en klagen Tweede Kamer én minister over het langzame tempo 
waarin nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Het tijdschrift B&G concludeert in 2001 op basis 
van een rondgang langs het bedrijfsleven en experts dat ‘de economische pijler van het groteste-
denbeleid nog onvoldoende kracht heeft ontwikkeld’ (B&G 2001, jrg. 28, nr. 10, p. 12-16). Rond de 
eeuwwisseling wordt de these de ‘sociale pijler blijft achter’ echter al politiek breed gedeeld, getuige 
bijvoorbeeld de kamerbrede steun voor de motie De Boer die expliciet op deze these is gebaseerd. In 
de eindevaluatie van gsb ii (Ministerie van bzk 2006b) lijkt het tij te zijn gekeerd: hier wordt expli-
ciet gesteld dat de effecten van het grotestedenbeleid met name in de sociale en fysieke pijler liggen 
en wordt de economische pijler tot zorgenkind benoemd.



44 Onderzoek naar de effectiviteit van de sociale pijler

onder druk van de kritiek op de inefficiënte overheid verliest deze roep in de loop 
der jaren aan kracht. Een voorzichtige roep om meer middelen op specifieke onder-
delen is nog te vinden bij de G4 en G21. Daarna volgen slechts enkele oproepen tot 
een generieke verhoging van budgetten (Hoenderkamp et al. 2003; Duyvendak et al. 
2002) tegenover een veel groter aantal constateringen dat ‘het aan een gebrek aan 
middelen niet ligt’ (aef 2002; bzk 2003; Fortuyn 2002).

3b De sociale pijler blijft achter door een slechte bestuurlijke organisatie
Een tweede analyselijn voor het achterblijven van de sociale pijler ten opzichte van de 
economische en fysieke pijler betreft de slechte prestaties van de bestuurlijke opgave. 
De analisten zijn eensgezind:

‘Opvallend daarbij [plannen gemeenten in de sociale pijler; jh] is de gebrekkige prioritering, 
grote versnippering en geringe aandacht voor uitvoering, regie en samenwerking met vele 
partijen in het veld’ (cpb en scp 2000: 105).

‘Fondsen zijn bijna onverminderd vol schotten, organisaties werken in de sociale sector wel 
beter maar nog steeds moeizaam samen en beleidsinitiatieven zijn gefragmenteerd […]. 
Ketenregie tussen de gemeentelijke en de regionaal opererende instellingen behoeft op vele 
fronten nog dringend verbetering’ (Commissie Brinkman 2002: 6).

‘Een gebrek aan samenhang weerspiegelt zich ook in de financiering. In vergelijking met de 
economische en fysieke pijlers is de financiering van de sociale pijler versnipperd. De sociale 
pijler omvat een groot aantal regelingen, terwijl het bedrag dat binnen deze pijler wordt 
toegekend relatief bescheiden is. Anders dan bij de economische en fysieke pijler is niet één 
vakdepartement dominant in de financiering van de sociale pijler’ (aef 2002: 16).

Een iets afwijkende invalshoek wordt gekozen door Duyvendak en Engbersen (2001). 
Zij constateren dat er naast een gebrek aan integraliteit binnen de pijlers, ook een 
gebrek aan integraliteit tussen pijlers bestaat (vrom-raad 2001). Vervolgens con-
stateren zij dat dit juist de sociale pijler treft. Waar beide andere pijlers een eigen 
domein hebben, is de sociale pijler afhankelijk van randvoorwaarden die op eco-
nomisch en ruimtelijk vlak worden gecreëerd om de twee centrale doelstellingen, 
‘wegwerken van achterstand’ en ‘bevorderen van cohesie’, te kunnen bereiken.

‘De drie pijlers van het grotestedenbeleid blijken in de praktijk nog onvoldoende op elkaar 
betrokken. En vooral de sociale pijler lijkt daarvan het kind van de rekening te zijn gewor-
den’ (Duyvendak en Engbersen 2001: 32).42

42 Een zelfde soort redenering over de ongelijke wederzijdse afhankelijkheid tussen de pijlers is eerder 
gemaakt door Van der Wouden (2006). Zijn oplossing was het sociale domein niet langer als eigen 
pijler te beschouwen, maar het bestrijden van achterstand als een vaste dimensie in beide andere 
pijlers op te nemen. Ook de vrom-raad vindt dit een logisch voorstel, maar om strategische en 
inhoudelijke redenen wordt toch voorgesteld een ‘eigen’ sociale pijler overeind te houden. 
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Aanbevelingen die in deze analyses van de slechte bestuurlijke vormgeving van de 
sociale pijler zijn terug te vinden, wijzen enerzijds in de richting van een verder-
gaande ontschotting van budgetten en organisaties (cpb en scp 2000; aef 2002; 
bzk 2002a/2003; G4 2002; G21 2001) en anderzijds op de noodzaak om de uitvoering 
verder te professionaliseren (aef 2002; Commissie Brinkman 2001). Dat moet dan 
gebeuren door zowel in het ambtelijk apparaat ‘meer kwaliteit tegen de uitvoering 
aan te organiseren’ als een kennis- en competentieprogramma bij uitvoerende 
instellingen in te voeren.

Samenvatting kritiek
De kritiek op de achterblijvende effectiviteit van de sociale pijler blijkt bij nadere 
beschouwing uiteen te vallen in verschillende sporen. Eerst worden er drie refe-
rentiepunten gehanteerd waaraan ‘achterblijven’ worden gerelateerd. Vervolgens 
worden er verschillende analyses gemaakt van wat er eigenlijk aan de hand is en tot 
slot worden aan deze analyses oplossingen verbonden. In tabel 1.4 staat een over-
zicht van al deze sporen.

Tabel 1.4
Drie achterblijf-theses

de sociale pijler blijft achter bij… analyse oplossing

de maatschappelijke behoefte onwenselijke verschijnselen blijven 
ongemoeid

strenger/harder zijn, minder gedogen

kwaliteit publieke voorzieningen is 
onder de maat

meer markt, slimmer managen
fundamenteel andere aanpak

de eigen doelstellingen kwalitatief slecht beleid bescheidener doelen
betere beleidstechniek
meer aandacht uitvoering

bestuurlijke opgave lukt niet betere organisatietechniek/betere 
regie

de problemen zijn hardnekkig meer middelen
fundamenteel andere aanpak
meer onderzoek

de andere pijlers maatschappelijke opgave meer aandacht
beter prioriteren
meer middelen

bestuurlijke opgave verdere ontschotting budget en 
organisatie
professionaliseren uitvoering

De vrom-raad is van mening dat een eigen pijler meer politieke aandacht genereert (strategisch) en 
vindt – met Duyvendak en Engbersen (2001) – dat met het opheffen van de sociale pijler het thema 
‘achterstand’ kan worden opgepakt, maar niet sociale cohesie (vrom-raad 2001: 24).
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Kritiek bevat inhoudelijk een grote gemene deler
Hoewel er in de kritiek op de effectiviteit van de sociale pijler varianten zijn te ont-
dekken, kan niet worden gezegd dat de critici het voortdurend met elkaar oneens 
zijn. Integendeel, de varianten vormen vooral meerdere stemmen in een zelfde partij. 
Er is sprake van een grote gemene deler in de kritiek.43 Het uitgangspunt is steeds 
hetzelfde: het zijn sociale problemen die zich in grote steden met grote urgentie 
manifesteren, maar de overheid slaagt er niet in om deze problemen in de richting 
van een oplossing te sturen.

Naast kritiek op de effectiviteit van het sociale beleid (doelbereiking), zien we bij 
alle varianten van de hierboven beschreven kritiek veel aandacht voor de inefficiën-
tie van de processen in de sociale pijler. De besluitvormingsprocessen zijn traag en 
omslachtig, er is een overmaat aan bureaucratie, een onhandige inzet van professio-
nals leidt tot een laag rendement, beleid en uitvoering zijn nodeloos versnipperd en 
verkokerd.

Ook de basisanalyse van de oorzaken van problemen die blijven voortbestaan, is in 
de afgelopen vijftien jaar verbazingwekkend constant. Men wijst erop dat een groot 
deel van de beleidspraktijken niet is gebaseerd op rationele afwegingen van wat 
nodig is en wat werkt, maar het resultaat is van historische ontwikkelingen. Dat 
waarderen zij niet positief. Volgens de critici zien we in de beleidspraktijken vooral 
de gevolgen van ambtelijke en politieke gevechten om macht, de neiging van de 
publieke sector om uit te dijen en staan de historische ontwikkelingen haaks op de 
gewenste effectiviteit.44

De tweede reden die wordt aangedragen is dat activiteiten en voorzieningen die zich 
richten op het bereiken van resultaat, in de praktijk onvoldoende werken. Daarvoor 
worden de volgende oorzaken gegeven.
– onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld van burgers (Roes 2002: 12);
– zich richten op een deelaspect, terwijl het probleem van de burger meerdere 

aspecten kent, die allemaal moeten worden aangepakt voor resultaat;
– ze werken elkaar tegen in plaats van elkaar te versterken.

1.3.2 Radicalisering in het debat over de sociale pijler
Aan het begin van deze eeuw doet zich in het debat over de sociale pijler een opval-
lende verandering voor. Na een periode van optimisme over de ontwikkeling van 
de samenleving en een redelijke tevredenheid over politiek en overheid, slaat de 

43 Een uitzondering vormt de kritiek uit de hoek van de Socialistische Partij (sp). Deze is in boven-
staande beschrijving niet aan de orde geweest. De sp ondersteunt de hier getrokken conclusie waar 
het de kritiek van Pim Fortuyn betreft, die volgens hen in zijn standpunten juist ‘pimpelpaars’ is 
(Irrgang et al. 2002).

44 Er is natuurlijk ook een andere opvatting over de waarde van historische gegroeide zaken mogelijk, 
die positiever is. In deze opvatting, die je evolutionair zou kunnen noemen, wordt verondersteld 
dat het feit dat een bepaalde situatie de tand des tijds heeft doorstaan in principe betekent dat deze 
‘goed’ is of in ieder geval aangepast aan wat de omgeving wenst. 
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communis opinio plotseling om. In een onnavolgbare wisselwerking tussen maat-
schappelijke ontwikkelingen, media-aandacht en politieke processen ontstaat in 
een relatief kort bestek grote aandacht voor allerlei maatschappelijke misstanden en 
vormen van overheidsfalen. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw staat onder 
invloed van een economische recessie en globale en nationale gebeurtenissen in de 
multi-etnische samenleving, het optimisme van eind jaren negentig om in een som-
berheid over de Nederlandse maatschappij (scp 2003). Wachtlijsten in de gezond-
heidszorg, problemen rond leefbaarheid, veiligheid en integratie in grootstedelijke 
wijken en zorgen over de kwaliteit van het onderwijs beheersen het publieke debat.

‘Aan het eind van acht jaar paars bewind werd plotseling een eindmorene van onopgeloste 
problemen en onopgehelderde schandalen zichtbaar’ (scp 2003: 57).

Het vertrouwen in overheid en politiek keldert in deze periode dramatisch.

Tabel 1.5
Tevredenheid over maatschappij, overheid en politiek 

1998 2002

tevreden met regering 79% 59%

tevreden met overheid 65% 35%

rapportcijfer maatschappij 7 (1999) 5 (2004)

Bron: SCP (2003: 303; 2004a: 70)

De snel gestegen onvrede heeft voor het overgrote deel betrekking op maatschap-
pelijke thema’s die deel uitmaken van de sociale pijler.45 Het gaat immers om thema’s 
als veiligheid, zorg, leefbaarheid, onderwijs, integratie, kwaliteit van overheids-
dienstverlening, normen en waarden en de houdbaarheid van de verzorgingsstaat 
(scp 2001c; 2002; 2003).

‘Op de vraag naar de zaken waarover de Nederlanders zich voor de toekomst het meest 
zorgen maken, komen vooral veel antwoorden die te maken hebben met zorg over crimi-
naliteit en veiligheid. Daarnaast stoort men zich aan een vermeend gebrek aan normen en 
waarden en is men bezorgd over het behoud van de voorzieningen van de verzorgingsstaat’ 
(scp 2004a: 6-7).

De beschuldigende vinger wijst daarbij in alle gevallen richting de overheid, die er 
ondanks grote financiële investeringen niet in slaagt deze misstanden op te lossen. 
Problemen worden niet (h)erkend en waar ze wel worden herkend worden ze niet 
opgelost. De overheid doet, aldus een van haar meest spraakmakende critici, niet de 

45 Uitzondering zijn zaken als ‘het fileprobleem’, economische schandalen (ahold, Betuwelijn), 
‘graaigedrag’ en inflatie (de beleving dat de euro alles duurder heeft gemaakt).
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goede dingen en zij doet de dingen niet goed (Fortuyn 1992, 1993, 2001, 2002a). Deze 
analyse wint razendsnel aan populariteit en wordt in de aanloop naar de verkiezin-
gen van 2003 door vrijwel alle politieke partijen onderschreven.

Daarmee doet zich een interessant fenomeen voor. Aan het begin van het groteste-
denbeleid (1994) en eveneens rond de overgang van de eerste naar de tweede periode 
(1998-1999) is er een grote eensgezindheid in het denken over grootstedelijke pro-
blematieken. Wetenschappers, beleidsadviseurs, overheidscommissies, stadsbestu-
ren en vrijwel alle politieke partijen bedienen zich van dezelfde probleemanalyses, 
vinden elkaar in de te kiezen strategieën en zijn voortdurend in gesprek met elkaar. 
We kunnen dan denken aan de commissie-Montijn (1989), de commissie-Idenburg 
(1989) en de wrr (1990) die aan het begin van het grotestedenbeleid staan,46 aan 
de visitatiecommissies die de eerste ronde grotestedenbeleid (1995-1999) hebben 
geëvalueerd (Commissie Brinkman 2001, 2002), aan de rapporten van de ser (1998) 
en de commissies Etty en Peper (beide 1998) en ten slotte aan de meerjarenplannen 
van de gemeenten zelf die de overgang naar de tweede periode grotestedenbeleid 
(1999-2003) markeren.

De mid term review (2001-2002) die aanleiding is voor een golf van analyses en een 
nieuwe ronde in het debat in de aanloop naar de derde periode grotestedenbeleid, 
maakt echter een waterscheiding zichtbaar. Direct bij het beleid betrokken actoren, 
zoals de steden zelf, uitvoerders en adviescommissies wijzen erop dat de problemen 
nog niet zijn opgelost, maar tonen zich gematigd positief over de in gang gezette 
ontwikkelingen (vrom-raad 2001; rmo 2001a; rob/Rfv 2001; ser 2002; Algemene 
Rekenkamer 2001). Hun aanbevelingen richten zich op de veelal technische aanpas-
singen die zij nodig achten om in de derde periode grotestedenbeleid op de ingesla-
gen weg te kunnen voortgaan.

In het landelijke politieke debat wint echter een ander geluid snel aan kracht. 
Cruciaal hierin is dat de betrokken actoren niet langer worden gezien als mogelijke 
oplossers van het probleem, maar juist als onderdeel (en soms zelfs oorzaak) daar-
van. Beleidsmakers, hun netwerken en de uitvoerende instellingen krijgen zware 
kritiek te verduren over gebrek aan daadkracht, onvermogen om problemen te zien 
en aan te pakken en ‘verslaving’ aan het beleidssysteem dat hen financiert.

‘De collectieve sector moet nu maar eens leveren aan de burger, in plaats van voor elk wis-
sewasje de hand op te houden’ (Fortuyn 2002b: 2).

Een voorzichtige uitzondering wordt gemaakt voor de uitvoerende professionals in 
sectoren als de politie, het onderwijs en de zorg. In 2002 pleitten alle partijen voor 
‘meer blauw op straat’ en ‘handen aan het bed’. De analyse is dat ook zij machteloos 

46 De terminologie in het rapport van de commissie-Idenburg staat aan de wieg van het sociale vernieu-
wingsbeleid. Met zijn ‘ontdekking’ van de grootstedelijke dimensie van sociale problemen kan het 
echter ook als een belangrijke opmaat voor het grotestedenbeleid worden beschouwd (zoals het hele 
sociale vernieuwingsbeleid een voorloper van dat beleid was).
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opereren, maar in tegenstelling tot managers en beleidsmakers hebben zij niet hun 
eigen onvermogen gecreëerd, maar worden zij door ‘het systeem’ in hun autonome 
professionele kracht beknot.

‘Nederland staat vol administratieve meet- en regelfabrieken, veelal geïnitieerd door de 
overheid, die uitvoerenden horendol maken en van hun werk af houden. Of het nu over het 
onderwijs, de politie of de zorg gaat. Administreren moeten ze en het werk blijft liggen’ 
(Fortuyn 2002b: 1).47

De veranderde analyse van de rol van bestaande instituties in de sociale pijler leidt 
er onder andere toe dat in het landelijke debat wordt gepleit voor veel radicalere 
oplossingen dan op lokaal niveau. Waar vanuit de beleidspraktijk wordt gepleit voor 
‘doorgaan op de ingeslagen weg’, ademt het landelijke debat een sfeer van ‘alles moet 
anders’.

In eerste instantie is deze vorm van kritiek voorbehouden aan de meer radicale 
oppositiepartijen. In de aanloop naar de verkiezingen van 2002 verdedigden de 
Paarse partijen de successen van het grotestedenbeleid.48 Ook oppositiepartij cda 
onthield zich van al te radicale kritiek op het veld, hoewel zij meer nadruk legde 
op het voortbestaan van sociale problemen (cda 2006). De verkiezingen van 2002 
maken echter duidelijk dat de sp en met name de Lijst Pim Fortuyn electoraal enorm 
succesvol waren met hun ongezouten kritiek op ‘het systeem van Paars’.49 Na de 
verkiezingen van 2002 is van het positieve geluid al snel weinig meer te bespeuren. 
In de aanloop naar de verkiezingen van 2003 worden vooral het voortbestaan van 
de problemen en het kennelijke onvermogen van de overheid door alle partijen fors 
aangezet.

1.3.3 Het debat samengevat
In deze paragraaf is het debat over de sociale pijler beschreven, waarbij in de eerste 
plaats de brede kritiek op de effectiviteit van de sociale pijler aan bod is gekomen. 
Er is uiteengezet hoe onder de consensus over ‘het achterblijven van de sociale pijler’ 
drie achterblijfthesen schuilgaan. Vervolgens is duidelijk geworden dat in het debat 
niet alleen de thesen door elkaar gebruikt worden, maar ook dat critici zich ondanks 
de verschillen grotendeels van hetzelfde analyse- en oplossingsinstrumentarium 
bedienen.

In paragraaf 1.3.2 is de temporele dimensie van het debat beschreven. Deze staaft 
de ontwikkeling die in de inleiding van dit boek als de aanleiding voor het gevoel 

47 Op dit punt is Fortuyn overigens niet helemaal duidelijk. Hoewel hij in dit citaat en op andere plek-
ken wijst op de professionele waarde van de uitvoerders, bijvoorbeeld de ‘diender’(2002a: 99) en 
de leraar (2002a, 56), ageert hij ook regelmatig tegen de ‘koffie-drinkcultuur’ van politie, zorg en 
onderwijs en tegen het hoge ziekteverzuim in de publieke sector dat hij ‘sabotage’ noemt (Fortuyn 
2002a; vgl. Irrgang et al. 2002).

48 PvdA 2002; vvd 2002; D66 2002.
49 In mindere mate hield ook GroenLinks deze lijn aan (GroenLinks 2002).
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van onbehagen van de auteur is beschreven: rond 2001 radicaliseert het debat over 
de sociale pijler en ontstaat er een breuk tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’. Deze breuk 
heeft met name betrekking op de vraag wie kan zorgen voor oplossingen. Hoewel 
insiders en outsiders zich nog immer bedienen van hetzelfde analyse- en tot op grote 
hoogte zelfs oplossingenkader, verliezen de insiders het vertrouwen van de buiten-
wacht. Die pleit dan ook steeds meer voor een radicale breuk met het verleden; een 
breuk die moet worden gevonden in het afscheid nemen van de bestaande structu-
ren, organisaties en professionals.

1.4 Onderzoeksmissie

Aan het begin van dit hoofdstuk is aangegeven wat de aanleiding was om dit proef-
schrift te schrijven: het gevoel van onbehagen dat bij mij ontstond toen in de aanloop 
naar de verkiezingen van 2002 (en 2003) het publieke debat over sociale vraagstuk-
ken en het overheidsbeleid dat zich daarop richtte plotseling radicaliseerde. Ik 
vermoedde dat de impliciete retorische ‘werkelijkheid’ van het debat steeds verder 
kwam te staan van de ‘werkelijkheid’ in de dagelijkse praktijk.

Vervolgens is uitgebreid ingegaan op het onderwerp van dit onderzoek: de sociale 
pijler en het debat dat daarover rond de eeuwwisseling is gevoerd. Na een inhoude-
lijke beschrijving van de sociale pijler, is het debat geanalyseerd. Daarbij is enerzijds 
vastgesteld dat de these ‘de sociale pijler blijft achter’ in feite drie thesen behelst. 
Het verschil zit met name in de vraag waar de sociale pijler nu precies bij achterblijft. 
Anderzijds is vastgesteld dat het analyse- en oplossingenkader dat de critici hanteren 
een grote gemene deler heeft.

Het debat is in de tweede paragraaf in de tijd geplaatst. Daarbij is geconcludeerd 
dat zich rond 2001 een waterscheiding heeft voorgedaan. Voor die tijd werden door 
insiders (landelijke en lokale beleidsmakers, lokale en deels landelijke bestuurders, 
uitvoerders) en outsiders (journalisten, oppositie, wetenschappers, ‘de man in de 
straat’) de achterblijfthesen gedeeld en werd gezamenlijk gezocht naar oplossingen 
die voortgingen op de met het grotestedenbeleid ingeslagen weg. Na 2001 wordt een 
breuk zichtbaar tussen deze twee groeperingen. Waar de betrokkenen zich blijven 
oriënteren op bestaande ontwikkelingen, willen de buitenstaanders een radicale 
breuk met het bestaande forceren. Tegen die tijd manifesteerden vrijwel alle lande-
lijke politici zich als buitenstaander.

In paragraaf 1.1 is al aangekondigd dat dit boek beoogt een bijdrage te leveren aan 
het debat over de sociale pijler. Dat is nodig omdat eerdere pogingen om de effecti-
viteit van de sociale pijler te beoordelen mijns inziens onvoldoende recht doen aan 
de werkelijkheid, onvoldoende antwoord bieden op de vraag ‘waarom?’ en derhalve 
onvoldoende inzicht opleveren (zie verder § 2.1).

Mijn idee bij dit alles is dat de radicalisering van het debat en de breuk tussen 
betrokkenen en buitenstaanders ertoe heeft geleid dat vanaf 2001 de werkelijk-
heid van het debat steeds minder recht doet aan de werkelijkheid van de praktijk. 
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De missie van dit proefschrift is om te onderzoeken of die these klopt en zo ja, wat 
daarvan de gevolgen zijn.

Opzet boek
Deze onderzoeksmissie krijgt vorm in negen hoofdstukken. In het volgende hoofd-
stuk worden eerst de theoretische elementen en de methodologische aanpak van het 
onderzoek uitgewerkt. In de hoofdstukken drie tot en met zes worden drie casussen 
gepresenteerd, die in hoofdstuk zeven en acht worden geanalyseerd. In hoofdstuk 
negen worden conclusies getrokken, waarna het boek afsluit met een kort hoofdstuk 
waarin wordt teruggegrepen op het gevoel van onbehagen dat de aanleiding voor 
mijn proefschrift vormde.
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2 Onderzoeksaanpak

In het vorige hoofdstuk is de discussie over de sociale pijler beschreven en geana-
lyseerd. In deze discussie is voor tal van zaken aandacht, maar een aantal kwesties 
krijgt in de discussie stelselmatig weinig aandacht. In de eerste paragraaf van dit 
hoofdstuk zal daarom een analyse worden gemaakt van het bestaande (evaluatie)
onderzoek naar effectiviteit van de sociale pijler. De conclusie van die analyse zal zijn 
dat de uitkomsten van het bestaande onderzoek onbevredigend zijn voor diegenen 
die inzicht willen krijgen in de werking van de sociale pijler en die op zoek zijn naar 
manieren om deze werking te verbeteren.

Vervolgens worden in dit hoofdstuk vier theoretische aandachtspunten geïn-
troduceerd, die kunnen helpen om een meer bevredigend antwoord te geven op de 
vraag naar de effectiviteit van de sociale pijler. Deze aandachtspunten komen deels 
voort uit het verschil tussen de werkelijkheid van het debat over de sociale pijler en de 
werkelijkheid van de sociale pijler zoals ik die ken. Voor een ander deel zijn ze terug 
te voeren op een eerste verkenning van de academische literatuur die aan het ‘echte’ 
onderzoek van dit proefschrift vooraf is gegaan.

In de eerste plaats moet het onderzoek een beeld geven van de werkelijkheid van 
de praktijk van de sociale pijler en niet slechts een beleidsconstructie analyseren. 
Daartoe wordt een onderscheid gemaakt tussen policy facts en policy fictions, dat gevol-
gen heeft voor de methodologische aanpak van dit onderzoek (§ 2.2).

Het tweede aandachtspunt dat zal worden uitgewerkt betreft de kwaliteit van het 
gebruikte beoordelingskader (§ 2.3). Het evalueren of beoordelen van zaken bestaat 
altijd uit twee elementen. Enerzijds moeten de feiten worden vastgesteld. Anderzijds 
moeten deze worden afgezet tegen een referentiekader om tot een beoordeling te 
kunnen komen. Het is dit beoordelingskader waarnaar mijns inziens te weinig wordt 
gekeken in de bestaande analyses.

Ten derde wil ik voorstellen om in het denken over effectiviteit in de sociale pijler 
apart aandacht te besteden aan de positie van (medewerkers van) gemeenten (§ 
2.4). In het huidige denken worden gemeenten doorgaans opgevat als min of meer 
neutrale elementen in de keten van beleidsdoelstelling tot resultaat. Door aandacht 
te besteden aan de ‘eigenaardigheid’ van de lokale bestuurs-, beleids- en uitvoerings-
praktijk ontstaat een beter begrip van en voor het functioneren van de sociale pijler.

Het vierde aandachtspunt (§ 2.5) is van een andere orde. Veel van de kritiek op de 
sociale pijler past in de school van het zogenaamde New Public Management

Dit gegeven biedt aanknopingspunten om de empirische analyse uit te breiden 
met inzichten uit het meer theoretische debat over deze stroming.

Na een samenvatting van de vier theoretische aandachtspunten in paragraaf 2.6, 
wordt in het laatste deel van dit hoofdstuk (§ 2.7) de methodologische aanpak uitge-
werkt. Hier wordt beschreven en verantwoord hoe het materiaal in dit proefschrift 
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is verzameld en geordend. Deze methodologie rust voor een belangrijk deel op de 
qualitative case study methodology.

2.1 Bestaand effectiviteitsonderzoek

De vraag naar de effectiviteit van beleid of van bepaalde maatregelen staat in feite 
centraal in alle vormen van evaluatieonderzoek. Dat heeft immers als taak om vast 
te stellen of er sprake is van (gedeeltelijke) doelbereiking: de vraag of beleid of 
maatregelen leiden tot het realiseren van vooraf bepaalde doelen. Om deze vraag te 
beantwoorden is de meest logische werkwijze het doen van een 0- en een 1-meting op 
het niveau van het beoogde resultaat. In het geval van sociaal beleid zal er doorgaans 
geen sprake zijn van absolute doelen (geen criminaliteit meer), maar van relatieve 
doelen (minder criminaliteit). De 0- en 1-meting kunnen echter ook in dat geval de 
effectiviteitsvraag beantwoorden. Indien er meerdere ‘casussen’ zijn, bijvoorbeeld 
als alle gemeenten een bepaald beleid moeten uitvoeren, dan kan via een regressieve 
kwantitatieve analyse bovendien worden bepaald welke factoren en voorwaarden 
van invloed zijn op de score. Een voorwaarde voor het uitvoeren van een dergelijke 
analyse is dat vooraf bepaald is welke variabelen mogelijk van invloed kunnen zijn. 
Deze dienen immers in de meting te worden betrokken.1

Evaluaties van projecten en programma’s
Hoewel Nederland geen grote traditie in dit type effectonderzoek en -evaluatie kent, 
is er zeker in de afgelopen vijftien jaar toch veel van dit type evaluerend onderzoek 
uitgevoerd. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om evaluaties of het monitoren 
van concrete projecten of programma ś. Veelal is het uitvoeren van een onafhanke-
lijke evaluatie zelfs een voorwaarde die financiers aan projecten stellen.2

Het lezen van dergelijke evaluaties levert een interessante kijk op de werkelijk-
heid van de sociale pijler. Meestal wordt een kwantitatieve analyse van behaalde 
resultaten gecombineerd met de uitkomsten van een kwalitatieve gespreksronde met 
gebruikers, uitvoerders, projectleiders, begeleidende ambtenaren, leidinggevenden 
en bestuurders. Daarbij wordt in de kwantitatieve analyse vaak geconstateerd dat 
effecten op maatschappelijk niveau niet in kaart kunnen worden gebracht. In som-
mige gevallen wordt aangevoerd dat de effecten nog niet bereikt kunnen zijn (tijd). 
In andere gevallen wordt aangegeven dat het project in kwestie onvoldoende impact 
heeft op de beoogde maatschappelijke indicatoren (kracht). Men kan vervolgens een 
toevlucht nemen in het in kaart brengen van throughput en output. Gemeten wordt dan 

1 Er kan wel onderscheid worden gemaakt tussen onderzoek waar de factoren op voorhand zijn 
gegeven en vooral het gewicht van de factoren wordt onderzocht en onderzoek dat tot doel heeft om 
factoren te identificeren. In het laatste geval wordt gewerkt met een grote set potentiële variabelen, 
waarvan een groot aantal uiteindelijk niet van significante invloed blijkt.

2 Het heeft geen zin om hier verwijzingen naar dergelijk onderzoek op te nemen. Vrijwel elk project en 
elk programma op lokaal niveau wordt geëvalueerd. 
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of en hoeveel activiteiten hebben plaatsgevonden, wat het bereik was en regelmatig 
worden ook resultaten van tevredenheidsonderzoeken bij deelnemers gepresenteerd.

Een kwalitatieve gespreksronde leidt in vrijwel alle gevallen tot een positieve 
beoordeling. Deelnemers geven meestal aan dat zij tevreden zijn en dat zij hun 
deelname waardevol vonden. Uitvoerders en beleidsmatig betrokkenen prijzen de 
verbeterde samenwerking tussen bij het project betrokken organisaties. Wel wordt 
er regelmatig op gewezen dat de inbreng en flexibiliteit vanuit bepaalde ‘kolommen’ 
onvoldoende was, waardoor het project vertraging heeft opgelopen of aan effectivi-
teit heeft ingeboet. ‘Harde sectoren’ als justitie, politie en corporaties worden dan 
als boosdoeners genoemd. Daarnaast geven betrokkenen vaak aan dat de resultaten 
moesten worden behaald binnen de beknellende kaders van Europese, landelijke of 
lokale regelgeving. Zo geldt bij het ontwikkelen van extramurale woonzorgcombi-
naties dat de participerende zorgaanbieders zich moeten houden aan gedetailleerde 
regels en langdurige procedures van de colleges in de zorgwereld, terwijl corpora-
ties soms bereid zijn om te investeren in zorggerelateerde zaken maar dit van ‘hun’ 
ministerie van vrom niet mogen. Een andere oorzaak die wordt gegeven voor het 
niet kunnen rapporteren van resultaten is de te korte tijdsspanne tussen de start van 
een project en de evaluatie. Zo moest 30% van de door het rijk aangewezen oudko-
mersgemeenten reeds vier maanden na publicatie van de regeling doorgeven welke 
resultaten waren behaald, terwijl dat zelfs voor de groep gemeenten die een jaar 
eerder was gestart te snel kwam (zie ook hoofdstuk 3).

Veel evaluaties hebben een tweeledig doel. Enerzijds het bewijzen aan de finan-
ciers dat de beschikbaar gestelde middelen (al dan niet) volgens plan zijn besteed en 
effect hebben gehad. Anderzijds wordt geëvalueerd met het expliciete doel anderen te 
laten leren van de opgedane ervaring. Geconstateerd moet worden dat de rapporten 
in kwestie deze doelen doorgaans niet volledig realiseren.3

Aan het rechtmatig besteden van middelen voldoen de evaluatierapporten nor-
maal gesproken wel. Over het bepalen van effecten is hierboven al opgemerkt dat 
vrijwel altijd wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk is deze vast te stellen. Wel-
licht wekt het verbazing dat de opdrachtgevers genoegen nemen met kwalitatieve 
impressies over resultaten op met name het procesmatige vlak en met het ontbreken 
van echte effectgegevens. Dat is echter niet zo vreemd omdat in het (eind)stadium 
van een project niemand zit te wachten op een slechte evaluatie. Zowel de uitvoerder 
als de financier willen graag met positieve berichten over de opbrengsten van hun 
inzet naar buiten komen.

Het tweede doel wordt weliswaar vaak in de inleiding van een evaluatie genoemd, 
maar meestal niet gerealiseerd. Analyses over wat de resultaten van het project 
heeft bepaald of beïnvloed ontbreken in de regel. Als wordt getracht om succes en 
faalfactoren te benoemen, dan worden die vaak gekenmerkt door een uitzonderlijk 
karakter: de persoon van de uitvoerder en diens bijzondere band met de vrijwilligers, 
de inbreng van een bepaalde bestuurder, de balans die is gevonden tussen onder-

3 Hierop zal in paragraaf 9.4.3 nader worden ingegaan.
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steuning en empowerment. Worden deze factoren geabstraheerd tot meer generieke 
aanbevelingen, dan blijft er vaak weinig over: zoek een goede uitvoerder, zorg voor 
politieke dekking, neem niet alle verantwoordelijkheid over maar steun betrok-
ken klanten en vrijwilligers op de juiste momenten concreet. Al met al kan worden 
geconcludeerd dat evaluatierapporten de lezer inzicht verschaffen in de wijze waarop 
middelen zijn besteed, maar dat onduidelijk blijft wat de effecten zijn, of en hoe het 
project de moeite van het overnemen waard is en op welke zaken dan in het bijzonder 
moet worden gelet.

Evaluaties van beleid
Een tweede type evaluatieonderzoek heeft een meer generiek karakter en betreft 
doorgaans hele beleidsterreinen. Het evalueren van beleid – als meer abstracte 
categorie – komt op lokaal niveau minder vaak voor (als apart onderzoek), wel wordt 
vrijwel iedere nota begonnen met een (zelf)evaluatie van het bestaande beleid. De 
rijksoverheid laat vaak beleid extern evalueren, met name wanneer het gaat om 
duidelijk herkenbare nota’s of programma’s. Voor een deel wordt dit onderzoek 
uitgevoerd door tot het rijk behorende instituten als het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (scp), dat evaluatiestudies heeft uitgevoerd naar onder meer het gemeentelijk 
jeugdbeleid, de welzijnswet en het onderwijsachterstandenbeleid. Ook de Algemene 
Rekenkamer (ark) voert (vaak op eigen initiatief) evaluatieonderzoek uit, bijvoor-
beeld naar grotestedenbeleid, arbeidsmarktreïntegratie, ‘Weer Samen Naar School’-
beleid en beleid rond zwerfjongeren. Dit soort onderzoek wordt tevens uitgevoerd 
door commerciële onderzoeks- en adviesbureaus.4

Het doornemen van de verslagen van evaluatieonderzoeken leidt tot een verbazende 
conclusie: in alle onderzoeken ontbreken conclusies omtrent de effectiviteit van het 
beleid. Er zijn twee patronen te onderscheiden, die min of meer samenvallen met de 
opstelling van de twee grote instituten (scp en ark) die ze uitvoeren.

De onderzoeken beginnen veelal met de vraag, wat de doelstellingen van het 
beleid waren en of er gegevens beschikbaar zijn over het behalen van de beoogde 
doelstellingen. De antwoorden op deze vragen zijn vaak hetzelfde. In veel gevallen 
is niet duidelijk geformuleerd wat de doelstellingen van het beleid waren en wanneer 
dat wel het geval was, blijkt dat er geen (goede) informatie beschikbaar is over de 
resultaten.5

Dan splitst de strategie van beide onderzoeksbureaus zich. De Algemene Reken-
kamer laat het bij deze constateringen om vervolgens in de aanbevelingen met name 
in te gaan op het belang van heldere doelstellingen en een goede informatiehuishou-
ding; een gevolg van de strakke onderzoeksopzet, waarbij verklaringen en leererva-
ringen chronologisch volgen op het verzamelen van gegevens omtrent resultaten. 

4 In de sociale pijler zijn het bijvoorbeeld Research voor Beleid, B&A, het Verwey-Jonker Instituut en 
Regioplan die veel evaluatieonderzoek in opdracht van de overheid uitvoeren.

5 Op beide elementen wordt teruggekomen in de paragrafen 7.3 en 7.5.
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Omdat de eerste stap van het onderzoek niet kan worden afgesloten, worden verdere 
stappen ook niet gezet. De oplossing in vrijwel alle onderzoeken van de Algemene 
Rekenkamer is: beter meetbare doelen stellen.

‘Die heldere doelen en richtlijnen zijn er nog niet altijd, blijkt uit ons onderzoek. Zo vinden 
zorgverleners dat het ministerie tegenstrijdige signalen afgeeft: aan de ene kant verwacht 
het Rijk dat zorgverleners samenwerken, aan de andere kant dwingt het zorgstelsel hen 
juist tot onderlinge concurrentie. Dat staat naar hun gevoel haaks op elkaar. In ons rapport 
bevelen wij de minister aan om zijn beleid in heldere, meetbare doelen te vertalen, om zich 
jaarlijks door de Inspectie te laten informeren over behaalde resultaten in de zorg en om werk 
te maken van prestatie-indicatoren voor individuele zorgverleners. Met dit laatste wordt 
onderlinge samenwerking minder vrijblijvend’ (Algemene Rekenkamer 2006: 21).

Hoewel de Algemene Rekenkamer het gelijk aan zijn zijde heeft in de conclusie dat 
geen conclusies kunnen worden getrokken, is de uitkomst voor de geïnteresseerde 
lezer toch onbevredigend. Inzicht in de beleidspraktijk van het onderzochte onder-
werp blijft immers uit.

Het scp kiest bij de confrontatie met hetzelfde dilemma voor een andere strategie. 
Ook dit bureau constateert veelvuldig dat de doelstellingen onduidelijk zijn of dat 
harde informatie omtrent resultaten ontbreekt.6 Zo stelt scp-medewerker Gilsing in 
zijn proefschrift over het Nederlandse jeugdbeleid dat zijn pogingen om de maat-
schappelijke resultaten van dit beleid in kaart te brengen grotendeels mislukken.

‘De belangrijkste conclusie van dit hoofdstuk is dat veel gegevens die − in ieder geval vanuit 
nationaal perspectief − relevant zijn voor het jeugdbeleid, niet of slechts in een beperkt aantal 
gemeenten voorhanden zijn. Bovendien blijken de gehanteerde definities tussen gemeenten 
te verschillen. Om die reden is het haast ondoenlijk iets over de resultaten van het lokale 
jeugdbeleid te zeggen, laat staan verbanden te leggen met het gevoerde beleid. We moeten 
constateren dat dit onderzoek op dit punt mislukt is’ (Gilsing 2005: 193).

Nadat dit type conclusies is getrokken, slaat het scp echter een andere weg in dan 
de Algemene Rekenkamer. Uitgaande van de gedachte dat de lezer is geïnteres-
seerd in een zo goed mogelijk beeld van de resultaten van het beleid, tracht het scp 

6 Soms ziet men blijkbaar op voorhand de bui al hangen en wordt de stap van effectevaluatie maar 
direct overgeslagen. Zo meldt het bureau in zijn evaluatie van de Welzijnswet: ‘[er is] geen onder-
zoek gehouden onder de afnemers van het beleid: de burgers en cliënten van welzijnsinstellingen. 
Dit betekende dat nauwelijks informatie beschikbaar is over de feitelijke beleidsuitkomsten […]: 
gewenste en ongewenste maatschappelijke effecten, waardering van beleid door groepen waarop 
het beleid is gericht en het oordeel van betrokken beleidsactoren. Alleen over het laatste is enige 
informatie beschikbaar. […] Weliswaar levert dit zinvolle informatie op over belangrijke schakels 
in de causaliteitsketen van beleid naar effect, maar het belangrijkste criterium waaraan de werking 
van de Welzijnswet zou moeten worden beoordeeld, het maatschappelijke effect, blijft buiten beeld’ 
(Kwekkeboom et al. 2002: 11).
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afgeleide doelen te formuleren. Veelal wordt daarbij het niveau van maatschappelijk 
effect (outcome) en resultaat (output) verruild voor informatie over activiteiten en 
processen (throughput) en waar mogelijk deelresultaten of intermediaire resultaten 
waarover wel uitspraken te doen zijn.

Daarnaast heeft het scp meer oog voor wat in het vorige hoofdstuk is omschreven 
als de bestuurlijke opgave. Behalve op maatschappelijke effecten is veel beleid ook 
gericht op expliciete verbeteringen realiseren in de organisatie of aansturing van 
het beleidsterrein in kwestie. Het scp geeft hieraan in vrijwel al zijn onderzoek 
aandacht.7 Veelal wordt betrokkenen gevraagd in hoeverre zij op dat gebied verbete-
ringen zien. Daarbij moet echter worden aangetekend dat de waarde van procesken-
merken als integraliteit en interactiviteit wordt gebaseerd op theoretische aannames 
en niet is gebaseerd op empirisch bewijs.

De aanpak van het scp leidt tot een completer beeld van de stand van zaken op een 
beleidsterrein dan die van de Algemene Rekenkamer, maar over het algemeen komt 
ook uit de rapporten van het scp een betrekkelijk somber beeld over de behaalde 
resultaten naar voren. Aan de proceskant worden verbeteringen gemeld en is de 
inschatting van betrokken actoren redelijk positief. Aan de inhoudelijke kant blijken 
echter weinig resultaten te melden of blijven de resultaten achter bij de optimistische 
verwachtingen van de onderliggende beleidsnota’s. Voor een deel wordt dit volgens 
het scp veroorzaakt door niet-passende en een te korte tijdsspanne die veel van de 
projecten en dus ook het onderzoek parten spelen.

‘Dat noopt tot allerlei slagen om de arm met betrekking tot de mogelijkheid causale ver-
banden te leggen en met betrekking tot noties over de incubatietijd van (sociaal) beleid: in 
hoeverre mag van beleid dat in 1998 is ingezet resultaat verwacht worden in 2001, zeker 
als het gaat om een beleidsterrein dat niet zelden effecten op langere termijn nastreeft’ 
(Gilsing 2005: 189).

Ook het meer ‘invoelende’ onderzoek van het scp geeft dus geen inzicht in wat er 
mis is of gaat met het beleid en of, hoe en waar verbeteringen mogelijk zijn. Het 
verzamelde materiaal beperkt zich immers veelal tot de doelstellingen en resultaten 
van het beleidsterrein. Daarbij wordt in veel gevallen voornamelijk een kwantitatieve 
invalshoek gekozen en cijfers vertellen in dit geval geen verhalen. Maar ook onder-
zoeken waar gekozen is voor meer kwalitatieve data moeten het antwoord op de 
vragen ‘waarom?’ en ‘hoe?’ schuldig blijven, omdat de focus nu eenmaal lag bij de 
vraag of, en zo ja welke resultaten zijn geboekt. Informatie over het verloop van het 
beleidsproces, de afwegingen van betrokkenen, de strubbelingen in vertaalslagen of 
de tegengekomen pech die in interviews wellicht aan de orde zijn gekomen, worden 

7 In veel gevallen onderzoekt het scp gedecentraliseerd beleid en wordt behalve een inhoudelijk 
beoordelingskader, een bestuurlijk beoordelingskader gehanteerd waarin een ‘theorie van gede-
centraliseerd beleid’ wordt geoperationaliseerd. Zie bijvoorbeeld Van der Pennen en Veldheer 2000; 
Kwekkeboom et al. 2002; Gilsing 2005.
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door de onderzoekers blijkbaar beschouwd als bijproduct en niet systematisch in de 
rapportage betrokken.8

Conclusie: meerwaarde in andere aanpak
Kortom, het bestaande evaluatieonderzoek is onbevredigend voor diegenen die de 
effectiviteitsvraag stellen vanuit de wens om te leren en te verbeteren. Veel onderzoek 
heeft betrekking op de evaluatie van incidentele projecten of activiteiten. Hoewel een 
doelstelling van vrijwel al deze evaluaties is dat anderen van de opgedane ervaringen 
moeten kunnen leren, komt in de praktijk weinig van deze ambitie terecht. In de 
eerste plaats blijft het antwoord op de vraag of het project in kwestie de moeite van 
het overnemen waard is vaak onduidelijk. Daarnaast wordt geen antwoord geboden 
op de vraag welke elementen in het project particulier en contingent zijn en welke 
generiek en structureel. Daardoor blijft iemand die het project wil overplaatsen naar 
een andere context met lege handen of een lijstje met gemeenplaatsen staan.

Het meer generieke beleidsonderzoek van bijvoorbeeld het scp en de Algemene 
Rekenkamer heeft hiervan geen last, vaak is er een grote hoeveelheid vergelijkings-
materiaal en kunnen generieke uitspraken worden gedaan en toevalligheden worden 
uitgefilterd. Toch is ook dit onderzoek onbevredigend. In de eerste plaats wordt 
veelal gekozen voor een kwantitatieve aanpak, waarin het bereiken van beoogde 
maatschappelijke effecten wordt gemeten en dat als kapstok voor verdere analyse 
moet dienen. Deze aanpak is in de praktijk zelden succesvol. De gewenste gegevens 
ontbreken en harde conclusies kunnen niet worden getrokken.

Het is wel mogelijk om de ‘zuivere’ kwantitatieve analyse van beoogde maat-
schappelijke effecten te verruilen voor een minder zuivere analyse van doelbereiking 
op afgeleide doelstellingen rond organisatie en processen. Dan wordt bijvoorbeeld 
onderzocht of de interactiviteit en de integraliteit zijn toegenomen en in hoeverre 
betrokkenen van mening zijn dat de samenwerking is verbeterd. Het probleem is 
echter dat de afgeleide doelstellingen in de praktijk van het beleidsonderzoek maar 
al te vaak behoren tot het domein van het beleid. Het zijn (licht) abstracte categorieën 
waaronder een amalgaam aan praktijken schuilgaat, die in de uitgebreide kwanti-
tatieve analyses onzichtbaar blijven. Onder het etiket ‘reïntegratietraject’ kan zowel 
een groepsgewijze sollicitatietraining van een paar uur als een vrijwel volledige 
beroepsopleiding worden gegroepeerd. Intensieve trajectbegeleiding betekent in 
de ene gemeente een caseload van tien en in de andere een van veertig. Daar komt bij 
dat het empirische bewijs voor de waarde van onderzochte proceskarakteristieken 
(integraliteit, interactiviteit, korte lijnen, enzovoort) veelal mager is.

Omdat het onderzoek nog steeds grote methodologische en praktische valkui-
len kent, doet zich een merkwaardige situatie voor. Met veel pijn en moeite worden 

8 Hetgeen overigens terecht is omdat dit type bijproducten niet in alle momenten van dataverzameling 
aan de orde zullen zijn gekomen en er geen hoor en wederhoor is toegepast of verificatiepogingen 
zijn ondernomen. Het wel meenemen van slechts enkele, niet-gecontroleerde data zou de betrouw-
baarheid van de rapportage geen goed doen. Het meenemen van dit soort informatie vraagt om een 
fundamenteel andere onderzoeksaanpak, met andere onderzoeksambities.
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gegevens verzameld en geanalyseerd, die vervolgens tot conclusies leiden die weinig 
tot geen aanknopingspunten voor leren of verbetering opleveren.9 Het is tegen 
deze achtergrond dat de conclusie gerechtvaardigd is dat een alternatieve aanpak 
van onderzoek naar de effectiviteit van de sociale pijler in potentie meerwaarde kan 
hebben.

In de volgende drie paragrafen worden drie elementen uitgewerkt die in een 
alternatieve aanpak aan bod moeten komen. Eerst wordt ingegaan op het belang van 
het onderzoeken van praktijken in plaats van beleid. Vervolgens wordt aangegeven 
waarom het onderzoek naar de effectiviteit van de sociale pijler niet slechts op de 
feiten moet zijn gericht, maar ook op het beoordelingskader zelf. Het laatste element 
betreft de meerwaarde van het structureel in ogenschouw nemen van de bijzondere 
consequenties van het feit dat sociaal beleid in Nederland grotendeels lokaal beleid 
is.

2.2 Policy facts en policy fictions

Zowel in hoofdstuk 1 als in de voorgaande paragraaf is een aantal keer gewezen 
op de discrepantie tussen beleid en praktijk. De strekking van de opmerkingen die 
daarover zijn gemaakt, is dat het beeld van de sociale pijler in nota’s geen represen-
tatie is van de werkelijkheid en derhalve ongeschikt is als aanknopingspunt voor 
onderzoek naar de vraag hoe het is gesteld met de effectiviteit van de sociale pijler. 
Het antwoord op deze vraag moet namelijk worden gezocht in de praktijk.

‘If we wish to attribute outcomes to policy, we need to be able to specify the policy inter-
vention, not as imagined or reconstructed in administrative measures, but as experienced’ 
(Brodkin 2000: 7).

De discrepantie tussen praktijk en beleid kan theoretisch worden beschreven met 
het onderscheid dat Brodkin (1992, 2000) maakt tussen wat zij policy fact en policy 
fiction noemt.

‘By policy fiction, I refer to the rhetorical or ascribed intent of policy (e.g., to prepare 
welfare recipients for work) as well as to the administrative constructs used as proxies for 
program activities (e.g., “training”, “education”)’ (Brodkin 2000: 7).

9 Ook Rainey komt tot de conclusie dat aan de kritiek op de effectiviteit van overheidshandelen geen 
gedegen analyses ten grondslag liggen, juist omdat dergelijke analyses buitengewoon moeilijk 
te maken zijn. Hij concludeert dat de harde kritiek het beste kan worden gezien als een cultureel 
fenomeen. ‘beliefs about the effectiveness of public organisations, and about their performance 
in comparison to business firms, are important parts of the culture of the United States and other 
countries. […] however, […] assessing the effectiveness of organizations involves many complexi-
ties. Assessing the performance of the complex populations of organizations is even more compli-
cated’ (Rainey 2003: 150).
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Wagenaar diept het verschil tussen papier en praktijk verder uit. Beleid heeft als 
kenmerk dat belang wordt gehecht aan zaken als interne consistentie, electorale 
verkoopbaarheid en politieke haalbaarheid. Deze zaken staan soms op gespan-
nen voet met elkaar.10 Dat wordt opgelost door de verschillende elementen naast of 
na elkaar aan bod te laten komen. In praktijken kan dat echter niet. Praktijken (en 
verhalen) hebben als kenmerk dat ze de conceptuele tegenstellingen tussen analyse 
en politiek, tussen ratio en macht overstijgen. In praktijken en verhalen komen beide 
elementen voor. En beide zijn dan ook zowel ambtelijk als bestuurlijk van karakter. 
Als voorbeelden van praktijken noemt Wagenaar, ‘het schrijven van een beleidsnota, 
het aanbesteden en managen van een evaluatiestudie, het behandelen van een aan-
vraag van een bijstandsuitkering, het behandelen van psychiatrische patiënten of het 
door de Tweede Kamer loodsen van een wetsontwerp’ (Wagenaar 1997: 7).

Deze uitwerking en invulling van papier en praktijk maakt duidelijk dat het cru-
ciale verschil tussen beide niet is dat ‘papier geduldig is’ en niet terugpraat. Het gaat 
erom dat op beleid als geschreven tekst normen als consistentie en rationaliteit van 
toepassing zijn, die er toe leiden dat papier een opgeschoonde, vervormde versie van 
de werkelijkheid geeft. Brodkin is van mening dat dit we dit goed voor ogen moeten 
houden, met name als we te maken hebben met ondoorzichtige beleidspraktijken in 
een gepolitiseerde context.

‘[T]his approach also addresses critical gaps in our understanding of policies and how they 
work. It is most valuable when policy implementation involves changes in organizatio-
nal practice, discretion by front-line workers, and complex decision-making in a context 
of formal policy ambiguity and uncertainty. By focusing on specific institutions and the 
informal, lower-level routines through which they create policy at the point of delivery, it is 
possible to give greater transparency to policies that are otherwise opaque and to provide a 
fuller picture of how policy is produced and experienced’ (Brodkin 2000: 2).

In hoofdstuk 7 zal uitgebreid worden ingegaan op het feit dat de sociale pijler in 
hoge mate aan de hier genoemde kenmerken voldoet. Vandaar dat in dit boek is 
gekozen voor een dieptestudie van drie casussen (zie verder § 2.7.1).

Conclusie
Wie een analyse wil maken van de effectiviteit van (sociaal) beleid moet zich niet 
op nota’s concentreren, maar op policy facts: praktijken. Beleid, of het nu gaat 
om beleidsdocumenten of evaluatierapporten geeft namelijk een opgeschoonde, 
gerationaliseerde versie van de werkelijkheid. In de praktijk zijn – zeker in de sociale 
pijler – beleidsdoelstellingen, aanpakken, instrumenten, werkwijzen en activiteiten 
niet de heldere, rationele en consistente zaken die ze op papier lijken. Dat betekent 
dat een analyse van effectiviteit die is gebaseerd op de fictieve werkelijkheid van het 
beleid op zijn best een analyse van fictieve effectiviteit kan zijn. Voor een analyse van 

10 Op dit punt wordt nader ingegaan in paragraaf 8.1.2.



61Onderzoeksaanpak

de feitelijke effectiviteit moet de onderzoeker op zoek naar de feitelijke vorm van 
doelstellingen, aanpakken, instrumenten en resultaten in praktijken.

De focus op praktijken heeft vooral consequenties voor de methodologische 
aanpak van dit onderzoek. Immers, het is duidelijk dat niet kan worden volstaan met 
een documentanalyse van beleid en uitkomsten. In paragraaf 2.7 zal een en ander 
methodologisch worden vertaald in een aanpak die Brodkin street-level research noemt 
en die volgens haar met name geschikt is voor onderzoek naar het type praktijken 
zoals die in dit en het voorgaande hoofdstuk zijn beschreven.

‘Street-level research is best understood as part of a fundamentally theoretical project. It 
provides an analytic point of departure for the study of complex organizations and for the 
study of social politics, locating those studies within the variety of institutions that put 
policy into practice. Beyond its theoretical purposes, I believe that street-level research, as 
applied theory, can be used to extend the range of policy evaluation and the assessment of 
social policies in welfare and other areas’ (Brodkin 2000: 6).

2.3 Expliciete referentiekaders

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is ingegaan op het bestaande onderzoek 
naar effectiviteit in de sociale pijler. Daarbij is geconcludeerd dat dit onderzoek niet 
altijd helemaal bevredigend is. Toch wordt in veel van dit soort onderzoeken een 
uitspraak gedaan over de effectiviteit van beleidsinspanningen en wordt vrijwel altijd 
een aantal aanbevelingen geformuleerd. Soms hebben deze betrekking op de onder-
zoekstechniek (‘beter meetbare doelstellingen’), maar vaker bevatten de rapporten 
– ondanks de gebrekkige uitkomsten van het onderzoek – inhoudelijke en proces-
matige oordelen en aanbevelingen met een beleidskarakter. Dat roept de vraag op 
waar deze oordelen en aanbevelingen op zijn gebaseerd. Het antwoord op die vraag 
moeten de rapporten vrijwel altijd schuldig blijven. In deze paragraaf wordt aanne-
melijk gemaakt dat het debat over de sociale pijler aan kwaliteit kan winnen door wel 
expliciete antwoorden op deze vraag te formuleren.

Om de effectiviteit van activiteiten te beoordelen is een beoordelingskader nodig dat 
bestaat uit drie elementen. In de eerste plaats is er de technische dimensie die draait 
om de vraag wat er eigenlijk mogelijk is. Een simpel voorbeeld kan dit duidelijk 
maken. Een auto met een rendement van 10% is geen goede auto. Er zijn er immers 
ook die fors boven de 20% uitkomen. Sinds de komst van de spaarlamp (rendement 
25%) en de led (rendement tot 50%) beschouwen we het rendement van de gloei-
lamp (5%) als laag. Ook in het geval van sociaal beleid moet de beoordeling van het 
rendement van de inspanningen worden gerelateerd aan wat ‘technisch’ mogelijk is.

Het antwoord op de vraag hoe hoog een rendement zou kunnen zijn, is geen 
vaststaand gegeven, maar wordt medebepaald door de vraag onder welke omstan-
digheden activiteiten plaatsvinden. Een sprinter die tot zijn heupen in de modder 
staat, ga je niet verwijten dat hij de honderd meter niet onder de tien seconden loopt. 
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Een marathonloper die moet raden hoe het parcours loopt, zal niet na ruim twee uur 
binnen zijn. Met andere woorden: het antwoord op de vraag wat technisch mogelijk 
is, moet altijd worden ‘gecorrigeerd’ met een factor ‘omgevingsgesteldheid’. Voor 
de beoordeling van sociaal beleid betekent dat met name dat steeds goed geke-
ken moet worden of in verwijzingen die worden gemaakt naar het rendement van 
andere terreinen of casussen wel voldoende aandacht is besteed aan de ceteris paribus 
voorwaarde. Wordt daaraan niet voldaan, dan zijn verwijzingen en voorbeelden niet 
zomaar geschikt om als referentiepunt te dienen. Deze analyse is met name belang-
rijk omdat er door vele partijen wordt gesteld dat de omgeving van het sociaal beleid 
wordt gekenmerkt door een hoge mate van weerbarstigheid (‘modder’).

Het derde element betreft de vraag hoe belangrijk het doel wordt gevonden. Als 
dat buitengewoon wenselijk wordt geacht, zijn grote inspanningen gerechtvaardigd. 
Er zijn wel meer zaken waar mensen, groepen of organisaties zich grote inspannin-
gen getroosten om toch maar beperkt resultaten te boeken.

Kijken we vanuit het perspectief van bovenstaande analyse nog eens naar de critici 
uit het vorige hoofdstuk, dan valt op dat zij weinig aandacht besteden aan het explici-
teren van hun verwachtingen en aannames omtrent wat er mogelijk zou moeten zijn 
onder de gegeven omstandigheden. Uitzonderingen zijn de Algemene Rekenkamer 
en het Sociaal en Cultureel Planbureau.11 In het vervolg van deze paragraaf zullen 
we de referentiekaders van beide organisaties onder de loep nemen. Daarbij wordt 
vooral gekeken naar de aannames ten aanzien van de aard en werking van beleids-
processen en de wijze waarop omgevingsfactoren worden verdisconteerd.

2.3.1 Het referentiekader van de Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer is expliciet over de manier waarop men aankijkt tegen 
goed beleid (Algemene Rekenkamer 2003b, 2006). Die sluit aan bij het vn-kader voor 
een goede overheid (good governance). In dit kader staan naast democratie en rechts-
staat – waarmee de Algemene Rekenkamer zich niet bemoeit – functioneren en pres-
teren centraal. Presteren wordt vervolgens geoperationaliseerd als het op een goede 
manier met elkaar verbinden van verschillende fasen in het beleidsproces.

‘Het presteren van het openbaar bestuur is toegespitst op de aansluiting van beleid en uit-
voering. Wordt het beleid uitgevoerd zoals afgesproken, gebeurt dit goed en leidt het tot de 
resultaten die bedoeld waren? En als dit niet het geval is: wat zijn dan mogelijke verklarin-
gen daarvoor?’ (Algemene Rekenkamer 2006: 16).

Daarmee sluit de Algemene Rekenkamer aan bij de opvatting dat goed beleid 
geconceptualiseerd kan worden als een cyclus waarin een vast aantal stappen wordt 
doorlopen en op een bepaalde manier met elkaar wordt verbonden.12 Een simpele 

11 Wie gaat analyseren aan welke impliciete kaders de prestaties van gemeenten en uitvoerders in de 
sociale pijler worden afgemeten, zal echter constateren dat deze kaders vaak grote overlap vertonen 
met die van de Algemene Rekenkamer en/of die van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

12 Voor een verdere beschouwing over deze cycli, zie Howlett en Ramesh (2003).
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indeling van het beleidsproces onderscheidt zes fasen: agendavorming, beleids-
voorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering, monitoren, en beleidsevaluatie 
en terugkoppeling.13 Internationaal wordt deze beleidscyclus gepropageerd door 
bijvoorbeeld de oeso, het imf en de Wereldbank (Worldbank 2000; Robinson en 
Brumby 2005; oecd 2005).

Voor het begrijpen van de werking van beleidsprocessen moeten de stappen uit 
deze cyclus worden verbonden met de verschillende niveaus van beleid. Deze niveaus 
hebben te maken met het feit dat de overheid weliswaar ambitieuze en verreikende 
maatschappelijke doelstellingen formuleert, maar uiteindelijk moet werken met een 
beperkt aantal instrumenten. De concrete input van de overheid is (doorgaans) geld 
in de vorm van subsidies of mankracht.14 Met behulp van dit geld worden activiteiten 
en diensten uitgevoerd (throughput). Deze leveren resultaten op (output) en als het 
goed is bewerkstelligen deze resultaten het gewenste maatschappelijke effect.

Om aan de kant van beleidsuitvoering te komen tot de geplande effecten (van 
input tot outcome) moet eerst aan de voorbereidingskant het proces van outcome 
naar input omgekeerd worden afgelegd.15 Gevisualiseerd ziet het model van het 
ideale beleidsproces dat aan het denken over de effectiviteit van de sociale pijler ten 
grondslag ligt er als volgt uit.

13 Dit is een uitwerking van de Deming-circle (Plan-Do-Check-Act) die breed opgeld doet in de wereld 
van organisatie en management, ook bij de overheid. In Nederland is bijvoorbeeld het ink-model op 
deze cirkel gebaseerd, evenals het gsb-beleidskader en tal van andere beleids- en plancycli. Vergelijk 
ook het Engelse aadpme-model: Aspiring, assessing, deciding, performing, monitoring and evalua-
ting (Bowker en Star 1999).

14 Van der Doelen (1993) onderscheidt overigens meer vormen van input: de overheid kan ook com-
municatieve (voorlichting) en juridische (ge- en verboden) vormen inzetten. In de sociale pijler is de 
inzet van middelen echter veruit dominant.

15 Deze werkwijze komt in zijn pure vorm in de praktijk nauwelijks voor. Een uitzondering vormt de 
zogenaamde programma-evaluatie. Dit inmiddels populaire instrument wordt ingezet als beleid is 
ontworpen. Tijdens de programma-evaluatie doen beleidsmakers (en vaak externen) een stap terug 
en redeneren nog eens helemaal door in hoeverre de voorgestelde maatregelen nu eigenlijk zullen 
bijdragen aan het oplossen van de initiële problemen (Donker 1990).
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Figuur 2.1
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Deze gedachtegang ligt bijvoorbeeld ten grondslag aan een operatie als Van Beleids-
begroting tot Beleidsverantwoording (vbtb) waarvan de Algemene Rekenkamer zich 
met regelmaat voorstander heeft getoond, en wellicht zelfs de inspiratiebron voor 
was.

‘De nota “Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording” bevat voorstellen voor een 
begroting en verantwoording nieuwe stijl. […] In de voorstellen voor een begroting en jaar-
verslag nieuwe stijl staat de koppeling tussen beleid, prestaties en geld centraal. Dit bete-
kent dat de begroting een antwoord moet geven op de vragen “Wat willen we bereiken?”, 
“Wat gaan we daarvoor doen?” en “Wat mag dat kosten?”. In het jaarverslag staan vragen 
centraal als “Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?”, “Hebben we gedaan wat we daar-
voor zouden doen?” en “Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?” Een vaste, 
herkenbare indeling van begroting en jaarverslag moet bij dragen aan de beantwoording 
van deze vragen’ (Ministerie van Financiën 2002: 3-4).

In het denken van de Algemene Rekenkamer lopen analytische stappen en chronolo-
gie synchroon: er zijn niet alleen vaste stappen, maar de processtappen verlopen ook 
altijd in dezelfde richting. De rationaliteit van de processtappen maakt het onno-
dig en zelfs onmogelijk om de stappen meer wederkerig te maken. Het cyclische 
karakter van het proces van beleid en uitvoering waarborgt daarbij op macroniveau 
feedback.
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De Algemene Rekenkamer hanteert al met al een strikte opvatting van de manier 
waarop de cyclus van beleid en uitvoering eruit dient te zien.

2.3.2 Het referentiekader van het scp
Het scp heeft sinds het midden van de jaren negentig in een aantal rapporten aan-
dacht besteed aan de vraag hoe beleid zou moeten werken (Van der Wouden et al. 
1994; Van der Pennen 1998; Van der Pennen et al. 1998; Gilsing 1999; Gilsing et al. 
1999; Van der Pennen en Veldheer 2000; Kwekkeboom et al. 2002; Gilsing 2005). De 
auteurs maken expliciet dat zij uitgaan van wat zij een beleidstheorie noemen. Deze 
beleidstheorie bevat aannames over de wijze waarop processen van beleid en uitvoe-
ring zouden moeten verlopen en vormt daarmee het referentiekader waarmee het scp 
onderzochte praktijken in kaart brengt en beoordeelt.

‘De beleidstheorie omvat een groot aantal met elkaar samenhangende veronderstellingen 
over het gedrag van actoren, de condities waaronder zij optreden en over de maatschap-
pelijk effecten van hun handelen. De theorie construeert een causaliteitsketen van beleid 
naar maatschappelijke effecten en formuleert daarin de veronderstellingen over het 
gedrag van (bestuurlijke maatschappelijke) actoren, die de schakels vormen in deze keten’ 
( Kwekkeboom et al. 2002: 8).

In hun beleidstheorie opteren de medewerkers van het scp voor een instrumentele 
visie op beleid.

‘Een nadruk op manipuleerbare beleidsvariabelen impliceert een keuze voor een instrumen-
tele visie op beleid. Daarin wordt beleid opgevat in termen van doeleinden en middelen en 
zijn elementen uit de beleidsomgeving louter van belang in zoverre zij te kenmerken zijn als 
succes- en faalfactoren voor doeleindenrealisatie. Dit betekent dat procesmatige aspecten 
van beleid – beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie – beschouwd worden als succes- en 
faalfactor’ (Gilsing et al. 1999: 24).

Bij het operationaliseren van deze procesmatige succes- en faalfactoren benadrukt 
het scp de bestuurlijke dimensie van het beleid door een ‘decentralisatietheorie’ 
uit te werken (bijvoorbeeld Kwekkeboom et al. 2002: 8-10). Deze leunt zwaar op 
de ideeën van Fleurke en onderscheidt maatwerk, integraliteit, slagvaardigheid, 
bestuurlijke efficiëntie, efficiëntie van uitgaven, betrokkenheid van politiek en toe-
gankelijkheid (Gilsing et al. 1999: 22 o.b.v. Fleurke et al. 1997).

Het voert te ver om de volledige inhoud van de beleidstheorie uit te leggen. Hier 
wordt volstaan met een schematische weergave van het conceptuele model van het 
scp. Dat model is overgenomen uit onderzoek naar lokaal sociaal beleid (Gilsing et 
al. 1999: 26), maar wordt door het bureau ook in andere onderzoeken gebruikt.
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Figuur 2.2
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In dit kader worden aanmerkelijk meer factoren betrokken dan in het kader van de 
Algemene Rekenkamer. Het scp betrekt niet alleen beleidsinhoudelijke, maar ook 
proces- en organisatie-elementen als integraliteit en aansturing in zijn kader en 
het kent een apart belang toe aan de (positie van) actoren in het verhaal. Daarmee 
laat het scp meer ruimte voor de mogelijkheid van tegengestelde of in ieder geval 
afwijkende belangen en corrigeert men het antwoord op de vraag ‘wat is er moge-
lijk’ voor omgevingsfactoren in proces en organisatie. De veronderstelling is wel dat 
deze omgevingsfactoren zelf beïnvloed kunnen worden en dus object van rapportage 
moeten zijn.

Samenvattend kan worden gesteld dat de beleidsuitkomsten in het scp-model 
gedeeltelijk overlappen met het beleidscyclusmodel van de Algemene Rekenkamer. 
Waar de Algemene Rekenkamer echter volstaat met één typische beschrijving van het 
beleidsproces, hanteert het scp een onderscheid tussen typen beleidsinstrumenten. 
Het model van de Algemene Rekenkamer mist daarnaast de expliciete aandacht voor 
de bestuurlijke, procesmatige en organisatorische dimensie van beleids- en uitvoe-
ringsprocessen die het scp wel in zijn model meeneemt. Daarnaast heeft het scp-
model meer aandacht voor de bijzonderheden van besturen op het lokale niveau.
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2.3.4 Kritiek op kaders Algemene Rekenkamer en scp
Het is niet nodig of mogelijk om in dit hoofdstuk over de onderzoeksaanpak diep 
in te gaan op de vraag in hoeverre de (aspecten van) de beschreven beleidstheorieën 
wetenschappelijk hout snijden. In de loop van dit boek zal regelmatig op detail-
niveau worden beschreven wat de huidige wetenschappelijke inzichten op vrijwel alle 
onderdelen van de gehanteerde beleidstheorieën zijn. Om aannemelijk te maken dat 
het zinvol kan zijn om tenminste de mogelijkheid open te houden dat andere referen-
tiekaders beter toe te passen zijn, volstaat het enige twijfel te zaaien.

Op de beleidstheorie die wordt gehanteerd door de Algemene Rekenkamer is veel 
kritiek gekomen. Vanuit de bestuurskunde worden grote vraagtekens gezet bij het 
idee van de beleidscyclus als conceptualisering van ideaaltypische beleidsprocessen 
door auteurs als March en Olsen (1983), In ’t Veld et al. (1991), Kingdon (1995), De 
Bruijn et al. (1998), Howlett en Ramesh (2003), Koppenjan en Klijn (2004) en Noor-
degraaf (2004a). Zij wijzen erop dat dit model irrealistische opvattingen heeft over 
de rol van rationaliteit in de besluitvorming, over de temporele orde, over de werking 
van macht en media en meer fundamenteel over de kenbaarheid en maakbaarheid 
van de samenleving en de meetbaarheid van resultaten.16

Het interpretatiekader van het scp kent zoals gezegd meer flexibiliteit, een groter 
aantal invloedsfactoren én een hogere gevoeligheid voor omgevingsfactoren dan het 
kader van de Algemene Rekenkamer. Daardoor komt het scp-kader tegemoet aan 
een groot deel van de kritiek op het kader van de Algemene Rekenkamer, die betrek-
king heeft op de beperkte aandacht voor externe factoren en een irreële opvatting van 
het verloop van beleidsprocessen.

De fundamentele kritiek dat de interpretatiekaders voorbijgaan aan de beperkte 
mogelijkheden van de overheid om de samenleving te kennen, te sturen en te maken 
geldt echter ook voor het scp-kader. Het voert te ver om het thema ‘maakbaar-
heid van de samenleving’ uitgebreid te bespreken.17 Hier wordt volstaan met twee 
voorbeelden van een belangrijke en invloedrijke representant van het anti-maakbaar-
heidsdenken in Nederland. Van Gunsteren richt zijn analyse vooral op de fundamen-
tele onkenbaarheid van de samenleving. In 1994 introduceert hij voor dit verschijnsel 
samen met Van Ruyven het begrip De Ongekende Samenleving (dos).18 Omdat de 
samenleving niet te kennen valt, zo redeneren zij, valt deze ook niet te sturen. Bovens 
et al. (1995) beginnen hun analyse aan de andere kant: de overheid kan wel proberen 
te sturen, maar de samenleving laat zich dat in steeds mindere mate welgevallen. 

16 Overigens is het de vraag of de Algemene Rekenkamer niet bewust vasthoudt aan de ‘simpele’ 
beleidstheorie. Door stelselmatig te vragen naar basale causale verbanden houdt de men de politiek 
en de uitvoering bij de les. Er gaat op die manier een zuiverende en opvoedende werking uit van de 
onderzoeken. In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op de voor- en nadelen van deze strategie.

17 In paragraaf 7.6 komt deze thematiek nogmaals aan de orde.
18 Van Gunsteren en Van Ruyven (1994). Het concept dos werken beide auteurs een jaar later verder (Van 

Gunsteren en Van Ruyven 1995). Overigens is deze fundamentele kritiek van het maakbaarheidsden-
ken ook al te vinden in het internationaal invloedrijke The Quest for Control (Van Gunsteren 1976).
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De samenleving ontwikkelt zichzelf. De invloed van de politiek is zeer beperkt.19

Schaap (1997: 14-19) gaat in zijn proefschrift uitgebreid in op de vraag of het type 
bestuurskundige theorieën waarin de overheid en haar beleid de hoofdzaak blijven 
en waarin het sturen van de samenleving het proces is waarop de bestuurskundigen 
hun aanbevelingen richten, houdbaar is in het licht van de laatste inzichten omtrent 
het bestaan en de werking van zogenaamde interne sturingsproblemen (samenhan-
gend met het non-rationele verloop van beleids- en uitvoeringsprocessen) en externe 
sturingsproblemen (samenhangend met de ongekende en zich aan sturing onttrek-
kende samenleving). Zijn conclusie is dat hieraan op zijn minst sterk getwijfeld moet 
worden (Schaap, 1997: 16-18). De door het scp gehanteerde instrumentele opvatting 
van beleid wordt door Schaap expliciet genoemd als een van de ‘twijfelachtige’ theo-
rieën.

‘De overheid en haar beleid blijven de hoofdzaak. Kern van dergelijke beschouwingen is de 
[…] stelling: “ken de omstandigheden en je kunt sturen”. […] vandaar een instrumenten-
theorie. […] Nu wil ik niet stellen dat deze [theorieën] zonder nut zijn. Maar of zo werkelijk 
recht wordt gedaan aan de bovengenoemde inzichten [over sturingsproblemen; jh], valt te 
betwijfelen’ (Schaap 1997: 19).

Overigens blijkt uit de toelichting die de medewerkers van het scp geven op hun 
beleidstheorie dat zij zich bewust zijn van het feit dat de inhoud daarvan omstreden 
is. Het gebruik van begrippen als ‘keuze’ (Gilsing et al. 1999: 25), ‘aannames’ en ‘ver-
onderstellingen’ (Kwekkeboom et al. 2002: 8) getuigt hiervan. Zij lijken deze keuze 
vooral te maken op basis van overwegingen met betrekking tot de uitvoerbaarheid 
van hun (grootschalige) onderzoeken.20

Conclusie
In het algemeen kan gesteld worden dat de beleidstheorieën zoals die door de Alge-
mene Rekenkamer en het scp worden gehanteerd een optimisme aan de dag leggen 
over wat de overheid vermag, dat niet zomaar te rijmen is met de breed gedragen 
consensus omtrent de ‘verplaatste politiek’ (Bovens et al. 1995) en de gedachte dat de 
samenleving niet (langer) maakbaar is.21

19 Voor een veel fundamentelere onderbouwing van deze visie zie Luhmann 1981; Blom 1997; Van der 
Eijden 1988.

20 Zo stellen Gilsing et al.: ‘Tegen de instrumentele beleidsopvatting wordt een aantal bezwaren inge-
bracht. Het belangrijkste bezwaar is dat veronachtzaamd wordt dat beleid niet alleen is gericht op 
sociale processen, maar dat het daar tegelijkertijd deel van uitmaakt. Het (beleidsmatig) handelen 
van de overheid wordt mede bepaald door de politieke en maatschappelijke context waarin het zich 
afspeelt. Beleid is niet alleen subject, maar ook object van handelen Gezien de keuze voor een onder-
zoeksopzet waarin de nadruk ligt op de manipuleerbare variabelen van beleid, is een instrumentele 
visie op beleid – ook wel: het beleidsanalytisch perspectief – evenwel gerechtvaardigd’ (Gilsing et al. 
1999: 53).

21 Op dit ‘optimisme’ wordt uitgebreid ingegaan in de paragrafen 9.1 tot 9.3.
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In dit proefschrift wordt tegen de achtergrond van de spanning die lijkt te bestaan 
tussen enerzijds het impliciete optimisme van de gehanteerde beleidstheorieën 
en anderzijds de meer pessimistische ideeën over sturing en maakbaarheid in de 
moderne maatschappij, bekeken of het mogelijk is een referentiekader te hanteren 
dat beter aansluit bij wat inmiddels kan gelden als een min of meer wetenschappe-
lijke consensus met betrekking tot de beperkte mogelijkheden van de overheid om 
de maatschappij in te richten en te sturen. Daartoe worden in hoofdstuk 7 en 8 de 
elementen geïntroduceerd die in hoofdstuk 9 in elkaar worden geschoven.

2.4 De bijzondere positie van lokaal sociaal beleid

Behalve het gebruik van policy fictions en een gebrek aan explicitering van de gehan-
teerde interpretatiekaders, valt de deelnemers aan het debat over de effectiviteit van 
de sociale pijler ook een gebrek aan aandacht te verwijten voor de gevolgen van het 
feit dat sociaal beleid in Nederland voor een groot deel (maar niet geheel!) lokaal 
beleid is. In deze paragraaf wordt toegelicht waarom het noodzakelijk is om dit 
gegeven tot het derde theoretische aandachtspunt van dit boek te maken.

Het debat over de effectiviteit van de sociale pijler in Nederland wordt gevoerd vanuit 
een tweetal perspectieven. Aan de ene kant staan de direct betrokken burgers en 
uitvoerders. Zij kritiseren het onvermogen van de overheid om aan te sluiten bij de 
werkelijke problemen van de praktijk, maatwerk te leveren, te voldoen aan simpele 
vragen, zonder ellenlange procedures en onbegrijpelijke bureaucratie tot besluitvor-
ming (of zelfs actie) te komen en voldoende middelen en (organisatorische en juridi-
sche) bevoegdheden neer te leggen waar ze daadwerkelijk effect kunnen sorteren.

Aan de andere kant staan de niet direct betrokken burgers, de media en de lande-
lijke politiek. Hun kritiek richt zich met name op het onvermogen van de overheid 
om problemen op te lossen, ondanks het vele belastinggeld dat erin wordt gestoken. 
Dit type kritiek dat buiten en binnen de overheid wordt geformuleerd, wordt door-
gaans gevolgd door oproepen aan de overheid om in te grijpen in de uitvoering.22

Vanuit beide perspectieven wordt weinig aandacht besteed aan de positie van 
gemeenten, die wordt opgevat als een relatief neutrale entiteit, als een doorgeefluik. 
Wanneer een nadere analyse hiervan wordt gemaakt, levert dat een opmerkelijk 
beeld op. De gemeente vervult in beide perspectieven namelijk een min of meer 
tegenovergestelde rol.

In het perspectief van klanten en uitvoerders wordt de gemeente gezien als onder-
deel van de overheid. En daarmee enerzijds als een in potentie oneindige bron van 
middelen (geld en bevoegdheden) en anderzijds als een bron van regels en bureau-

22 Wellicht is het beter om nog een derde perspectief te onderscheiden: dat van de wetenschap. De 
wetenschap is opvallend afwezig in het debat over de effectiviteit van de sociale pijler. In hoofdstuk 
9 van dit boek zal duidelijk worden hoe dit komt en wat daarvan de consequenties zijn.
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cratie. Dat betekent dat het verwijt van onmacht om te komen tot werkende arrange-
menten rond individuele problemen voor zowel gemeenten als rijksoverheid geldt. 
Het is allemaal één pot nat.

In het andere perspectief vervult de gemeente een heel andere rol. Hier is de 
overheid beperkt tot Den Haag. Gemeenten maken onderdeel uit van de lokale 
uitvoeringspraktijk. Deze dient te worden aangestuurd, ingekaderd en gefinancierd. 
Er dienen prikkels te worden gesteld: goed gedrag moet worden beloond en slecht 
gedrag bestraft.

In geen van beide perspectieven wordt recht gedaan aan de formele en feitelijke 
positie van gemeenten in de sociale pijler. Na een periode van decentralisatie die al 
enkele decennia bestrijkt (en die nog steeds wordt voortgezet) kan met recht worden 
gesteld dat sociaal beleid in Nederland tot op grote hoogte een zaak van gemeenten 
is. De gemeenten zijn bijvoorbeeld inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor 
bijstandsverstrekking, arbeidsmarktreïntegratie, onderwijshuisvesting, welzijn, 
jeugd, integratie, inburgering, voorzieningen voor gehandicapten, sport en peuter-
speelzalen. Daarmee is echter niet alles gezegd. Nederland is immers een gedecen-
traliseerde eenheidsstaat, wat met zich meebrengt dat er nooit sprake kan zijn van 
volledige vrijheid van de decentrale eenheden. Zo bepaalt de centrale overheid het 
inhoudelijke, juridische en financiële speelveld waarbinnen gemeenten opereren. Er 
zijn veel aanwijzingen dat dit speelveld in de Nederlandse situatie behoorlijk beperkt 
is. Zo signaleert Ringeling dat in Nederland ondanks formele beleidsvrijheid van 
gemeenten een belangrijk deel van het beleid (oplossingen) al op rijksniveau wordt 
vastgelegd:

‘Als het openbaar bestuur van ons land goed in elkaar zou zitten, zouden gemeentebestu-
ren hun eigen oplossingen voor hun eigen problemen bedenken. Maar dat is allang geen 
praktijk meer. Sterker nog, zij zijn in eerste instantie geneigd om te kijken naar wat er in 
de wet staat en worden daar ook steeds meer toe gedwongen. Als ergens in het land, op 
een bepaalde plek, een probleem wordt ervaren, wordt dat probleem overgebracht naar een 
andere, centralere plek. Daar wordt dat probleem geherdefinieerd in de termen die in die 
arena passen en wordt er een oplossing voor bedacht. Die oplossing moet dan vervolgens 
op die eerst genoemde plek weer worden uitgevoerd en om na te gaan of dat ook gebeurt, 
wordt er onmiddellijk een systeem van toezicht en controle opgezet. De oplossing heeft 
vaak weinig te maken met het oorspronkelijke probleem. Want de condities waaronder de 
herdefiniëring plaats vindt, veranderen de aard van dat probleem. De oplossing is voor dat 
oorspronkelijke probleem al even vaak van weinig betekenis. Vervolgens ontstaat er grote 
opwinding over het feit dat de oplossingen niet worden toegepast. Om maar te zwijgen van 
het feit dat veel andere bestuursorganisaties worden opgezadeld met een probleem dat zij 
voorheen niet hadden. En met de oplossingen’ (Ringeling 2002: 12).23

23 Ringeling gaat zelfs verder en is van mening dat het met het decentralisme in Nederland steeds 
slechter gaat: ‘Mijn verhaal is dat we te maken hebben met een ernstige crisis in het Nederlandse 
communalisme. Aan de ene kant hebben beoordelaars, in het bijzonder op het niveau van de centrale 
overheid, niet zo’n hoge pet op van het niveau waarop gemeenten presteren. Aan de andere kant 
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De Nederlandse politiek kent van oudsher een behoorlijk centralistische inslag. 
Hoewel oorspronkelijk een vereniging van provinciën kent de Nederlandse staat door 
invloed van de Fransen al twee eeuwen lang een staatsvorm waarin – eerst door de 
koning, later door de Staten Generaal – vrijwel alle belangrijke beslissingen op nati-
onaal niveau worden genomen. Dit in tegenstelling tot andere, meer federalistisch 
functionerende landen (Duitsland, Verenigde Staten, maar ook België). Dat betekent 
ook dat decentralisatie in ons land het te verklaren proces is, waar dat in veel weten-
schappelijke literatuur juist centralisatie is.24

De in formele zin al niet bijzonder zelfstandige positie van gemeenten in Nederland 
wordt in de praktijk nog verder verzwakt door een centralistische tendens in het 
Nederlandse publieke debat. In dit debat speelt het gelijkheidsbeginsel een grote rol. 
Bij het decentraliseren van beleidstaken weegt het recht van burgers op een gelijke 
behandeling in alle gemeenten in Nederland zwaar en is de tolerantie voor verschil-
len tussen gemeenten zeer beperkt.25 Deze centralistische tendens is zo sterk, dat 
het voor sommige commentatoren zelfs de vraag is of er in Nederland draagvlak 
bestaat voor decentralisatie.

‘Dit roept de vraag op wie er eigenlijk wel behoefte heeft een sterke lokale overheid op dit 
terrein (en andere terreinen). Wie heeft er belang bij het ontstaan van een volwaardige 
politieke arena op het terrein van maatschappelijke zorg en welzijn, waar belangen worden 
gearticuleerd en afgewogen volgens lokale prioriteiten? […] De Tweede Kamer lijkt in ieder 
geval geen behoefte te hebben aan vergroting van de lokale bevoegdheden en daarmee ver-
sterking van de lokale democratie […] Bij elke aanwijzing dat er op lokaal niveau verschil-
len ontstaan tussen gemeenten, wordt de verantwoordelijke minister of staatssecretaris 
naar de Kamer geroepen om hiervoor verantwoording af te leggen’ (Peters 2006: 20).26

hebben gemeenten hun lokale gerichtheid meer en meer ingeruild voor een oriëntatie op de natio-
nale overheid. Hun visie kan worden gekenschetst met de adjectieven hiërarchisch, bureaucratisch 
en technocratisch. Het gevolg is dat zij ook zelf niet meer van hun eigen kunnen overtuigd zijn, hun 
bestuurskracht is weggesijpeld en veel burgers weinig meer met gemeenten hebben’ (Ringeling 
2002: 10). Verderop stelt hij: ‘De bureaucratisering sloeg in het lokaal bestuur hard toe. Het toepas-
sen van regels werd belangrijker dan het oplossen van problemen. Plaatselijke bestuurders hadden 
de mond vol over maatwerk, maar renden de ene na de andere stimuleringsmaatregel van de centrale 
overheid achterna, wisten niet hoe gauw ze de modellen die de vng hen aanbood, moesten invoeren 
en wedijverden met elkaar op basis van hetzelfde universeel toepasbare kwaliteitsmodel. Niet alleen 
raakten gemeenten verkokerd, ook in hun creativiteit om problemen op te lossen, kwam aardig de 
klad’ (Ringeling 2002: 17).

24 Dat is eigenlijk opmerkelijk. Immers, het aantal landen met een centralistische traditie is veel groter 
dan het aantal landen met een federalistisch verleden. Hier lijkt zich de invloed te manifesteren van 
juist de federale staten Duitsland en de Verenigde Staten als de twee dominante landen in het Neder-
landse bestuurskundig-wetenschappelijke landschap. 

25 Hertogh (2006: 27) wijst erop dat er een breed gedeelde kritiek is op de dominante positie van het 
gelijkheidsbeginsel in de discussie over toegestane verschillen tussen gemeenten. 

26 Derksen en Schaap (2004: 235) constateren ‘dat de Kamer wel bij herhaling in generieke zin voor 
decentralisatie pleit, maar in concrete gevallen daarvan toch maar afziet’.



72 Onderzoeksaanpak

Ook vanuit financieel perspectief is de speelruimte voor lokale overheden in Neder-
land beperkt. Het lokale belastinggebied in Nederland behoort tot de kleinste van 
Europa en van de middelen die gemeenten van de rijksoverheid ontvangen voor het 
uitvoeren van hun taken is ruim 40% geoormerkt.27 Je zou dat kunnen interpreteren 
als een verdere inperking van de gemeentelijke vrijheid: via een door de rijksoverheid 
gecontroleerde budgetstroom wordt de ruimte van gemeenten om eigen keuzes te 
maken of eigen oplossingen te verzinnen de facto verder ingeperkt.

Derksen (1992) wijst er ten slotte op dat een deel van wat de jure territoriale decen-
tralisatie is, de facto functionele decentralisatie is. Gemeenten hebben op een aantal 
terreinen (denk aan het verstrekken van paspoorten) weliswaar bevoegdheden gekre-
gen, maar het beleid is van rijkswege voor 100% voorgeschreven, waardoor gemeen-
ten in feite een uitvoeringsloket van rijksbeleid zijn. Gezien de beperkte financiële 
en beleidsvrijheid die gemeenten in Nederland hebben, concludeert Derksen dat het 
wellicht beter is om gemeenten te begrijpen als uitvoeringsorganisaties van rijksbe-
leid en niet als een lokaal democratisch platform met eigen bewegingsruimte of een 
maatschappelijk ondernemer (Derksen 1992: 42-43).

Gemeenten zelf hebben de neiging om een behoorlijk positieve analyse te maken 
van hoe zij binnen de geconstateerde spanning weten te opereren.

‘[Gemeenten] steken hun energie echter vooral in praktische en haalbare oplossingen voor 
concrete problemen in plaats van in onoplosbare discussies over principiële kwesties. In veel 
opzichten zijn gemeenten verder dan waarop landelijk de discussie blijft steken, juist omdat 
zij onhaalbare oplossingen snel achter zich laten en de omslag naar ontkokering en inclusief 
beleid (beleid waarmee alle groepen bereikt worden) sneller kunnen maken’ (vng 2004: 7).

Anderen zijn aanmerkelijk minder enthousiast over de kwaliteit en effectiviteit van 
het gemeentelijk optreden. Zie bijvoorbeeld onderstaande conclusie van Gilsing over 
het lokale jeugdbeleid.28

‘Gemeenten hebben formeel een relatief zelfstandige positie op belangrijke onderdelen van 
het jeugdbeleid. Zij zijn formeel in hoge mate onaf hankelijk van de nationale overheid in het 
formuleren van hun jeugdbeleid. De hoeveelheid juridische beleidsinstrumenten die ingrij-
pen in de formele zelfstandigheid van gemeenten is gering. […] We moeten op basis van dit 
onderzoek echter ook constateren dat de materiële zelfstandigheid van gemeenten geringer 
is. We hebben gezien dat het meer dan aannemelijk is dat de speerpunten en accenten in het 
lokale jeugdbeleid in ieder geval voor een belangrijk deel zijn ingegeven door het nationale 
beleid. Dat heeft zeker ook met de kenmerken van de veel gebruikte economische sturings-

27 Anno 2004 beslaat de uitkering gemeentefonds veertien miljard, terwijl gemeenten daarnaast een 
bedrag van ongeveer twaalf miljard aan zogenoemde Specifieke Uitkeringen ontvangen (Commissie 
Brinkman 2004).

28 Soortgelijke analyses zijn te vinden bij Denters et al. (1999) en Ringeling (2002). Een tegenoverge-
stelde, door de bank genomen positieve, analyse is te vinden in het proefschrift van Willemse (2001).
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instrumenten te maken. Het is voor gemeenten klaarblijkelijk lastig de verlokkingen van 
financiële prikkels, vooral als die van enige omvang zijn, te weerstaan, ook als deze een 
serieuze inbreuk op de lokale beleidsvrijheid vormen’ (Gilsing 2005: 322).

De discussie over decentralisatie en de rol van lokaal en provinciaal bestuur woedt 
in Nederland nog in volle hevigheid getuige bijvoorbeeld het feit dat de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (vng) begin 2006 uit onvrede over de interbestuurlijke 
verhoudingen dreigde om alle overleg met de rijksoverheid op te schorten en in dat 
kader vervolgens een manifest heeft opgesteld, waarin wordt gevraagd om meer 
lokale vrijheid en minder bemoeienis van het rijk (vng 2006). Gilsing concludeert in 
zijn proefschrift: omdat Nederland een sterke centrale overheid kent, spelen de theo-
retische beperkingen van lokale beleidsvrijheid ook in de praktijk met regelmaat op.

‘Het aan lokaal bestuur inherente conflict tussen de zeggenschap van de lokale gemeenschap 
en de ondergeschiktheid aan de nationale overheid die de structuur en bevoegdheden van het 
lokale bestuur bepaalt, is in de Nederlandse situatie versterkt aanwezig’ (Gilsing 2005: 24).

Conclusie
Het inzicht dat in Nederland structureel sprake is van spanning binnen de overheid 
tussen het decentrale en het centrale niveau is, zoals gezegd, grotendeels afwezig 
in de analyses van de effectiviteit van de sociale pijler.29 Zélfs in de bijdragen van 
gemeenten zelf (bijvoorbeeld de manifesten en de visitatierapporten van de G4 en de 
G21) wordt dit inzicht ontweken. Het wordt slechts impliciet aan de orde gesteld als 
wordt geklaagd over belemmerende regels van het rijk en als wordt gepleit voor Brede 
Doeluitkeringen of beleidsvrije of -luwe zones. Nergens echter wordt de analyse 
gemaakt, dat de hoge inhoudelijke en maatschappelijke ambities van bijvoorbeeld 
het grotestedenbeleid nooit door gemeenten alleen kunnen worden waargemaakt, 
omdat zij niet de positie hebben om dergelijke grootschalige maatschappelijke ver-
anderingen te (mogen) bewerkstelligen.30

Dit proefschrift heeft niet als doel om stelling te nemen in het wetenschappe-
lijke denken over de decentralisatie van Nederland. Wel heeft het de ambitie om een 
dergelijk debat bestaat serieus te nemen. De Nederlandse gemeenten verkeren in een 
ambigue positie. Ze zijn technocratische uitvoerders én gepolitiseerde beleidsmaker; 
ze hebben vrijheid en verantwoordelijkheid én ze worden gestuurd; ze behoren tot de 
overheid maar diezelfde overheid maakt het hen lastig.31

29 Er is uiteraard nog een verdieping in het Huis van Thorbecke. Voor een analyse van de spanning 
tussen gemeenten en provincies in het algemeen zie Peters (2006). Voor een analyse van de verhou-
ding tussen gemeenten en provincies in het sociale domein zie Blanken et al. (2004).

30 Bij het ontbreken van deze conclusie telt ongetwijfeld de politieke afweging dat het weinig zinvol is 
om dergelijke zaken te roepen. De arrangementen uit het grotestedenbeleid betekenden in de ogen 
van gemeenten niet alleen extra middelen maar ook een grotere beleidsvrijheid dan gebruikelijk. De 
angst om de hand te overspelen als om nog fundamentelere ruimte werd gevraagd heeft zeker een 
rol gespeeld. Overigens heeft aef (2002) erop gewezen dat er niet veel echte extra middelen waren. 

31 Op deze thematiek wordt teruggekomen in de paragrafen 7.8 en 8.2. 
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Een van de theoretische veronderstellingen waarop de aanpak van dit proefschrift 
is gebaseerd, is dat het wetenschappelijk zinvol is om in analyses van de effectiviteit 
van de sociale pijler in Nederland de spanningen en paradoxen die de gemeentelijke 
werkelijkheid (mede) bepalen als uitgangspunt te nemen en niet de overheid als één 
entiteit te zien (Tjeenk Willink 2002; Bovens et al. 2001).32 Het feit dat gemeenten 
juist in de sociale pijler veelvuldig bevoegdheden krijgen (toegeschreven) maakt 
deze veronderstelling – die ook een generieke, overheidsbrede waarde heeft – extra 
relevant voor dit onderzoek.

2.5 New Public Management

In de drie voorgaande paragrafen zijn vanuit de werkelijkheid van de sociale pijler 
drie theoretische aandachtspunten benoemd die een rol zullen spelen in dit proef-
schrift. In deze paragraaf zal een vierde aandachtspunt worden toegevoegd, dat niet 
voortkomt uit de praktijk van de sociale pijler, maar dat vanuit een metatheoretisch 
perspectief aan de analyses in dit boek kan worden toegevoegd.

In het eerste hoofdstuk is gesteld dat hoewel de ‘achterblijfthese’ uit drie varian-
ten bestaat, er sprake is van grote overeenstemming in de analyses van de critici. In 
deze paragraaf zullen we verder ingaan op deze ‘grote gemene deler’. De reden daar-
voor is dat de inhoud van de overeenstemming zich niet beperkt tot de sociale pijler, 
maar naadloos aansluit bij een bredere stroming die bekend staat als New Public 
Management (npm). Over deze stroming is de afgelopen jaren volop gedebatteerd. 
De strekking van deze paragraaf zal zijn dat het zinvol is om de inzichten uit dit 
metadebat – dat zich overigens grotendeels buiten het blikveld van de betrokkenen 
in de sociale pijler afspeelt – in dit proefschrift mee te nemen. De paragraaf begint 
met een introductie van het gedachtegoed van het New Public Management. Daarna 
wordt verder uitgewerkt hoe de grote gemene deler uit de kritiek op de sociale pijler 
binnen deze stroming past.

2.5.1 Wat is New Public Management?
Vanaf de vroege jaren negentig is in de Westerse wereld sprake van een duidelijke 
trend in de ontwikkeling van het denken over de overheid. 33 Deze trend staat 
(inmiddels) bekend als New Public Management.34 Hoewel er in de inhoud en vorm 

32 Een aparte vraag hierbij is of de ‘eigenaardigheid’ van het lokaal bestuur meer relevantie heeft met 
betrekking tot de sociale pijler, dan met betrekking tot de fysieke of de economische pijler. Op die 
vraag wordt in hoofdstuk 8 ingegaan.

33 Bovens et al. (2001) wijzen daarbij overigens op de grote continuïteit met Fayols Science of Admini-
stration in de vroege bestuurskunde uit het begin van de twintigste eeuw. Fayol baseerde zich daar-
bij sterk op de algemene organisatiekunde ideeën van het Scientific Management van F.W. Taylor.

34 Pollitt & Boukaert spreken overigens van Public Management Reform (pmr), waarbij zij erop wijzen 
dat er binnen pmr min of meer twee modellen zijn aan te wijzen. Het ene – in zijn meest typische 
vorm vooral aanwezig in de Angelsaksische wereld noemen zij het New Public Management (npm). 
Het andere – vooral aanwezig in continentaal Europa – noemen ze de New Weberian State (nws). 
Hoewel beide zich richten op bovenstaande doelen en methoden, verschillen ze wel van elkaar, 
bijvoorbeeld als het gaat om de mix van in te zetten instrumenten (npm gebruikt meer markt) en de 
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van npm grote verschillen bestaan tussen landen is er wel een ‘kern’ aan te geven.35 
In hun overzichtswerk uit 2004 benoemen Pollit en Bouckaert in de eerste plaats een 
zeven overheidsdoelen die in allerlei landen en op allerlei beleidsterreinen te her-
kennen zijn.36 Daarbij maken zij een onderscheid tussen finale en tussenliggende 
doelen:37

Tabel 2.1
Doelen van New Public Management 

finale doelen tussenliggende doelen

besparingen op publieke bestedingen
kwaliteit van publieke dienstverlening
een efficiëntere overheid
het verhogen van de kans dat beleid effectief is

het vergroten van de controle van politici over ambtenarij 
(primaat politiek)
het bevrijden van publieke professionals van bureaucratische 
 belemmeringen
het vergroten van de verantwoording van/over beleid aan wetgever 
en burgers

Bron: Pollit en Bouckaert (2004: 6)

Behalve dat de doelen van de ontwikkelingen binnen de overheid in veel landen 
in dezelfde richting liggen, zijn ook de strategieën hetzelfde. Pollitt en Bouckaert 
(2004: 183-188) onderscheiden er vijf.38

vraag of er wel of niet een essentieel verschil bestaat tussen management in het openbaar bestuur en 
in het bedrijfsleven. Een complicatie in het Nederlandse debat is dat hoewel Pollitt en Boukaert over-
tuigend argumenteren dat Nederland niet tot de npm landen hoort, maar min of meer tussen npm en 
nws in staat, in Nederland doorgaans aan alle vormen van Public Management Reform wordt gerefe-
reerd als npm (bijv. Noordegraaf 2000, 2004a/b; Ringeling 2002). In dit boek wordt bij die gewoonte 
aangesloten. 

35 Pollit en Bouckaert wijzen er daarbij wel op dat npm vrijwel altijd onderdeel uitmaakt van een 
bredere ‘governance-agenda’ waarop naast managementhervormingen ook politieke hervormingen 
en drastische inhoudelijke beleidswijzigingen staan (Pollitt en Bouckaert 2004: 2, 7-8). Zij duiden dit 
prachtig: het belangrijkste kenmerk van deze verandering is volgens hen dat de van oudsher domi-
nante normatief-politiek-juridische opvatting van de overheid als openbaar bestuur werd verruild 
voor een min of meer bedrijfskundige opvatting van de overheid als publieke organisatie (Pollitt en 
Boukaert 2004: 13).

36 Ik kies hier voor Pollit en Bouckaert als leidende auteurs omdat zij hun analyse retrospectief maken 
en daardoor een betere claim op overzicht hebben dan direct betrokken auteurs. Overigens verschilt 
hun analyse niet heel sterk van die van de grondleggers van het New Public Management, David 
Osborne en Ted Gaebler. In hun bijzonder invloedrijke boek Reinventing Government uit 1992 leggen 
zij de grondvesten voor een groot aantal hervormingen. In tien hoofdstukken beschrijven Osborne 
en Gaebler even zoveel strategieën voor een ‘entrepreneurial government’, dat beter is toegerust op 
de eisen die moderne burgers (door hen vooral neergezet als klanten) stellen. Het gaat om Catalytic 
(sturende) Government, Community-Owned Government, Competitive Government, Mission-Driven 
Government, Result-Oriented Government, Customer-Driven Government, Enterprising Govern-
ment, Anticipatory Government, Decentralized Government en Market-Oriented Government. 

37 Daarnaast onderscheiden zij impliciet symbolische en legitimiteitsopbrengsten als een aparte, 
derde categorie doelen: ‘for politicians these benefits consist partly of being seen to be doing some-
thing’ (Pollitt en Bouckaert, 2004: 6) Hierop wordt in hoofdstuk 7 uitgebreid ingegaan (§ 7.11).

38 De laatste drie kenmerken worden ook door Bovens et al. (2001: 193-195) benoemd als kenmerken 
van New Public Management: ondernemerschap, resultaatgerichtheid, bedrijfsmatig werken, con-
currentie en klantgerichtheid.
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1) Distancing and blaming
In deze strategie nemen politici afstand van de overheid. In het buitenland zijn 
Reagan, Bush en Thatcher daarvan voorbeelden. Maar in een iets minder extreme 
vorm is het bij veel politici herkenbaar.

2) Tighten up traditional controls
De tweede strategie is een klassieke manier om de uitgaven van de overheid in de 
hand te houden en de legitimiteit te verhogen door zorgvuldig te zijn. Er worden 
budgetten bevroren, vacaturestops afgekondigd, ambtenaren moeten afvloeien en 
werkzaamheden worden van protocollen voorzien.

3) Modernize the administrative system
Het betreft hier de poging om beleid en organisatie in het publieke domein te moder-
niseren door concepten te lenen uit de marktsector, meestal met inachtneming 
van de eigenheid van de overheid. Het gaat nadrukkelijk om organisaties met een 
(gedeeltelijk) publiek karakter, ook als wordt geëxperimenteerd met meer hybride 
organisatievormen. Zaken die worden geleend zijn bijvoorbeeld begrotingssystema-
tieken, prestatiebeloning, output-financiering en klachtenprocedures.

4) Marketize the administrative system
In deze strategie worden publieke organisaties gedwongen om op een quasi-markt 
met elkaar te concurreren.

5) Minimize the administrative system
In deze strategie stoot de overheid taken af. Dan gaat het om zaken als elektriciteits-
levering, beveiliging van spoorwegen en reïntegratieactiviteiten. Angelsaksische 
landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië gaan daarin 
vaak het verst. Daar zijn ook zaken als het uitbetalen van uitkeringen, het beheren 
van gevangenissen en het bieden van zorg (vs) door de overheid afgestoten.

2.5.2 Past de kritiek op de sociale pijler binnen New Public Management?
Op de vraag of de doelen en strategieën van New Public Management te herkennen 
zijn in Nederland en meer in het algemeen in de discussie over de sociale pijler, moet 
het antwoord bevestigend luiden.39

Binnen de Nederlandse overheid is sinds de jaren negentig een serie beleids-, 
werkwijze- en structuurinitiatieven genomen die stuk voor stuk als npm kunnen 
worden getypeerd. Zo introduceert het eerste Paarse kabinet de zogenaamde mdw-
operatie waarin het functioneren van de overheid verbeterd zou worden door de drie 
typische npm-speerpunten: meer marktwerking, verdere deregulering en betere 

39 Er is overigens ook een npm-kenmerk dat in Nederland minder een rol lijkt te spelen: relatief weinig 
maatschappelijke druk om de overheidsuitgaven te verminderen en een onverminderd hoge steun 
voor overheidsingrijpen (scp 2004a, 2005).
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wetgevingskwaliteit.40 Ook de in paragraaf 2.3 beschreven vbtb-operatie is een typi-
sche uitingsvorm van npm. Daarnaast markeren de jaren negentig een versnelling 
in de opkomst van zelfstandige bestuursorganen, die passen bij het moderniseren, 
vermarkten en minimaliseren van de overheid (Schillemans 2005). Andere voorbeel-
den zijn de toegenomen aandacht voor Public Sector Performance als een gevolg van 
de Europese agenda van Lissabon (scp 2001d; 2004b), het oprichten van de Algemene 
Bestuursdienst (1995) die de emancipatie van het vak ‘overheidsmanager’ betekende, 
de versterkte aandacht voor de rapporten van de Algemene Rekenkamer, de introduc-
tie van marktwerking in sectoren als de zorg en de energielevering, prestatiebekos-
tiging in het hoger onderwijs, de introductie van de verantwoordingswoensdag in 
de Tweede Kamer en het programma Andere Overheid, waarmee het kabinet Balke-
nende ii de dienstverlening vanuit de overheid wilde verbeteren.

Een andere stroming in het denken over de overheid in Nederland, die goed past 
in het npm-kader is de overheid als regisseur (Denters et al. 1999; cpb 2000; rob/Rfv 
2000; Van der Aa en Konijn 2001; G4 2002; vng 2006). Het betreft een uitwerking 
van het door Osborne en Gaebler (1992) ontwikkelde – en door velen herhaalde – ada-
gium ‘steering not rowing’. De overheid is in deze visie niet de aangewezen partij om 
taken uit te voeren; marktpartijen of zelfstandige uitvoeringsorganen zijn daarvoor 
geschikter. De overheid heeft de taak om als regisseur op te treden en te zorgen dat 
uitvoerenden op zo’n manier worden ingezet dat in de politiek vastgestelde beleids-
doelen worden gerealiseerd. Opdrachtgeverschap is daarbij een belangrijk instru-
ment, maar niet het enige.

Een volgend goed herkenbaar npm-element in Nederland is het ‘distancing and 
blaming’. Eind jaren negentig positioneerden bijvoorbeeld Fortuyn en de sp zich 
als antioverheid, een strategie waarmee zij veel electoraal succes boekten in 2001. 
Het voorbeeld dat in strikte zin navolging vond bij Verdonk en Wilders, maar dat 
zoals gezegd al sinds de verkiezingen van 2002 in afgezwakte vorm door vrijwel 
alle politieke partijen lijkt te zijn overgenomen, getuige de breed gedeelde afschuw 
van ‘Paarse krokodillen’ (extreme bureaucratie) en het gemak waarmee keer op keer 
grote bezuinigingen op het ambtenarenapparaat worden voorgesteld.41

Een laatste voorbeeld – dat tevens de brug vormt naar de vraag of het npm ook in 
het debat over de sociale pijler een rol speelt – is het grotestedenbeleid. Met name in 
de tweede periode (1999-2004) werd veel nadruk gelegd op het belang van een resul-
taatgerichte en vooral programmatische aanpak (Ministerie van bzk 1998a; 1998b). 
Een uitgebreid proces van evidence based beleidsvorming, monitoren en bijsturen moet 
zorg dragen voor een effectief grotestedenbeleid, terwijl een door het ministerie van 
bzk voorgeschreven interactief proces moet zorgen voor binding aan de klanten van 

40 Wetgevingskwaliteit is wellicht op het eerste gezicht geen typische npm-strategie. Uit de onderlig-
gende analyses blijkt echter dat het gaat om een rationalisatieproces dat zeer goed bij het npm past: 
‘Met kwaliteit van wetgeving wordt bedoeld dat wetgeving voldoet aan eisen van rechtszekerheid, 
rechtsgelijkheid, doorzichtigheid, consistentie, proportionaliteit, effectiviteit en efficiency, uitvoer-
baarheid en handhaafbaarheid’ (Website ministerie van Justitie 2007).

41 Voor een zeldzaam tegengeluid van een (voormalig) politicus zie Wallage (2005).
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het beleid. Duidelijk was dat het hier geen stokpaardje van bzk betrof. De visitatie-
commissies uit de eerste periode grotestedenbeleid hadden namens de gemeenten 
voor dit soort bestuurlijke arrangementen gepleit en de gemeenten betoonden zich 
minstens zo enthousiast als het rijk (Welschen 1999).

Het gedachtegoed van het npm had in het algemeen in de jaren negentig grote 
invloed op de overheid. Elementen van het npm zijn echter ook te herkennen in de 
discussie over de effectiviteit van de sociale pijler.42 Dat geldt natuurlijk in de eerste 
plaats voor het feit dat er überhaupt een discussie in deze termen werd gevoerd. Van 
Gunsteren (1994) en tien jaar later de wrr (2004) constateren beiden dat de effecti-
viteit van overheidshandelen in de jaren negentig niet slechter is dan anders, maar 
dat wel de tolerantie van burgers en politici voor de gebrekkige effectiviteit sterk is 
afgenomen.43 Naast de algemene kritiek op de ineffectiviteit van de overheid in de 
sociale pijler, zijn ook meer concrete analyses zoals gepresenteerd in paragraaf 1.3.2 
consistent met het npm-gedachtegoed. Zo wordt het voortbestaan van maatschappe-
lijke problemen nadrukkelijk geïnterpreteerd als het falen van de overheid in het ver-
vullen van haar taak en wordt veelvuldig stilgestaan bij de negatieve eigenschappen 
van de overheid die inert, bureaucratisch, in zichzelf gekeerd, verkokerd en weinig 
slagvaardig is en die op grote afstand van de burgers staat. Bovendien blijkt de over-
heid niet in staat om op een rationele manier beleid te maken en uit te voeren. Een 
tweede spoor van kritiek betreft de lage kwaliteit van de concrete dienstverlening 
van de overheid: zorginstellingen en scholen zijn niet meer van deze tijd, wachttijden 
zijn schrikbarend lang en de klantbejegening van de overheid is ver onder de maat. 
In hoofdstuk 1 is reeds stilgestaan bij de radicalisering van het debat over de sociale 
pijler, met name hoe de betrokken (landelijke) politici in de breedte gebruikmaakten 
van de npm-strategie van distancing and blaming.

42 In het kader van dit proefschrift heb ik in eerste instantie geprobeerd de invloed van het npm op 
dit debat hard te maken door te kijken of in publicaties wordt verwezen naar bekende npm-werken 
zoals Osborne en Gaebler (1992) of npm-publicaties van de Wereldbank (2000), het imf (bijv. Robin-
son en Brumby, 2005) of de oeso (bijv. oecd 2005). Het resultaat van deze zoektocht was nihil. 
Toch mag dat niet als contra-indicatie voor de invloed worden opgevat. Het is namelijk veeleer zo dat 
er überhaupt niet of nauwelijks wordt verwezen naar anderen, zeker niet buiten de directe beleids-
wereld. Dat wil zeggen dat verwijzingen naar publicaties uit de academische wereld of van buiten 
Nederland niet of nauwelijks voorkomen. Dat geldt niet alleen voor de beleidsdocumenten zelf, maar 
ook voor de publicaties van adviesraden, planbureaus en adviesbureaus. Verwijzingen zijn wel een 
enkele keer te vinden in achtergronddocumenten van organisaties (bijvoorbeeld Algemene Rekenka-
mer 2004; 2006) en wetenschappelijke instituten van politieke partijen (Wiardi Beckman Stichting 
2002; Cuperus et al. 2000; Van Dijk en Groeneveld 1992). Daarnaast wordt na cross-referencing 
tussen beleidsdocumenten en adviezen in de periode voorafgaand aan gsb ii (dus als het npm-kader 
wordt geïntroduceerd), de grote invloed duidelijk van de evaluatie en het advies dat eim (een onder-
zoeksbureau met een economisch, mkb-profiel) heeft gegeven omtrent de mogelijke verbeteringen 
in de werkwijze van het gsb (eim 1998).

43 Deze conclusie wordt gestaafd door onderzoek van het scp (2003, 2004a) waarin wordt geconsta-
teerd dat er geen inhoudelijk verband wordt gevonden tussen maatschappelijke kwaliteit, de doel-
matigheid van de publieke sector én de waardering voor en het vertrouwen in overheid en regering. 
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Ook bij de oplossingen zien we in het debat tal van npm-elementen. Zo worden in 
hoofdstuk 1 oplossingen genoemd als ‘meer markt en slimmer managen’, ‘betere 
beleidstechniek’, ‘betere organisatietechniek en betere regie’, ‘beter prioriteiten stel-
len’, ‘verdere ontschotting van budget en organisatie’ en ‘professionaliseren van de 
uitvoering’.

2.5.3 Metadebat over New Public Management
De conclusie van bovenstaande analyse luidt dat in het debat over de effectiviteit van 
de sociale pijler weliswaar verschillende posities werden ingenomen, maar dat de 
deelnemers – of ze nu deel uitmaakten van het systeem of zich als buitenstaanders 
positioneerden – hun bijdrage netjes binnen dezelfde kaders vormgaven: de ideeën 
over wat de taak van de overheid is en hoe die optimaal kan worden vormgegeven. 
De deelnemers aan het debat zagen de overheid met name als een organisatie die tot 
taak had om zijn klanten tevreden te stellen. De overheid als publieke dienstverlener. 
Ook de maatschappelijke problemen die door de burger worden gevoeld, zijn geïn-
terpreteerd vanuit dit dienstverleningsperspectief. Zij dienen rationeel en efficiënt 
te worden opgelost omdat hun voortbestaan de kwaliteit van het overheidsproduct 
omlaag haalt. Binnen het algemene kader van de overheid als publieke dienstver-
lener hanteren de critici ook grotendeels dezelfde analyses ten aanzien van wat er 
niet goed gaat. Voor een belangrijk deel hebben deze analyses betrekking op wat als 
de intrinsieke zwakke punten van de overheid (als taakorganisatie) worden gezien. 
De overheid is onvoldoende resultaatgericht, heeft een neiging tot uitdijen, tot het 
oppakken van steeds meer taken en tot bureaucratie. De overheid is ook slecht in 
staat prioriteiten te stellen, keuzes te maken en kent geen prikkels om zuinig om te 
springen met middelen. Om deze zwakke punten te verbeteren wordt door vrijwel 
iedereen gepleit voor aan het bedrijfsleven ontleende vormen van organiseren zoals 
sturing van output en interne contractering, outsourcing van kerntaken, opdrachtge-
verschap en management, resultaatverantwoordelijke eenheden, decentralisatie en 
een veel meer op rationele keuzes en efficiëntie gebaseerde overheid.

Deze conclusie is in dit theoretisch hoofdstuk vooral relevant omdat het de weg 
opent naar het gebruik van een bibliotheek vol in dit perspectief relevante acade-
mische literatuur. Al vanaf de vroege jaren negentig is het npm zélf onderwerp van 
heftig academisch debat. Hoewel veel elementen van het npm inmiddels zo vanzelf-
sprekend zijn, dat zij in cursussen, leergangen en publicaties zonder onderbouwing 
of verwijzing kunnen worden gepresenteerd, is er vanuit de academische wereld juist 
grote kritiek op de fundamenten en uitwerking van het npm.

Dit debat blijft voor de betrokkenen in de publieke sector meestal buiten zicht, 
maar kan in dit proefschrift worden meegenomen. Theoretische metaobserva-
ties over de blinde vlekken van het npm of alternatieve benaderingen om naar de 
werkelijkheid te kijken kunnen immers van grote waarde zijn in een onderzoek dat 
als uitgangspunt heeft, de intuïtie dat de werkelijkheid uit de op npm-denkbeelden 
gebaseerde kritiek de werkelijkheid van de praktijk geen recht doet. In paragraaf 
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7.11 zullen de resultaten uit de casussen en de eerste academische analyse expliciet 
worden gekoppeld aan de discussie over het npm.

2.6 Vier theoretische aandachtspunten op een rij

In de bovenstaande paragrafen zijn vier theoretische aandachtspunten geïntrodu-
ceerd, die zouden kunnen helpen om meer bevredigende uitkomsten te krijgen uit 
onderzoek naar de effectiviteit van de sociale pijler. Dit is nodig omdat de resultaten 
van onderzoek naar dit onderwerp vaak een onvolledig inzicht bieden. Losse evalua-
tieonderzoeken van lokale projecten en beleidsprogramma’s slagen er niet in om de 
grenzen van de particuliere casus te overschrijden en beantwoorden bovendien de 
effectvraag doorgaans niet of indirect. Het formele effectonderzoek zoals dat door 
bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer wordt uitgevoerd, strandt veelal in de eerste 
stap als geconstateerd moet worden dat het onderzoek niet kan worden uitgevoerd 
omdat de beoogde effecten van het beleid onduidelijk zijn. De grootschalige onder-
zoeken van het scp bieden vaak wel inzicht in de gebrekkige (door de onderzoekers 
gereconstrueerde) effecten van beleid, maar komen niet toe aan de vraag hoe dit 
komt.

Deze analyse van het bestaande onderzoek leidt in de eerste plaats tot de wens om 
in dit onderzoek voorbij de papieren werkelijkheid van beleidsnota’s en de (verhul-
lende) categoriseringen uit de formele onderzoekskaders (policy fictions) te komen 
en de wereld achter het papier zichtbaar te maken (policy facts).

Een tweede suggestie voor aanvulling op de bestaande typen onderzoek is de 
uitbreiding naar het te hanteren referentiekader. In veel onderzoek wordt de gevon-
den praktijk beschreven en beoordeeld aan de hand van een statisch referentiekader 
dat zelf geen of te weinig onderwerp van reflectie is geweest. Er zijn echter goede 
redenen om aan te nemen dat de bestaande referentiekaders voor de sociale pijler 
problematisch zijn en deze moeten dus als onderdeel van het onderzoek worden 
beschouwd.44

Een van de elementen waarvan men zich in gehanteerde kaders te weinig reken-
schap geeft is hier eruit gelicht en dat betreft de bijzondere bestuurlijke vormgeving 
van de sociale pijler. Het beleidsterrein wordt gekenmerkt door een intrinsieke span-

44 Het idee om praktijk en referentiekader te betrekken bij het nadenken over de effectiviteit van lokaal 
sociaal beleid is overigens niet uniek. Zo zijn beide elementen terug te vinden in een preadvies aan 
de Raad voor Openbaar Bestuur door Denters et al. (1999), dat betrekking heeft op de regierol van 
gemeenten. Zij wijzen erop dat dit een ‘sociale rol’ is en dat het denken erover derhalve voorzien 
moet worden van een normatief kader. In dit kader betrekken zij enerzijds de sociale positie van 
de gemeente, die zij onderverdelen in de relatie met hogere overheden en de relatie met burgers 
en organisaties in de lokale samenleving, anderzijds het ‘geheel van verwachtingen’. In dit laatste 
onderdeel maken ze een onderscheid tussen empirische verwachtingen (hoe denken anderen dat de 
gemeente functioneert) en normatieve verwachtingen (hoe vinden anderen dat de gemeente behoort 
te functioneren?). Door deze elementen zo uit elkaar te trekken, verwachten de auteurs tot aanbeve-
lingen te komen, die een hogere realiteitswaarde hebben dan aanbevelingen die zijn gebaseerd op 
het idee van de gemeente als instrument om een doel te realiseren (Denters et al. 1999: 6-7).
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ning tussen centrale en decentrale overheid en dat zou in de beoordeling van doelen 
en effecten moeten worden verdisconteerd.

Het vierde element dat naar voren is gebracht, is de bestuurskundige stroming 
die bekend staat als New Public Management (npm). Vrijwel alle varianten van de 
hiervoor behandelde kritieken, analyses en oplossingen betreffende de effectiviteit 
van de sociale pijler – van de ongezouten kritiek van Pim Fortuyn tot de voorzichtige 
analyses van de steden zelf – passen in het kader van het npm. Over deze stroming is 
de afgelopen vijftien jaar ook op metaniveau veel geschreven. De in dit debat opge-
dane inzichten over de sterke en zwakke punten van het npm zouden meer dan tot 
op heden hun weg moeten vinden naar de praktijk van het onderzoek naar de effecti-
viteit van de sociale pijler.

2.7 Methodologie

In de vorige vijf paragrafen zijn de theoretische aandachtspunten beschreven, die 
in dit proefschrift zijn meegenomen. Er is echter nog geen antwoord gegeven op de 
vraag wat dit betekent voor de praktische aanpak van dit onderzoek. In deze para-
graaf gaan we op die vraag in.

De wens om in dit boek structureel aandacht te besteden aan policy facts heeft 
gevolgen voor de methodologische aanpak van het onderzoek. Deze moet immers tot 
doel hebben om voorbij de policy fictions te gaan ‘to unpack the policy experience’ 
(Brodkin 1992: 9). Brodkin (1992, 2000, 2001) heeft uitgebreid stilgestaan bij deze 
methodologische consequenties en zij concludeert dat de best passende onderzoeks-
strategie de zogenaamde street-level research is.

De strategie van street-level research bestaat uit twee stappen. De eerste stap 
bestaat uit het ‘in-depth’ beschrijven van enkele casussen. Daarvoor biedt de qualita-
tive case study een methodologisch kader.

‘In general, qualitative case study methodology provides a means of searching for patterns 
of practice and constructing social explanations from situationally-specific data. It is 
commonly used in research that emphasizes depth and complexity, rather than seeking 
to survey surface patterns. It uses iterative processes of interviewing and observation 
to explore possibilities, rather than test hypothesized relationships among known, 
 quantifiable variables’ (Brodkin 2000: 10).

De vraag is natuurlijk wel of het beschrijven van slechts enkele casussen wel interes-
sante kennis oplevert. Volgens Burawoy (1991) heeft het wel degelijk zin om dit soort 
dieptestudies te doen, zolang het leidt tot een beter begrip van de verhouding tussen 
dat wat zich concreet in de casus voordoet en de meer structurele omgeving van die 
casus. Burawoy heeft het in dat geval over de extended case method, ‘in which the signi-
ficance of a case relates to what it tells us about the world in which it is embedded’. 
(Burawoy 1991: 12). In paragraaf 2.7.1 worden de casussen die in dit onderzoek zijn 
gekozen geïntroduceerd en wordt de beschrijvingswijze toegelicht en verantwoord.
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Cruciaal in deze aanpak – die in de etnografische traditie staat – is dat wordt getracht 
de casussen niet te beschrijven aan de hand van een vooraf vastgesteld kader. De 
vraag welk beschrijvingskader gehanteerd wordt en welke elementen worden uit-
gelicht, moet afhangen van de kaders die in de casussen zelf worden gehanteerd. 
Met andere woorden, de onderzoeker probeert niet de casus te interpreteren vanuit 
een externe logica, maar deze te beschrijven vanuit de logica die de betrokkenen in 
de casus zelf hanteren. Of die logica ‘objectief’ klopt, is daarbij niet terzake doend 
(althans, niet op het niveau van de casusbeschrijving).

‘The objective of street-level analysis is to reconstruct agency practice in terms of its own 
internal logic, rather than the logic of managerial command and control’ (Brodkin 2000: 
11).

De wens om de casussen te beschrijven in termen van hun eigen logica en niet in 
termen van een op voorhand bepaald kader, noopt tot voorzichtigheid met betrek-
king tot het gebruik van wetenschappelijke inzichten. Deze voorzichtigheid beperkt 
zich tot de casussen en hun conclusies. Is op basis van de casuïstiek eenmaal een 
aantal observaties of zelfs conclusies geformuleerd, dan mag (en dient) de onder-
zoeker die natuurlijk te relateren aan eerdere en andere observaties, inzichten en 
conclusies. De tweede stap in de street-level research betreft dan ook het confronte-
ren van de uitkomsten en inzichten uit de casussen met reeds bestaande inzichten 
uit de literatuur. Welke literatuur dat is, is op voorhand moeilijk te bepalen, omdat 
niet valt te zeggen wat de uitkomsten van de eerste analyse zullen zijn. In dit boek 
zal gebruikgemaakt worden van inzichten uit de bestuurswetenschappen, de sociale 
beleidswetenschappen en interventiekunde, de organisatiewetenschappen en -kunde 
en bredere maatschappijtheorieën.

Op een belangrijk punt wijkt dit boek overigens af van de traditionele street-level 
research, en dat betreft de definitie van street-level (praktijk) zelf. In de Amerikaanse 
traditie wordt street-level work gedefinieerd als het werk van diegenen die daadwer-
kelijk contact hebben met de klant. Het gaat dan om consulenten, welzijnswerkers, 
politieagenten, artsen, enzovoort.

Ik kies er echter voor om de praktijk te definiëren als het werk van diegenen die 
daadwerkelijk activiteiten ontplooien om maatschappelijke effecten te realiseren 
(in tegenstelling tot diegenen die hun activiteiten richten op het formuleren van de 
wenselijkheid van bepaalde maatschappelijke effecten). De praktijk van het sociaal 
beleid begint daar waar de doelstelling op het niveau van een gewenst maatschap-
pelijk resultaat een gegeven is en niet langer een onderhandelbaar punt. In deze 
definitie zijn niet alleen uitvoerders onderdeel van de praktijk, maar ook (lokale) 
beleidsambtenaren, hun afdelingshoofden en directeuren, projectleiders en pro-
grammamanagers.45

45 Voor een onderbouwing van de beleidsvrijheid van lage beleidsmedewerkers en overheidsmanagers 
en daarmee van mijn keus om het street-level-niveau uit te breiden met deze groepen, zie Fenger en 
Noordegraaf (2001).
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Kwalitatieve casusbeschrijving
De wens om niet de policy fiction, maar de policy facts te analyseren, leidt tot een 
onderzoeksstrategie die ‘de diepte ingaat’. Uit het voorgaande is duidelijk gewor-
den dat deze diepte in mijn ogen niet op landelijk niveau kan worden bereikt – in 
ieder geval niet in de sociale pijler. Ik heb er daarom voor gekozen mijn casussen te 
zoeken in lokale beleidspraktijken. De wens om de diepte in te gaan betekent voorts 
zoals gezegd, dat er geen sprake kan zijn van een groot aantal casussen. In dit boek 
worden drie casussen uitgebreid beschreven. In mijn geval zal het uitdiepen van 
drie casussen moeten leiden tot inzicht in de wisselwerking tussen de structuren en 
instituties die in de praktijk van het sociale beleid een rol spelen en de particuliere 
elementen in de aanpak van een specifiek beleidsterrein in een specifieke stad. De 
casussen betreffen drie voorbeelden van gemeentelijke inspanningen op een beleids-
terrein in de sociale pijler.

De eerste casus betreft het oudkomersbeleid in de gemeente Gouda. Deze casus 
geeft een beeld van hoe een middelgrote gemeente omgaat met een maatschappelijk 
probleem dat relatief snel stijgt op de beleidsagenda van de rijksoverheid. De beschre-
ven periode is 1999 tot en met 2004 en valt samen met de werking van de regeling(en) 
oudkomers die zijn ingesteld door het tweede Paarse kabinet. Bij deze casus ben ik 
zelf betrokken geweest. In 1999 heb ik voor de gemeente het Meerjarenplan Oudko-
mers opgesteld. In 2001 heb ik geholpen bij het opstellen van het Aanvullend Meer-
jarenplan. Bovendien waren de respectievelijke projectleiders lid van het netwerk 
oudkomersgemeenten waarvan ik gedurende enkele jaren secretaris ben geweest.

De tweede casus betreft het integratiebeleid van de gemeente Amsterdam. De casus 
is gekozen als representant van een bijzonder ingewikkelde en sterk gepolitiseerde 
maatschappelijke situatie in de context van een grote Nederlandse gemeente. De 
casus is gekozen om te bezien in hoeverre schaalgrootte – van problemen en van 
organisatorische netwerken – van invloed is op de werking van de sociale pijler. Bij 
het Amsterdamse integratiebeleid ben ik slechts zijdelings betrokken geweest. In 
2002 heb ik een bestuursopdracht uitgevoerd om te onderzoeken hoe de verhouding 
tussen centrale stad en stadsdelen er in de sociale pijler uitzag en hoe daarin verbete-
ringen konden worden aangebracht. Hoewel niet specifiek betrokken op integratie, 
heeft deze opdracht zeker geleid tot kennis van een aantal bestuurlijke en organisa-
torische fenomenen in de sociale pijler van de gemeente (Den Uyl en Hoenderkamp 
2002). In 2003 heb ik een kleine opdracht uitgevoerd rond de trajectbegeleiding van 
inburgeraars in de gemeente. Omdat dit traject onderdeel uitmaakte van een bredere 
verbeteragenda rond integratie, heeft het me het nodige inzicht in de bredere thema-
tiek van het lokale integratiebeleid opgeleverd.

De derde casus is de introductie van het grotestedenbeleid in Emmen. Interes-
sant aan deze casus is dat deze introductie vooral een bestuurlijk-organisatorisch 
fenomeen betrof. Emmen is met ruim 100.000 inwoners weliswaar een behoorlijk 
grote gemeente, maar niet direct een grote stad in de zin dat het te kampen heeft 
met de reguliere grootstedelijke problemen. De ontwikkelingen in Emmen geven 
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inzicht in de complexe verwevenheid tussen vorm en inhoud die de sociale pijler op 
lokaal niveau kenmerkt. Ik heb daar anderhalf jaar lang onderzoek gedaan naar het 
verloop van een project om een doorgaande lijn van voorzieningen rond de sociale en 
cognitieve ontwikkeling van kinderen te creëren. In dat onderzoek is veel aandacht 
geschonken aan de bestuurlijke, beleidsmatige en organisatorische context van het 
project, te weten het grotestedenbeleid.46

De drie casussen worden beschreven vanuit hun eigen logica. Dit type casus-
beschrijving verhoudt zich slecht met een identieke opbouw van de drie hoofdstuk-
ken. Wel is in ieder van de drie casussen getracht om drie lagen te onderscheiden:
– wat gebeurt er?
– waarom gebeurt dat?
– welke (type) factoren spelen (dus) een rol bij de effectiviteit van de sociale pijler?

Verantwoording van casusbeschrijving
De waarde van het type onderzoek dat in dit boek wordt gepleegd, etnografische 
deep-dish-beschrijvingen (Brodkin 2000) aangevuld met reeds bestaande weten-
schappelijk inzichten, schuilt niet in de wetenschappelijke zekerheid van de uitkom-
sten. Het aantal casussen is immers beperkt en er is geen sprake van een aselecte 
representatieve steekproef. De theoretische inzichten zijn niet geselecteerd op basis 
van een vooraf vastgesteld kader en zijn ook niet het resultaat van het middels regres-
sieve analyse terugbrengen van een (grote) set potentiële verklaringen naar een 
beperkter aantal waarvan de invloed statistisch bewezen is. Hun verklaringswaarde 
is bovendien niet kwantitatief in kaart gebracht en is al helemaal niet kwantita-
tief vergeleken met de waarde van andere hypotheses. Kortom, de selectie van de 
casussen, de wijze waarop deze zijn beschreven én de literatuur die per onderdeel is 
gebruikt om zaken te analyseren zijn bewust gemanipuleerd door de auteur.

Dat de casussen een sterk subjectief karakter hebben, wil echter niet zeggen dat ze 
volstrekt willekeurig zijn. In de eerste plaats is bij het beschrijven van de feiten in de 
casussen zo veel mogelijk gebruikgemaakt van navolgbare bronnen. Beschrijvingen 
van beleids- en organisatieontwikkelingen zijn gebaseerd op lokale nota’s en andere 
documenten en resultaten van beleid of projecten zijn zo veel mogelijk gebaseerd op 
beschikbare resultaatmetingen, monitors of evaluaties.47

Om de validiteit van de niet-gedocumenteerde processen, resultaten en interpreta-
ties te waarborgen zijn de uitgeschreven casussen voorgelegd aan andere actoren 
die bij de casussen betrokkenen waren. Bij de casus Gouda is gesproken met de twee 
projectleiders van destijds alsmede hun huidige opvolger, met de huidige bestuurder 
en met de belangrijkste uitvoerder van destijds (het hoofd van de Taalschool van het 
roc). De hoofdlijn van de casus Amsterdam is in een vroeg stadium besproken op 
een afdelingsoverleg van de meest betrokken afdeling. In een later stadium is het 

46 Emmen was een van de drie motie-De Boer gemeenten waarover ik in de inleiding sprak.
47 Waar deze niet voorhanden waren, is dit in de tekst duidelijk aangegeven.
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schriftelijk voorgelegd aan het afdelingshoofd. Meerdere versies van de casus zijn 
uitvoerig besproken met de seniormedewerker die de portefeuille inburgering al 
jarenlang beheert. In Emmen is de uitgeschreven casus besproken met de verant-
woordelijk directeur en de seniormedewerker die zijn rechterhand was. Daarnaast is 
hij voorgelegd aan de uitvoerder van een van de meest in het oog springende projec-
ten in de Emmense sociale pijler, De Rode Loper.

Door de uitgeschreven casussen terug te leggen bij de betrokkenen wordt de 
inherente subjectiviteit van dit type casusbeschrijvingen verminderd en krijgt het 
eindresultaat een meer intersubjectief karakter. Dat geldt niet alleen voor de feiten, 
maar ook voor de gemaakte analyses. Daarmee wordt recht gedaan aan het uitgangs-
punt van de eigen logica van iedere casus. Het feit dat de casussen in hun huidige 
vorm in dit boek zijn opgenomen, betekent niet dat de betrokkenen zich in alle ana-
lyses konden vinden. Op onderdelen wijken interpretaties van betrokkenen af van de 
interpretatie die in dit proefschrift zijn gepubliceerd. Het gaat dan steevast om een 
‘agree to disagree’, waarbij de betrokkenen het ermee eens waren dat de hier gepre-
senteerde interpretatie tenminste een mogelijke interpretatie was. Anders gezegd, 
de betrokkenen hadden niet het recht hun eigen interpretatie in dit boek te laten 
opnemen, maar wel een soort vetorecht op de interpretaties van de auteur.

Het spreekt voor zich dat hetzelfde geldt voor de hier gepresenteerde feiten.  Passages 
die door betrokkenen werden betwist, zijn één of meer keer aangepast.  Als dat niet 
tot consensus leidde, zijn de passages weggelaten.48

2.8 Tot slot

In dit hoofdstuk is een nadere academische invulling gegeven aan het onderzoek. 
Dat is gebeurd vanuit de gedachte dat de (impliciete) theoretische onderbouwing van 
veel kritiek uit het vorige hoofdstuk te wensen overlaat. Daartoe zijn vier theoreti-
sche aandachtspunten verder uitgewerkt. Zij kunnen helpen een analyse te maken 
van (het debat over) de effectiviteit van de sociale pijler, die recht doet aan de reali-
teit.

In de eerste paragraaf is geanalyseerd dat het bestaande onderzoek naar de effec-
tiviteit van de sociale pijler onbevredigende uitkomsten kent, omdat weliswaar wordt 
geconstateerd dat resultaten uitblijven of tenminste tegenvallen, maar het inzicht in 
het hoe en waarom ontbreekt. In de tweede, derde en vierde paragraaf zijn drie extra 
theoretische elementen toegevoegd, die in de casusbeschrijvingen een rol zullen 
gaan spelen. Deze elementen zijn achtereenvolgens de noodzaak van aandacht voor 
de praktijk achter de retoriek en het beleid, de bijzondere bestuurlijke vormgeving 
van de sociale pijler en de noodzaak om referentiekaders te expliciteren. In de vijfde 
paragraaf is gewezen op de meerwaarde die de inzichten uit de metadiscussie over 

48 Het betreft twee korte passages die voor het totaalbeeld van de betreffende casus niet wezenlijk 
waren.
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het zogenaamde New Public Management kunnen hebben voor de analyses van de 
casussen en de kritiek. De zesde paragraaf gaf een korte samenvatting van de vier 
theoretische elementen die in dit proefschrift een rol spelen.

In de zevende paragraaf is vervolgens beschreven en verantwoord hoe dit onder-
zoek is uitgevoerd. Centraal in dit boek staan drie casussen die zijn beschreven 
op basis van persoonlijke betrokkenheid van de onderzoeker. Ter voorkoming van 
een te subjectieve beschrijving zijn de casussen zo veel mogelijk gedocumenteerd. 
De (grote) delen van de beschrijvingen die niet zijn gedocumenteerd, zijn gevali-
deerd door de casussen te bespreken met andere actoren die een sleutelrol hebben 
gespeeld. In de analysefase zijn de interpretaties uit de casussen – die zo veel moge-
lijk vanuit hun eigen logica zijn vormgegeven – verankerd in de literatuur. Daarbij is 
geput uit verschillende academische disciplines, maar is wel gewaakt voor de interne 
consistentie van de gebruikte inzichten.

De waarde van de gehanteerde methodologie schuilt erin dat het mogelijk wordt 
om de werkelijkheid achter het dominante begrippenkader zichtbaar te maken. De 
ambitie om dit te willen doen, komt voort uit de hypothese dat het momenteel domi-
nante begrippenkader niet voldoet aan de criteria die daaraan vanuit wetenschappe-
lijk perspectief mogen worden gesteld. De methodologie die is gebruikt, leidt niet tot 
wetenschappelijke zekerheid. Wel kan duidelijk worden gemaakt dat bij het interpre-
tatiekader van het New Public Management vanuit empirisch en theoretisch opzicht 
grote vraagtekens geplaatst kunnen worden. Dit onderzoek zal bovendien duidelijk 
maken dat tegenover het dominante interpretatiekader een alternatief kan worden 
gesteld, dat op het eerste gezicht een hogere verklaringswaarde voor de empirische 
werkelijkheid heeft. Met andere woorden, de kritiek bestaat niet uit losse punten, 
maar kan worden geplaatst in een min of meer coherent ‘verhaal’. In die zin zijn de 
wetenschappelijke ambities dus groot. Dit proefschrift zal niet alleen kanttekenin-
gen plaatsen bij elementen van een bestaand kader, maar zal ook de contouren van 
een alternatief kader verkennen.
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3 Oudkomersbeleid in Gouda 1999-2004

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het oudkomersbeleid in de 
gemeente Gouda in de periode 1999-2004.

Het hoofdstuk is opgebouwd lang de in hoofdstuk 2 beschreven methodologische 
lijn. Eerst wordt ingegaan op de beleidsmatige en organisatorische setting waarin 
het oudkomersbeleid terechtkwam. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van 
de aanpak van het beleid. Het derde deel van dit hoofdstuk behandelt de resultaten 
van het beleid, waarna in het laatste deel wordt ingegaan op de factoren die achter de 
beschreven ontwikkelingen lagen.

3.1 Vooraf: wat is oudkomersbeleid?

Het oudkomersbeleid richt zich op de inburgering van allochtonen die al langere 
tijd in Nederland verblijven en dus geen Nederlands hebben geleerd op basis van de 
verplichte inburgering uit de Wet nieuwkomers (1998). De term oudkomers verwijst 
naar het reeds bestaande concept nieuwkomers.

De doelgroep
Het oudkomersbeleid richt zich in principe op alle allochtonen die niet zijn ingebur-
gerd. Hoeveel dat er precies zijn is moeilijk te schatten. Er wordt namelijk aan een 
administratief criterium (allochtoon) een inhoudelijk criterium (niet-ingeburgerd) 
gekoppeld. Er moet derhalve met schattingen omtrent de omvang van de groep 
worden gewerkt. Op basis van de criteria ‘eerste generatie’ en ‘maatschappelijke ach-
terstand’ komt het scp in 2001 tot een schatting van 465.000 personen (Tesser en Van 
der Erf 2001: 51). Het tweede kabinet Balkenende stelt de doelgroep fors naar boven 
bij door het inhoudelijke criterium inburgeringsachterstand toe te voegen en komt 
dan op 755.000 oudkomers (Ministerie V&I, 2004).1

Omdat oudkomers in feite een administratieve categorie zijn, is de groep zeer 
divers. Er vallen hoog- en laagopgeleide vluchtelingen onder, Surinamers en Indone-
siërs en met Nederlanders getrouwde mensen uit heel de wereld. Maar de categorie 
waarnaar in de praktijk de meeste aandacht uitgaat, zijn de klassieke gastarbei-
dersgroepen uit Turkije en Marokko. Zij hebben in de praktijk de grootste en meest 
zichtbare inburgeringsachterstand en het zijn deze groepen die sterk vertegenwoor-
digd zijn in de achterstandswijken waar de integratie- en leefbaarheidsproblemen 
het zwaarst zijn.

1 Inmiddels zijn als gevolg van allerlei juridische perikelen de grenzen van de groep die feitelijk inbur-
geringsplichtig is weer fors ingeperkt. Het gaat nog om 300.000 mensen.
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De programma’s
In het oudkomersbeleid wordt de nadruk gelegd op twee groepen: werklozen en 
opvoeders. Dat leidt tot zeer diverse programma’s, zowel wat betreft inhoud als wat 
betreft intensiteit. Werklozenprogramma’s zijn vaak trajecten van vier tot zes dag-
delen per week voor een periode van anderhalf jaar. De deelnemers starten met een 
intensief taalprogramma, maar gaan zo snel mogelijk een deel van de tijd werken of 
in ieder geval beroepsvaardigheden trainen. Het taalonderwijs (nt2) verplaatst zich 
dan gedeeltelijk naar de werkvloer. In deze programma’s is niet erg veel aandacht 
voor algemene maatschappijoriëntatie.

De programma’s voor opvoeders zijn minder intensief (een of twee dagdelen) en 
duren korter (een schooljaar). In deze programma’s wordt taalverwerving gecombi-
neerd met enerzijds praktische informatie als de gang van zaken op school, op straat 
of in de zorg. Anderzijds spelen gezelligheid en het doorbreken van sociaal isole-
ment een belangrijke rol.

Vindplaatsgerichte werving en intensieve begeleiding
Het oudkomersbeleid wordt gekenmerkt door een klantgerichte benadering. Waar 
nieuwkomers- en educatiebeleid uitgaan van de inburgeraar die zelf het initiatief 
neemt, worden de oudkomers actief benaderd. Potentiële deelnemers worden bena-
derd via de school van hun kinderen, de moskee of het buurthuis, zelforganisaties, 
consultatiebureaus, enzovoort. Daarna volgt een intensieve begeleiding. Er wordt 
uitgebreid met hen bekeken wat hun ambities en capaciteiten zijn en er wordt een 
plek in een passend programma gezocht. In het inburgeringscontract dat deelnemer 
en gemeente afsluiten, staan niet alleen de plichten van de deelnemer, maar ook de 
afspraken over de begeleiding vanuit de gemeente.

In de praktijk volgen meer opvoeders dan werklozen oudkomersprogramma’s. 
Verder valt de oververtegenwoordiging van vrouwen op: 95% van de deelnemers aan 
een opvoedersprogramma en 60% van de deelnemers aan trajecten voor werklozen is 
een vrouw.2 Vaak betreft het vrouwen die via de wijkgerichte werving voor opvoeders 
zijn benaderd, maar die meer ambitie hebben.

3.2 Voorgeschiedenis

Het inburgeringsbeleid in de gemeente Gouda stamt uit de jaren negentig. In 1994 
wordt een Bureau Nieuwkomers Plus (bnp) opgericht bij de gemeentelijke sociale 
dienst, met als taak de eerste opvang van nieuwkomers in Gouda. Concreet betekent 
dit in eerste instantie dat bnp zorg draagt voor de wettelijke huisvestingsplicht voor 
toegelaten vluchtelingen. Deze is gebaseerd op de Regeling opvang asielzoekers 
(roa) uit 1987. Jaarlijks bepaalt het ministerie hoeveel vluchtelingen iedere gemeente 

2 Cijfers afkomstig uit 8e voortgangsrapportage Groot Project Inburgering Oudkomers, ministerie van Justi-
tie, juli 2004.
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minimaal moet huisvesten. Deze maatregel is een poging om te voorkomen dat te 
veel vluchtelingen zich in een beperkt aantal grote steden vestigen.

De gemeente heeft in 1993 een Nota allochtonenbeleid vastgesteld. Maatregelen 
uit de nota richten zich met name op de achterstandsbestrijding onder allochtonen 
en op culturele voorzieningen. De introductie van bnp komt voort uit deze nota.

De directe aanleiding voor de oprichting van bnp is een landelijke beleidswijzi-
ging. De verantwoordelijkheid voor asielzoekers op landelijk niveau wordt in 1994 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken overgedragen aan het ministerie van Jus-
titie. Dit ministerie formuleert vanaf 1994 het asielbeleid: de Immigratie- en Natura-
lisatiedienst is verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvragen en het nieuw 
opgerichte Centraal Orgaan opvang asielzoekers (coa) is verantwoordelijk voor de 
opvang van asielzoekers.

De beleidswijziging, of beter gezegd, de wijziging van de aanpak, is een antwoord 
op de sterk gestegen instroom van vluchtelingen vanaf het eind van de jaren tach-
tig. De instroom is zo groot, dat de bestaande kleinschalige en informele opvang 
via gemeenten en stichting(en) VluchtelingenWerk niet meer werkt. Er zijn centrale 
opvangvoorzieningen nodig: de asielzoekerscentra. Het coa krijgt de taak deze te 
ontwikkelen en te beheren. De huisvestingsplicht van gemeenten verschuift daarmee 
naar de opvang van statushouders. De zorg voor vluchtelingen is tijdens hun proce-
dure niet langer de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Toch is het de vraag of deze landelijke beleidswijziging voldoende is om de oprich-
ting van het bnp te verklaren. Immers, het is geen wettelijk voorschrift om binnen 
de gemeente te komen tot een aparte unit voor deze doelgroep. Sterker nog, op 
enkele grote gemeenten na komt dit nauwelijks voor in Nederland.

Een verklaring zou ook kunnen liggen in het toenemende politieke belang van 
het thema buitenlanders en integratie. In de aanloop naar de lokale en landelijke 
verkiezingen van 1994 is dit voor het eerst een belangrijk thema. De ongerustheid 
over de toenemende problematiek wordt het luidst verwoord door de centrumdemo-
craten, die het bij de lokale verkiezingen goed doen. Ook de politiek leider van een 
grote partij als de vvd (Bolkestein) zet het thema prominent op de agenda. In Gouda 
vinden deze standpunten weerklank. In zijn verkiezingsprogramma van 1994 spreekt 
een lokale Goudse partij zelfs van een koers die ‘regelrecht leidt naar een onleefbare, 
onbereikbare, onbetaalbare en onveilige stad’. Deze partij klimt in de verkiezingen 
van 1994 van een naar drie zetels.

De toenemende gevoeligheid voor het thema buitenlanders kan deels verklaard 
worden uit het feit dat de gemeente in de periode 1988-1994 werd geconfronteerd 
met een zeer snelle groei van het aantal allochtone inwoners, met name van Marok-
kaanse komaf. Precieze cijfers ontbreken hierover omdat etniciteit lange tijd niet 
werd geregistreerd. Op 1 januari 1995 is echter meer dan 10% van de bevolking 
niet-westers allochtoon. Tweederde van deze groep is Marokkaans. Met name in de 
wijken Korte Akkeren, Kort Haarlem en Oosterwei ligt het percentage echter veel 
hoger. Hier worden leefbaarheidsproblemen het sterkst gevoeld.



90 Oudkomersbeleid in Gouda 1999-2004

In de Goudse Nota allochtonenbeleid wordt echter geen verband gelegd tussen 
het allochtonenbeleid en vraagstukken rond leefbaarheid en veiligheid. Het is dus 
onwaarschijnlijk dat het ontstaan van bnp slechts uit een groeiende onvrede van de 
Goudse bevolking moet worden verklaard. Een dergelijke onvrede zou zich immers 
hebben vertaald in passages in deze nota.

Een aanleiding die wel een rol heeft gespeeld, is de toenemende druk van de groei-
ende stroom vluchtelingen op de baliemedewerkers en consulenten van de sociale 
dienst. De groep mensen die het Nederlands niet machtig was en die zich meldde, 
legde een te groot beslag op de tijd van de consulenten en paste niet in de bestaande 
normtijden. Het oprichten van een aparte unit gaf de mogelijkheid nieuwe norm-
tijden en werkprocessen te formuleren en zo de werkzaamheden te routineren.

Vluchtelingenopvang wordt inburgering
Vanaf 1994 vormt het bnp het loket waar vluchtelingen terechtkunnen. In 1996 gaat 
de Regeling nburgering nieuwkomers (rin) van kracht, waarmee de gemeente extra 
middelen ontvangt voor inburgeringslessen voor uitkeringsgerechtigde nieuwko-
mers. Omdat de expertise in de contacten met buitenlanders die geen Nederlands 
spreken bij het bnp zit, wordt deze regeling daar ondergebracht. De doelgroep van 
het bnp wordt daarmee verbreed. Vanaf 1996 zijn niet alleen vluchtelingen, maar 
ook gezinsherenigers en -vormers klanten van het bnp. De begeleiding beperkt zich 
bovendien niet meer tot huisvesting en inkomen, maar betreft nu ook het organise-
ren van taalonderwijs en maatschappelijke oriëntatie.

De rin is gekoppeld aan de Wet educatie beroepsonderwijs (web), die eveneens 
op 1 januari 1996 van kracht gaat. De web is het wettelijk vervolg op de regeling 
voor basiseducatie, die gemeenten al langer uitvoerden. Daarom worden beleid en 
budgetverantwoordelijkheid voor inburgering niet bij de gemeentelijk sociale dienst 
ondergebracht, waarvan het bnp deel uitmaakt, maar bij de beleidsafdeling Onder-
wijs. De basiseducatie werd immers uitgevoerd door deze afdeling. De verantwoor-
delijkheid voor inburgering wordt bij de beleidsmedewerker Educatie gelegd.3

Als op 1 juli 1998 de Wet inburgering nieuwkomers (win) in werking treedt, 
wordt in Gouda voor dezelfde structuur gekozen:4 de uitvoering wordt bij het bnp 
gelegd. Met de win wordt de doelgroep uitgebreid met niet-uitkeringsgerechtigde 
nieuwkomers (veelal vrouwelijke gezinsherenigers en -vormers). Dit leidt ertoe dat de 
formatie wordt uitgebreid tot ongeveer 3 fte.

De beleidsfunctie ligt bij de afdeling Onderwijs. Overigens stelt de lokale beleids-
functie niet veel voor. De web en de win kennen weliswaar beide gemeentelijke 

3 De rin is overigens een regeling van het ministerie van vws. Het ministerie beschouwt dit als een 
algemene taak op het terrein van integratie en participatie. Vanuit die achtergrond was echter ook de 
afdeling Welzijn een reële kandidaat geweest. 

4 Om het verhaal compleet te maken: omdat bij de invulling van de win de ministeries van OCenW 
(web), vws (rin) en Justitie (roa) betrokken zijn, wordt de wet bij een coördinerend ministerie 
ondergebracht. Er is gekozen voor bzk, omdat het tweede Paarse kabinet daar een coördinerend 
minister voor integratie had geplaatst.
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budgetten, maar ook een verplichte ‘winkelnering’ bij het Regionaal Opleidingen 
Centrum (roc). De roc’s hanteren een landelijk vastgelegde kwalificatiestructuur, 
gebaseerd op door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OcenW) 
vastgestelde eindtermen, waardoor ook inhoudelijk de lesprogramma’s zijn vastge-
legd. De win legt bovendien vast welk gedeelte van het budget is bestemd voor de 
educatieve component (Nederlandse taal en maatschappijoriëntatie) en welk deel 
voor de maatschappelijke en trajectbegeleiding.

Er wordt dan ook geen gemeentelijke Nota inburgering opgesteld. Inburgering is 
als apart onderwerp opgenomen in het jaarlijkse Educatieplan, maakt onderdeel uit 
van het prestatiecontract met het roc en er is een wettelijk verplichte verordening 
waarin de inburgeringsplicht voor nieuwkomers is opgenomen, met daaraan gekop-
peld een sanctieregime.

De Regeling oudkomers: gemeentelijk inburgeringsbeleid
Als in november 1999 het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(bzk) voor onder andere Gouda een Regeling inburgering oudkomers5 instelt, komt 
ook deze terecht op het bureau van de beleidsmedewerker Educatie. De regeling 
zegde Gouda een bedrag van ruim vijf miljoen gulden toe voor de periode 1999-2003. 
De beleidsmedewerker in kwestie zag zich geconfronteerd met een regeling die 
zowel een kans als een grote uitdaging vormde.

De kans die zij waarnam was dat er eindelijk mogelijkheden waren om te inves-
teren in een in haar ogen vergeten groep: allochtone vrouwen met een partner die 
werkt. Zij vielen – tenzij ze zeer recent naar Nederland waren gekomen – niet onder 
de win, in het educatiebeleid hadden zij lage prioriteit,6 en een forse wachtlijst 
bij het roc zorgde ervoor dat zij nauwelijks van het reeds bestaande aanbod nt2 
(Nederlands als Tweede Taal) gebruik konden maken.7

Bovendien leerde een analyse van de wachtlijst en van evaluaties van het bestaande 
aanbod dat deze vrouwen slechts in beperkte mate belangstelling hadden voor het 
onderwijs. De drempel om op het roc lessen te volgen was blijkbaar erg hoog. In 
de analyse van de beleidsmedewerker waren het feit dat de inhoud van de lessen niet 
aansloot bij de belevingswereld van de vrouwen, de bereikbaarheid van de centraal 
in Gouda gelegen school en de zorg voor kleine kinderen hier debet aan. Deze 
analyse werd gedeeld door het hoofd Educatie van het roc. De gehanteerde kwalifi-
catiestructuur en landelijk voorgeschreven eindtermen van opleidingen boden haar 
echter weinig ruimte om het aanbod aan te passen. Bij het bestuur van het roc was 
dan ook weinig draagvlak voor aanpassingen.

5 Regeling bijdrage inburgering oudkomers 17 gemeenten, 19 november 1999, ministerie van bzk.
6 De gemeentelijk bepaalde prioriteit voor de inzet van educatiemiddelen was namelijk (ex)nieuwko-

mers, uitkeringsgerechtigde allochtonen en overige allochtonen. Educatieplan, 1996.
7 nt2: Nederlands als Tweede Taal. Officiële naam voor Nederlands aan niet-native speakers. Onder-

scheid met NT1: Nederlands onderwijs aan Nederlanders (bijvoorbeeld analfabeten). 



92 Oudkomersbeleid in Gouda 1999-2004

De beleidsmedewerker van de gemeente en het hoofd Educatie van het roc kennen 
elkaar goed. Jaarlijks voeren zij besprekingen over het prestatiecontract in het kader 
van de web en de win, bovendien zijn beiden betrokken bij een door het ministerie 
van OCenW gefinancierd pilotproject ‘ouders en primair onderwijs’: het brugproject. 
In dit project worden door het roc op locatie (een basisschool) lessen Nederlands en 
maatschappelijke oriëntatie verzorgd voor moeders. De vrouwen worden benaderd 
via de school, de lessen worden op school gegeven, sluiten aan bij de lestijden van de 
kinderen en voor de opvang van eventuele jonge kinderen wordt gezorgd. Niet alleen 
de vorm van het aanbod, ook de inhoud van het lesprogramma is innovatief. Onder 
begeleiding van expertisecentrum cinop ontwikkelt het roc een thematisch aange-
boden nt2-programma dat aansluit bij wat de kinderen van de deelnemers op school 
leren en beleven. Het traject duurt twee keer een jaar, heeft een bescheiden taaldoel-
stelling en een iets minder bescheiden doelstelling op het gebied van ouderbetrok-
kenheid. In de ogen van de beleidsmedewerker en het hoofd Educatie van het roc, 
kan het oudkomersbudget mooi worden ingezet om het brugproject te continueren 
en uit te breiden.

De Regeling oudkomers vormt echter ook een uitdaging, omdat de gemeente voor 
het verkrijgen van de voor haar gereserveerde middelen een meerjarenplan moet 
opstellen. Hierin moet op basis van een gedegen analyse, een samenhangend stelsel 
van maatregelen worden beschreven, evenals de beoogde resultaten en de inzet van 
middelen op hoofdlijnen.8 Kortom, er moet ‘echt’ beleid gemaakt worden op een ter-
rein waarop dat tot dan toe niet is gebeurd.

3.3 De aanpak

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag wat actoren in de implementatie en 
uitvoering van sociaal beleid proberen te doen om beleidsdoelstellingen te realiseren.

Beleidsontwikkeling
De Regeling oudkomers G17 wordt op 19 november 1999 gepubliceerd en gemeen-
ten moeten uiterlijk 31 maart 2000 een plan bij het ministerie van bzk indienen. De 
tijd is dus beperkt. Omdat er geen vooraankondiging over de regeling is afgegeven 
en omdat er geen bestaande portefeuille oudkomers bestond, duurt het tot begin 
december voordat de beleidsmedewerker de regeling op haar bureau heeft met de 
opdracht het meerjarenplan te realiseren. In haar interne tijdsplanning is echter 
niet in deze taak voorzien en de individuele en afdelingsjaarplannen voor 2000 zijn 
al vastgesteld. Daarom wordt besloten om externe ondersteuning in te huren voor 
het opstellen van het plan. De beleidsmedewerker fungeert daarbij als (gedelegeerd) 
opdrachtgever. Na een kort offertetraject wordt half december de opdrachtverstrek-
king gerealiseerd. Na de gunning is er nog net tijd voor een eerste gesprek met de 
externe adviseur, voordat de gemeentelijke organisatie tot stilstand komt vanwege de 

8 Regeling bijdrage inburgering oudkomers 17 gemeenten, artikel 2.
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kerstvakantie. De facto moet het opstellen van het meerjarenplan in januari en febru-
ari 2000 plaatsvinden. Begin maart moet het meerjarenplan immers het bestuurlijke 
traject richting college van B&W in, om op tijd te kunnen worden ingediend.

Het opstellen van het meerjarenplan kent twee sporen. Aan de ene kant moet een 
(objectieve) analyse worden gemaakt van de omvang en samenstelling van de 
doelgroep en een beschrijving van het bestaande beleid. In dat kader moet een 
aantal problemen worden overwonnen. Zo zijn de gegevens uit de gemeentelijke 
basisadministratie (gba) niet direct te vertalen in de gevraagde informatie. Er wordt 
bijvoorbeeld wel huishoudensgrootte bijgehouden, maar niet het aantal volwassenen 
en kinderen. Daarom moeten aannames worden gedaan over de relatie tussen het 
aantal personen in een huishouden en het aantal opvoeders. Problematischer is dat 
de gba geen uitsluitsel geeft over eerste en tweede generatie allochtonen. Er wordt 
wel op etniciteit geregistreerd, maar daarbij wordt niet het geboorteland aangege-
ven. Voor de inburgering is dat echter wel relevant, omdat mag worden aangenomen 
dat taalproblemen zich beperken tot diegenen die hier niet naar school zijn gegaan, 
de eerste generatie dus.

Voor de doelgroep werklozen kan de gemeentelijke sociale dienst snel aantallen 
leveren met betrekking tot bijstandsgerechtigden. Het Centrum voor Werk en Inko-
men (cwi) kan echter geen uitsluitsel geven over het aantal allochtonen, omdat zij 
nationaliteit en geen etniciteit registreren. Ook bij werklozen blijkt een onderscheid 
naar eerste en tweede generatie alleen mogelijk op basis van aannames, omdat harde 
gegevens ontbreken.

Bij de analyse van het bestaande beleid spelen twee dilemma’s. In de eerste plaats 
moet worden bepaald welk beleid relevant genoeg is om te worden beschreven. Het 
beleid richt zich immers op alle burgers, en dus ook op allochtonen. Uiteindelijk 
wordt op pragmatische gronden gekozen: beleidsmedewerkers wordt gevraagd over 
hun terrein een stukje tekst aan te leveren. De terreinen waarop geen respons komt, 
worden niet opgenomen. Zo ontbreekt in het meerjarenplan bijvoorbeeld het sociaal-
culturele en club- en buurthuiswerk, alsmede de ondersteuning van zelforganisaties.

Het tweede dilemma heeft betrekking op zaken die ‘in de pen’ zitten. Veel van de 
relevante beleidsvelden zijn constant in beweging. Er zijn allerlei plannen, waarvan 
ambtelijk wordt aangenomen dat deze op korte termijn zullen worden gerealiseerd. 
Het beleid is echter nog niet vastgesteld en er kan dus niet naar worden verwezen. De 
beschrijving van relevant beleid in het meerjarenplan was derhalve al gedateerd toen 
het plan werd vastgesteld.

Het tweede spoor is dat met betrokken partijen moet worden overlegd over de 
richting en inhoud van het te voeren beleid. Ook dit spoor verloopt niet zonder 
moeilijkheden. In de eerste plaats is er de vraag wie nu eigenlijk betrokken par-
tijen zijn. Duidelijk is dat het gaat om interne en externe partijen. Intern, omdat de 
regeling duidelijk raakt aan de diensten Onderwijs en Welzijn enerzijds (de afdeling 
Onderwijs was in een reorganisatie in 1998 samengevoegd met de afdeling Welzijn 
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en Sport), en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) anderzijds. Binnen 
beide diensten zouden bovendien wellicht meerdere afdelingen betrokken moeten 
zijn. Daarnaast speelt de eventuele betrokkenheid van het kabinet van de Burge-
meester, dat zich vanuit zijn portefeuille Openbare orde meer en meer met integratie 
begin te bemoeien.

Extern is in ieder geval input nodig van aanbieders van taal, opvoedingsonder-
steuning en werkgelegenheidstrajecten. Tot slot moet de doelgroep zelf natuurlijk 
worden gehoord.

Uiteindelijk wordt intern een projectgroep gevormd waarin beide diensten zijn 
vertegenwoordigd. De dienst szw door een beleidsmedewerker en een trajectbegelei-
der van bnp, de dienst OenW met de beleidsmedewerkers Educatie en inburgering, 
en Brede school.9 Daarnaast hebben het hoofd educatie van het roc, de coördinator 
van het brugproject (eveneens roc) en de externe projectondersteuner zitting in de 
projectgroep. Met name de deelname van het roc aan de projectgroep is opvallend. 
De Regeling oudkomers kende, in tegenstelling tot web en win, geen gedwongen 
winkelnering bij het roc. Ook andere aanbieders konden worden ingehuurd. Het 
opnemen van het roc in de projectgroep maakte duidelijk dat de gemeente van deze 
mogelijkheid niet direct gebruik wenste te maken.

Door de externe adviseur wordt een aantal gesprekken gevoerd met partijen 
buiten de gemeentelijke organisatie. Enerzijds wordt met mogelijke uitvoerders 
besproken hoe duale programma’s voor oudkomers eruit zouden moeten zien en 
aan welke randvoorwaarden voldaan zou moeten worden. Dit levert weliswaar veel 
informatie op, maar leidt ook tot een situatie waarin de gemeente in hoge mate is 
gecommitteerd aan deze partijen.

Om input van en draagvlak bij de doelgroep zelf te krijgen wordt tevens gespro-
ken met vier zelforganisaties. Hier speelt het dilemma dat eigenlijk de verhouding 
tussen gemeente en allochtone organisaties niet helder is. Vóór de periode van het 
oudkomersbeleid is er een aantal jaar niet of nauwelijks contact geweest. Nu dat wel 
wordt gelegd is er sprake van enige argwaan, de behoefte om gehoord te worden 
en een hoge mate van onbekendheid met de beleids- en ambtelijke werkelijkheid. 
Dat laatste maakt de gesprekken lastig. De gemeente beschouwt de organisaties als 
vertegenwoordigers van de doelgroep, die mee kunnen denken over welk aanbod 
geleverd moet worden. De organisaties zelf echter zien zich nadrukkelijk als poten-
tiële aanbieder. Het oudkomersgeld is voor hen bedoeld en zij zien uitstekende 
mogelijkheden om een en ander te besteden. Een gevolg van deze insteek is dat de 
organisaties in de gesprekken vooral reclame maken, successen opblazen en proble-
men en mogelijke tekortkomingen bagatelliseren. Dat ligt overigens niet alleen aan 
de eenzijdige opvatting van hun rol (uitvoerder in plaats van ervaringsdeskundige), 

9 De aanwezigheid van de beleidsmedewerker Brede school heeft gedeeltelijk te maken met inhoude-
lijke overwegingen (de projectleider hoopt de brugprojecten en de Brede school te kunnen koppe-
len), gedeeltelijk met strategische (de afdeling OenW wilde niet met minder deelnemers zitten dan 
de afdeling Sociale Zaken) en gedeeltelijk met persoonlijke (de projectleider wist dat de beleidsme-
dewerker Brede school haar inhoudelijk en persoonlijk goed lag). 
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ook op de gemeente en hun adviseur kan kritiek worden geuit. Zowel szw als OenW 
weten in feite al bij voorbaat bij welke aanbieders en voor wat voor soort producten ze 
bij het oudkomersbeleid willen inzetten. Ook de externe adviseur weet dus voordat 
hij het gesprek met de zelforganisaties aangaat, dat er voor hen geen rol in de uitvoe-
ring zal zijn weggelegd. De gesprekken met de allochtone organisaties zijn vooral 
bedoeld om draagvlak te creëren en om te investeren in potentiële wervingskanalen. 
Dat wordt in de gesprekken echter niet gezegd.

Binnen de projectgroep is niet direct overeenstemming over de besteding van de 
middelen. De projectleider (van OenW) koerst in eerste instantie op een verdeling 
van middelen over de doelgroepen werklozen en opvoeders, waarbij het accent op 
de opvoeders zal liggen. Zij is van mening dat er voor werklozen voldoende andere 
budgetten beschikbaar zijn en voor ‘haar’ opvoeders niet. De beleidsmedewerker van 
szw gaat echter niet hiermee akkoord. Hij ziet geen reden om waar de wet duidelijk 
beide doelgroepen noemt, een accent te leggen bij een van beiden. Uiteindelijk wordt 
besloten tot een 50-50 verdeling.

De reden dat de projectleider hierin toestemt is dat er een package-deal kan worden 
gesloten. Vanuit de politiek (en vanuit het ministerie) is het signaal gekomen dat het 
oudkomersbudget in ieder geval moet worden ingezet om de wachtlijst nt2 bij het 
roc weg te werken. Dat gebeurt door een bestaand project – dat wordt gefinancierd 
uit educatiemiddelen, maar dat betrekking heeft op werklozen – onder te brengen in 
het werklozendeel van het oudkomersbeleid. Hierdoor vallen educatiemiddelen vrij 
en kan de wachtlijst worden ingelopen.

De betreffende wethouder wordt tussentijds door de projectleider geïnformeerd 
en ziet erop toe dat in ieder geval de wachtlijst wordt weggewerkt en dat het, ook 
door haar hoog geschatte, brugproject zal worden gecontinueerd. Daarbij speelt 
zeker mee dat het brugproject inmiddels tot veel positieve pers heeft geleid en veel-
vuldig door OCenW en cinop wordt uitgevent als best practice.

Het aldus opgestelde meerjarenplan wordt door het college van b&w vastgesteld 
en naar bzk gezonden. Het college houdt zich niet intensief met de inhoud van het 
plan bezig. Dat komt in de eerste plaats door het gehanteerde principe van collegi-
aal bestuur, hetgeen in de praktijk betekent dat wethouders zich niet met elkaars 
dossiers bemoeien. Het betreft bovendien ‘extra geld’ en het afkeuren van het plan 
zou leiden tot het mislopen van de oudkomersgelden. In het meerjarenplan worden 
uiteindelijk de volgende maatregelen en resultaten voorgesteld.
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Tabel 3.1
meerjarenplan oudkomers10 1112

maatregel inhoud beoogd resultaat budget (in fl)

algemeen

kinderopvang centraal 5 voltijd kindplaatsen 
(120 kinderen)

nvt 400.000

coördinatie beleid (incl. admin.) 0,5 fte
0,2 fte

nvt 360.000

VETC10 bij GGD 5 extra voorlichtsters nvt 110.000

opvoeders

opplussen kinderopvang naar niveau 
Peuterplus11

7 groepen nvt 138.000

brugproject (jaar 1)
NT2-onderwijs
maatschappelijke oriëntatie obv school
huisvesting
kinderopvang
trajectbegeleiding

2 projecten (48 pers.) 90% doorstroom naar jaar 2 478.000

brugproject (jaar 2) 3 projecten (72 pers.) 70% sociaal zelfredzaam4

20% professioneel zelfredzaam
80% vaker op school
maximaal 10% uitval

717.000

brugproject voortgezet onderwijs 
(jaar 1)

1 groep (24 pers.) 90% doorstroom naar jaar 2 239.000

brugproject voortgezet onderwijs 
(jaar 2)

1 groep (24 pers) 70% sociaal zelfredzaam12

20% professioneel zelfredzaam
-80% vaker op school
-maximaal 10% uitval

239.000

Warmhoudcursussen 3 groepen (72 pers.) Nvt 180.000

Cursussen opvoedingsondersteuning 330 personen, waarvan 
80 mannen

Nvt 100.000

Werklozen

Integrale taal-werk-trajecten
– NT2-onderwijs
– Wijkgerichte werving
– evt. sociale activering
– intensieve trajectbegeleiding
– nazorg

120 trajecten -24 reguliere arbeid
-60 gesubsidieerde arbeid
-24 professioneel zelfredzaam
-maximaal 12 uitval

2.050.000

Bron: Meerjarenplan Oudkomers Gouda (2000)

10 Voorlichting in Eigen Taal en Cultuur.
11 Een agogische methodiek voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van peuters.
12 De ‘zelfredzaamheidcategorieën zijn in de kwalificatiestructuur van Educatie genormeerde eind-

termen.
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Voortvarend aan de slag
In juli 2000 geeft het ministerie een positieve beschikking af voor het meerjarenplan. 
Het plan voldoet aan de eisen en Gouda kan beschikken over de gereserveerde mid-
delen. De gemeente heeft de tussenliggende maanden gebruikt om de hoofdlijnen 
van het meerjarenplan te vertalen in een organisatiestructuur, afspraken te maken 
met het roc over het brugproject (onder voorbehoud van goedkeuring) en een aan-
besteding voor taal-werk-trajecten voor te bereiden. Hiervoor zijn de projectgroep – 
en de externe ondersteuning – in leven gehouden.13

Opvoeders
Voor de doelgroep opvoeders worden met het roc afspraken gemaakt over het 
opzetten en uitvoeren van meerdere brugprojecten. Daarbij wordt in eerste instan-
tie op advies van de externe adviseurs een formeel offertetraject ingezet. Voordat 
dat wordt afgerond met een opdracht, wordt echter al een begin gemaakt met de 
voorbereidingen van de start van het project. Gouda slaagt er daardoor als een van 
de weinige gemeenten in om al in september 2000 daadwerkelijk met duale trajecten 
te beginnen. In andere gemeenten duurde het starten van nieuwe activiteiten veel 
langer en worden in september alleen reguliere cursussen gestart in het kader van 
het wegwerken van de wachtlijsten bij de roc’s.

Deze weinig formele werkwijze luidt het begin van een uitvoeringsoperatie in, die 
wordt gekenmerkt door een vermenging van rollen. Hoewel de formele relatie tussen 
beide partijen een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie is, werken beide partijen in 
de praktijk vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het project. Of precie-
zer, niet het project en zijn doelstellingen, maar de deelnemers aan het project staan 
centraal. Als er nieuwe brugprojecten gestart moeten worden, huurt de projectleider 
vanuit het oudkomersbudget een lokaal, schaft meubilair aan en regelt de schoon-
maak. Het gaat zelfs zover dat de docenten die les geven in het brugproject, recht-
streeks contact opnemen met de projectleider als er een koffiepot gebroken is. De 
vraag is of ze een nieuwe mogen aanschaffen en waar ze het bonnetje dan kunnen 
inleveren.

De projectleider is regelmatig aanwezig tijdens de lessen en kent veel van de 
deelnemers persoonlijk. Er is bovendien regelmatig contact op ‘deelnemersniveau’ 
tussen de projectleider en de coördinator vanuit het roc die de formele intake van 
de deelnemers verzorgt. Er wordt overlegd over bijzondere situaties, uitzonderingen 
worden, afgesproken, groepen worden ingedeeld en er wordt geschoven naar gelang 
de persoonlijke situatie van de cursist die hierom vraagt.

13 Dit is een vrij ongebruikelijk gang van zaken. In veel van dit soort trajecten gebeurt er niks tussen 
het moment van indiening van een aanvraag en de beschikking daarop. Er is immers geen financiële 
dekking voor dergelijke activiteiten. De reden dat deze voorbereiding zonder definitieve beschikking 
in het kader van het oudkomersbeleid wél mogelijk was, is dat de oudkomersregeling voorzag in 
twee budgetten. Een voorbereidingsbudget van ongeveer 5% (dat om begrotingstechnische redenen 
nog in 1999 is uitbetaald) en een uitvoeringsbudget voor de periode 2000-2003. Het meerjarenplan 
had betrekking op dit laatste budget. 
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Een heel belangrijke kwestie voor deze doelgroep blijkt kinderopvang te zijn. De 
contracten met het roc over brugprojecten voorzien in kinderopvang, maar in de 
praktijk blijken er meer kinderen per gezin te zijn dan was voorzien. Dan wordt in 
eerste instantie gebruikgemaakt van reguliere kinderopvang in het kader van de 
roc-educatie, maar die is slechts aanwezig in één van de twee wijken. Als een groep 
in de andere wijk niet door dreigt te gaan omdat er te weinig capaciteit voor kinder-
opvang is, wordt dit uiteindelijk creatief opgelost. Uit het oudkomersbudget wordt 
een ruimte gehuurd, waarin het roc kinderopvang aanbiedt. De huurprijs wordt 
doorberekend in een korting op de kostprijs. Een kostprijs overigens, die afwijkt van 
de normaal door het roc gehanteerde tarieven, omdat de projectleider die weigerde 
te betalen. Ze eiste een uitsplitsing naar kostensoorten. Dat levert uiteindelijk inder-
daad goedkopere prijzen op, maar ook een verschillend tarief per locatie.

De praktijkgerichte aanpak van het oudkomersbeleid blijkt goed te werken. De 
brugprojecten stromen vol en door mond-tot-mond-reclame ontstaan er snel wacht-
lijsten.

Werklozen
Met de trajecten voor werklozen verloopt het allemaal minder voorspoedig. De 
bemoeienis van de projectleider met de werklozentrajecten is gering. Er wordt een 
managementcontract gesloten tussen de afdelingen OenW en szw, waarin het 
werklozendeel van het oudkomersbudget integraal naar szw wordt overgemaakt, op 
voorwaarde dat deze de in het plan vastgelegde resultaten zal halen. Via een aanbe-
steding wordt een contract voor vijftig trajecten gegund aan een gelegenheidscombi-
natie van het roc en de lokale organisatie voor gesubsidieerde arbeid.14 Afgesproken 
is dat van 1 maart 2001 tot en met december 2003 jaarlijks veertig trajecten worden 
‘gevuld’ door de sociale dienst. De toestroom van potentiële kandidaten door tus-
senkomst van de bijstandsconsulenten, gecombineerd met een gerichte screening 
van dossiers door de trajectbegeleider, leidt in de eerste acht maanden slechts tot een 
beperkt aantal daadwerkelijke plaatsingen. Eigenlijk blijkt het bestaande aanbod 
(twee specifiek op allochtonen gerichte leerwerkprojecten) voldoende om de ‘vraag’ 
vanuit de doelgroep op te vangen.15

14 Deze organisatie voert voor de gemeente zowel de Wet sociale werkvoorziening uit, als de Wet 
inschakeling werkzoekenden (de Melkert-banen).

15 Het is interessant om te bekijken hoe dit kan. Op het eerste gezicht zou het geen enkel probleem 
mogen zijn om de trajecten te vullen. In het meerjarenplan was immers aangegeven dat er honder-
den kandidaten waren. Er zijn weliswaar zo’n 800 allochtone bijstandsgerechtigden, waarvan er 
600 tot de doelgroep van het project kunnen worden gerekend, maar de feitelijke doelgroep is veel 
kleiner. Een deel zit namelijk al in een regulier duaal of sociaal activeringstraject en een veel groter 
ander deel heeft vrijstelling van de arbeidsplicht op grond van leeftijd of beperkingen (arbeidsonge-
schiktheid). Daarnaast valt een deel van de doelgroep af omdat zij reeds bij het roc een nt2-traject 
volgen dat uit reguliere educatiemiddelen wordt aangeboden.
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Aanvullend plan
Op 23 november 2001 stelt het ministerie van bzk een aanvullende bijdrageregeling 
voor de dan bestaande oudkomersgemeenten in. Dat zijn 54 gemeenten, waaronder 
Gouda.16 Dit maal krijgt de gemeente ruim 820.000 euro opnieuw op de voorwaarde 
dat een (minder uitgebreid) meerjarenplan wordt opgesteld. Er wordt gevraagd om 
een beknopte analyse van de resultaten van het bestaande beleid op basis van het 
eerste plan en om het benoemen van met aanvullende middelen te behalen resultaten.

De gemeente wil het extra geld graag binnen halen, maar constateert dat er van 
een realistische evaluatie van resultaten nauwelijks sprake kan zijn. De uitvoering 
van het oudkomersbeleid is immers pas een jaar eerder gestart. Met uitzondering 
van de eerste brugprojecten zijn er nog geen trajecten afgerond en aan een belangrijk 
deel van de voorgenomen maatregelen moet nog begonnen worden. Dat geldt zeker 
voor het programmadeel rond werklozen.17

Met behulp van hetzelfde externe bureau wordt ook nu het gevraagde plan opge-
steld. Deze keer wordt wel gekozen voor een financieel accent op opvoeders. Bij de 
brugprojecten zijn immers wachtlijsten, bij de werklozentrajecten is het vullen van 
de lijsten juist een probleem. Naast een uitbreiding van brugprojecten en de inkoop 
van enkele op sociale activering gerichte duale trajecten voor werklozen, wordt extra 
geïnvesteerd in administratieve en beleidsformatie. Dat heeft te maken met het feit 
dat de Tweede Kamer het oudkomersbeleid heeft aangemerkt als Groot Project, 
hetgeen betekent dat de voortgang en de resultaten voortdurend worden gevolgd. Er 
wordt een zeer uitgebreide monitor opgesteld, waarvoor de gemeenten half jaarlijks 
gegevens moeten aanleveren bij het ministerie.

Bovendien wordt vastgesteld dat van het oudkomersbeleid een aanzuigende wer-
king is uitgegaan. De capaciteit van de reguliere nt2-cursussen is voldoende uitge-
breid om de vorige wachtlijst op te lossen, maar er is een nieuwe wachtlijst ontstaan 
door de reclame vanuit de brugprojecten. Er wordt derhalve geld uitgetrokken voor 
het instellen van een ‘wachtlijstgroep’. In deze groep zitten alle niveaus door elkaar, 
maar wordt alvast aan taal en vooral maatschappelijke oriëntatie gedaan. Omdat veel 
moeders met (jonge) kinderen zich aanmelden wordt bovendien geld uitgetrokken 
voor extra kinderopvang.18

Haperingen
In de tweede helft van 2000 is duidelijk geworden dat de projectleider zal vertrekken 
bij de gemeente. Zij bereikt de vut-gerechtigde leeftijd en vindt het mooi geweest. Er 
wordt een vacature opgesteld voor exact dezelfde functie als die van de huidige pro-

16 Regeling aanvullende bijdrage inburgering oudkomers 54 gemeenten, 23 november 2001, ministerie 
van bzk.

17 Nog merkwaardiger was de situatie in de twaalf gemeenten die een jaar na Gouda een bijdrage 
Inburgering ontvingen. Onder de aanvullende regeling werd ook van hen een evaluatie gevraagd. 
Uiteraard was er in geen van de twaalf gemeenten iets te evalueren.

18 Al met al wordt zo’n € 500.000 in kinderopvang geïnvesteerd, 15% van het totale oudkomersbudget. 
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jectleider: beleidsmedewerker Educatie en inburgering.19 De projectleider krijgt de 
opdracht zelf haar opvolger te selecteren. Ze zit in de sollicitatiecommissie en heeft 
daarin een doorslaggevende stem. Op de interne vacature volgen geen (geschikte) 
reacties, waarna extern wordt geworven.

Ze selecteert een vrouw met weinig tot geen ambtelijke ervaring, maar wel met 
een managementachtergrond in het onderwijs. De vrouw is directrice van een kleine 
school geweest en is geknipt voor de werkwijze van de brugprojecten. De projectlei-
der werkt haar in een periode van vier maanden in. Het vertrek van de projectleider 
heeft uiteindelijk niet geleid tot het wegzakken van de brugprojecten, hetgeen voor 
een zo op persoonlijke contacten steunend project bijzonder is.

In 2001 verloopt de uitvoering van het oudkomersbeleid min of meer volgens het 
reeds ontstane regime. Op basis van jaarlijkse afspraken en ad hoc interventies 
worden projecten gestart in verschillende wijken die stuk voor stuk goed lopen. 
Het voortdurende succes van de aan de basisschool gelieerde brugprojecten voor 
Marokkaanse moeders leidt er wel toe dat de voornemens om ook brugprojecten in 
het voortgezet onderwijs en voor andere doelgroepen te realiseren op een laag pitje 
blijven staan.

Een lastige periode voor het project breekt aan wanneer de nieuwe project leider 
ziek wordt. Haar taken worden tijdelijk waargenomen door de ondersteunend 
medewerker en directe collega’s en het afdelingshoofd. In deze periode raakt de 
schwung echter tijdelijk uit het project. De bestaande korte lijnen tussen uitvoe-
ringscoördinatie en projectleiding zijn buiten werking gesteld, waardoor praktische 
problemen langer blijven liggen en nieuwe initiatieven geen groen licht krijgen. Ook 
het invullen van de monitor blijkt een lastige aangelegenheid. De zaak komt weer op 
gang als de projectleider voorjaar 2002 terugkeert. In de loop van dat jaar worden de 
brugprojecten weer verder uitgebreid, deze keer met financiering uit het integraal 
veiligheidsbeleid en het wijkontwikkelingsbudget. Hoewel de formele contracten 
door andere afdelingen worden gesloten, is ook hier de beleidsmedewerker Educatie 
en inburgering de facto de contactpersoon.

Stagnatie en externe ontwikkelingen
Nieuwe beleidsinitiatieven op het terrein van inburgering blijven uit. Het in 2002 
aangetreden kabinet Balkenende heeft immers aangekondigd dat het inburgerings-
beleid drastisch zal veranderen en op een nieuwe leest geschoeid zal worden. In het 
Hoofdlijnenakkoord (2002), de Nota integratiebeleid nieuwe stijl (2003) en de Con-
tourennota inburgering (2004) wordt een consequente lijn geschetst. De verantwoor-
delijkheid voor integratie en inburgering zal bij de allochtoon zelf worden gelegd, 

19 Dat is in zoverre opmerkelijk, omdat er weliswaar inhoudelijk grote overlap is, maar de aard van de 
werkzaamheden verschilt sterk. Het educatiedeel betreft echt ambtelijk beleidswerk, het oudko-
mersdeel hands on projectleiderschap, het nieuwkomersbeleid hangt er tussenin. Het vraagt een 
opvallende combinatie van competenties. De oude projectleider bezat deze, maar het is niet vanzelf-
sprekend dat veel mensen die combinatie van vaardigheden bezitten. 
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ook in financiële zin. De rol van de gemeente zal veranderen van aanbieder en ver-
zorger naar handhaver. Gemeenten – ook Gouda – voorzien een inperking van zowel 
middelen als beleidsvrijheid en entameren geen nieuw beleid meer. Omdat het traject 
voor een nieuwe Wet inburgering tijd neemt, wordt er voor 2004 een aparte regeling 
gemaakt. Deze keer krijgen gemeenten geen budget toegewezen, maar kunnen ze 
intekenen op een bepaald aantal trajecten. Als deze trajecten worden gerealiseerd 
ontvangen de gemeenten op outputbasis middelen.

In de periode 2003- 2004 wordt bij de gemeente Gouda een reorganisatie doorge-
voerd, die samenhangt met een algehele heroriëntatie op de kerntaken en rol van de 
gemeente.20 De gemeente zet zo veel mogelijk uitvoeringstaken buiten de deur. De 
inkoop- en klantregiefunctie wordt ondergebracht bij de dienst Arbeid en Inkomen 
(dai), die daarmee de facto de opvolger van de afdeling szw wordt. De afdeling 
Onderwijs en Welzijn gaat met de afdeling Recreatie en Sport op in één beleids-
dienst: de dienst Ontwikkeling. Ontwikkeling en dai zijn op verschillende locaties 
ondergebracht.

Dat leverde een probleem op met het inburgeringsbeleid. Voor zover het beleid 
betrof, hoorde dat duidelijk bij de Dienst Ontwikkeling, maar in de praktijk, was dat 
minder evident. Meerjarenplannen en wettelijke kaders vormden een vaste lokale 
beleidscontext. De sturingsvragen waarmee de projectleider zich bezighield, betrof-
fen met name inkoop en klantregie. Voor de toekomst werd bovendien op basis van 
het aangekondigde rijksbeleid voorzien dat de gemeentelijke beleidsfunctie zou ver-
dwijnen. Het lag derhalve voor de hand om met deze reorganisatie het oudkomersbe-
leid over te laten gaan naar dai. Om twee redenen gebeurde dit niet. De projectleider 
zou begin 2004 met pensioen gaan. Ze had het naar haar zin op de afdeling, waar 
ook haar persoonlijke contacten goed waren. De overgang naar een nieuwe dienst in 
een nieuw gebouw trok haar niet. Omdat haar pensioen naderde is besloten om niet 
tot overplaatsing over te gaan. De gedachte was bovendien dat 2004 sowieso het laat-
ste jaar van het project oudkomers vormde. Eventueel nieuw te ontwikkelen beleid, 
gebaseerd op nieuwe wetgeving, zou van andere strategische beleidsadviseurs van 
Ontwikkeling kunnen komen. De uitvoering zou vervolgens bij dai kunnen worden 
gelegd.

In de loop van 2004 werd duidelijk dat er in 2005 nog geen nieuwe Wet inburgering 
zou zijn. Het ministerie van Justitie maakte voor 2005 een algemene regeling oudko-
mers, gebaseerd op dezelfde systematiek als 2004. Omdat de projectleider inmiddels 
met pensioen was, werd de uitvoering van deze regeling bij dai gelegd. Hier is het 
Bureau Arbeid en Integratie (bai) verantwoordelijk voor het case management.

20 Deze hangt weer samen met een bezuinigingsambitie, waarachter beloften uit de campagnes voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 2002 schuilgaan. Een verkiezing waarin argwaan tegen de overheid 
een belangrijke rol speelde. 
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Daar is ook de verantwoordelijkheid neergelegd voor de afrekening van de middelen 
voor 1999-2003. Dit leidde tot enige moeilijkheden, omdat de (financiële) systema-
tiek die in het project is gehanteerd, niet past bij de meer systematische monitor- en 
registratiesystematiek die dai (en voorheen szw) hanteert.

Geld over ondanks succes
De besteding en beheersing van de middelen oudkomers volgden min of meer de 
systematiek van een huishoudboekje. Er werd gekeken of er nog voldoende geld 
was voordat zaken werden aangeschaft en verplichtingen werden aangegaan. Een 
nadeel van deze werkwijze is dat er geen inzicht ontstaat in de totale kosten van een 
groep of een traject. Dat laatste was sowieso lastig omdat deelneemers tussentijds 
instroomden, tijdelijk weggingen, één of juist drie jaar meededen, enzovoort. De 
onoverzichtelijkheid van de stand van het kasboekje was bovendien groot, omdat 
er geen gebundeld overzicht van aangegane verplichtingen werd bijgehouden. Dit 
heeft op een zeker moment geleid tot enige terughoudendheid met het uitgeven van 
geld. En dat heeft op zijn beurt erin geresulteerd dat bij de eindafrekening (2004) is 
gebleken dat ondanks een vrijwel continue wachtlijst in de periode 2000-2003 van het 
budget maar liefst 900.000 euro niet was besteed. Dat is meer dan 25% van het totaal 
beschikbare budget uit de initiële en aanvullende bijdrageregeling.

3.4 Resultaten

In deze paragraaf wordt een aantal processen geschetst die kunnen verklaren 
waarom de zaken in Gouda zo zijn gelopen. Daarmee wordt een antwoord gezocht 
op de onderzoeksvraag: wat zijn de resultaten van hun acties en hoe komt dat?

Trajecten
De cijfers uit de monitoren komen niet helemaal met elkaar overeen, maar geven wel 
een beeld van de situatie. Er zijn in totaal 133 trajecten voor opvoeders afgesloten. 
Daarvan is in 23 gevallen sprake van uitval. De andere 110 trajecten zijn volgens plan 
afgerond. Daarnaast liepen er nog 58 trajecten door ná 2003. Er zijn 75 trajecten voor 
werklozen gestart. Daarvan zijn er 37 geëindigd met uitval en 38 zijn volgens plan 
afgerond. De trajecten zijn allemaal afgerond in 2003.
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Tabel 3.2
Resultaten van het Goudse oudkomersbeleid 2000-2003

Uitval Afronding

2000 opvoeders 2 0

2000 werklozen 0 0

2001 opvoeders 0 37

2001 werklozen 5 4

2002 opvoeders 11 44

2002 werklozen 29 23

2003 opvoeders 10 29

2003 werklozen 3 11

Taalniveaus

opvoeders werklozen

Niveau 0 33 15

Niveau 1 40 20

Niveau 2 en hoger 37 3

Overige doelstellingen

opvoeders werklozen

werk 2 12

gesubsidieerd werk

sociale activering 1 3

beroepsopleiding 8

vervolg NT2 68 10

duaal programma

geen resultaat 31 13

Bron: Gemeente Gouda

Conclusie
In de periode 1999-2003 is uiteindelijk 2,2 miljoen euro besteed aan trajecten voor 
oudkomers. Met dit geld zijn ongeveer 190 opvoeders en 75 werklozen bereikt. 
Gemiddeld is per persoon 8300 euro besteed.

Voor een fors deel van de oudkomers zonder inkomen en zonder uitkering kan 
geconstateerd worden dat zij meerdere jaren hebben deelgenomen aan taalonderwijs 
zonder het niveau van de nieuwe Wet inburgering behaald te hebben. Er zijn onge-
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veer 190 deelnemers geweest. Ongeveer een derde van hen heeft het minimale niveau 
(niveau 2) van de nieuwe Wet inburgering behaald. Een derde is blijven steken op 
niveau 1. Een bijna even grote groep beheerst het Nederlands nog steeds niet.

Voor oudkomers met een bijstandsuitkering geldt dat ongeveer 75 trajecten zijn 
gestart waarvan ongeveer 15% tot betaald werk heeft geleid en een kwart tot taalbe-
heersing op niveau 1. De overige deelnemers zijn voortijdig uitgevallen of hun traject 
heeft geen merkbaar resultaat gehad. Deze resultaten bij de werkloze oudkomers 
hebben geen aanleiding gegeven tot een reguliere voortzetting van de trajecten na 
het beëindigen van het oudkomersproject in december 2003. De gemeente conclu-
deerde dat het doorstromen naar een reïntegratietraject ook zonder het voortraject 
kan worden gerealiseerd.21

Daarnaast heeft een groep oudkomers een aantal jaren (buiten zicht van de 
gemeente) deelgenomen aan de taalcursussen van het id College. Hoeveel mensen 
dat zijn en welk niveau zij behaald hebben, is bij de gemeente niet bekend. Ook hier 
zal echter een aanzienlijk deel niet het gewenste niveau hebben bereikt.

De doelstellingen van het landelijke oudkomersbeleid en die uit de meerjarenplan-
nen maken het niet mogelijk om te zeggen of er wel of niet sprake is van een succes.

3.5 Analyse: waarom deze resultaten?

Een programma in Gouda?!
Inburgeringsbeleid in Nederland is van redelijk recente datum. Pas in de tweede helft 
van de jaren negentig wordt het spreken van Nederlands een officiële doelstelling van 
het regeringsbeleid.22 Tot die tijd was slechts onder de vlag van de algemene doelstel-
lingen voor volwasseneneducatie ruimte geschapen om door de overheid gefinan-
cierde taallessen te geven. Vanaf het begin wordt door de regering de nadruk gelegd 
op het feit dat integratie plaatsvindt in buurten en wijken en dus in gemeenten. 
Omdat tegelijkertijd in begin jaren negentig het immigratieoverschot steeds meer als 
probleem wordt gezien, ontstaat als vanzelf een institutionele structuur. Het rijk is 

21 Iets later wilde de gemeente toch weer iets doen voor deze groep oudkomers. Daarom is Gouda 
halverwege 2004 aangemeld voor een pilot, vooruitlopend op de invoering van de Wet inburge-
ring. In die pilot (zie voor meer informatie hoofdstuk 4) wordt op verschillende manieren getracht 
inburgering en reïntegratie van werkzoekende oudkomers gelijktijdig te bereiken. Ook hier vallen 
de resultaten echter vooralsnog tegen. Beoogd was dat 100 oudkomers met een wwb-uitkering 
zouden deelnemen, verdeeld over beide trajecten. De gemeente Gouda heeft ongeveer 700 oudko-
mers in het wwb-bestand. Na een bestandsanalyse op dossierniveau zijn er slechts 192 overgebleven 
voor eventuele deelname. Geselecteerd is op leeftijd (tot 50 jaar), nt2-niveau (laag) en afstand tot 
de arbeidsmarkt (zo klein mogelijk). Van de 192 zijn er uiteindelijk 61 actief in het pilottraject. Medi-
sche belemmeringen blijkt een veel voorkomend kenmerk van de doelgroep, waardoor er veel uitval 
is. De deelnemende cliënten zijn echter veelal enthousiast. Door de uitvoering van de pilot komt dai 
bovendien meer te weten over de doelgroep oudkomers in het uitkeringsbestand.

22 Deze doelstelling duikt op in het regeringsbeleid in de Contourennota integratiebeleid etnische 
minderheden (1994) Het denken is grotendeels gebaseerd op het eerder gepubliceerde rapport 
Allochtonenbeleid (1989) van de wrr. Dit rapport kan worden beschouwd als de eerste erkenning dat 
Nederland een immigratie- en integratievraagstuk heeft. De wrr adviseerde om te werken aan 
integratie. Dit werd vooral begrepen als volwaardige participatie. Verg: Rijkschroeff et al. (2003).
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verantwoordelijk voor de toelating van immigranten (en dus de opvang van asielzoe-
kers), de gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de integratie van diegenen 
die zijn toegelaten. De eerste afspraken in deze richting zijn bescheiden: door de 
welzijnspoot van het ministerie van wvc worden met gemeenten afspraken gemaakt 
over (door het rijk gefinancierde) opvang van nieuwkomers. Vanaf dan volgen de 
taken elkaar echter snel op: de inburgering van uitkeringsgerechtigde nieuwkomers 
in 1996, de inburgering van alle nieuwkomers in 1998 en de inburgering van oud-
komers in 1999. Het budget voor deze laatste groep groeit vervolgens in enkele jaren 
uit van iets meer dan dertig miljoen tot ruim honderd miljoen euro per jaar.

Deze snelle ontwikkeling van rijksbeleid maakt duidelijk dat inburgering in de 
jaren negentig een bijzonder ‘hot’ politiek item is. Dat lijkt samen te hangen met de 
toenemende aandacht voor het integratievraagstuk in het algemeen. Inburgering 
is een van de weinige concrete instrumenten die het rijk in handen heeft om op een 
positieve manier aandacht te geven aan het breed gevoelde onbehagen rondom de 
gebrekkige integratie van allochtonen.

Het oudkomersbeleid wordt gekenmerkt door een hoge mate van beleidsvrijheid 
voor gemeenten. Dat valt te verklaren uit het feit dat er een sterk verband bestaat 
met het grotestedenbeleid (gsb). De verantwoordelijk minister Van Boxtel, is zowel 
minister van gsb als minister van Integratie. In eerste instantie wil hij de middelen 
die beschikbaar zijn voor de inburgering van oudkomers helemaal bestemmen voor 
de grote steden. Daarin wordt hij gecorrigeerd door de Tweede Kamer. Bij motie 
wordt een deel van het budget bestemd voor steden die niet tot de 25 gsb-steden 
behoren, maar die wel te kampen hebben met een forse integratieproblematiek. 
Toen deze motie werd aangenomen waren de beleidsmatige voorbereiding voor de 
implementatie van het beleid al ver gevorderd. In de sociale pijler van het gsb werd 
een fonds voor Sociale integratie en veiligheid (siv) ondergebracht, waarin een 
aantal bestaande subsidieregelingen rondom leefbaarheid en veiligheid alsmede de 
nieuwe middelen voor inburgering oudkomers werden ondergebracht. Conform de 
gsb-systematiek konden gemeenten zelf aangeven waaraan zij de middelen wilden 
besteden en welke resultaten ze wilden bereiken. Deze systematiek was gebaseerd op 
de ervaring in de eerste periode gsb (1994-1998), waar reeds was geëxperimenteerd 
met vormen van lokaal programmamanagement.

Van Boxtel en zijn ambtenaren waren erg enthousiast over de gsb-werkwijze en 
besloten de oudkomersmiddelen voor de niet gsb-gemeenten onder te brengen in 
een regeling die een soortgelijke beleidsvrijheid voor gemeenten kende. Deze rege-
ling moest en zou reeds in 1999 van kracht worden, om te voorkomen dat de oud-
komersmiddelen op de ministeriële begroting van 1999 onbenut zouden blijven en 
zouden terugvloeien naar het ministerie van Financiën.

De onverwachte motie ten faveure van niet gsb-gemeenten, de druk om nog in 
1999 middelen te besteden én het enthousiasme over en de ervaring met de program-
masystematiek in het grotestedenbeleid, leidden ertoe dat 17 middelgrote gemeen-
ten eind 1999 plotseling een brief ontvingen over een op hen van toepassing zijnde 
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Regeling inburgering oudkomers. En of ze maar even binnen vier maanden een plan 
wilden indienen.

Voor een gemeente als Gouda was dit onbekend terrein. De institutionele en organi-
satorische vormgeving van de gemeente was vrij klassiek: een secretariemodel met 
afdelingen waar individuele ambtenaren dossiers bestierden. Dat wil zeggen: ambte-
naren hielden zich vooral bezig met het rechtmatig vertalen van lokaal en rijksbeleid 
in beschikkingen. Ambitieuze toekomstvisies, programma’s en projecten kende de 
gemeente, in tegenstelling tot vele andere gemeenten van deze omvang aan het eind 
van de jaren negentig, vrijwel niet. Dat heeft een drietal redenen.

In de eerste plaats staat Gouda al vele jaren onder rijkscuratele. De gemeente 
maakt gebruik van de Artikel 12-regeling uit de Gemeentewet, waarbij gemeenten 
die hun begroting niet rond krijgen, financiële ondersteuning vanuit het rijk ont-
vangen. Tegenover deze ondersteuning staat de eis dat gemeenten in hun begro-
tingsbeleid uiterst strikte en sobere door het rijk voorgeschreven regels hanteren. 
De artikel-12 status van Gouda is het gevolg van een bovenmatige bodemverzakking 
in de regio. Hierdoor zijn de kosten van onderhoud van (water)wegen en openbare 
ruimte veel hoger dan in andere gemeenten. Het objectief verdeelmodel voor het 
gemeentefonds houdt weliswaar enige rekening met bodemgesteldheid, maar voor 
Gouda reiken de middelen simpelweg niet ver genoeg. De van rijkswege opgelegde 
begrotingsdiscipline leidt ertoe dat de gemeente een centralistische organisatie-
structuur krijgt, waarbinnen de positie van Financiën dominant is. Dit is gegeven de 
omstandigheden een logische organisatiestructuur, maar leidt tot onderontwikkeld 
beleid: er is geen geld voor nieuw beleid en er is slechts in zeer beperkte mate een 
gedecentraliseerde financiële functie. Afdelingen hebben geen budgetverantwoor-
delijkheid, maar moeten aanvragen voor middelen indienen bij Financiën.23 Dit prik-
kelt de beleidsontwikkeling niet.

In de tweede plaats was (en is) Gouda een gemeente waar christelijke partijen (en 
hun normen en waarden) al decennialang een zware politieke stem hebben. Sober-
heid in de uitvoering en bescheidenheid in de ambities zijn hiervan het (overigens 
positief gewaardeerde) gevolg.

Voor de sociale pijler komt daar als derde reden bij dat de gemeente Gouda van 
oudsher een vrij homogene gemeente is, zonder veel sociale problemen. De stad is 
sinds de jaren zeventig flink gegroeid, maar het type forens dat de nieuwe Goudse 
wijken als Goverwelle doorgaans bevolkt, behoort niet tot de doelgroep van het soci-
ale beleid. De snelle instroom van een grote groep kansarme Marokkanen plaatste 
de gemeente niet slechts voor een specifiek nieuw probleem, maar betekende zelfs de 
introductie van een heel nieuwe categorie problemen. Er bestonden niet of nauwe-
lijks institutionele, beleidsmatige of organisatorische routines waarop de gemeente 
kon terugvallen om de problemen aan te pakken.

23 Wordt zo’n aanvraag goedgekeurd, dan wordt vervolgens wel de budgetverantwoordelijkheid 
gemandateerd aan de verantwoordelijk ambtenaar. 
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Al met al vormde het formuleren van oudkomersbeleid tegen deze achtergrond voor 
de gemeente Gouda een flinke uitdaging. Met het nodige kunst-en-vliegwerk is daar-
aan voldaan en is een in eerste instantie succesvol oudkomersbeleid opgestart. Het 
programma oudkomers bevond zich in Gouda echter in een organisatorisch vacuüm. 
Omdat de gemeente geen andere programma’s (binnen de sociale pijler) kende waren 
er geen beheers- en sturingsmechanismen binnen de organisatie verankerd. Waren 
die er wel geweest, dan was enerzijds een deel van de flexibiliteit en klantgericht-
heid van het beleid verdwenen, maar zou anderzijds de kans op betere resultaten (in 
termen van de projectdoelstellingen en het rijksbeleid) zijn toegenomen, terwijl de 
kans op een onderbesteding van meer dan 25% zou zijn verkleind.

Beleid staat niet stil
Het is ironisch om vast te stellen dat in de drie jaar die volgde op de min of meer 
afgedwongen programmatische aanpak in Gouda, met name vanuit het rijksbe-
leid steeds meer van de initiële ruimte is ingeperkt. Uiteindelijk heeft Gouda zelfs 
activiteiten (deel kinderopvang, vetc) moeten stoppen, omdat men met een dus-
danig breed programma zat, dat niet langer alle eronder vallende activiteiten onder 
de laatste oudkomersregelingen voor financiering in aanmerking kwamen. In de 
opeenvolgende rijksregelingen voor het oudkomersbeleid valt een lijn te ontdek-
ken in de richting van een steeds meer prescriptieve invulling van het gemeentelijke 
taakgebied. In de originele regeling kregen gemeenten alle vrijheid om invulling te 
geven aan het beleid. Het rijk vroeg om een grondige analyse van de uitgangssituatie 
en keurde alle plannen goed, mits deze verankerd waren in de analyse. In de aanvul-
lende regeling wordt deze vrijheid een aantal, kleinere, beperkingen opgelegd.24

Wellicht de meest disciplinerende maatregel echter is de introductie van een 
verplichte ‘monitor oudkomers’. Tenminste, dat blijkt wanneer deze monitor en de 
bijbehorende accountantsprotocollen openbaar worden. De monitor geeft een invul-
ling van het oudkomersbeleid, duidelijk toegespitst op individuele taalverbeterings-
trajecten. Gevraagd wordt naar momenten van instroom en uitstroom, behaalde 
taalniveaus, trajectduur en trajectlengte. De accountantsprotocollen (die als gevolg 
van de status Groot Project van het inburgeringsbeleid voor de sociale pijler zeer 

24 De doelgroep wordt iets aangescherpt: 
– werklozen: eerste generatie, 15-55 jaar
– opvoeders: alleen eerste lijn
– ex-win-ers: niet verboden, maar eigenlijk ook niet de bedoeling
– programma’s moeten minimaal leiden tot nt2-niveau 1
– alfabetiseringsprogramma’s mogen niet
– toeleidingsactiviteiten mogen alleen worden gefinancierd als er een meetbare 1-op-1 uitstroom 

naar nt2 (duale) trajecten is.
 Met elke individuele deelnemer wordt een inburgeringscontract afgesloten. Het ministerie heeft 

een modelcontract opgesteld, maar het staat gemeenten vrij zelf aan de plicht invulling te geven. De 
middelen oudkomers mogen/moeten ook worden ingezet om een incentivebeleid te voeren.
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zwaar zijn) stellen daarnaast eisen aan de inrichting van de gemeentelijke admini-
stratieve organisatie (ao).25

Naast deze formele eisen begint het rijk zich in deze periode ook middels een 
eigen instrumentarium te bemoeien met de uitvoering van het oudkomersbeleid. 
Al in 2000 wordt de Taskforce Inburgering (ti) ingesteld, met een meervoudige 
opdracht:
– het wegwerken van de wachtlijst bij roc’s;26

– het verbeteren van de uitvoering en de regie, inclusief de regionale samenwerking;
– het verbeteren van de sturingsinformatie en het monitoren.

Voor het eerste jaar ligt daarbij de nadruk op de eerste doelstelling, maar vanaf 2001 
komen beide andere doelstellingen prominent in beeld. De ti start een aantal ont-
wikkeltrajecten en maakt regionale afspraken met gemeenten over ondersteuning 
door accountmanagers. De ontwikkeltrajecten leiden tot publicaties en conferenties. 
Daardoor ontstaat langzamerhand een institutioneel arrangement rondom de inbur-
gering. Hiervan maken ministeries, gemeenten, roc’s, commerciële aanbieders van 
inburgeringstrajecten, reïntegratiebedrijven, landelijke ontwikkelinstituten (cinop, 
ti) en gemeenten deel uit. Zij treffen elkaar regelmatig op conferenties en formele 
overleggen. Opmerkelijk – geredeneerd vanuit de invulling van bijvoorbeeld het 
Goudse inburgeringsbeleid – is de afwezigheid van welzijnsaanbieders en koepels 
van allochtone zelforganisaties in deze institutionele setting.

Far away, so near
Het oudkomersbeleid in de gemeente Gouda heeft in de periode 1999-2003 enerzijds 
een eigenstandige ontwikkeling doorgemaakt op basis van landelijk en lokaal beleid 
op dit terrein. Maar beleid en uitvoering zijn ook in min of meerdere mate beïnvloed 
door zaken die op het eerste gezicht weinig met dit dossier te maken hebben.

roc-vorming
In het inburgeringsbeleid – in ieder geval waar het web en win betreft – speelt een 
rol dat het ministerie van OCenW per 1996 een grootschalige reorganisatie van het 
beroepsonderwijs heeft doorgevoerd. Alle beroepsopleidingen in een bepaalde regio 
werden samengevoegd in Regionale Opleidingen Centra. Dit leidde tot een hoop 
beroering in het veld. De minister wilde bovendien dat de bestaande vormingscen-
tra en scholen voor basis- en volwasseneneducatie in de roc’s zouden opgaan. De 
schoolbesturen van de nieuwe roc’s hadden daar niet echt oren naar, omdat zij de 
doelgroep volwassenen als een vreemde eend in de bijt zagen. De besturen van de 

25 Het ministerie stelt per gemeente een bedrag in natura beschikbaar door pwc-accountants een 
aantal dagen ter beschikking te stellen om deze ao op te stellen. Gemeenten maken hiervan uiter-
aard veelvuldig gebruik. Ook daardoor ontstaat echter een conformerende werking binnen het tot 
dan toe veelvormige oudkomersbeleid. 

26 Overigens krijgt de ti daarvoor geen middelen mee. De bedoeling is via bestuurlijke afspraken en 
wachtlijstonderzoek/-opschoning de oudkomersmiddelen voor dit doel in te zetten. 
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bestaande scholen voor volwasseneneducatie hadden (dus) ook geen zin om zich aan 
te sluiten bij grote organisaties, die hen niet eens wilden. Om de besturen te pacifice-
ren, is toen in de web en de win een gedwongen winkelnering bij de roc’s vastge-
legd. Hierdoor werd de continuïteit gegarandeerd.

gsb
Gouda neemt geen deel aan het grotestedenbeleid, maar omdat de oudkomersmid-
delen in eerste instantie voor de gsb-steden waren bedoeld – en slechts door een 
motie in de Tweede Kamer ook voor andere steden beschikbaar kwam – kreeg Gouda 
in de Regeling G17 te maken met de (vernieuwende) opvattingen over beleidsvoering 
op lokaal niveau die binnen het gsb werden ontwikkeld. De gemeente had part noch 
deel aan de uitwerking van deze ideeën, maar moest ze wel uitvoeren.

Afschaffing wiw
In het meerjarenplan van Gouda – en dat van alle andere gemeenten – wordt als 
de grootste uitdaging van de werklozentrajecten gezien, de uitstroom naar gesub-
sidieerde arbeid. Het kabinet Balkenende heeft echter de Algemene Bijstandswet 
(Abw) vervangen door de Wet Werk en Bijstand (wwb) en heeft de Wet inschakeling 
werkzoekenden (wiw), waaruit additionele arbeid werd gefinancierd, afgeschaft. 
De doelstelling bestond ten tijde van de evaluatie dus niet meer als institutioneel 
arrangement.

Gemeentelijke reorganisatie
Met het aantreden van het nieuwe college van B&W na de verkiezingen van 2002 
wordt in Gouda een grootschalig heroriënteringstraject op de kerntaken van de 
gemeente in gang gezet onder de naam OptimaForma. Dit wordt gekoppeld aan 
een forse bezuiniging en leidt onder andere tot het voornemen om de inkoop van 
oudkomerstrajecten te verplaatsen van de (nieuwe) dienst Ontwikkeling naar de 
uitvoeringsdienst dai.

vut/Ziekte/Pensioen
De overgang van de ene projectleider naar de andere heeft voor de nodige hobbels 
in het oudkomersproject gezorgd. Zo is onder andere het perspectief op het totaal-
overzicht min of meer uit beeld geraakt en heeft het veel tijd gekost om de monitor 
te ‘vullen’, omdat de nieuwe projectleider niet wist hoe alles in elkaar stak en waar 
alle informatie was. De aanleidingen voor de hobbels hadden echter niks te maken 
met het oudkomersbeleid: de man van de eerste projectleider ging met de vut en zij 
besloten te gaan reizen. En vervolgens werd de nieuwe projectleider ziek in de eerste 
periode dat zij alleen zat. Zij ging later met pensioen, waarna een derde projectlei-
der op basis van de (gebrekkige) informatie de eindrapportage en -afrekening heeft 
moeten verzorgen.
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11-9 / 11-3 / 6-5
De aanslagen in New York en de moord op Pim Fortuyn hebben de reeds aanwezige 
ongenoegens over het integratiebeleid versterkt. Hierdoor bleef gedurende de duur 
van het project (1999-2004) de politiek-maatschappelijke druk op het inburgerings-
dossier hoog. Uiteindelijk was de druk zelfs zo hoog dat midden in het project het 
integratiebeleid voor mislukt werd verklaard en een parlementair onderzoek is inge-
steld. Zonder de resultaten van dat onderzoek af te wachten is een zeer drastische 
koerswijziging in de politieke sturing op dit beleidsveld ingevoerd. Dit alles heeft de 
stabiliteit van het beleid en de institutionele setting geen goed gedaan.

De logica van het rijksbeleid
Bij het aantreden van het tweede Paarse kabinet wordt een coördinerend minister van 
Grote steden en Integratie ingesteld (gsi). Het betreft een onderdeel van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ambtelijk worden een directie 
en een projectorganisatie (de directie minderhedenbeleid en de projectorganisatie 
grotestedenbeleid) samengevoegd binnen het directoraat-generaal gsi. Omdat de 
minister maar een directeur-generaal onder zich heeft, vallen beide directies direct 
onder de minister. Er heerst een pionierssfeer aangezien het nieuwe kabinet op beide 
thema’s ambitieuze plannen heeft. Dat geldt voor de inhoudelijke ambities, maar – 
gestimuleerd door de minister – ook voor de bestuurlijke arrangementen die worden 
gehanteerd.

In de aanloop naar de verkiezingen zijn integratie en de leefbaarheid van ach-
terstandswijken belangrijke thema’s geweest. In het regeerakkoord wordt dan 
ook aangekondigd dat er geïnvesteerd zal worden in de inburgering van al langer 
in Nederland verblijvende allochtonen. De minister wil de daarvoor uitgetrokken 
middelen koppelen aan het grotestedenbeleid. Er wordt daarom geen beleidsnota 
geschreven; de steden kunnen op basis van hun Stadsvisie en het MeerjarenOntwik-
kelingsProgramma immers zelf aangeven hoe zij het beleid denken in te vullen. Het 
gevolg hiervan is dat er op het ministerie eigenlijk geen beeld bestaat van de wense-
lijke inhoud of toekomst van het oudkomersbeleid.

Wel maken minister en steden de bestuurlijke afspraak dat het budget in ieder 
geval zal worden ingezet voor het wegwerken van de reeds bestaande wachtlijsten 
voor nt2 op het roc. Door deze afspraak wordt er in het kader van het gsb ook op 
lokaal niveau in eerste instantie geen beleid gemaakt. Alle 25 steden kampen met 
forse wachtlijsten en het geld wordt derhalve min of meer ongezien doorgesluisd 
naar de roc’s.

In de G17 ligt dat anders. Daar zijn (ook relatief) minder allochtonen en dus 
minder grote of zelfs helemaal geen wachtlijsten. De meerjarenplannen vanuit de 
G17 zijn derhalve – ook al volgen ze in de tijd een jaar na de gsb-middelen – de eerste 
pogingen om oudkomersbeleid te formuleren. Bij gebrek aan ervaring en kennis 
heeft het ministerie geen kader om de ingediende plannen te toetsen. Alle plan-
nen worden goedgekeurd, ook al doet de nadruk die in sommige gemeenten wordt 
gelegd op allerlei randvoorwaarden (in plaats van op taalcursussen) wel hier en 
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daar wat wenkbrauwen fronsen. Organisatorisch wordt het paard op het ministerie 
eigenlijk achter de wagen gespannen. De regeling G17 is opgesteld door een plaats-
vervangend afdelingshoofd, maar het past niet in diens tijdsbesteding om ook de 
beoordeling van de 17 plannen te doen. Er wordt een seniorbeleidsmedewerker met 
ervaring in de win en een junior aangewezen om de beoordeling te verzorgen. Zij 
vormen in feite de eerste ‘oudkomers-unit’ op rijksniveau.

De G17 gemeenten vinden elkaar op instigatie van een extern adviesbureau op 
projectleiderniveau en starten een overleg. Het ministerie wordt hierbij uitgenodigd 
en zo ontstaat min of meer een beleidsveld oudkomers, dat in het teken staat van 
een gezamenlijk zoeken naar ‘wat werkt’. Er worden good practices uitgewisseld en 
oplossingen voor ad hoc problemen besproken. Hierdoor groeit de invulling van de 
beleidspraktijk naar elkaar toe.

Bij de regeling voor de G12 van een jaar later hanteert het ministerie dezelfde 
regeling. Wel worden – op basis van vragen uit de G17 – enkele zaken omtrent de 
doelgroep gestipuleerd. De G17 gemeenten hadden geklaagd over de korte periode 
waarin het plan moest worden opgesteld. De interne planning van de ministeriële 
beleids- en plancyclus leidde er echter toe dat voor de G12 dezelfde planning moest 
worden gehanteerd (opstellen regeling ná het vaststellen van de begroting, indienen 
plan vóór de voorjaarsnota). Om de gemeenten toch enigszins tegemoet te komen 
werd een bureau ingehuurd om de gemeenten te ondersteunen. Het betrof hetzelfde 
bureau dat al een aantal G17-gemeenten had ondersteund én dat het landelijke oud-
komersoverleg organiseerde. Door het gebruik van de door dit bureau aangeleverde 
formats en inhoudelijke input sloten de plannen van de G12 zeer goed aan bij het 
idee over ‘goed oudkomersbeleid’ dat inmiddels aan het ontstaan was.

Een nieuw spoor in het oudkomersbeleid begint in 2000. De Tweede Kamer en de 
minister krijgen vanuit diverse hoeken (bve-Raad, de koepel van roc’s, gsb-steden, 
landelijke allochtonenkoepels) signalen dat de wachtlijstproblematiek rond de roc’s 
niet afneemt. De Tweede Kamer stelt daarover vragen en de minister zegt toe met 
een plan te zullen komen. Een eerste analyse laat zien dat het niet zozeer gaat om een 
gebrek aan middelen, als wel om onduidelijke definities en weinig bestuurlijke prio-
riteit. De minister stelt daarom een Taskforce Inburgering (ti) in. Deze krijgt zoals 
gezegd tot taak om binnen een jaar de wachtlijstproblematiek op te lossen en zich 
daarna te richten op de verdere ontwikkeling van beleid, organisatie en uitvoering. 
Zolang de ti zich richt op de wachtlijsten wordt zij ook in de G17 gewaardeerd. Vanaf 
mei 2001, als de ti aan haar tweede taak begint, begint er echter een competentie-
strijd te ontstaan tussen de ‘voorlopers’ uit de G17 en de ‘experts’ uit de ti.

In april 2001 schat het scp de omvang van de groep oudkomers op 465.000, veel hoger 
dan tot dan toe werd aangenomen.27 Het is deze onverwachte hoge schatting die 

27 In het Regeerakkoord van Paars ii wordt nog gesproken van 100.000 tot 300.000 oudkomers.
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de directe aanleiding vormt voor een verdere verhoging van het rijksbudget voor de 
inburgering voor oudkomers van 65 tot bijna 100 miljoen euro.28 Met de verhoging 
worden zowel de aanvullende Regeling G54 als de Regeling niet-G54 gefinancierd.

Naar aanleiding van de eerste rapportages van de ti en de intensivering van het 
beleid bepaalt de Tweede Kamer in juli 2001, dat inburgering zal worden aangemerkt 
als een Groot Project. Dit is een signaal dat de Kamer veel belang hecht aan het dos-
sier. Het heeft daarnaast consequenties. Aan de status Groot Project – die afkomstig 
is uit de fysieke hoek – zijn eisen verbonden omtrent de wijze waarop de Tweede 
Kamer geïnformeerd dient te worden. Eigenlijk moeten ieder kwartaal gedetail-
leerde voortgangsrapportages worden voorgelegd, maar op verzoek van de minister 
(en achter hem de vng) gaat men akkoord met een half jaarlijks regime. Uit de status 
Groot Project komt de monitor oudkomers voort, die in een extra artikel in de Aan-
vullende regeling (november 2001) wordt opgenomen. De monitorverplichting geldt 
ook voor de activiteiten uit de reeds lopende meerjarenplannen.

In deze regeling wordt verder het toegenomen politieke belang vertaald in stren-
gere eisen aan de oudkomers (inburgeringscontract) en aan de resultaten van de tra-
jecten (minimaal niveau 1). Voor de G17-gemeenten komen beide maatregelen hard 
aan. De contractverplichting verhoudt zich slecht met de uitermate laagdrempelige 
en klantgerichte manier van werving en de niveau 1-verplichting haalt een streep 
door de vele alfabetiserings- en conversatiegroepen die op dat moment al lopen.

In de nadagen van Paars ii wordt nog een laatste bijdrageregeling oudkomers 
ingesteld, deze keer voor de gemeenten in Nederland die nog niet in aanmerking 
kwamen voor financiering onder de andere regelingen. Het ging hier veelal om 
kleine gemeenten met een laag percentage oudkomers. Om die reden is besloten dat 
de eis om een meerjarenplan op te stellen voor deze groep niet redelijk was. In plaats 
daarvan is gekozen voor een regeling waarbij gemeenten zelf een aantal trajecten 
mochten aangeven. Op basis van de intekening is per gemeente een aantal trajecten 
vastgesteld. Per traject krijgen de gemeenten een vast bedrag. Daarbij is sprake van 
een vorm van outputfinanciering: gemeenten krijgen een deel bij aanvang van het 
traject, een deel voor de afronding en een extra deel als de deelnemer minimaal één 
nt2-niveau is gestegen. Het is deze systematiek die in 2004 en 2005 ook geldt voor 
de G54 gemeenten, waaronder Gouda, die niet aan het gsb meedoen.

De wereld van de projectleiding
De achtereenvolgende projectleiders van het oudkomersbeleid in Gouda richtten 
zich in feite maar op één ding: de brugprojecten. De initiële projectleidster heeft een 
achtergrond in het onderwijs en trekt zich de in haar ogen achtergestelde positie van 
met name Marokkaanse vrouwen in Gouda persoonlijk aan. Ze is vanaf het begin 
samen met haar counterpart op het roc betrokken bij het concipiëren en opzet-
ten van de brugprojecten. Daarbij hebben ze beiden het gevoel dat hun organisatie 

28 Verg. Notitie Oudkomersbeleid. Ministerie van bzk: 2001.



113Oudkomersbeleid in Gouda 1999-2004

eerder tot last, dan tot hulp is. Het hoofd Educatie van het roc is vanuit een positie 
als directrice van een oude school voor basiseducatie in de grote organisatie van het 
roc gefuseerd. Een organisatie die gedomineerd wordt door de reguliere (mbo-)
beroepsopleidingen. De afdeling Educatie is een relatief zelfstandige eenheid en 
het hoofd heeft beleidsmatig veel ruimte. Ze wordt echter geacht de contractvormen 
en integrale kostprijzen te gebruiken die roc-breed zijn vastgesteld en heeft het 
gevoel dat haar producten erg duur worden doordat ze een deel van de overhead moet 
dragen die de grote roc-organisatie met zich meebrengt. Gedurende de vier jaar 
van het oudkomersproject fuseert het roc bovendien druk door. Aan het begin van 
het project heet het roc het Crabeth-College, vervolgens het roc MidWest en het 
eindigt als id-College. Uiteraard gaat iedere fusie met de nodige veranderingen (en 
kosten) gepaard.

De projectleider van gemeentezijde vindt dat er in haar organisatie onvoldoende 
aandacht is voor de problematiek waarmee zij zich bezighoudt. Binnen haar eigen 
afdeling gaat het nog wel, maar ze heeft bijvoorbeeld veel moeite met de dienst szw, 
waar Bureau Nieuwkomers Plus is ondergebracht. De nadruk op uitstroom en de 
beheersmatige en systematische aanpak waarmee daar wordt gewerkt, botst met 
haar eigen opvattingen over wat er nodig is om de allochtonen te helpen.

Het is vanuit dit perspectief logisch dat de projectleider in eerste instantie probeert 
de middelen uitsluitend voor opvoeders te bestemmen. Als dat niet lukt, kiest zij 
ervoor om de werklozentrajecten ‘weg te organiseren’ door een managementcontract 
met de dienst szw te sluiten. Zij richt haar aandacht op de opvoeders. Daarbij wordt 
een praktische taakverdeling tussen roc en gemeente afgesproken: het roc is ver-
antwoordelijk voor de lessen, de gemeente voor het creëren van de randvoorwaarden.

Het ligt voor de hand aan te nemen dat de eerste projectleider goed in de gaten had 
hoe de rugprojecten in relatie tot het volledige beleid stonden. In de overdracht van 
het dossier aan haar opvolgster is dat overzicht echter verloren gegaan. Redenerend 
vanuit haar eigen belevingswereld heeft ze vooral de nadruk gelegd op het belang 
van de brugprojecten en de weinig coöperatieve houding van szw. Ten tijde van de 
overdracht was de projectgroep reeds ter ziele, waardoor de nieuwe projectleidster 
geen eigen beeld van het hele terrein heeft kunnen vormen. De nieuwe projectleid-
ster is bovendien kort nadat de oude was vertrokken enige tijd uit de roulatie geweest 
in verband met ziekte. Toen ze terugkwam heeft ze de draad opgepakt zoals ze zich 
die herinnerde. Daarbij moest in eerste instantie worden geïnvesteerd in het vullen 
van de monitor. Je zou kunnen stellen dat vanaf dat moment niet langer de originele 
en aanvullende meerjarenplannen het beleidsmatige oriëntatiekader vormden, maar 
de monitor.

Een maatschappelijk probleem on the drift
De ontwikkeling, zowel landelijk als lokaal, van het oudkomersbeleid kan niet los 
worden gezien van de ontwikkeling van het integratiedebat in Nederland.29 Al vanaf 

29 Voor een overzicht van dit debat in de periode 1972-2002 zie Rijkschroeff et al: (2003: 19-58).
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het begin van de jaren negentig ontstaan er in de politiek meer zorgen over de 
ontwikkelingen rond integratie. Met de opkomst van het grotestedenbeleid krijgt 
dit een steeds sterkere verankering in de bredere discussie over de leefbaarheid van 
achterstandswijken. Het lijkt redelijk om het grote belang dat vanaf de jaren negen-
tig wordt gehecht aan inburgering onder andere te interpreteren vanuit een partij-
politiek en ideologisch perspectief.

In het denken over integratie vallen minimaal twee stromingen te onderschei-
den. De ene stroming, die met name in de linkse hoek, maar ook bij vvd-voorman 
Dijkstal aanhang vond, interpreteerde het integratievraagstuk als een achterstan-
denvraagstuk. Het beleid diende vanuit dit perspectief vooral te investeren. Door 
gericht in achterstanden in onderwijs en arbeidsmarkt te investeren zou het inte-
gratievraagstuk worden opgelost. Het liefst diende dit te gebeuren via algemene 
maatregelen, maar waar nodig konden specifieke arrangementen worden gecreëerd 
voor ( groepen) allochtonen. (Vergelijk: Contourennota etnische minderheden (bzk: 
1994); Kansen krijgen, kansen pakken bzk: 1998c).

De andere stroming, bijvoorbeeld vertegenwoordigd door Bolkestein en later 
door Paul Schnabel, Paul Scheffer en Pim Fortuyn, benaderde het integratievraag-
stuk meer vanuit het perspectief van leefbaarheid, veiligheid en (vooral) culturele 
verschillen. De beleidslijn richtte zich hier op aanpassing aan de Nederlandse 
maatschappij. Daarbij zouden de bestaande vrijblijvende arrangementen een meer 
dwingend karakter moeten krijgen. Het ‘vertroetelen’ moest afgelopen zijn. In de 
Paarse kabinetten waren beide stromingen vertegenwoordigd.

Het integratievraagstuk had zo’n hoge maatschappelijke urgentie, dat niets doen 
geen optie was. Het was derhalve zaak elkaar te vinden in een beleid dat beide stro-
mingen in zich vertegenwoordigde en dat voldoende urgentie uitdrukte. Het inbur-
geringsdossier leende zich uitstekend daartoe. Inburgeren past immers zowel in het 
‘investeren-denken’ als het ‘aanpassingsdenken’. Het feit dat gezaghebbende, niet 
politiek gekleurde organen als de wrr, het scp en de rmo zich eveneens uitspraken 
ten faveure van inburgering, versterkte dit nog eens.30 Deze gezamenlijke grond lijkt 
een verklaring te bieden voor het razende tempo waarmee het inburgeringsbeleid – 
zonder dat er evaluaties waren waaruit bleek dat het goed werkte – tussen 1996 en 
2002 is uitgebouwd.

Het feit dat inburgering common ground vormde, wil echter nog niet zeggen dat beide 
stromingen – en de vele schakeringen die daarbinnen bestonden – niet meer van 
invloed waren. Beleid wordt immers niet alleen door de politiek, maar ook in de 
uitvoering gemaakt. (Vergelijk Lipsky (1980) Bij ieder meerjarenplan, iedere beleids-
maatregel, iedere aanbesteding en ieder project speelde opnieuw de discussie tussen 
dwang en motivatie, tegemoetkomen of aanpassen en respect voor eigenheid of 
algemeen belang. Hoe de discussie per keer uitviel was afhankelijk van tal van fac-
toren, maar twee zaken maakten dat in de praktijk het accent vooral lag op de eerste 

30 wrr 1992, 1996; rmo 1998.
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stroming (investeren). De eerste ligt in de voornamelijk linkse oriëntatie van beleids-
vormers en uitvoerders in de lokale praktijk. De tweede oorzaak was dat op lokaal 
niveau vanuit het nodige pragmatisme werd gehandeld. Als mensen niet op het 
centrale aanbod afkwamen, dan moesten ze maar worden opgezocht. Als gemengde 
groepen reden tot niet-deelname waren, moesten ze maar worden gescheiden. Als 
niveau 1 voor velen niet te halen was, moest het maar op niveau 0.

De ontwikkeling van het landelijke oudkomersbeleid laat zich duiden als een toe-
nemende invloed van het aanpassingsperspectief. Deze ontwikkeling in het denken 
heeft op het niveau van beleidsmedewerkers en uitvoerders in het lokale inburge-
ringsveld veel minder plaatsgevonden. De koerswijziging van met name het kabinet 
Balkenende ii – op lokaal niveau vaak opgepakt door grote lokale partijen – heeft in 
het inburgeringsveld dan ook de nodige pijn gedaan en weerstand opgeroepen.

3.6 De effectiviteit van het Goudse inburgeringsbeleid

In deze paragraaf keren we terug naar de centrale vraagstelling van dit onderzoek 
en wordt gekeken in hoeverre er nu uitspraken te doen zijn over de effectiviteit en/of 
kwaliteit van het Goudse inburgeringsbeleid. Vervolgens wordt ingegaan op de 
onderliggende vraag welke factoren een rol hebben gespeeld in het al dan niet reali-
seren van deze effectiviteit en kwaliteit.

Effectief?
Effectiviteit in enge zin draait om de vraag of de doelstellingen van het inburgerings-
beleid zijn gehaald. Maar het is niet meteen duidelijk wat dat in dit geval betekent. 
Want wat was de doelstelling precies?

De vraag naar effectiviteit is door de verschillen en zelfs veranderingen in de for-
muleringen en het veelal ontbreken van criteria moeilijk te beantwoorden. Hoewel 
de behaalde resultaten niet stroken met de kwantitatieve doelstellingen wordt het 
beleid door de betrokkenen in Gouda niet beschouwd als totaal mislukt. Dat geldt 
wel voor de trajecten voor werklozen, die na afloop van het eerste meerjarenplan zijn 
stopgezet. De brugprojecten worden echter als buitengewoon succesvol beschouwd, 
getuige bijvoorbeeld de uitspraak van de gemeenteraad in maart 2005 dat het college 
van B&W dient te zoeken naar manieren om de brugprojecten te continueren.

Al met al moet worden geconstateerd dat er in de casus van het Goudse inburge-
ringsbeleid geen sprake is van effectiviteit en efficiëntie in de klassieke zin van doel-
bereiking. Daarvoor zijn in de eerste plaats de doelen te onduidelijk. Maar dat is niet 
het hele verhaal. Als achter de formele doelstellingen de intentie van het beleid wordt 
geformuleerd als het leren van Nederlands op niveau 2 aan zoveel mogelijke kwets-
bare oudkomers, moet worden vastgesteld dat het beleid grotendeels ineffectief is 
gebleken. De grote hoeveelheid energie die is gestoken in ‘randverschijnselen’ stemt 
daarnaast somber over de efficiëntie. Tegelijkertijd is het verhaal van het Goudse 
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inburgeringsbeleid geen verhaal van een mislukking. Dat vinden de direct betrok-
kenen, dat vindt de auteur dezes en dat vindt u hopelijk als lezer. Veeleer maakt de 
casus duidelijk dat de beleidspraktijk van het lokale inburgeringsbeleid een heel 
ander karakter kent dan de papieren wereld van wetten en regelingen. In de volgende 
paragraaf wordt getracht een aantal factoren te benoemen die in de papieren werke-
lijkheid géén, maar in de beleidspraktijk wél een rol spelen.

Tabel 3.3
Verschillende doelstellingen31

Regeerakkoord Paars II (1998) “Het kabinet streeft ernaar de achterstandssituatie via taal en inbur-
geringsprogramma’s ongedaan te maken.”

Nota kansen krijgen, kansen pakken (1999) ‘het toewerken naar actief burgerschap, met als drie pijlers: onder-
wijs, arbeid en “actief” burger zijn’.33

Regeling inburgering oudkomers G17 (1999) “het vergroten van deelname aan en succesvolle afronding van trajec-
ten voor beheersing van de Nederlandse taal door
werklozen en opvoeders uit de groep oudkomers.”

meerjarenplan oudkomers Gouda (2000) Doelstelling regeling, maar
‘Taalonderwijs staat in de visie van de gemeente Gouda allesbehalve 
op zichzelf […] gebruikmaken van de ruimte die deze doelstelling in 
zich herbergt, om een optimaal succes met de genoemde doelgroep 
te bereiken’

Aanvullende regeling oudkomers G54 (2001) doelstelling Regeling inburgering oudkomers G17, maar aangescherpt 
op verwacht niveau (minimaal 1)

Aanvullend meerjarenplan oudkomers Gouda 
(2001)

gelijk aan MJP, maar extra accent op sociale activering voor werklozen 
(75% extra trajecten mikken op ‘instroom in duaal traject’)

3.7 Invloedsfactoren

In deze paragraaf wordt een aantal factoren aangeduid die in het Goudse een rol 
hebben gespeeld en die wellicht een bredere geldigheid hebben dan deze particuliere 
casus alleen.

Aansluitende logica’s
In de eerste plaats kan worden geconstateerd dat binnen de brugprojecten een één-
op-één relatie is gecreëerd tussen de ambities en logica’s van de deelneemsters en die 
van het project. De officiële beleidsimpuls voor de projecten lag in respectievelijk het 
vergroten van ouderbetrokkenheid bij scholen (originele pilot OCenW) en het vergro-
ten van de deelname aan taaltrajecten (oudkomersbeleid). In de praktijk echter was 
het doel van de projecten een zekere emancipatie van Marokkaanse vrouwen: het ver-

31 Het ministerie van bzk zelf geeft op verzoek van de Algemene Rekenkamer aan dat actief burger-
schap zowel doel als middel is. De term verwijst dus zowel naar het einddoel van integratie, als naar 
een van de drie pijlers om dit einddoel te bereiken (Rijkschroeff et al. 2003 52).
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hogen van hun maatschappelijke participatie en het enigszins doorbreken van hun 
geïsoleerde positie. Om dit te bereiken is goed gekeken naar de belevingswereld van 
de doelgroep. Bij de vormgeving van het project is bovendien veel aandacht besteed 
aan het wegnemen van drempels die mogelijk door de mannen van de doelgroep 
zouden worden opgeworpen. De brugprojecten komen aan alle mogelijke bezwa-
ren van de mannen tegemoet, zodat deze hun vrouwen toestemming zouden geven 
om mee te doen. Tegen deze achtergrond is een project met uiterst lage drempels 
gecreëerd: in de buurt, op de school van de jonge kinderen (het opvoedingsdomein 
van de Marokkaanse vrouw), weinig tijdsinvestering, tijdens schooluren kinderen, 
kinderopvang ter plaatse, geen eigen bijdrage, actieve werving, geen aanwezigheids-
plicht of sanctiedreiging, homogene groepen Marokkaanse vrouwen, vrouwelijke 
docenten.

In tegenstelling tot andere projecten voor allochtone groepen hebben de Brug-
projecten vanaf de start geen enkele moeite gehad met het vinden van deelnemers.

Korte lijnen/uitvoeringsgericht
De projectleiding en uitvoerders van de brugprojecten hebben zich niet of nauwelijks 
beziggehouden met de beleidsmatige of organisatorische inbedding van het project. 
In plaats daarvan is alle aandacht uitgegaan naar de dagelijkse gang van zaken in het 
project. Cruciaal daarbij waren de zeer korte lijnen tussen de uitvoerders (en zelfs 
deelnemers) en de beslissingsbevoegde projectleider.

Grote betrokkenheid
Natuurlijk lagen er onder de werkzaamheden van de bij het project betrokken 
mensen formele afspraken. De projectleider had intern een aantal uren beschik-
baar voor het oudkomersbeleid, de uitvoerders hadden middels het contract met de 
gemeente tijd gekregen. In de praktijk echter vormden deze formele kaders meer 
een soort garantie op salaris dan een strikt kader voor de uit te voeren taken of de te 
maken uren. Alle partijen waren zeer betrokken bij het wel en wee van de deelnemers 
en het project. In de praktijk werden hun bezigheden bepaald door wat er toevallig 
moest gebeuren. Docenten gaven indien gewenst persoonlijke begeleiding of maak-
ten lokalen schoon, begeleiders hielpen met lessen, de coördinator hielp individuele 
deelnemers met persoonlijke problemen, enzovoort.

Geïsoleerde vormgeving
Zoals gezegd zijn er in het oudkomersbeleid weinig verbindingen gelegd tussen de 
brugprojecten en andere beleidsterreinen en projecten. Dat lijkt te hebben bijgedra-
gen aan het succes van het project. Was dat namelijk niet het geval geweest dan was 
er druk ontstaan op ieder van de drie bovengenoemde succesfactoren:
– extreem lage drempels
– zeer uitvoeringsgericht
– grote betrokkenheid
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Bovendien zou het goed kunnen zijn dat een bemoeienis door andere beleidsme-
dewerkers, leidinggevenden of bestuurders tot bijsturing en overbelasting van het 
project zou hebben geleid. Bijvoorbeeld door de doelstellingen op het gebied van taal 
te hoog te stellen, door de monoculturele en seksespecifieke invulling te doorbreken 
of door nog andere doelstellingen – bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarktpar-
ticipatie – aan het project te koppelen.

Een ongrijpbaar thema
Integratie en inburgering zijn ongrijpbare thema’s. Er is in de hele periode van het 
oudkomersbeleid (1999-2003) continu discussie over deze onderwerpen en de invul-
ling ervan verschuift voortdurend. Op lokaal niveau hebben de brugprojecten daar-
van, vanwege hun geïsoleerde vormgeving, weinig hinder ondervonden. Wel echter 
hebben de schuivende definities en doelstellingen op rijksniveau ertoe geleid dat 
deze projecten, die in 1999 nog prima binnen de grenzen van het oudkomersbeleid 
vielen, in de loop der tijd steeds meer op gespannen voet met de rijksbeleidskaders 
zijn komen te staan. De taalresultaten waren onvoldoende, er werden geen harde 
afspraken gemaakt met deelnemers en er werd veel te veel aandacht besteed aan 
randvoorwaarden, zoals kinderopvang en reiskosten, waarvoor het oudkomersbeleid 
uiteindelijk niet was bedoeld.

In met name de vormgeving van de werklozentrajecten is daarnaast te zien dat 
de onduidelijke inhoud van het begrip inburgering ook daadwerkelijk tot inertie en 
conflict leidde. In de ogen van Sociale Zaken kon inburgering worden opgevat als een 
specifieke vorm van arbeidsmarktreïntegratie. Uitstroom naar werk was in hun ogen 
gelijk aan ‘ingeburgerd’. De projectleider was het daarmee oneens en claimde een 
prioriteit van taalverwerving, ook als uitstroom mogelijk was.

Kennis ontbreekt
Hoewel inburgerings- en integratieproblemen zich al geruime tijd in Nederland 
manifesteren en er eveneens al lang activiteiten worden ontplooid om dit tegen te 
gaan, is er eigenlijk niet of nauwelijks kennis over hoe dat moet. De in het kader van 
nt2-onderwijs aangeboden cursussen zijn vrijwel nooit geëvalueerd en voor zover ze 
dat wel zijn, zijn de resultaten vaak niet goed. Hetzelfde geldt voor duale trajecten, 
voor wervings- en motivatiemethodieken, voor cursussen opvoedingsondersteuning, 
et cetera. Soms zijn er wel goed geëvalueerde projecten, maar als deze worden geko-
pieerd in een nieuwe context leiden ze vaak niet tot een goed resultaat. Het ontbre-
ken van bewezen effectieve instrumenten leidt ertoe dat of iedere keer veel energie 
wordt gestoken in het zelf ontwikkelen van ideeën, of instrumenten worden ingezet 
waarvan de werkzaamheid op zijn best onbewezen en op zijn slechts bij voorbaat 
afwezig is.

Geforceerde doelstellingen
Het oudkomersbeleid in de gemeente Gouda bestaat in feite uit de voortzetting en 
opschaling van twee reeds bestaande activiteiten. Duale taal-werktrajecten voor 



119Oudkomersbeleid in Gouda 1999-2004

werklozen en de brugprojecten voor opvoeders. De maatschappelijke doelstellin-
gen die daarmee worden nagestreefd zijn respectievelijk uitstroom uit de bijstand, 
en emancipatie en maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen en betere 
kansen voor hun kinderen. Beide doelstellingen worden lokaal en landelijk breed 
gedragen, maar er zijn geen of onvoldoende middelen voor beschikbaar.

De doelstellingen wijken af van de doelstelling van de regeling oudkomers. Het 
heeft er alle schijn van dat de doelstellingen van de reeds bestaande activiteiten zijn 
‘omgezet’ op een dusdanige wijze, dat ze onder het oudkomersbeleid voor financie-
ring in aanmerking kwamen. Daardoor ontstaat ook de verdenking dat de opstellers 
van het meerjarenplan zelf niet hebben verwacht dat de beoogde doelstellingen op 
het gebied van taal behaald zouden worden.32 Het feit dat de financiering niet afhing 
van het daadwerkelijk realiseren van de resultaten maakte dit mechanisme mogelijk.

Dit proces waarin aan hetzelfde project al naar gelang de financieringsgrondslag 
verschillende doelstellingen worden gehangen, of tenminste verschillende accen-
ten worden gelegd, wordt in het geval van de brugprojecten bevestigd door latere 
ontwikkelingen. Brugprojecten worden gefinancierd uit het veiligheidsbeleid, de 
wijkaanpak en de Brede school. De doelstellingen bewegen inhoudelijk mee met de 
beleidsvelden waaraan ze gekoppeld worden.

Overspannen verwachtingen
Bij gebrek aan kennis over wat werkt en dus wat mogelijk is, is het ook niet mogelijk 
om doelstellingen te toetsen op realiseerbaarheid. Wie de ideeën en schattingen van 
praktijkmensen en experts – voor zover aanwezig33 – afzet tegen de geformuleerde 
politieke doelstellingen kan weinig anders dan concluderen dat deze doelstellin-
gen wel erg rooskleurig zijn. Door de bank genomen suggereren de doelstellingen 
dat het met relatief weinig middelen in een relatief korte periode mogelijk is om de 
doelgroep van het oudkomersbeleid van vrijwel niet ingeburgerd tot ‘niet-alleen-
ingeburgerd-maar-ook-maatschappelijk-actief’ te krijgen. De ervaringen met twintig 
jaar onderwijs aan allochtonen, met integratieprojecten en met andere grootscha-
lige immigratie- en emancipatieprocessen wijzen echter in een diametraal andere 
richting.

Het is duidelijk dat bij het formuleren van de doelstellingen een zekere politieke 
logica heeft gespeeld, die er op neer komt dat het nemen van de verantwoordelijkheid 
voor het oplossen van maatschappelijke problemen – los van de vraag of en hoe dat 
mogelijk is – electoraal gunstig is. Overigens zijn deze overspannen verwachtingen 
door de uitvoerende sectoren (volwasseneneducatie, welzijnswerk, reïntegratieorga-
nisaties) eerder aangewakkerd dan afgeremd. Hier lijkt de kans op het binnenhalen 

32 De projecten ‘In de buurt’ – die zijn opgezet als vervolg voor de deelnemers aan de brugprojecten – 
hebben geen taaldoelstelling, maar richten zich puur op participatie in de buurt.

33 De in bijlage B bij dit onderzoek opgenomen beschrijving van de ‘state-of-the-art’ in het oudkomers-
beleid, kan als een weergave van deze praktijk/expertkennis worden bezien.
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van extra middelen de overhand te hebben gehad op de reeds bestaande ervaringen 
op het terrein van integratie en inburgering.

Geen geïsoleerde (doelrationele) ontwikkeling
Het inburgeringsbeleid in Gouda is weliswaar redelijk autonoom vormgegeven, 
maar desondanks is er geen sprake van dat alle relevante beslissingen rationeel zijn 
af te leiden uit de overkoepelende doelstelling van het beleid. Op zijn minst spelen de 
volgende andere doelstellingen een rol:
– verhogen veiligheid (doelstelling integraal veiligheidsbeleid);
– uitstroom uit de bijstand (doelstelling lokaal wwb-beleid);
– verhogen leefbaarheid (doelstelling wijkaanpak):
– bezuinigingen (doelstelling OptimaForma).

Er spelen, kortom, meerdere doelstellingen die met elkaar interfereren zonder dat er 
sprake is van een duidelijk boven- of onderschikking.

Verstarring
De eisen van rechtmatigheid, voorspelbaarheid en transparantie leiden ertoe dat 
overheidsuitgaven dienen te worden vastgelegd in juridische en beleidsstukken. Dat 
heeft echter als consequentie dat er een zekere verstarring optreedt. Het oudkomers-
beleid laat dat mooi zien. Het beoogd maatschappelijk effect uit het regeerakkoord is 
integratie (actief burgerschap). Inburgering wordt daarbij gezien als eerste stap. En 
in de regeling oudkomers wordt inburgering geoperationaliseerd op zo’n manier dat 
taal centraal staat. Het Goudse beleid heeft wel integratie tot doel, maar niet alleen 
via trajecten rond taalbeheersing. Uiteindelijk staat het Goudse beleid daardoor op 
gespannen voet met de steeds verder aangescherpte regelingen oudkomers. En uit-
eindelijk valt een deel van de activiteiten dus buiten de financieringsruimte.

Geen tabula rasa
Het eerste officiële inburgeringsbeleid van de gemeente Gouda begint met het 
meerjarenplan Oudkomers uit het eerste kwartaal van 2000.34 Het is echter bepaald niet 
zo dat dit betekent dat er nog geen inhoudelijke, organisatorische of institutionele 
structuren waren waarbinnen dit beleid zijn vorm moest krijgen. Zo bestond er al 
relevant beleid rondom volwasseneneducatie en welzijn en rond de integratie van 
uitkeringsgerechtigde allochtonen. Organisatorisch was de fusie tussen de afdelin-
gen Welzijn en Onderwijs al een feit, was het inburgeringsdossier reeds belegd bij 
deze afdeling en trok de afdeling szw zijn eigen spoor. Institutioneel was het roc 
reeds gevormd en dat had een monopoliepositie met betrekking tot taallessen aan 
allochtonen. Daarnaast kunnen de Stichting Welzijn Gouda, de Stichting Spel en 
Opvoeding en de diverse allochtone zelforganisaties worden aangewezen als reeds 
gevestigde instituties. Dat betekent dat het beleid niet kon worden geformuleerd op 

34 Eventueel kan ook de lokale verordening win (1998) als beginpunt worden aangewezen.
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basis van een van de grond af te construeren beleids- en uitvoeringswerkelijkheid. 
Voor de nieuw te ontwikkelen praktijk vormden deze zaken het gegeven kader.

Onbeïnvloedbare factoren/pech
In de vorige paragraaf is er reeds op gewezen dat de ontwikkeling en uitvoering van 
het Goudse inburgeringsbeleid zijn beïnvloed door factoren die onmogelijk van tevo-
ren konden worden voorzien. Te denken valt aan
– de aanslagen van 11 september
– de reisplannen en ziekte van de opeenvolgende projectleiders
– de moord op Pim Fortuyn
– de onverwachte totstandkoming van de kabinetten Balkenende

Ambtenaren zijn ook mensen
In de klassieke bureaucratieopvatting van bijvoorbeeld Weber zijn ambtenaren min 
of meer gedepersonificeerde actoren die loyaal de opdrachten van bestuurders uit-
voeren en die worden gedreven door doelrationaliteit. Het is bijna een open deur om 
te constateren dat dit in ieder geval in de praktijk van deze casus niet het geval is. Zo 
valt te constateren dat er in het geval van de brugprojecten een duidelijke sympathie 
bestaat tussen de gemeentelijk projectleider en de directeur van de afdeling Educa-
tie van het roc. Omgekeerd is er een behoorlijke antipathie vanuit de projectleider 
richting de werkwijze en benadering van de afdeling szw en op persoonlijk vlak 
jegens hun contactpersoon. Daarnaast hechten ook ambtenaren aan vakanties en 
weekenden, steken ze meer tijd in dingen die goed gaan dan in dingen die moeizaam 
lopen en hebben ze hun persoonlijke opvattingen over wat in beleid en maatschappij 
belangrijk is.
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4 Inburgering en integratie in Amsterdam (1975-2004)

4.1 Immigratiegeschiedenis

Als grootste stad van Nederland kent Amsterdam een eeuwenlange geschiedenis 
van migratie. De ontwikkelingen die samenhangen met de huidige integratiepro-
blematiek begonnen echter pas in de jaren zestig van de twintigstee eeuw. Vanaf 
1960 werft de overheid werknemers in het buitenland. In eerste instantie vooral in 
Spanje, Portugal, Italië, Joegoslavië en Griekenland, maar al snel ook in Turkije en 
Marokko.1 In de jaren zeventig komt er vervolgens rond de onafhankelijkheid van 
Suriname een grote instroom van mensen uit dit voormalige koloniale onderdeel van 
het koninkrijk.

In de periode na 1980 groeit het aantal allochtonen verder door, ditmaal met de 
gezinshereniging van gastarbeiders als dominante drijvende factor. Vanaf 1985 tot 
2000 is er vervolgens een zeer grote instroom van vluchtelingen, terwijl vanaf 1990 
de gezinsvorming van tweede generatie gastarbeiderkinderen een verdere immi-
gratiestroom op gang brengt.2 Uit deze tijd stamt ook de gewoonte om in de cijfers 
een onderscheid te maken tussen westerse en niet-westerse allochtonen. De eerste 
groep bestaat grotendeels uit Belgen en Duitsers en bevat verder mensen uit de rest 
van de Europese Unie (eu), Noord-Amerika en Japan.3 De niet-westerse allochtonen 
zijn gastarbeiders van buiten de eu (met Turkije en Marokko als grootleveranciers), 
Surinamers en Antilianen en vluchtelingen uit met name Afrika en Azië. De reden 
voor het onderscheid is behalve juridisch (de eu kent vrij verkeer van personen) ook 
inhoudelijk. Naarmate ‘buitenlanders’ vaker werden geassocieerd met problemen, 
moet een precisering worden gegeven van wat ‘buitenlanders’ zijn.

Er zijn geen cijfers bekend over de precieze aantallen allochtonen in Amsterdam 
door de jaren heen, maar een reconstructie op basis van landelijke cijfers (vanaf 1972) 
leidt tot tabel 4.14/5

1 In 1964 tekenden Turkije en Nederland een officieel wervingsverdrag, dat met Marokko volgde 5 jaar 
later. 

2 Zie www.integratienet.nl.
3 Saillant detail is natuurlijk dat met de uitbreidingen van de eu allerlei groepen die van oudsher tot 

de problematische gastarbeiders werden gerekend, plotseling tot de niet-problematische westerse 
allochtonen hoorden. Italië was vanaf het begin lid van de eu, in 1986 traden Spanje en Portugal 
toe, Hongarije en voormalig Tsjecho-Slowakije volgden in 2004 en wat het voormalige Joegoslavië 
betreft: een deel is sinds 2004 lid van de eu (Slovenië), een deel is kandidaat-lid (Kroatië) en een deel 
blijft vooralsnog buiten de eu (Servië, Bosnië, Montenegro).

4 Aannames: 1) aandeel Amsterdam in totale Nederlandse allochtonenpopulatie is constant; 2) aan-
deel Amsterdam per etnische groep is constant. De aannames leiden tot een voorspellingswaarde 
van >90% voor de jaren waarvoor wel direct cbs-gegevens bekend zijn (1996 en verder). Het werkelijk 
aantal allochtonen in 2000 en 2005 ligt iets lager dan in tabel gesuggereerd.

5 Voor de jaren na 1990 zijn meer cijfers bekend. Deze stroken met de schattingen die hier zijn gepre-
senteerd. Vergelijk: Dagevos en Odé 2003; Engbersen et al. 2005.
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Tabel 4.1
Aantal niet-westerse allochtonen in Amsterdam (afgerond op duizendtallen)

Turkije Marokko Suriname Antillen
overig niet-
westers

totaal niet-
westers

1972 3.000 5.000 12.000 2.000 5.000 28.000

1975 6.000 6.000 19.000 3.000 8.000 43.000

1980 12.000 14.000 34.000 4.000 15.000 82.000

1985 16.000 23.000 43.000 5.000 22.000 113.000

1990 22.000 34.000 50.000 7.000 30.000 149.000

1995 28.000 45.000 60.000 8.000 45.000 194.000

2000 33.000 54.000 65.000 10.000 68.000 242.000

2005 34.000 65.000 71.000 12.000 89.000 293.000

Bron: SCP

Deze cijfers maken duidelijk dat het aandeel niet-westerse allochtonen in de Amster-
damse bevolking explosief is gegroeid. Een overzicht staat in tabel 4.2.

Tabel 4.26

Aandeel niet-westerse allochtonen6

1972 3,5%

1975 5,7%

1980 11,4%

1985 16,7%

1990 21,4%

1995 26,9%

2000 33,1%

2005 39,4%

Bron: CBS/Gemeente Amsterdam

4.2 Continue integratieproblemen

Toen in de loop van de jaren zestig de eerste gastarbeiders naar Nederland – en naar 
Amsterdam – kwamen, werd er weinig aandacht besteed aan hun maatschappelijke 
positie. De wervingscontracten stipuleerden dat het ging om ongehuwde mannen, 
die voor maximaal drie jaar in Nederland kwamen werken. Zowel bij de gastarbei-
ders zelf, als bij maatschappij en politiek was er geen twijfel over de tijdelijkheid 
van hun verblijf. De gastarbeiders verbleven doorgaans in door hun werkgevers of 

6 De verschillen tussen de groei van het aantal en het aandeel allochtonen wordt verklaard doordat 
de totale Amsterdamse bevolkingsomvang in de beschreven periode eerst een scherpe daling 
doormaakte (van 807.742 inwoners in 1972 tot 675.579 inwoners in 1985) om vervolgens weer te gaan 
stijgen (naar 742.783 inwoners in 2005).



124 Inburgering en integratie in Amsterdam (1975-2004)

wervingsbureaus geregelde pensions, waar zij met meerdere personen een kamer en 
voorzieningen deelden.

Onder druk van het bedrijfsleven werden beide voorwaarden uit de wervings-
contracten al snel opgerekt. Geconfronteerd met enerzijds de blijvende krapte op 
de arbeidsmarkt en anderzijds een gevoel van kapitaalvernietiging bij het terugstu-
ren van mensen, pleiten werkgeversorganisaties met succes voor het toestaan van 
langduriger verblijf en voor het loslaten van de bepaling dat de mannen ongehuwd 
dienden te zijn.7/8

De late jaren zeventig en vroege jaren tachtig vormen in retrospectief een cruciale 
periode in de geschiedenis van wat inmiddels de integratieproblematiek heet. In die 
periode werd Nederland getroffen door een economische recessie die veel bedrijven 
noopte tot sluiting of grootschalige saneringen. De sectoren waar de klappen vallen 
zijn vooral de industriële sectoren. Juist daar werken op grote schaal gastarbeiders. 
In tegenstelling tot wat algemeen werd aangenomen, gingen deze mensen echter 
niet terug naar hun land van herkomst toen ze hun baan verloren; ze bleven in Neder-
land. Daaraan lag een complex van factoren ten grondslag, waarbij in ieder geval een 
rol speelden:
– de hoop om snel weer werk te vinden;
– de situatie in Nederland mét een uitkering werd geprefereerd boven terugkeer 

naar het land van herkomst;
– een deel van de groep had net hun vrouw laten overkomen en voor de kinderen 

werden de mogelijkheden in Nederland positief ingeschat.

In dezelfde periode werd Nederland – en Amsterdam in het bijzonder – geconfron-
teerd met een grote instroom van Surinamers, die voorafgaand aan en volgend op de 
onafhankelijkheid van hun land naar Nederland emigreerden.

In een periode van nog geen tien jaar sloeg de sociaal-economische positie van 
etnische minderheden (zoals ze dan worden betiteld) om. In 1975 waren het nog zeer 
welkome en productieve arbeidskrachten, in 1985 kende Nederland plotseling een 
grote groep allochtonen die een uitkeringssituatie had. Voor een steeds groter deel 
ging het daarbij niet om alleenstaande mannen, maar om gezinnen.

Met de hereniging en vorming van gezinnen door gastarbeiders enerzijds en de 
komst van Surinaamse families anderzijds, veranderde ook de huisvestingsitu-
atie. Waar buitenlandse werknemers in eerste instantie vooral in pensions verble-
ven, zochten gezinnen een plekje op de reguliere woningmarkt. En wel – daartoe 
gedwongen door hun lage inkomen – aan de onderkant van deze markt.9 Zo ontston-

7 In de praktijk werd hieraan door de wervers geen aandacht geschonken. Ook gehuwde mannen 
werden geworven, maar zij moesten wel hun gezin in het land van herkomst achterlaten.

8 Overigens is de discussie over beide voorwaarden al grotendeels gevoerd in de vroege jaren zestig. 
Onderwerp van discussie waren vooral Spaanse gastarbeiders.

9 De keuze van allochtonen voor de woningen met de allerlaagste huren kan deels worden verklaard 
uit hun objectief lage inkomen. Maar de wens om van dat (lage) inkomen ook nog eens een deel 
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den er concentraties van allochtonen in die buurten waar de huurprijzen het laagst 
lagen. En als een gevolg daarvan ontstonden er situaties waarin de vaak grotere 
allochtone families huizen bewoonden, die kwalitatief en qua oppervlakte maar net 
voldeden. Daarin school op zijn beurt een van de redenen voor allochtone jeugdigen 
om een groot deel van hun leven op straat door te brengen, wat weer bijdroeg aan 
(gevoelens van) overlast (Brassé en Krijnen 2005; Laan Bouma-Doff 2005).

In Amsterdam zijn de concentraties van gastarbeiders in eerste instantie vooral 
te vinden in de wijken tussen het centrum en de Ringweg A10, zoals De Baarsjes, 
de Indische Buurt en Bos en Lommer. Surinamers die zich in Amsterdam vestigen 
komen op zeer grote schaal terecht in de Bijlmermeer. In dit vestigingspatroon is 
naast de dominante factor huurprijs ook te herkennen dat mensen van dezelfde etni-
sche herkomst zich in dezelfde buurten vestigen. Daarbij lijkt deels de wens om ‘bij 
elkaar’ te wonen tot uiting te komen, maar ook de werking van informele netwerken 
op de moeilijke Amsterdamse woningmarkt speelde waarschijnlijk een rol (Dagevos 
en Odé, 2003).

Naast een zwakke positie op de arbeidsmarkt en de woningmarkt, werden in deze 
periode ook andere sociale problemen zichtbaar. Zo deden kinderen van allochto-
nen het slechter op school dan autochtonen. In de tweede helft van de jaren tachtig 
begonnen zich in grote steden meer elementen voor te doen van wat we nu het inte-
gratievraagstuk noemen. In sommige wijken nam het aandeel allochtone leerlingen 
op scholen sterk toe, wat leidde tot een ‘witte vlucht’ van autochtone ouders die hun 
kinderen op andere scholen plaatsten. Daarnaast ontstonden er in veel grotestads-
wijken problemen met leefbaarheid (avant la lettre) naarmate groepen allochtone 
jeugdigen en jongeren zich steeds nadrukkelijker op straat manifesteerden. De daar-
aan gerelateerde (kleine) criminaliteit en overlast groeiden snel.

Gevoegd bij een door een laag inkomen, overbevolking en een cultureel bepaalde 
omgang met de woning en leefomgeving achteruitgaande fysieke kwaliteit van 
woning en publieke ruimte, leidden al deze verschijnselen tot een – met name in 
autochtone ogen – razendsnelle verloedering van buurt en wijk. Een snelle opkomst 
van ‘allochtone’ voorzieningen zoals moskeeën, culturele centra en etnische detail-
handelzaken vergroten het gevoel van vervreemding onder autochtonen verder.10

terug te laten vloeien naar het land van herkomst (naar familie of naar bijvoorbeeld een woning voor 
de oude dag) speelt een aanvullende rol.

10 Interessant is dat er eigenlijk geen cijfers beschikbaar zijn over kleine criminaliteit, overlast en ver-
loedering in Amsterdam. Laat staan dat er veel bekend is over het aandeel van allochtonen daarin. 
Ook hier lijkt de eerder beschreven combinatie van onoplettendheid en politieke correctheid een 
rol te spelen. Er is overigens weinig discussie over de vraag of de genoemde ontwikkelingen zich 
hebben voorgedaan. In de tweede helft van de jaren negentig werd we onderzoek gedaan en bleken 
de cijfers schrikbarend hoog te zijn. Cijfers uit de periode zelf zijn echter nauwelijks beschikbaar. 
Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat bijvoorbeeld de stadsvernieuwing al stamt uit de 
vroege jaren zeventig. Schijnbaar waren er dus ook al problemen met de (fysieke) kwaliteit van de 
probleemwijken voordat zich daar op grote schaal allochtonen vestigden.
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Een indicator voor de onvrede onder de autochtone stadsbevolking vormt het aantal 
Amsterdammers dat in de gemeenteraadsverkiezingen zijn stem uitbracht op een 
extreemrechtse partij. Dat gebeurt voor het eerst in 1986 en kent in 1994 zijn hoog-
tepunt. Daarna loopt het aantal stemmen op extreemrechts terug. Een verklaring 
daarvoor lijkt eerder te liggen in de toegenomen aandacht voor leefbaarheid en 
integratie bij meer mainstream partijen, dan voor een afnemend gevoel van onvrede 
bij autochtone bewoners. (College-akkoord gemeente Amsterdam, 1998)

Tabel 4.3
Uitslagen extreem-rechts in lokale verkiezingen Amsterdam

1986 1990 1994 1998

Centrum democraten 0,9% 4,4% 7,9% 1,5%

Centrumpartij 2,6% 2,4% 1,8% -

Totaal 3,5% 6,8% 9,7% 1,5%

Bron: Gemeente Amsterdam

4.3 Aandacht voor inburgering

Opgave: de inburgeringsdoelgroep
In dit hoofdstuk staat het Amsterdamse inburgeringsbeleid centraal. Als inburge-
ring daarbij wordt opgevat als een redelijke beheersing van de Nederlandse taal en 
een basiskennis van de Nederlandse samenleving, dan wordt duidelijk dat niet alle 
(niet-westerse) allochtonen tot de doelgroep behoren. Er zijn minimaal twee groepen 
aan te wijzen, die niet tot de doelgroep behoren. In de eerste plaats alle allochtonen 
van de tweede generatie. Zij zijn hier naar school gegaan en kunnen derhalve als 
ingeburgerd worden beschouwd. De tweede categorie betreft de (oud)rijksgenoten: 
Surinamers, Antillianen en Arubanen. Zij hebben in hun vaderland Nederlands 
onderwijs genoten en bovendien de nodige kennis van de Nederlandse samenleving 
meegekregen. Deze groep kan echter niet zomaar worden afgeschreven als doel-
groep van de inburgering. Een behoorlijk deel heeft de taal namelijk niet opgepikt 
(ondanks de les op school) en is grotendeels onbekend met de Nederlandse samen-
leving. Het scp heeft in 1999 geschat dat het om 50% van de doelgroep gaat (Tesser 
1999). Dat leidt tot de volgende tabel.
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Tabel 4.4
Doelgroep inburgeringsbeleid Amsterdam, eerste generatie allochtonen 

Turkije Marokko
Suriname 
(50%) Antillen (50%)

overig niet-
westers totaal 

1972 3.000 4.000 4.000 1.000 4.000 16.000

1975 5.000 6.000 8.000 1.000 6.000 26.000

1980 10.000 12.000 14.000 1.000 12.000 49.000

1985 13.000 17.000 17.000 2.000 17.000 66.000

1990 15.000 24.000 18.000 3.000 22.000 82.000

1995 19.000 29.000 20.000 3.000 32.000 93.000

2000 20.000 32.000 21.000 3.000 48.000 124.000

2005 22.000 35.000 22.000 4.000 62.000 135.000

Bron: SCP

Het aantal allochtonen dat in de periode 1970-2005 in Amsterdam heeft gewoond, 
is uiteraard een stuk hoger dan de hier gepresenteerde aantallen. Jaarlijks vertrekt 
3% van de Amsterdammers uit de stad. Hoewel precieze cijfers uit eerdere jaren 
ontbreken, is daarbij bekend, dat in ieder geval de laatste jaren het aandeel alloch-
tonen onder deze ‘vertrekkers’ hetzelfde is als hun aandeel in de bevolking. Als dat 
altijd zo geweest is, dan moet voor het totaal aantal allochtonen dat in deze periode 
in Amsterdam heeft gewoond, het aantal uit 2005 worden verhoogd met rond de 
150.000 personen. Dat levert een totale groep van bijna 450.000 personen op. Het ligt 
in de rede om aan te nemen dat onder de groep wegtrekkers de eerste generatie sterk 
oververtegenwoordigd is. Wel moet opnieuw gecorrigeerd worden voor de reeds 
ingeburgerde rijksgenoten. Op die manier kan worden beredeneerd dat de totale 
groep potentiële inburgeraars die tussen 1970 en 2005 in Amsterdam heeft gewoond 
(of nog woont) tussen de 220.000 en 240.000 personen is geweest.

Aandacht voor inburgering?
Anno 2007 is er geen discussie meer over het belang van inburgering in het inte-
gratieproces. Politieke partijen van links tot rechts, autochtonen én allochtonen 
onderschrijven dat het beheersen van de Nederlandse taal en basiskennis van de 
samenleving een voorwaarde is voor succesvolle maatschappelijke participatie. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de kamerbrede steun voor de filosofie achter de inburgerings-
plannen van toen nog minister Verdonk.11 Alleen over de uitwerking en invulling van 
de voornemens is politieke discussie.

Maar het grote belang dat tengenwoordig wordt gehecht aan inburgering is van 
betrekkelijk recente datum. Pas in de loop van de jaren negentig wint het onder-

11 Zie bijvoorbeeld Verslag Wet Inburgering, 29 november 2005 (tk 30 308-6)
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werp aan prominentie. Voor die tijd werd in het integratiebeleid, zowel landelijk als 
lokaal, met name ingegaan op werkgelegenheid, huisvesting en activiteiten rondom 
de eigen cultuur.

Dat wil overigens niet zeggen dat er in de periode vóór 1990 geen taalcursussen 
aan allochtonen werden aangeboden. Dat gebeurde wel degelijk, maar dan onder 
de vlag van volwasseneneducatie, waarbij herscholing, omscholing, vorming en 
ontplooiing de belangrijkste doelstellingen waren. In eerste instantie werden deze 
cursussen met name door vrijwilligers vanuit het particulier initiatief gegeven, maar 
in de loop van de jaren tachtig gaat de gemeente meer in educatie investeren. Een 
belangrijk deel van de cursussen betrof taalonderwijs. In de gemeente Amsterdam 
werd in 1990 80% van de cursussen volwasseneneducatie gevolgd door allochtonen. 
De overgrote meerderheid van hen volgde een taalcursus.12

Vanaf de jaren negentig wordt het aanbod aan taalcursussen uitgebreid. Eerst voor 
nieuwkomers (allochtonen die uit het buitenland naar Nederland komen), vanaf 1999 
ook voor zogenaamde oudkomers (allochtonen die al langer in Nederland wonen, 
maar desondanks de taal niet machtig zijn).

Tabel 4.5
Kwantitatieve ontwikkeling inburgeringsbeleid

jaar aantal trajecten (gemeente)14 budget (gemeente)

1980 500 € 45.000,-15

1985 2.000 (educatie) € 1.800.000,-16

1990 4.000 (educatie) € 3.600.000,-17

1995 7.700 (2200 nieuwkomers, 5000 educatie) € 14.500.000,-18

2000 12.300 (2000 nieuwkomers, 4600 oudkomers, 5.700 educatie) € 36.000.000,-19

2004 14.700 (3700 nieuwkomers, 4000 oudkomers, 7000 educatie) € 60.000.000,-20

Bron: SCP 

Ondanks (of misschien wel juist door) de toenemende aandacht voor inburgering, 
is er in de recente geschiedenis van Amsterdam geen moment waarop er evenwicht 
bestaat tussen het aanbod van en de vraag naar taalcursussen. Er is in ieder geval 
vanaf 1990 sprake van een continue wachtlijst met een forse omvang.13

12 Gemeente Amsterdam: Programma basiseducatie 1991.
13 1992: 3000 personen; 1995: 2700 personen; 2001: 1700 personen. Gemeente Amsterdam, Programma 

basiseducatie 1992; Gemeente Amsterdam, Educatief plan voor volwassenen 1995; M. Brink, F. Dinjens, R. 
Oude Ophuis en A. Westerhuis (2001) Wachtlijsten voor oudkomers voor nt2, de situatie in de periode tussen 
1 juli 2000 en 1 mei 2001. eindrapport. ’s Hertogenbosch: cinop.



129Inburgering en integratie in Amsterdam (1975-2004)

Conclusies
Bovenstaande leidt tot de volgende conclusies.
– De maatschappelijke investering in inburgering is groot.
– Het aantal trajecten neemt door de jaren heen fors toe.
– Er is desondanks gedurende de hele periode sprake van een (grote) wachtlijst voor 

taalonderwijs.
– De budgetten stijgen zeer sterk.
– De prijs per traject stijgt van rond de € 100 begin jaren tachtig, via € 1000 begin 

jaren negentig, tot € 3.000 à € 4.000 in de periode 2000-2005.

4.4 Wie doet wat in de Amsterdamse inburgering?

Begin jaren tachtig
In het begin van de jaren tachtig voert de gemeente Amsterdam nog geen inburge-
ringsbeleid. De enige bron die beschikbaar is om een indruk te geven van wat er in 
die jaren gebeurd op het gebied van taalonderwijs en maatschappelijke oriëntatie van 
allochtonen, is een inventariserend onderzoek naar volwasseneneducatie van een 
paar jaar eerder (Hoornweg en Seleky 1977). Uit dit onderzoek komt naar voren dat er 
in Amsterdam meer dan 350 soorten activiteiten plaatsvinden die onder het label vol-
wasseneneducatie kunnen worden geplaatst (Hoornweg en Seleky 1977: 5). Wellicht 
het meest veelzeggend is dat in dit onderzoek acht categorieën worden gehanteerd 
om het aanbod in te delen, maar dat er geen Nederlands voor buitenlanders tussen 
zit.14 Ook in de kwalitatieve beschrijving van het aanbod komt geen verwijzing naar 
nt2 voor.15

In het toekomstgerichte deel van het onderzoek, waarin experts is gevraagd naar 
hun analyse van de toekomstige behoefte, is wel enige aandacht voor dit onderwerp. 
Een kwart van de respondenten geeft aan in de toekomst een behoefte te zien rond 
‘activiteiten voor buitenlanders’ (Hoornweg & Seleky 1977: 70). Op dat moment 
verblijven er in Amsterdam al meer dan 60.000 allochtonen. Schijnbaar begint op 
dat moment in het educatieveld mondjesmaat het besef door te dringen dat het geen 
tijdelijk verblijf betreft. De buitenlanders zijn er om te blijven.

Begin jaren negentig
Aan het begin van de jaren negentig is de situatie drastisch veranderd. Onder de vlag 
van basiseducatie kent Amsterdam een jaarlijks aanbod van 4000 cursussen voor 
buitenlanders. Het gaat ieder jaar om 2000 nieuwe instromers en 2000 deelnemers 
die zijn doorgestroomd uit het voorafgaande jaar. Daarmee vormen deze cursussen 
bijna 80% van het totale basiseducatieaanbod. De lessen worden gegeven op zeventig 
locaties, door een drietal aanbieders, te weten:

14 Er is weliswaar een categorie taalcursussen, maar dit betreft vreemde talen voor Nederlanders 
(Engels, Duits, Frans, Spaans, etc).

15 Wel meldt één van de auteurs tijdens een interview dat er ook toen al sporadisch groepjes buitenlan-
ders taalles kregen in buurthuizen, bijvoorbeeld in de Spaarndammerbuurt. 
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– de Amsterdamse School voor Volwassenen, voorheen de Gemeentelijke Instelling 
voor Basiseducatie;

– de Open School voor Volwassenen, Stichting voor Wijkgerichte Basiseducatie;
– Minerva (in het stadsdeel Osdorp), werkeenheid van de Stichting Welzijn Weste-

lijke Tuinsteden.

Er worden in totaal 800.000 contacturen geboden. Dit gebeurt in cursussen die in 
80% van de gevallen een jaar duren en een tot twee dagdelen per week in beslag 
nemen. Er wordt gewerkt in groepen van gemiddeld tien tot elf deelnemers. 
De gemeente merkt daarbij op dat er inhoudelijk weinig aan de cursussen verandert, 
maar dat wel de organisatie wordt veranderd om een hogere effectiviteit te bereiken:

‘In grote lijnen is het aanbod en de daarmee bereikte doelgroep gelijk gebleven. Veranderin-
gen spitsen zich ten opzichte van 1990 voornamelijk toe op de organisatie van het aanbod 
en inhoudelijke aspecten hiervan om de effectiviteit te vergroten en leerlijnen voor cursisten 
zo duidelijk en zo kort mogelijk te maken. Experimenten met gescheiden leerlijnen met 
verschillend doel en uitstroomniveau zijn verder uitgewerkt en geformaliseerd. Dit betreft de 
doorstroomgerichte leerlijn en de lijn gericht op maatschappelijke participatie, waarop het 
aanbod verder dient te worden afgestemd. Het aanbod van intensieve groepen is met name 
bij de Amsterdamse School voor Volwassenen verder vergroot. Tevens wordt gewerkt aan 
het meer flexibel maken van het aanbod met betrekking tot de instroom c.q. uitstroommo-
menten door meer cursussen halfjaarlijks te organiseren. Het doel hiervan is tweeledig. Aan 
de ene kant is het mogelijk cursisten per half jaar van groep te laten veranderen om zo veel 
mogelijk aan haar/zijn leerwensen en mogelijkheden tegemoet te komen, aan de andere kant 
kan tweemaal per jaar instroom van nieuwe cursisten worden gerealiseerd, kan worden 
ingespeeld op nieuwe vragen’ (Gemeente Amsterdam, Programma basiseducatie 1991: 9).

Begin eenentwintigste eeuw
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is de inburgeringspraktijk verder 
gegroeid. Er worden nu jaarlijks bijna 15.000 cursussen verzorgd (3700 nieuwko-
mers, 4000 oudkomers, 7000 educatie). Bovendien is er een vrij complexe taakverde-
ling ontwikkeld voor een groot aantal bij inburgering betrokken organisaties. In 
2004 ziet het inburgeringsveld er op hoofdlijnen als volgt uit.

Organisatie inburgeringsveld
Inburgering bestaat in Amsterdam uit drie aparte ketens voor drie verschillende 
doelgroepen: nieuwkomers, oudkomers en educatie. De regie over die ketens ligt bij 
de afdeling Educatie & Inburgering van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. 
E&I sluit contracten voor de nieuwkomers en de educatieketen, alsmede voor werk-
loze oudkomers. Verder stelt de afdeling kwaliteitseisen aan proces en inhoud van 
schakels in de keten en verzorgt E&I de rapportage aan het rijk.

Stadsdelen zijn verantwoordelijk voor trajectbegeleiding van nieuw- en oud-
komers en voor de werving en inkoop van oudkomerstrajecten (voor opvoeders). 
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De belangrijkste uitvoerder is het ROCvA.16 Alleen in de oudkomersketen zijn ook 
andere aanbieders actief.17 Naast deze centrale ketenpartners is er binnen de Amster-
damse stadsdelen een scala aan welzijns- en zelforganisaties actief die een rol spelen 
in de communicatie, werving, voorlichting, beleidsvoorbereiding, et cetera.

Berekend is dat zich anno 2004 op het terrein van inburgering en educatie in Amster-
dam enkele honderden (ca. 450 fte) professionals bezighouden met de uitvoering 
van het beleid, inclusief het scholingsgedeelte (Amsterdams Manifest Inburgering 
2005: 5).

Werving & selectie
Nieuwkomers in Amsterdam worden vanuit het Register aangemeld bij het Inbur-
geringsOnderzoek van het ROCvA. Oudkomers worden geworven via stadsdelen (en 
hun welzijns- en zelforganisaties) en aanbieders. Een uitzondering vormen werkloze 
oudkomers, die via de sociale dienst worden gemeld. De afdeling E&I checkt of een 
deelnemer tot de doelgroep behoort (d.w.z. geen nieuwkomer of illegaal is) en of 
iemand niet al eerder een oudkomerstraject heeft gevolgd.

Oudkomers kunnen zich ook zelf bij het roc melden. Ze worden dan op de wacht-
lijst voor educatie geplaatst. Afhankelijk van hun wensen (niveau, intensiteit, locatie, 
kinderopvang) is de wachttijd korter (enkele weken) of langer (soms meer dan een 
jaar).

Diagnose & plaatsing
De gemeente beschikt bij nieuwkomers over het te volgen traject op basis van het 
inburgeringsonderzoek (educatieve intake), een preadvies van de trajectbegeleider en 
een preadvies van het cwi.

Iedere oudkomer heeft een intake volgens de methodiek Servicepunt Assessment 
en Plaatsing (sap). Het advies van sap bepaalt waar iemand door stadsdeel of cen-
trale stad wordt geplaatst.18

Scholing
Nieuwkomers volgen gemiddeld zo’n vierhonderd uur onderwijs. Het onderwijs 
wordt geboden op zes niveaus (van alfabetisering tot staatsexamen i). In principe 
volgen nieuwkomers intensieve trajecten: veertien uur per week voor trajecten die 
zich richten op sociale redzaamheid (gekoppeld aan cito-niveau 2) en 22 uur per 
week voor trajecten gericht op educatieve en professionele redzaamheid (gekoppeld 
aan cito-niveau 3).

16 Er is in Amsterdam nog een roc actief (roc asa), maar niet met een inburgeringsaanbod, uitge-
zonderd een 64-tal oudkomerstrajecten.

17 In het kader van het oudkomersbeleid hebben negentien aanbieders een contract met de gemeente. 
18 Overigens leggen de preadviezen van de trajectbegeleider en het cwi in dit proces weinig gewicht 

in de schaal, omdat ze inhoudelijk weinig toevoegen en bovendien regelmatig veel te laat binnenko-
men.
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Oudkomers volgen duale trajecten bij negentien aanbieders, waarin taalverwerving 
wordt gecombineerd met beroeps- of opvoedingsvaardigheden. De trajecten duren 
maximaal een jaar voor minimaal vijftien uur per week. De praktijk laat zien dat 
trajecten doorgaans ongeveer zes maanden duren en een kleine vierhonderd uur in 
beslag nemen. De trajecten worden veelal in buurt- en wijklocaties verzorgd.

Educatiedeelnemers volgen lessen afhankelijk van hun niveau en capaciteit. 
Er bestaan extensieve en intensieve programma’s. Het aanbod reikt van een alfa-
betiseringstraject van twee dagdelen per week naar fulltime les, met als doel een 
academisch niveau. Recent is bepaald dat deelnemers niet langer dan drie jaar aan 
educatie mogen deelnemen.

Doorgeleiding
Nieuwkomers die nog niet op hun streefniveau zijn worden door het bureau Inbur-
geringsOnderzoek doorverwezen naar het reguliere educatieonderwijs. Bijstand-
gerechtigden worden doorverwezen naar de sociale dienst. Voor oudkomers-, 
opvoeders-, en educatiedeelnemers is de doorgeleiding onduidelijk of niet bestaand.

Begeleiding
Alle deelnemers aan een traject bij het ROCvA hebben een cursistenbegeleider. Hier-
mee kunnen ze op eigen initiatief een afspraak maken.

Nieuwkomers hebben daarnaast allemaal een trajectbegeleider. Vluchtelingen bij 
VluchtelingenWerk, gezinsvormers en -herenigers bij hun stadsdeel.19 De trajectbe-
geleiders geven vooral maatschappelijke begeleiding. De intensiteit van de begelei-
ding varieert van nul tot tien gesprekken. Gemiddeld gesproken worden echter de 
geplande vaste vier gesprekken per klant vooral bij de stadsdelen niet behaald. Oud-
komers hebben ook een trajectbegeleider. Het is aan de inkopende partij (stadsdeel 
of centrale stad) om te bezien of trajectbegeleiding bij de aanbieder van het traject 
wordt betrokken, of dat deze apart wordt georganiseerd.

Monitoren
Het is tot 2004 moeilijk geweest om de gegevens voor de drie vigerende monitoren 
(win, web en Oudkomers) te genereren. Het bestaande systeem diagram werd 
namelijk niet of nauwelijks door de ketenpartners gevuld. Vanaf 2004 is een nieuw 
clientvolgsysteem ingevoerd.

4.5 Grote veranderingen in organisatie, kleine in uitvoeringspraktijk

In de onderzochte periode heeft de uitvoeringsstructuur van het inburgeringsstel-
sel in Amsterdam grote veranderingen ondergaan. Begin jaren tachtig is sprake van 
een versplinterd aanbod, zonder centrale regisseur en zonder dominante actoren. In 

19 Een deel van de stadsdelen heeft de uitvoering van deze taak uitbesteed, doorgaans aan welzijnsin-
stellingen.
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de loop van de jaren tachtig versterkt de gemeente zijn greep op het terrein. Dit leidt 
onder andere tot het stellen van eisen aan de professionaliteit van de uitvoerende 
organisaties. Hetgeen op zijn beurt weer leidt tot een veel centralere rol in de uitvoe-
ring voor professionele onderwijsinstellingen ten opzichte van uit de welzijnssector 
afkomstige organisaties in het particulier initiatief.

Met de vorming van het roc van Amsterdam en de regelgeving rondom gedwongen 
winkelnering in het kader van web en win die daarmee gepaard gaat, ontstaat in 
de uitvoering een dominante partij. De invloed van de gemeente op wat er gebeurt 
neemt dan ook weer wat af. Pas met de introductie van het oudkomersbeleid krijgt de 
gemeente weer een instrument in handen om regie te voeren. Dat uit zich vervolgens 
met name in de opbouw van een op een vast aantal ketenstappen gebaseerde regie-
structuur.

Ontwikkeling van de uitvoering
Het is niet mogelijk om een precieze indicatie te geven van de ontwikkelingen op de 
werkvloer van de inburgeringstrajecten. De nu nog beschikbare documenten geven 
bijvoorbeeld geen of weinig inzicht in de gehanteerde methodes en de inhoud van de 
lessen. Toch zijn er indicaties die suggereren dat er in ieder geval in de laatste vijftien 
jaar van de uitvoering van inburgeringscursussen geen enorme veranderingen zijn 
opgetreden. Zowel in 1990 als in 2004 worden inburgeringscursussen gekenmerkt 
door
– gegeven door bevoegde docenten;
– ongeveer 12 deelnemers per klas;
– extensieve trajecten op laag niveau van 1 à 2 dagdelen per week;
– intensieve trajecten op hoger niveau 3 à 4 dagdelen per week;
– koppeling taal en maatschappelijk functioneren;
– duur cursus: 1 schooljaar.

Wel is er gedurende deze periode eerst sprake geweest van een flinke fysieke concen-
tratie van het onderwijsaanbod. Het roc heeft een tijdlang slechts op een beperkt 
aantal vestigingen onderwijs geboden. In de afgelopen periode is het aantal locaties 
waar het roc onderwijs biedt echter weer toegenomen. Bovendien is er een fors 
aantal locaties waar andere aanbieders van oudkomerscursussen hun lessen aan-
bieden.

4.6 Werdegang van het beleid

De bovenstaande beschrijving van de ontwikkeling van de inburgeringspraktijk 
in Amsterdam maakt duidelijk dat er gedurende de hele periode reden is geweest 
voor bestuurlijke en beleidsmatige aandacht voor dit terrein. Immers, de problema-
tiek neemt in eerste instantie alleen maar toe en blijft daarna onverminderd hoog. 
Bovendien is er op geen enkel moment aanleiding geweest om aan te nemen dat de 
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ingezette activiteiten zouden leiden tot het structureel oplossen van het inburge-
ringsvraagstuk in de stad.

De ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk maken daarnaast duidelijk dat er ook 
beleid gevoerd is. Daarvoor zijn twee indicaties:
– de ontwikkeling van één, naar twee en uiteindelijk drie ketens (educatie, nieuwko-

mers, oudkomers);
– de voortdurende groei van de beschikbare middelen.

Beide indicaties leiden tot het vermoeden dat er in de periode 1990-2004 minimaal 
drie beleidskaders (nieuwkomers, oudkomers, educatie20) moeten zijn vastgesteld, 
die jaarlijks financieel in uitvoeringsprogramma’s zijn uitgewerkt. In dit hoofdstuk 
zal duidelijk worden dat er in de praktijk véél meer beleid is gevoerd.

Beleid vóór 1990
De beleidsmatige aandacht voor de positie van minderheden in de Amsterdamse 
samenleving neemt vanaf de tweede helft van de jaren zeventig snel toe. Al in 1979 
stelt de gemeenteraad een Raamnota buitenlandse werknemers en hun gezinnen vast, 
waarin wordt erkend dat het formele standpunt, dat het bij deze mensen gaat om 
‘tijdelijk verblijf’ niet langer houdbaar is.21

Vanuit dat besef worden twee doelen geformuleerd:
– het bewerkstelligen, dat de hier verblijvende buitenlandse werknemers met hun 

gezin tegenover de Nederlander een zo veel mogelijk gelijke positie verkrijgen, 
gelijk worden berechtigd en gelijke kansen hebben;

– positief tegemoettreden van ontplooiingsmogelijkheden binnen de eigen groep 
en cultuur, waaronder ook wordt begrepen stimulering van de remigratiemoge-
lijkheden.

Met name door stagnatie in de nadere uitwerking van het beleid werd in het voorjaar 
van 1981 besloten tot een andere organisatie van het gemeentelijk minderhedenbe-
leid. Twee doelstellingen stonden daarbij voorop:
– het intensiveren van de uitwerking van het beleid in de afzonderlijke portefeuilles;
– het aanbrengen van een scheiding tussen beleidscoördinatie en de uitvoering van 

het subsidiebeleid.

Een aantal lijnafdelingen kreeg daartoe extra personele versterking. De subsidie-
taken werden eveneens in de lijnorganisatie ondergebracht, met name in de porte-
feuille Jeugdzaken en Volksontwikkeling. Om de zaken in goede banen te leiden, 

20 In het ideale geval zouden zelfs twee verordeningen hebben volstaan: nieuwkomers en oudkomers. 
21 Daarmee komt de gemeente tot een conclusie, die de rijksoverheid nog niet wil trekken, getuige de 

kabinetsreactie op het wrr-rapport Etnische minderheden, 1979.
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werd binnen deze portefeuille een sector Welzijn Minderheden gecreëerd in het 
Gemeentelijke Bureau Jeugdzaken en Volksontwikkeling (gbjv). Dit onderdeel van 
de reorganisatie kreeg overigens pas op 1 januari 1984 officieel zijn beslag.

Daarnaast werd een coördinatiebureau opgericht, dat werd belast met het bevor-
deren en bewaken van de voortgang en de samenhang van het minderhedenbeleid. 
Het Coördinatiebureau Minderhedenbeleid (cmb) zou onder meer zorg dragen voor 
de totstandkoming van een nota over het gemeentelijk minderhedenbeleid, geba-
seerd op deze nieuwe structuur. Vrijwel in dezelfde periode dat de besluitvorming 
over de ambtelijke reorganisatie werd afgerond, bleek het wenselijk om nog op basis 
van de oude situatie een nota over het minderhedenbeleid te vervaardigen.22

Minderhedenbeleid 1982-1990
In 1982 wordt een eerste nota Geïntegreerd minderhedenbeleid vastgesteld, waarin de 
positie van minderheden wordt beschreven op de terreinen wonen, werken en weten. 
Deze nota vormt aanleiding om in de volgende jaren een beperkt scala aan activitei-
ten te ontplooien. Het belangrijkste doel echter van het nieuwe minderhedenbeleid 
is dat de positie van minderheden als politiek thema wordt geagendeerd en dat de 
positie van minderheden in de stad en de uitwerking van het beleid dat zich richtte 
op achterstandsbestrijding structureel worden gemonitord. De nota uit 1982 is de 
eerste van een serie tweejaarlijks nota’s.

Volwasseneneducatie 1976-1989
In dezelfde periode is er ook de nodige ontwikkeling op het gebied van taalonderwijs 
aan allochtonen. Dat gebeurt onder de vlag van het educatiebeleid. Al in 1976 neemt 
het gemeentelijk beleid op dit terrein een aanvang met de instelling van de Werk-
groep Educatief Plan.

In eerste instantie richt het beleid zich op de vorming en ontwikkeling van het deel 
van de bevolking dat daaraan behoefte heeft (of volgens de beleidsmakers dient te 
hebben). In Amsterdam wordt enerzijds geïnvesteerd in onderwijs aan en vormende 
activiteiten voor arbeiders, maar anderzijds wordt ook al enige aandacht gegeven aan 
de doelgroep buitenlanders. In de daarop volgende jaren ontwikkelt het educatiebe-
leid zich tot een belangrijk sociaal beleidsterrein.

In 1983 wordt het eerste Gemeentelijk Educatief Plan vastgesteld voor de periode 
1983-1986, waarmee het volwassen worden van dit beleidsterrein min of meer een feit 
is. Het plan behelst eigenlijk een codificatie van allerlei cursussen die op verschil-
lende locaties (scholen, buurthuizen) worden aangeboden en die door de gemeente 
worden gesubsidieerd.23

22 Paragraaf overgenomen uit Nota minderhedenbeleid 1989.
23 in 1979 komen twee onderzoekers zoals gezegd tot een totaal van meer dan 350 activiteiten ‘op het 

sociaal culturele en educatieve terrein’ (Hoornweg en Seleky 1979: 5).
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Begin 1988 wordt de nota Basiseducatie 1987-1990 vastgesteld.24 In dit plan wordt met 
instemming geconstateerd dat veel van het aanbod wordt gebruikt door allochtonen. 
In de toekomst wil men dit verder intensiveren. Bovendien wordt een voorzichtig 
begin gemaakt met een herstructurering van het aanbod.

‘Voor het onderdeel basiseducatie uit genoemd Educatief Plan wordt met het vaststellen 
van de voorliggende nota in feite een ontwikkelingskader voor de komende jaren geboden. 
[…] Voor 1989 wordt een tweede fase voorzien, waarin via prioriteiten dan wel via real-
locatie van middelen binnen de basiseducatie de overige beleidsmatig gewenste onderdelen 
zullen worden gerealiseerd’ (Gemeente Amsterdam 1988: nota Basiseducatie 1987-1990).

Verband tussen educatie en minderhedenbeleid beperkt
Daarmee lijkt er een verband te ontstaan tussen de beleidssporen educatie en geïn-
tegreerd minderhedenbeleid. Temeer omdat in de nota Minderheden uit 1989 wordt 
gesteld:

‘Zonder het belang van andere beleidsterreinen uit het oog te verliezen wordt in deze raam-
nota de cruciale betekenis van arbeid en educatie als voornaamste peilers van een adequaat 
minderhedenbeleid erkend’ (Gemeente Amsterdam 1989: Nota minderheden).25

Er zijn echter ook contra-indicaties voor dit groeiende verband. Zo komen, afgezien 
van bovenstaand citaat, in de rest van de nota Minderheden (65 pagina’s in totaal) 
noch in de analyse van (de achterstandssituatie van) allochtonen, noch in de beleids-
voornemens de begrippen taal(verwerving) of volwasseneneducatie voor.26 En bij 
het benoemen van ‘de overige beleidsmatig gewenste onderdelen’ in de nota Basis-
educatie, wordt geen link gelegd met het bredere minderhedenbeleid.

Inburgeringsbeleid 1990-2004
Het inburgeringsbeleid van de gemeente vloeit indirect voort uit de nota Minderheden 
1989. In die nota wordt een Plan van Aanpak Marokkaanse jongeren aangekondigd. 
Dit plan wordt in 1990 vastgesteld. In één van de bijlagen wordt aandacht gevraagd 
voor ‘nieuwkomers-problematiek’. Dat is aanleiding om een aantal externe experts 
te vragen om een plan voor een integraal nieuwkomersbeleid op te stellen. In sep-
tember 1990 is daarmee een start gemaakt. Dat leidt ertoe dat in het kader van het 
actieprogramma minderheden uit 1991 door het gemeentebestuur additionele mid-
delen voor taallessen aan nieuwkomers (gezinsvormers- en herenigers uit Turkije, 
Marokko, Suriname en de Antillen) worden ingezet bovenop het reguliere budget 
voor basiseducatie.

24 Schijnbaar liep men iets achter.
25 ‘Erkend’ omdat de wrr in 1989 had geadviseerd om deze thema’s tot de kern van het minderheden-

beleid te benoemen. (wrr 1989).
26 Hetzelfde geldt uiteraard voor het begrip ‘inburgering’ dat anno 1989 nog niet bestond.
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Tussen 1992 en 1995 verandert er weinig in zowel het beleid als de uitvoering. De 
gemeente stelt enerzijds nog steeds jaarlijks een Educatief plan voor volwassenen 
vast, waarin de verdeling van middelen over doelgroepen en instellingen wordt vast-
gelegd. Het betreft grotendeels rijksmiddelen, aangevuld met enige gemeentelijke 
middelen.27 Tot en met 1995 worden de taallessen aangeboden op een groot aantal 
locaties van verschillende instellingen voor basiseducatie en volwassenenonderwijs. 
Anderzijds worden de tweejaarlijkse nota’s minderheden vanaf 1991 aangevuld met 
jaarlijkse actieprogramma’s. De actieprogramma’s richten zich met name op speci-
fieke acties voor een bepaalde doelgroep of het instellen of herijken van een speci-
fieke voorziening.

Nieuwkomersbeleid 1995: Versterk de keten van verantwoordelijkheden
In de loop van 1994 wordt er gestart met een herijking van het nieuwkomersbeleid. 
De nota Inburgering nieuwkomers die in 1994 wordt voorbereid en in 1995 wordt vastge-
steld heeft als titel Versterk de keten van verantwoordelijkheden, hetgeen direct illustreert 
hoe tegen het beleidsterrein werd aangekeken: niet als een nieuw terrein, maar als 
een bestaand veld dat aan enige ‘uitlijning’ toe was.

In de nieuwe nota wordt een drietal meetbare doelstellingen geformuleerd:
– het verhogen van het bereik van nieuwkomers van 16% naar 100%;
– 60% van de doelgroep neemt deel;
– van de deelnemers dient 55% een vooraf vastgesteld certificaat te halen.28/29

Om deze doelstellingen te realiseren wordt een aantal maatregelen aangekondigd. 
Een deel heeft betrekking op het uitvoeringsproces.
– De doelgroep nieuwkomers wordt uitgebreid met erkende vluchtelingen (van 

alleen gezinsvormers en -herenigers).
– Ieder traject bestaat uit nt2, maatschappijoriëntatie en arbeidsgerichte opleiding 

en arbeidsbemiddeling.
– Per onderdeel is er een intake, die wordt uitgevoerd door het roc.
– Er komt een inburgeringscontract voor iedere deelnemer.

Een ander deel van de maatregelen heeft betrekking op de regievoering door de 
gemeente:
– De gemeente accepteert het ontstaan van twee ketens: een nieuwkomers- en een 

educatieketen.

27 Het rijksbudget basiseducatie bedraagt in 1994 ruim veertien miljoen gulden, de gemeente legt daar 
uit eigen middelen ruim een miljoen bij.

28 Verder wordt een uitval van 20% geaccepteerd, en wordt verwacht dat 25% het traject wel doorloopt, 
maar niet slaagt.

29 Er zijn drie doelen: sociale redzaamheid (sr: cito 1), educatieve redzaamheid, (er: cito 2 en 
ingeschreven bij vervolgopleiding) en professionele redzaamheid (pr: cito 2 en in bemiddeling bij 
arbeidsvoorziening).
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– De nieuwkomersketen wordt van het Register verplaatst naar sec. Binnen deze 
dienst komt tijdelijk een projectorganisatie bnga.30

– De intake en begeleiding van de nieuwkomers worden uitbesteed, zodat minder 
formatie nodig is.

– De centrale stad gaat regisseren op output en de resultaten van het beleid monito-
ren.

Met de maatregelen verwacht de gemeente een aantal inhoudelijke en procesmatige 
effecten te bereiken.
– effectieve werving en hoge participatie door koppeling toelating en inburgering;
– meer resultaat door betere samenwerking, één loket en decentrale verantwoorde-

lijkheid;
– effectieve samenwerking door centrale regie op output;
– meer inzicht in resultaten door monitoring;
– minder middelen voor overhead en meer voor het primaire proces.

Herziening nieuwkomersbeleid 1996: Het Nieuwkomersbeleid geschakeld
Als in 1996 de Wet inburgering nieuwkomers bij de Tweede Kamer wordt ingediend 
– die overigens pas in juli 1998 van kracht gaat – is dat voor de gemeente Amsterdam 
aanleiding om het nieuwkomersbeleid te herzien. Daarvoor wordt de nota Het nieuw-
komersbeleid geschakeld opgesteld. De gemeente wil de door de win noodzakelijke 
herijking van het beleid gebruiken om bestaande knelpunten aan te pakken. Daarbij 
gaat het om de volgende knelpunten:
– de educatieve intake is te smal van karakter en te zeer gebonden aan bestaande 

educatieve programma’s;
– het educatieve aanbod is onvoldoende gericht op de doorgeleiding;
– trajectbegeleiding moet duidelijker en eenvormiger;
– het aanbod moet meer gedifferentieerd;
– van de één-loket-aanpak is weinig terechtgekomen. Iedere partner heeft zijn eigen 

loket.

Naar aanleiding van deze nota wordt het Handboek Inburgering Nieuwkomers Amsterdam 
opgesteld. Hierin staan de werkprocessen en de administratieve organisatie van alle 
ketenpartners voorgeschreven. Belangrijke elementen uit het Handboek zijn:
– Een traject mag van begin tot eind achttien maanden duren;
– er komt een Integraal InburgeringsOnderzoek (io), dat is losgekoppeld van de 

administratieve intake;
– meer soorten programma’s bij ROCvA;
– meer aandacht voor doorgeleiding;
– systeem van kwaliteitszorg;
– meer aandacht voor uitvalbestrijding.

30 Bureau Nieuwkomers Gemeente Amsterdam.
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Daarnaast wordt ook in deze nota een aantal ‘regiemaatregelen’ voorgesteld:
– Er wordt een protocol opgesteld voor het vertalen van de resultaten van het io in 

een plaatsing in een bepaald programma;
– voor eind 1997 wordt een verbeterde versie van cliëntvolgsysteem Diagram aange-

kondigd;
– Bureau Inburgering Nieuwkomers Amsterdam (inka) wordt uitgebreid met extra 

formatie.31

Met het nemen van deze maatregelen verwacht de gemeente een hoger bereik, 
minder uitval en een betere doorstroom na afloop van het inburgeringsprogramma 
te realiseren.

Met het vaststellen van Het nieuwkomersbeleid geschakeld treedt een periode van beleids-
stilte in op het terrein van nieuwkomers. Dat geldt echter niet voor het inburgerings-
terrein in de breedte.

Begin van het oudkomersbeleid 2000: Plan van aanpak inburgering oudkomers
Een van de nieuwe regelingen die onderdeel uitmaken van het grotestedenbeleid van 
het tweede kabinet Kok is de regeling sociale integratie en veiligheid. Amsterdam 
ontvangt in het kader van deze regeling voor de periode 1999 tot en met 2003 in 
totaal 15,25 miljoen euro voor de inburgering van oudkomers. Voorwaarde is dat de 
gemeente een plan van aanpak inburgering oudkomers indient. Dat gebeurt in april 
2000.

Een belangrijke overweging voor de inzet van de extra middelen is dat een grote 
groep oudkomers geen gebruikmaakt van het bestaande (educatie-)aanbod, omdat 
dat onvoldoende aansluit bij hun ‘vraag’. Een aanpak meer op maat is gewenst. Het 
plan kent twee doelstellingen:

Het wegwerken van de wachtlijst nt2 onder oudkomers (de bekende vraag)
Het uitvoeren van een pilotproject met aanbod voor de ‘sluimerende vraag’ (de groep 
mensen die zich niet zelf melden voor een cursus). In dit project kunnen 700 mensen 
in 2000 starten. Bij een positieve evaluatie kan het totaal aantal deelnemers groeien 
naar 4200.

Om de doelstellingen te realiseren wordt een aantal maatregelen aangekondigd:
– er wordt in totaal 5,4 miljoen euro ingezet om de wachtlijst nt2-onderwijs in te 

lopen;
– er wordt 1,2 miljoen euro in 2000 ingezet voor een pilotaanbod voor 700 oud-

komers;

31 In 1996 is de dienst sec opgegaan in de grotere dienst Welzijn Amsterdam. bnga is toen veranderd 
in projectburo inka.
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– bij een positieve evaluatie wordt tot en met 2003 € 8,7 miljoen in oudkomerstrajec-
ten gestoken;

– de inkoop en aansturing van trajecten geschiedt op basis van een onderverdeling 
van de doelgroep in 10 subdoelgroepen;

– de aard van de subdoelgroep bepaalt welke organisatie de werving moet verzor-
gen, en welke organisatie het aanbod verzorgt;

– er worden contracten gesloten met wervende organisaties en met aanbieders (voor 
2000 onderhands, vanaf 2001 vrij);

– er wordt een centrale assessment-functie ingericht;
– de sector educatie van de afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie van dwa voert in 

de pilotfase zelf de regie op klantniveau.

Aanpassing inburgeringsbeleid 2001: beleidsnotitie Educatie en inburgering
Voordat wordt overgegaan tot een definitieve besteding van de oudkomersmiddelen 
2001-2003 wordt in 2001 volgens plan het verloop van de pilot geëvalueerd, zodat een 
effectieve besteding mogelijk is. Aangezien de rijksmiddelen in de tussentijd wat 
zijn gegroeid, is ook een verdere besteding van de middelen mogelijk. In de evalu-
atie wordt geconstateerd dat ‘al met al de conclusie [is] dat de wachtlijst als lijst van 
vrijwillig geregistreerden tot het verleden behoort’ (Gemeente Amsterdam 2001-1: 
4).32 Ook de pilot is geslaagd, er zijn 750 trajecten gestart in de eerste zes maanden. 
Wel kan een aantal lessen worden getrokken voor het vervolg:
– er speelt een aantal omgevingsfactoren (aanpalend beleid) die van invloed zijn op 

het resultaat van de inspanning (sociale dienst, kinderopvang);
– de werving valt niet mee, hetgeen wordt veroorzaakt door zowel persoonlijke 

belemmeringen bij de doelgroep als door institutionele belemmeringen (andere 
instanties werken niet mee, bijv. door bestanden af te staan). Succesfactoren zijn 
‘betalen voor werving’ en betrekken van stadsdelen en stichtingen welzijn;

– hoewel het rijk het anders wil, moet er aandacht zijn voor de groep werkenden. 
Zij zijn zeer gemotiveerd;

– het vinden van locaties voor lessen aan opvoeders is lastig;
– kinderopvang is een cruciale randvoorwaarde om de doelgroep ‘moeders’ mee te 

krijgen;
– expertise om een passend traject te bepalen ontbreekt bij de assessment-functie;
– het ROCvA trekt zich terug uit de wijken, en laat daarmee een gat vallen.

De maatregelen die naar aanleiding van de evaluatie worden genomen:
– het budget voor de pilot wordt verhoogd naar 10,9 miljoen euro;
– er wordt geïnvesteerd in trajectbegeleiding. Net als bij de win wordt onderscheid 

gemaakt tussen vluchtelingen (VluchtelingenWerk) en gezinsvormers/-herenigers 
(stadsdelen);

32 Dat komt onder andere doordat van de 2000 mensen op de wachtlijst er 800 niet reageerden, terwijl 
200 anderen uitstel hebben gevraagd.
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– extra haast met doorontwikkeling assessment-functie;
– bemoeienis e&i met uitvoering is voorlopig duidelijk nodig, maar er gaat gewerkt 

worden aan een zo snel mogelijke terugtrekking naar ‘regie op afstand’.

In dezelfde maand als de evaluatie van de pilot oudkomers, verschijnt ook een Beleids-
notitie Educatie en Inburgering 2001. De overkoepelende doelstelling van de beleidsno-
titie is om te komen tot een op het nieuwkomersmodel gebaseerde ketenaanpak van 
alle inburgeringsactiviteiten in Amsterdam (p. 8). Om de doelstellingen te realiseren 
wordt er een vaste keten ingevoerd: werving en selectie, assessment33, programma, 
doorgeleiding, trajectbegeleiding en monitoring.34

Uitbreiding en aanpassing oudkomersbeleid 2001: Aanvullend plan inburgering oud-
komers
Op 7 december 2001 ontvangt de gemeente een brief van het ministerie van bzk, 
waarin deze aankondigt dat de gemeente Amsterdam voor de periode 2001-2003 
jaarlijks 6,4 miljoen euro extra voor de inburgering van oudkomers kan krijgen. 
Voorwaarde is dat een meerjarig plan wordt ingediend.

Hoewel het ministerie aan dit plan weinig eisen stelt, besluit Amsterdam dat het 
Aanvullend plan inburgering oudkomers moet passen binnen de recent vastgestelde 
beleidsvisie ‘Stedelijk & Sociaal: de sociale pijler van Amsterdam’. Daarnaast dienen 
de (voorlopige) ervaringen en eindresultaten van de pilot ‘Oudkomers: de verborgen 
vraag’ te worden meegenomen. Het aanvullende plan wordt opgesteld door een 
recent van het ministerie van OCenW overgekomen seniorbeleidsmedewerker. De 
doelstelling van het plan is het bieden van ‘programma’s en voorzieningen welke de 
ontplooiing en zelfredzaamheid van de oudkomers beogen’ (Gemeente Amsterdam 
2002-2003: 7) Om dat te bereiken worden de volgende activiteiten aangekondigd:
– er worden 240 speciale taalprogramma’s gekoppeld aan de Voorschool35 inge-

kocht;
– er wordt een vaste assessment (in eerste instantie via 1 bedrijf ) verplicht gesteld;
– stadsdelen moeten vanuit hun welzijnsbeleid zorgdragen voor een laagdrempelig 

aanbod van basiseducatie, bijvoorbeeld via wijk- en buurtcentra;
– er komen extra middelen voor kinderopvang bij oudkomerstrajecten;
– alle oudkomers krijgen trajectbegeleiding;
– er wordt een incentivebeleid ingesteld.

33 Daartoe wordt een specifieke assessmentfunctie ingericht.
34 Het monitorsysteem diagram (nieuwkomers) wordt daartoe vervangen door een integraal monito-

ringstelsel.
35 Een voorziening waar twee- en drie-jarige allochtone peuters ter voorbereiding op hun basisschool-

periode taal- en ontwikkelingsprogramma’s volgen.
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De regie op de uitvoering wordt drastisch anders vormgegeven dan tot dan toe:
– de aansturing van het oudkomersbeleid wordt gedecentraliseerd naar de stads-

delen;
– vast bedrag per traject, 100% outputfinanciering;
– er wordt een Amsterdams Kwaliteitskeurmerk Oudkomers ingevoerd, waarin 

kwaliteitscriteria zijn geformuleerd betreffende alle schakels uit de keten36;
– er wordt een monitor ingevoerd om de implementatie van het beleid door de 

stadsdelen te volgen;
– bundeling van geldstromen van verschillende gemeentelijke diensten om doorge-

leiding goed te kunnen vormgeven;
– rol centrale stad;
– overleg met stadsdelen;
– doorgeefluik rapportage naar rijk;
– stelt monitorsysteem en later cliëntvolgsysteem ter beschikking.

Heroriëntatie inburgering 2002: de E&I-keten nader beschouwd
In de tweede helft van 2001 begint de afdeling Educatie & Inburgering aan een her-
oriëntatie op hun beleidsterrein. In eerste instantie wordt daartoe een aantal interne 
sessies georganiseerd, terwijl anderzijds enkele gesprekken worden gevoerd met 
vertegenwoordigers van de ketenpartners. Een en ander leidt tot de interne notitie 
‘De E&I-keten nader beschouwd’ (oktober 2002). De notitie hinkt een beetje op twee 
gedachten. Enerzijds worden er een aantal harde noten gekraakt omtrent de effec-
tiviteit en vooral de efficiëntie van de bestaande praktijk. Deze scherpte vervaagt 
echter een beetje naarmate de notitie meer overgaat naar concrete interventies. De 
uiteindelijke voornemens richten zich met name op de regierol van de gemeente en 
de communicatie tussen ketenpartners. De ‘core-business’ van de ketenpartners en 
de aard van de keten an sich worden echter ongemoeid gelaten (met uitzondering van 
de trajectbegeleiding).

De beleidsvoornemens worden in de volgende maand vertaald in een viertal interven-
ties:
– inspectie op de kwaliteit van de keten;
– intensivering sanctie- en kwaliteitsbeleid;
– aanpak trajectbegeleiding;
– klantgerichte benadering nieuwkomers.

Tweede heroriëntatie inburgering 2002: De Vliegende Panters
De aanleiding voor de analyses van E&I vormt onder andere de tussentijdse evaluatie 
van de win, die door minister Van Boxtel naar de Tweede Kamer is gestuurd. Deze 

36 ‘Het ako is voor de opdrachtgever (centrale stad en/of stadsdeel; jh) het instrument om de samen-
werking en afstemming en daarmee de kwaliteit van de uit te voeren activiteiten te monitoren, zodat 
de mogelijkheid bestaat waar nodig verbeteringen aan te brengen’. Beleidsnotitie Educatie en Inburge-
ring: 23.
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evaluatie was in Amsterdam voor de bestuursdienst aanleiding om zelf een tweede 
onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van het inburgeringsbeleid. Dit leidt tot 
de notitie De Vliegende Panters: problematiek uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers. In 
deze notitie wordt veel nadruk gelegd op de verstoorde verhoudingen tussen dmo en 
het roc van Amsterdam.

Samenloop 2003: De keten nader beschouwd & Inburgeren in Amsterdam
Naar aanleiding van de plannen van E&I en het Vliegende panters-rapport wordt een 
‘contra-expertise’-onderzoek uitgezet. Een adviesbureau dat is voortgekomen uit de 
dan net opgeheven landelijke Taskforce Inburgering wordt gevraagd een analyse te 
maken van de Amsterdamse inburgeringspraktijk. In het rapport dat zij opleveren, 
getiteld Educatie en Inburgering in Amsterdam: de keten nader beschouwd. Werk aan de winkel, 
wordt grosso modo de analyse uit de E&I keten nader beschouwd onderschreven, 
maar wordt de conclusie getrokken dat de daarbij voorgestelde ingrepen onvol-
doende zijn om de tekortkomingen in de praktijk goed te maken.37

De conclusies vormen aanleiding om opnieuw met een alomvattend beleidsdocu-
ment Inburgeren in Amsterdam te komen.38 In het eerste deel van het beleidsstuk wordt 
een globale analyse van de maatschappelijke stand van zaken gepresenteerd en 
worden maatschappelijke doelstellingen geformuleerd. In het tweede deel wordt de 
bestaande aanpak inburgering uitvoerig geanalyseerd.

‘De analyse van de uitvoering van het beleid dient te worden beschouwd als noodzakelijk 
onderdeel van de pro-actieve aanpak die de gemeente Amsterdam voorstaat, betreffende het 
beleid rond inburgering en integratie. Wanneer we afgaan op de cijfers en de financierings-
grondslag voor rijksmiddelen, dan blijkt Amsterdam het niet slecht te doen. Wanneer we de 
uitvoering van het beleid aan een intensieve kwalitatieve analyse onderwerpen dan blijkt 
dat we niet tevreden mogen zijn met de gang van zaken in de diverse processen rondom de 
inburgering van nieuwe Amsterdammers’ (Gemeente Amsterdam 2003-1: 1).

Vervolgens wordt in deze nota (voor de eerste keer) vastgesteld wat nu eigenlijk onder 
een minimaal niveau van inburgering wordt verstaan. Iedere Amsterdammer
– beheerst de Nederlandse taal op nt2 niveau 2 of hoger;
– kan met dit taalniveau zelfstandig functioneren en de aansluiting maken naar 

werk en/of vervolg beroepsonderwijs;
– neemt deel aan het maatschappelijk proces in de vorm van werk, scholing of soci-

ale activering en is zo veel als mogelijk onafhankelijk van sociale voorzieningen;
– weet om te gaan met de Nederlandse cultuur en gebruiken en in het verlengde 

daarvan met de 170 culturen in Amsterdam.

37 Van der Lee et al., Educatie en Inburgering in Amsterdam: de keten nader beschouwd. Werk aan de winkel, 25 
maart 2003. 

38 Inburgeren in Amsterdam dl i en ii, maart/april 2003.
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De doelstelling van deel ii is een stuk minder inhoudelijk:

‘Het in 2003 doen samensmelten van Inburgeren, deel i & ii, de uitgewerkte voorstellen en 
het handboek integratie nieuw- en oudkomers in Amsterdam, tot een integraal, door alle 
partijen gedragen convenant/document, gekoppeld aan een uitvoeringsprotocol, waarin 
beleid en uitvoering samenkomen. Dit handboek voor de Inburgering in Amsterdam zal 
zowel op bestuurlijk en managementniveau, alsook op het niveau van de uitvoerende pro-
fessionals als leidraad dienen voor iedereen die in Amsterdam professioneel met integratie 
en inburgering te maken heeft’ (Gemeente Amsterdam 2003-2: 2).

De kern van deel ii is een verbeterplan, waarin over de volle breedte voorstel-
len worden gedaan om de vormgeving en uitvoering van de inburgeringsketen te 
verbeteren. De onderwerpen op deze agenda én de voorstellen om tot verbetering 
te komen zijn gebaseerd op een uitgebreid proces, waarin met name de ketenpart-
ners betrokken zijn geweest. Daarnaast is een tweetal externe rapporten opgesteld. 
Eén met betrekking tot de trajectbegeleiding (Radar 2003), de ander het al eerder 
genoemde rapport over het functioneren van de gehele keten (Van der Lee et al. 
2003). Het verbeterplan kent zeven sporen, die ieder worden uitgewerkt in activitei-
ten. Deze sporen zijn verder uitgewerkt in de interne ‘Notitie Implementatie Verbe-
terplannen Educatie en Inburgering’ van 13 november 2003.

Integratievisie 2003: Erbij horen en meedoen & Werk in uitvoering
Ongeveer tegelijk met Inburgeren in Amsterdam i & ii verschijnt – eveneens in 
twee delen – de gemeentelijke visie op integratie (Erbij horen en meedoen & Werk in 
uitvoering).39 De integratievisie is opgesteld door de unit diversiteit en integratie, 
van de sector maatschappelijke, economische en culturele ontwikkelingen van de 
bestuursdienst. In beide notities wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van én 
de ontwikkelingen binnen het inburgeringsstelsel. In deze nota wordt (voor het 
eerst) een onderbouwde inschatting gegeven van de totale opgaven. Er wordt een tel-
ling gepresenteerd die uitgaat van een totale opgave van 82.000 oudkomers en 3.500 
nieuwkomers per jaar.

Daarmee lijkt na vijftien jaar lokaal beleid een verankering van het Amsterdamse 
inburgeringsbeleid binnen het bredere integratiebeleid een feit te zijn. Bovendien 
lijkt voor het eerst het kader voor inburgering te zijn verlegd van de mogelijkheden 
van wet en regelgeving naar de maatschappelijke opgave.

Aanpassing rijksbeleid heeft lokale gevolgen 2004: Amsterdams Manifest Inburgering
Het goede gevoel bij de gemeente over de ingeslagen weg is echter van korte duur. 
In 2003 is het kabinet Balkenende ii aangetreden en al in het regeerakkoord worden 

39 Deel i van de integratievisie wordt in de gemeenteraad van mei vastgesteld, deel ii in die van juni. 
Het verbeterplan Educatie en Inburgering wordt op 13 mei door het college van B&W vastgesteld. 
Wat in de routing van de gemeentelijke organisatie overigens betekent dat beide delen van de Inte-
gratievisie enkele maanden vóór het Verbeterplan definitief door B&W zijn vastgesteld.
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forse wijzigingen in het landelijke inburgeringsbeleid aangekondigd. In 2004 wordt 
aan dit voornemen invulling gegeven middels de Contourennota naar een nieuw inburge-
ringsstelsel (ministerie van Justitie 2004). In deze nota wordt onder andere aangekon-
digd dat inburgeraars voortaan zelf financieel verantwoordelijk zullen zijn voor hun 
cursussen. De gemeentelijke rol verschuift van regisseur/financier naar informatie & 
advies/handhaving.

Naarmate de plannen met inburgering van het kabinet Balkenende ii meer vorm 
krijgen, neemt de activiteit van de gemeentelijke beleidsmakers en strategen weer 
toe. Er wordt een Amsterdams Manifest Inburgering opgesteld – ingebed in het net opge-
stelde sociale structuurplan en onder regie van de Stuurgroep Inburgering – waarin 
wordt gekozen om zo veel mogelijk de bestaande lijn voort te zetten. Tegelijkertijd 
wordt het verbeterprogramma Inburgering stopgezet. En wordt enkele maanden 
later een intern project herinrichting inburgering rond de voorbereiding op de 
nieuwe wet gestart.

esf-impuls vóór nieuw regime 2005: Taal Werkt!
In het verlengde van het manifest wordt in 2005 met inzet van esf-middelen onder de 
naam Taal Werkt! een slotoffensief (voordat de nieuwe Wet inburgering ingaat) inge-
zet om (19.000) oudkomers gratis taalcursussen te laten volgen. Overigens is tegen 
die tijd ook duidelijk dat de soep van de nieuwe wet niet zo heet wordt gegeten als hij 
werd opgediend. Ook in het nieuwe stelsel blijven gemeenten als financier optreden 
voor grote groepen oudkomers.

Conclusies
In de periode 1990 tot 2004 heeft de gemeente Amsterdam zestien nota’s, notities, 
onderzoeken en beleidsdocumenten uitgebracht die direct betrekking hadden op (in 
sommige gevallen onder andere) inburgering. Dat is een gemiddelde van meer dan 
één per jaar.40/41 Daarbij valt op dat er in de loop van de jaren een steeds grotere nota-
dichtheid ontstaat. In een enkel geval vervangt een nota duidelijk een voorgaande. 
Maar door de bank genomen komen nieuwe nota’s gedeeltelijk naast oude structuren 
te staan.

Deze conclusie krijgt pas reliëf in relatie tot de behaalde resultaten. Daarop gaan 
we in de komende paragraaf in.

40 Ter vergelijking: In dezelfde periode heeft de rijksoverheid zes beleidsdocumenten, twee regelingen 
en drie wetten op dit terrein geproduceerd. 

41 Let wel, het betreft hier de beleidsproductie van de Centrale Stad. Het lijkt redelijk om aan te nemen 
dat ieder stadsdeel tenminste één beleidsdocument met betrekking tot inburgering heeft opgesteld 
(n.a.v. het aanvullend plan oudkomers). In sommige stadsdelen zullen dat er echter (aanzienlijk) 
meer zijn. 
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4.7 Resultaten

Wat zijn de resultaten geweest van alle inspanningen op het gebied van Nederlandse 
taal? Op deze vraag is het cijfermatige antwoord (wederom) niet zomaar voorhan-
den. Een grove reconstructie biedt echter enig inzicht.

Op basis van bovenstaande beschrijving van het aanbod kan worden geschat dat er 
in de periode 1970-2005 ongeveer 175.000 taalcursussen zijn gevolgd. Daarbij moet 
echter rekening worden gehouden met het feit dat het hier cursussen van maximaal 
een jaar betreft, terwijl de meeste deelnemers veel langer ‘op school’ zitten. Het ligt 
daarom in de rede om aan te nemen dat er in deze periode ongeveer 85.000 mensen 
gebruik hebben gemaakt van het door de gemeente gefinancierde aanbod aan taal-
onderwijs.

Eerder hebben we gezien dat de totale doelgroep van potentiële inburgeraars in 
dezelfde periode meer dan 220.000 personen betrof. De conclusie kan dus getrokken 
worden dat er over de hele periode een bereik van iets meer dan een derde is geweest. 
Daarbij ligt het zwaartepunt voor wat betreft het aantal trajecten duidelijk in de 
laatste jaren.

Het volgen van een inburgeringstraject is geen garantie voor het leren van de taal. 
Evaluaties en monitors van de Wet inburgering nieuwkomers en de regelingen oud-
komers laten ongeveer het volgende beeld zien van de resultaten (scp/wodc: 2005).

Tabel 4.6 42 43

eindniveau na cursus uitgevallen niveau 0 niveau 1 niveau 2 of hoger

nieuwkomers 7% 25% 32% 43%51

Oudkomers 11% 25% 35% 40%52

Bron: SCP

Uit deze cijfers blijkt dat 40% van de deelnemers de ‘inburgeringsdrempel’ van 
niveau 2 behaalt.44 Dat zou betekenen dat in Amsterdam ongeveer 35.000 (85.000 x 
40%) mensen met succes door de gemeente zijn ingeburgerd.

42 Waarbij moet worden opgemerkt dat 77% van de deelnemers op niveau 0 is begonnen, 15% van de 
deelnemers bij aanvang reeds niveau 1 had, en 8% al begonnen op niveau 2. Het gemiddelde begin-
niveau van de deelnemers lag op 0,32.

43 Van de oudkomers begon 50% op niveau 0, 30% op niveau 1 en 13% op niveau 2. Het gemiddelde 
begin niveau lag rond de 0,70.

44 Zowel de rijksoverheid al de gemeente Amsterdam hebben in 2004 bepaald dat niveau 2 het mini-
maal wenselijke eindniveau van inburgering is. Ook de Adviescommissie Vreemdelingenzaken advi-
seert in die richting. Wel wordt een uitzondering gemaakt voor lezen en schrijven voor oudkomers. 
Daar volstaat volgens de nieuwe Wet inburgering niveau 1.
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Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alleen deze 35.000 mensen Nederlands hebben 
geleerd.

‘[…] onderzoek laat zien dat de taalproblemen van allochtonen weliswaar zijn afgeno-
men, maar nog altijd bij een groot aantal Amsterdammers spelen. […] De tweede generatie 
migranten geeft veel vaker aan nooit moeite te hebben met de Nederlandse taal (91%) dan de 
eerste generatie (51%)” (Wat Amsterdam beweegt, ssp: 16).

In de periode 1970-2005 heeft Amsterdam ongeveer 300.000 allochtone inwoners 
van de eerste generatie gehad.45 Ongeveer 150.000 van hen beheersen het Nederlands 
goed (nooit problemen met taal). Dat is inclusief de 55.000 Surinamers, Antillianen 
en Arubanen die al goed Nederlands beheersten toen ze naar Nederland kwamen. 
Dat betekent dat ongeveer 100.000 allochtonen zichzelf goed Nederlands hebben 
geleerd.

Van de overige 150.000 mensen heeft meer dan de helft een inburgeringstraject 
gevolgd. 45.000 van hen geven inmiddels aan het Nederlands redelijk te beheersen.46

Het gaat om bijna 24.000 Marokkanen, bijna 17.000 Turken, 3.500 Surinamers en 
zo’n 1.500 Antillianen. Gaan we ervan uit dat een redelijke beheersing van het Neder-
lands overeenkomt met niveau 2/3, dan gaat het om de 35.000 deelnemers aan een 
succesvol inburgeringstraject en om 10.000 mensen die zichzelf op een andere wijze 
enige kennis van de taal hebben verworven. Daarnaast mag op basis van de (lande-
lijke) gegevens over de resultaten van inburgeringstrajecten worden aangenomen 
dat er nog zo’n 30.000 mensen via een gemeentelijk inburgeringstraject van niveau 0 
naar niveau 1 zijn gegaan.

Samenvatting
In de periode 1970-2004 zijn er 300.000 1e generatie allochtonen inwoner van 
Amsterdam geweest
– 220.000 van hen behoorden tot de potentiële inburgeringsdoelgroep;
– de helft van de 1e generatie beheerst inmiddels goed Nederlands;
– 55.000 mensen konden het al toen ze naar Nederland kwamen;
– 100.000 mensen hebben het hier zelf geleerd;
– dat is iets minder dan de helft van de potentiële doelgroep;
– van de andere helft heeft zo’n 70% een inburgeringstraject gevolgd;
– 40% van deze groep (dus 28% van de overblijvende groep potentiële inburgeraars) 

heeft dat een redelijke beheersing van het Nederlands opgeleverd (niveau 2/3)

45 180.000 huidige inwoners plus het grootste deel van de ‘wegtrekkers’. 
46 Conversie-tabel problemen-met-taal/nt2 niveau.

Altijd Niveau 0
Vaak Niveau 1 en 2
Soms Niveau 3
Nooit Niveau 4 en hoger
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– nog eens 21% van de overblijvende groep potentiële inburgeraars beheerst enig 
Nederlands (niveau 1);

– 14% van de doelgroep heeft wel een traject gevolgd maar zit nog steeds op niveau 0;
– 37% van de doelgroep is nooit bereikt en heeft zelf ook niks geleerd.47

Met name in relatie tot de paragraaf over de ontwikkeling van het beleid krijgen 
deze resultaten diepte. Het reliëf bestaat met name daarin dat een enorme en steeds 
toenemende beleidsdrukte eigenlijk los lijkt te staan van de maatschappelijke en uit-
voeringsontwikkelingen op het terrein van inburgering. Dat roept de vraag op waar 
al dat beleid eigenlijk vandaan komt.

4.8 Waarom gebeurt er wat er gebeurt? Aanleidingen voor beleid

Jaren ‘zeventig – tachtig: Lokaal educatiebeleid
Het gemeentelijk beleid rond inburgering – avant la lettre – van buitenlanders neemt 
een aanvang in 1975. De gemeente stelt dan een werkgroep Educatief Plan in, die in 
1978 met een ‘Eerste aanzet voor een educatief plan’ komt. De reden voor het instel-
len van deze werkgroep is dat het rijk een bijdrageregeling Lokaal vormings- en ont-
wikkelingswerk heeft ingesteld. Deze regeling stelt aan gemeenten jaarlijks 100.000 
gulden beschikbaar voor activiteiten op dit gebied, op voorwaarde dat zij beschik-
ken over een educatief plan. De invulling van het plan ademt de sfeer van de jaren 
zeventig. Ontplooiing is het centrale thema. In de navolgende jaren wordt getracht 
om het bestaande systeem met een onderverdeling in lager onderwijs aan volwas-
senen, vormingswerk en om-, her- en bijscholing om te vormen tot een ‘continuüm’ 
van volwasseneneducatie waarbij de uiteinden worden gevormd door enerzijds zeer 
open en anderzijds zeer gesloten curricula.48 De uitvoering van het beleid ligt in die 
jaren stevig in handen van het Particulier Initiatief. Daarbij wordt door de gemeente 
wel flink gestuurd op het doorbreken van de autonomie van een deel van de organisa-
ties. Met name de eigenstandige positie van allerlei confessionele organisaties wordt 
aangepakt.49

Het lokale educatiebeleid krijgt begin jaren tachtig een enorme impuls, als in het 
kader van door het rijk opgelegde bezuinigingen op welzijn, de gemeente besluit om 
het welzijnsveld heel drastisch op te schonen. Dit levert veel meer dan de beoogde 
bezuiniging op en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor educatie. Het 
gemeentelijk budget groeit dat plotseling van 100.000 naar 4 miljoen gulden. Hier-
door neemt ook de ‘sturingsmacht’ van de gemeente sterk toe. De verklaring voor 
deze actie moet worden gezocht in persoonlijke factoren. De toenmalige antirevolu-

47 Het verschil van 7% tussen de ‘70% heeft een traject gevolgd’ en 37% heeft geen traject gevolgd wijst 
erop dat van de deelnemers aan gemeentelijke inburgeringstrajecten 7% een goede beheersing van 
de Nederlandse taal heeft bereikt (niveau 4 of hoger).

48 Deze gedachte valt goed bij de toenmailge cpn-wethouder Rudi van de Velde.
49 De impuls hiervoor werd al gegeven met de komst van wethouder Jan Schaeffer in 1978. 
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tionaire wethouder Heerma (cda) was niet erg gecharmeerd van de in zijn ogen erg 
linkse buurthuisverenigingen. De door (eveneens cda) minister Brinkman ingezette 
bezuiniging op het welzijnswerk noopte hem om de welzijnssector te herstruc-
tureren. Toen de betreffende ambtenaar hem voorstelde om veel drastischer dan 
strikt noodzakelijk in te grijpen in de welzijnssector, en de vrijvallende middelen te 
bestemmen voor het in Heerma’s ogen veel nobeler doel van educatie en persoonlijke 
ontwikkeling, zag hij zijn kans schoon om twee vliegen in één klap te slaan.

1991: nieuwkomersbeleid
In 1991 worden nieuwkomers als onderscheiden categorie officieel onderdeel van 
het beleid. De aanleiding daarvoor was, zoals gezegd, dat de experts die een rap-
port hadden geschreven voor een Plan van aanpak van Marokkaanse jongeren in een 
bijlage hadden gewezen op de negatieve effecten van de voortdurende instroom van 
‘nieuwe’ mensen uit het vaderland. De experts adviseerden de gemeente om snel 
en gestructureerd in deze mensen te investeren om zo in ieder geval niet langer ‘te 
dweilen met de kraan open’.

1994: Versterk de keten van verantwoordelijkheden
In 1994 krijgt het inburgeringsbeleid een nieuwe impuls met de nota Versterk de keten 
van verantwoordelijkheden. Er liggen meerdere aanleidingen aan deze nota ten grond-
slag.

Toenemende maatschappelijke onrust over ‘integratie’
In de landelijke verkiezingen van 1994 wordt het benoemen van de negatieve maat-
schappelijke effecten van de grootschalige instroom van allochtonen voor het eerst 
mainstream. Het is vvd-voorman Bolkenstein die het onderwerp agendeert en het 
daarmee uit de taboesfeer haalt – Hans Janmaat en zijn Centrumpartij hamerden al 
langer op dit onderwerp.

Terugvordering rijk van bijdrage welzijn nieuwkomers50

In 1994 kent de gemeente een kleine rel als het ministerie van vws op basis van 
de rapportage over de uitvoering van rin en biv besluit een fors deel van de ver-
strekte subsidie terug te vorderen. De gemeenteraad gaat uiteindelijk schoorvoetend 
akkoord met de oplossingen van B&W, maar maakt duidelijk dat het in de toekomst 
niet meer mag voorkomen. Er wordt gevraagd om een beleidsplan dat herhaling 
onmogelijk maakt.

Beperkte resultaten (16% bereik, waarvan 80% deelneemt)
In het kader van de terugvordering is een evaluatie van het bestaande beleid uit-
gevoerd. De conclusie is dat met name het bereik van de bestaande gemeentelijke 

50 Voor de visie van het rijk op het gebeurde: Kamervragen met antwoord 1994-1995, nr. 487, Tweede 
Kamer, 6 maart 1995.
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regeling erg laag is. De gemeente hecht teveel belang aan de inburgering van nieuw-
komers om akkoord te gaan met een situatie waarin nog geen 13% van de nieuwko-
mers daadwerkelijk een traject volgt.

Organisatieadvies/ruzie over positie bnga
De gemeente Amsterdam kent al lange tijd een bureau nieuwkomers (bnga). Dit 
bureau is ondergebracht bij het Register (zeg maar de bevolkingsafdeling), waar het 
is gekoppeld aan de verstrekking van verblijfsvergunningen. De beleidsdienst sec is 
echter ontevreden over deze situatie. Zij zijn immers beleidsmatig verantwoordelijk 
voor de nieuwkomers, maar hebben geen controle over de ‘voordeur’. Bovendien 
vinden zij dat deze ‘voordeur’ onvoldoende functioneert.

Beïnvloeding rijksbeleid
Met de aantreding van het eerste Paarse kabinet in 1994 wordt het steeds waarschijn-
lijker dat er verder rijksbeleid gaat worden gecreëerd voor nieuwkomers. Hiertoe 
worden de regelingen voor welzijn vluchtelingen (biv) en nieuwkomers (rin) van 
het ministerie van vws gekoppeld aan de regeling taallessen aan nieuwkomers 
van OCenW. De gemeente Amsterdam is – uiteraard – voorstander van een derge-
lijk beleid, vooral als dat extra middelen betekent. Gedurende het opstellen van de 
beleidsnota is er intensief contact met de rijksoverheid. Dat wijst erop dat Amster-
dam met zijn nota ook probeert het rijk te beïnvloeden.

1998: Het Nieuwkomersbeleid geschakeld
Voor de vervolgnota Het Nieuwkomersbeleid geschakeld (1998) geeft de gemeente zelf de 
verklaring:

‘Het in de wet voorgestelde uitvoeringsmechanisme is in essentie verschillend van de 
uitvoeringspraktijken die uit de rijksregelingen ’96 en ’97 voortvloeiden, met als gevolg 
dat de huidige uitvoering, in het licht van de win, opnieuw moet worden geanalyseerd’ 
(Gemeente Amsterdam 1997: 2).

Het is echter de vraag of dit het hele verhaal is. Als we goed kijken verandert er name-
lijk niet veel met de inwerkingtreding van de win.51 Dat is ook niet verwonderlijk 
gezien het feit dat de beleidsontwikkeling in Amsterdam en op rijksniveau goeddeels 
gelijk zijn opgegaan. Er is zelfs gebruikgemaakt van dezelfde externe adviseurs.

Bovendien heeft een belangrijk deel van de voornemens weinig te maken met wet-
telijke voorschriften. Veel meer lijkt een rol te spelen dat er een nieuw aangetrokken 
hoofd inburgering was. Deze was aangetrokken toen in 1996 de dienst sec opging in 

51 In de notitie ‘Nieuwkomersbeleid in de periode 1994-1996’ uit maart 1994 wordt onder de naam ‘het 
Amsterdamse model’ een nieuwkomersbeleid geschetst dat op vrijwel geen enkel punt afwijkt van 
wat de win voorschrijft. Zo is voorzien in nt2 onderwijs, beroepenoriëntatie, trajectbegeleiding en 
doorgeleiding. Bovendien wordt net als in de win een maximale termijn vastgesteld. 
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de bredere dienst Welzijn Amsterdam. Bij die operatie was bnga van naam veran-
derd in het projectbureau Inburgering Nieuwkomers Amsterdam (inka). De term 
projectbureau had betrekking op het feit dat de win toen al in de pijplijn zat en de 
invoering van de wet als een project werd gezien, waarvoor een tijdelijke organisa-
tie de juiste vorm was. Het nieuwe hoofd heeft vervolgens de invoering van de wet 
gebruikt om een kwaliteitsslag in de bestaande situatie te bewerkstelligen. Het feit 
dat inka wordt uitgebreid met enkele fte’s lijkt erop te duiden dat het nieuwe hoofd 
met succes heeft geprobeerd om duidelijk te maken dat een stevigere regie op beleid 
en uitvoering vanuit zijn organisatieonderdeel noodzakelijk was.

Opmerkelijk is dat na vaststelling van deze nota in feite tot op heden geen nieuw 
beleid voor nieuwkomers meer is gemaakt. De verklaring daarvoor moet worden 
gezocht in de aard van de Wet inburgering nieuwkomers. Hoewel de win gemeenten 
de regie toedicht, wordt in feite vrij gedetailleerd voorgeschreven wat gemeenten 
moeten doen. Zo verplicht de win gemeenten om zaken te doen met het roc en legt 
het daarvoor een budget vast, evenals voor de onderdelen nt2, maatschappelijke 
oriëntatie en trajectbegeleiding.52

2000: Meerjarenplan oudkomers
De aanleiding voor het eerste Meerjarenplan oudkomers is duidelijk: het was (wettelijk) 
nodig een plan te maken voor het oudkomersonderdeel van de bijdragereling Sociale 
Integratie en Veiligheid (siv) uit het grotestedenbeleid (gsb). De inhoud van het plan 
weerspiegelt deels de rijksprioriteit voor het wegwerken van wachtlijsten. De pilot 
‘de verborgen vraag’ daarentegen, is een eigen Amsterdams initiatief. Dit is ener-
zijds een poging om dichter bij de vraag van de ‘klant’ te komen. Maar het feit dat 
Amsterdam de markt volledig opengooit en niet – zoals vrijwel alle andere gemeen-
ten – kiest voor het roc als uitvoerder, maakt duidelijk dat hier ook een strategische 
keuze is gemaakt om het roc tot meer flexibiliteit te bewegen.

2001: beleidsnotitie Educatie & Inburgering
De aanleiding voor de beleidsnotitie Educatie & Inburgering (2001) is drieledig. Ener-
zijds is in 2000 het debat over het ‘multiculturele drama’, aangezwengeld door 
Paul Scheffer en Paul Schnabel, in volle hevigheid losgebarsten. Dat vraagt om een 
positionering van de gemeente Amsterdam op dit thema. Bovendien heeft de Tus-
sentijdse Evaluatie Inburgering van minister Van Boxtel duidelijk gemaakt dat er nog veel 
mis gaat in de uitvoering van het nieuwkomersbeleid. De gemeente constateert dat 

52 Hierin lijkt zich met name de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de bij de inburgering 
betrokken ministeries te weerspiegelen. OCenW wil best het geld uit de bestaande regeling voor 
taalles aan nieuwkomers inbrengen, maar alleen als dat budget ook echt aan onderwijs wordt 
besteed. vws wil dat zijn middelen gebruikt worden voor bredere maatschappelijke integratie. Ook 
de opsplitsing tussen taalles en maatschappelijke oriëntatie is terug te voeren op het combineren 
van budgetten op rijksniveau. Dit moet echter gerelateerd worden aan de integratie van budgetten 
van twee afdelingen van OCenW, die reeds bij de totstandkoming van de regeling ‘taallessen voor 
Nieuwkomers’ was afgesproken.
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Amsterdam het op het gebied van nieuwkomers goed doet, omdat men al geruime 
tijd werkt aan een systematische vormgeving van voorzieningen. Toch zijn er nog 
verbeteringen mogelijk, onder andere op het gebied van
– inzicht in resultaten;
– het aantal nieuwkomers dat niet op tijd klaar is.

In de derde plaats is de dienst Welzijn Amsterdam bezig om de projectorganisatie 
inka te integreren in de het team Educatie & Inburgering van de afdeling Onder-
wijs, Jeugd en Educatie. Dit team heeft een nieuw hoofd, die is overgekomen van het 
stadsdeel Zeeburg en die het schrijven van de notitie zelf voor zijn rekening neemt. 
Hij kiest voor een inhoudelijke heroriëntatie, die zich met name richt op het afstem-
men van beleid voor volwasseneneducatie, nieuwkomers, oudkomers en niet-leer-
plichtige risicojongeren. Deze afstemming is volgens hem nodig omdat er sprake is 
van een structurele opleidingsachterstand onder Amsterdamse allochtonen. Het idee 
heerst dat de ongelijksoortige aanpak van de trajecten voor de verschillende groepen 
hieraan mede debet is.

2001: Aanvullend meerjarenplan oudkomers
De strategie om het roc onder druk te zetten is ook herkenbaar in het Aanvullend 
meerjarenplan oudkomers. Hoewel het rijk de gemeenten te kennen gaf dat zij konden 
volstaan met een beknopte opsomming van activiteiten en beoogde resultaten, heeft 
Amsterdam juist dit plan – meer eigenlijk dan het eerste plan – aangegrepen om zijn 
visie op inburgering neer te leggen. Het plan kan begrepen worden als een poging 
van de gemeente – dat wil zeggen de centrale stad – om invloed uit te oefenen op 
de uitvoering van het beleid. Een domein dat tot dan toe vooral was voorbehouden 
aan de instellingen (het roc en eerder het particulier initiatief). Daarmee is het 
aanvullend meerjarenplan duidelijk een uitwerking van de eerder dat jaar opgestelde 
beleidsnotitie e&i.

2002/2003: Heroriëntatie Inburgering en integratie
Deze notitie is ook de aanleiding geweest voor de daarop volgende grondige analyse 
van de inburgeringspraktijk. De eerste aanzet daarvoor is bescheiden. De afdeling 
e&i organiseert enkele sessies met ketenpartners, waar knelpunten werden geïn-
ventariseerd. Daarbij sprongen met name de trajectbegeleiding en het informatie-
systeem eruit als zorgpunten. Dat leidde tot enerzijds het voornemen om een nieuw 
systeem te ontwikkelen en anderzijds tot een kwaliteitsverbetertraject rond traject-
begeleiding. Gedurende dit traject kreeg de aandacht voor de inburgeringspraktijk 
echter een nieuwe impuls met het aantreden van een nieuw college van B&W en een 
nieuwe wethouder op dit dossier. In het College-akkoord was vastgelegd dat inburge-
ring een stevige impuls zou krijgen. De wethouder Diversiteit, Educatie en gsb heeft 
als speerpunt van het integratiebeleid een (taal)offensief ingezet, met als doelstel-
ling dat ‘over vier jaar iedere Amsterdammer Amsterdams spreekt’. Het betreft dan 
de inburgering van nieuwkomers en van oudkomers.
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De persoonlijkheid van de wethouder speelde daarbij een versterkende rol. Hij was 
ambitieus in zijn doelstellingen en was van mening dat, als dat nodig was, de insti-
tutionele inertie van de inburgeringsketen moest worden doorbroken.53 Geconsta-
teerd moet worden dat het hoofd E&I – hoewel dezelfde mening toegedaan – dit 
in ‘zijn’ beleidsnotitie (nog) niet had aangedurfd. De (merkwaardige) keuze om na 
een inleiding over dé inburgeringsketen toch te kiezen voor drie ketens (nieuwko-
mers, oudkomers en educatie) illustreert dit. Daarnaast was de positie van het roc 
onaantastbaar. De wethouder was de instigator van de uitgebreide onderzoeken naar 
de inburgeringsketen (eerst intern, later met een externe contra-expertise). Deze 
onderzoeken vormen op hun beurt de basis voor Inburgeren in Amsterdam I&II.

De eveneens uit twee delen bestaande integratievisie van de gemeente uit het-
zelfde jaar komt voort uit een andere ontwikkeling. Deze visie, voorbereid door de 
bestuursdienst, heeft niet zozeer een kwaliteitsverbetering van de bestaande praktijk 
op het oog. Veeleer is het een politieke reactie op de heftige gevoelens rond integratie 
in de Pim Fortuyn-verkiezingen van 2002. Burgemeester Cohen was volop betrokken 
geraakt bij het integratiedebat door tegenover de radicale retoriek van de leefbaren 
te pleiten voor ‘de boel bij elkaar houden’. Amsterdam wilde met zijn integratiebeleid 
duidelijk een positie bepalen tegenover de vrij radicale alles-moet-anders-koers van 
het nieuwe Rotterdamse Leefbaar-college.

2004: voorbereiding op nieuw landelijk regime
In de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering wordt in 2004 al vrij snel gestopt 
met het lopende verbeterprogramma Inburgering. Waarna vrijwel direct een nieuw 
intern traject wordt gestart, dat veel van dezelfde elementen kent. Hoewel formeel 
de contouren van de nieuwe wet de aanleiding voor het stoppen van het verbeterpro-
gramma vormden, is meer uitleg gewenst. Immers, het gros van de maatregelen is 
daarna weer opgepakt en de gemeente had in zijn manifest nu juist de lijn gekozen 
van ‘doorgaan op de oude weg’. De verklaring ligt dan ook deels op een ander vlak. 
Het verbeterplan is opgesteld door E&I, in overleg met de andere ketenpartners. 
Maar e&i is uiteraard zelf ook deel van die keten. Om die reden wordt ervoor geko-
zen om de uitvoering van het verbeterprogramma op afstand van E&I te plaatsen, 
er wordt een programmamanager van buiten aangetrokken, die bovendien op een 
andere locatie wordt geplaatst. Dat heeft echter ook nadelen. Het verbeterplan is de 
uitkomst van een langdurig proces en voelt voor het management van e&i duidelijk 
als een zorgvuldig uitonderhandeld en direct toepasbaar uitvoeringsplan. De nieuwe 
programmamanager, echter, beschouwt het plan meer als een kader voor haar werk-
zaamheden, waaraan ze zelf invulling moet geven. Zij is erg gecharmeerd van het 
concept ‘ketenregie’ (een regiemodel waarbij wordt geredeneerd vanuit de schakels 

53 Een werkwijze die ook zichtbaar was rond Sociale Zaken, waar dezelfde wethouder koos voor een 
strategie om van de ‘vermolmde’ sociale dienst een sterfhuisconstructie te maken en tegelijkertijd 
een nieuwe Dienst Werk & Inkomen op te bouwen.
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die de klant achtereenvolgens ‘ontmoet’). Ze maakt aan de hand van dit concept haar 
eigen analyse van de situatie en komt tot de conclusie dat de gemaakte plannen niet 
ver genoeg gaan. Als ze dit meldt in het mt van de afdeling e&i – waarvan ze agenda-
lid is – vindt ze geen gehoor en krijgt de instructie om het vastgestelde verbeterplan 
uit te voeren. Ze voelt zich daardoor in haar positie en professionaliteit aangetast. 
Deze spanning loopt nog verder op doordat in de analyse van de programmamanager 
de afdeling e&i veel meer blaam treft voor de ineffectiviteit van het hele stelsel dan 
het management van deze afdeling van mening is. Het feit dat het hoofd e&i formeel 
opdrachtgever is van de programmamanager (de stuurgroep heeft opdracht verleend 
aan e&i, niet direct aan de programmamanager) compliceert de zaak verder.

Naarmate de programmamanager langer werkt, neemt bij haar het gevoel toe dat ze 
in de marge bezig is. Uiteindelijk probeert ze via twee kanalen alsnog fundamente-
lere veranderingen te bewerkstelligen. In de eerste plaats bemoeit ze zich intensief 
met het Amsterdams Manifest Inburgering. In de tweede plaats zoekt ze aansluiting bij 
de ‘Agenda 2006’ van de Amsterdamse gemeentesecretaris. Via e-mail en internet 
overlegt ze met hem over haar positie en beleidsterrein. Daarnaast probeert ze het 
management van e&i mee te krijgen naar activiteiten die in het kader van Agenda 
2006 worden ondernomen, zoals een cursus ketenregie.

De uiteindelijke uitkomst van deze processen wordt bepaald door weer een 
‘externe’ factor. Het hoofd e&i wordt gevraagd (tijdelijk) ook hoofd van een andere 
afdeling te worden. Geconfronteerd met een overvolle agenda, draagt hij de leiding 
van het Manifest Inburgering over aan de programmamanager. Naar aanleiding van het 
manifest wordt vervolgens het lopende project stopgezet en formuleert de program-
mamanager zelf haar nieuwe project: herinrichting inburgering.

4.9 Analyse van het beleid

Het verklaren van de ‘timing’ van beleidsimpulsen biedt weliswaar inzicht in de 
‘geschiedenis’ van het inburgeringsbeleid, maar laat ook een belangrijke vraag onbe-
licht. Namelijk waarom de nota’s de inhoud hebben die ze hebben. En ook daarover 
valt het een en ander op te merken. Wie van buitenaf kijkt naar de praktijk van de 
Amsterdamse inburgering zal af en toe de wenkbrauwen fronsen. Immers, niet altijd 
lijken de zaken logisch georganiseerd.54

Waarom drie ketens?
Eén van de cruciale vragen bij het beschouwen van de Amsterdamse inburgerings-
praktijk is waarom door de jaren heen sprake is en blijft van drie ketens: één voor 
nieuwkomers, één voor oudkomers en één voor educatiedeelnemers. In vrijwel iedere 
nota wordt eerst een analyse gemaakt over het belang van een integrale aanpak 

54 In een bijlage bij dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de inburgeringspraktijk in 
Amsterdam en een geconstrueerd ‘ideaalmodel’ voor inburgering.
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die moet worden vertaald in een ketenbenadering vanuit de deelnemer. Vervolgens 
worden niet één maar drie ketens beschreven. Daarbij moet duidelijk zijn dat het niet 
denkbeeldig is dat één deelnemer tijdelijk aan alle drie de ketens deelneemt.55 En 
zelfs dan is niet altijd gegarandeerd dat uiteindelijk het beoogde niveau van taal-
beheersing wordt behaald.

De initiële verklaring voor het bestaan van de drie ketens moet worden gezocht in 
het rijksbeleid. Het is niet de gemeente die de driedeling heeft verzonnen, het waren 
Haagse departementen. De win (vws), de regeling(en) Oudkomers (bzk) en de web 
(OcenW) vormen ieder een apart regime, met gescheiden geldstromen, gescheiden 
verantwoordingsmechanismen en afwijkende juridische kaders. De win en de 
regelingen oudkomers richten zich bovendien op elkaar uitsluitende doelgroepen 
(zij het dat mensen in de tijd wel automatisch van de ene naar de andere doelgroep 
overgaan).

Het antwoord dat het allemaal aan rijksregelgeving ligt is echter niet helemaal bevre-
digend. In andere gemeenten zijn de regelingen op klantniveau (meer) aan elkaar 
gekoppeld en is bijvoorbeeld een prioritering in het gebruik van de kaders door doel-
groepen aangebracht. In zulke gemeenten is ook vaaker sprake van één casemanager 
of trajectbegeleider die de klant bijstaat op zijn weg naar het einddoel. Daar komt bij 
dat juist Amsterdam door zijn omvang, de flexibiliteit van het grotestedenbeleid, de 
eigen gemeentelijke middelen en het grote draagvlak voor dit vraagstuk in de poli-
tiek, stappen had kunnen zetten om de drie kaders te integreren. De stad heeft een 
traditie in het ontwikkelen van eigen kaders, toont zich vaker – bijvoorbeeld met het 
Manifest Inburgering – ongevoelig voor rijkskaders en is geneigd om een eigen koers te 
varen.

Het hardnekkige voortbestaan van de schotten tussen de drie kaders vraagt dus om 
een nadere verklaring. In ieder geval ligt het niet aan het feit dat de ambtenaren die 
verantwoordelijk waren voor de nota’s het probleem niet zagen. Al vanaf de Nieuw-
komersnota uit 1994 valt er in de beleidsnota’s steevast een ‘lastig’ moment te vinden, 
als na een introductie over het belang van een integrale aanpak en werken vanuit het 
doelperspectief van de klant de onlogische overgang wordt gemaakt naar het werken 
met twee, later drie, verschillende ketens.

Wat is dan wel de verklaring? Er is sprake van een samenstel aan factoren. Een 
tweede factor – na de prikkel die uitgaat van de gescheiden aard van het rijksbeleid – 
is dat tot 2001 het educatiebeleid en het nieuwkomers- en oudkomersbeleid organi-
satorisch gescheiden waren. Het educatiedossier was ondergebracht bij de afdeling 
Onderwijs (die door de jaren heen verschillende namen en invullingen heeft gehad), 

55 Zo kan een gezinsvormer die in 2002 naar Amsterdam is gekomen eerst een nieuwkomerstraject van 
vijftien maanden hebben gevolgd, vervolgens zijn geworven voor een oudkomerstraject van maxi-
maal zes maanden en ten slotte zichzelf hebben aangemeld bij het roc voor taalles, of daar heen 
zijn gestuurd door de casemanager van de Dienst Werk & Inkomen. 
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het nieuwkomersbeleid tussen 1996 en 2001 bij de projectorganisatie inka en het 
oudkomersbeleid had geen echte institutionele verankering omdat het als onderdeel 
van het gsb was ondergebracht bij het projectbureau gsb van de bestuursdienst. De 
aansturing van de pilot ‘De verborgen vraag’ lag wel in handen van de beleidsafde-
ling Onderwijs. Behalve op stedelijk niveau was ook een deel van de verantwoorde-
lijkheid belegd bij de stadsdelen (zie verder). Dat betekende dat er vanuit de gemeente 
jarenlang geen centrale regie op de budgetten en het beleid met betrekking tot 
inburgering was. Pas met de herschikking van portefeuilles die in 2001 leidde tot 
het ontstaan van de afdeling Educatie & Inburgering, kwamen de drie dossiers bij 
dezelfde afdeling te liggen. Toen was de traditie van drie ketens al ferm gevestigd.

Een tweede onderdeel van de verklaring is dat er voor het uitvoeringsveld geen prik-
kels waren om te pleiten voor een integratie van de drie ketens. De uitvoeringsorga-
nisaties werden strikt ingehuurd voor het verzorgen van lessen, niet voor een bredere 
begeleiding van de deelnemers. Daaraan lagen twee redenen ten grondslag. Nieuw-
komers hadden hun eigen, aparte, trajectbegeleiders bij de stadsdelen, waardoor 
uitvoerders juist expliciet geen eigen taak hadden. Voor educatie en oudkomers werd 
wel enige begeleiding ingekocht, bijvoorbeeld cursistenbegeleiding bij het roc, 
maar die was expliciet beperkt tot het onderwijs. De gemeente wilde immers scherpe 
contracten afsluiten en formuleerde derhalve een precieze onderwijsvraag. Daarbij 
speelde ook de angst een rol, dat uitvoerders – met name het roc – die samen met de 
klant een programma konden uitstippelen veel te uitgebreide programma’s zouden 
adviseren, om de omzet te verhogen. Het is ook deze angst geweest die er toe heeft 
geleid dat de educatieve intake voor nieuwkomers als apart product bij het roc werd 
ingekocht (onder de naam InburgeringsOnderzoek).

Een andere optie zou zijn geweest dat de uitvoerders zélf trachtten een integratie 
van de subketens te bereiken. Bijvoorbeeld het roc had daartoe kunnen besluiten, 
omdat ze alledrie de doelgroepen ‘binnen had’. Op deze handelswijze stonden echter 
niet alleen geen positieve prikkels, maar zelfs negatieve. Het bestaan van een drietal 
landelijke en lokale regimes – ieder met hun eigen verantwoordingsregime – zou 
voor de uitvoerder betekenen dat een ingewikkelde registratie en administratie 
moest worden gevoerd. Veel gemakkelijker was het om te werken met aparte groepen 
voor de drie groepen.

Een derde deel van de verklaring is gelegen in het feit dat de drie subketens ieder 
redelijk functioneerden. Binnen de educatie is gedurende de hele onderzochte peri-
ode sprake van wachtlijsten. Bij het nieuwkomersbeleid presteert Amsterdam het 
beste van de vier grote steden. En de eerste tranche oudkomersmiddelen leidt tot een 
forse reductie van de wachtlijsten en een positieve evaluatie van de pilot. Dat in geen 
van deze criteria het uiteindelijke niveau van de inburgeraar een maatstaf was, leidt 
tot de situatie waarin de subketens ‘goed scoren’, terwijl tegelijkertijd vanuit een wat 
abstracter perspectief de vraag blijft waarom de ketens niet zijn geïntegreerd.
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Al met al komt het beeld op dat jarenlang ambtelijk de inschatting is gemaakt dat 
het doorbreken van de sterke institutionele positie van bepaalde spelers, met name 
het roc, in het veld niet haalbaar was, ondanks dat dit in het belang van de klant en 
de effectiviteit van het beleid wel wenselijk werd geacht. De versnippering van het 
beleid en de budgetten binnen ‘de gemeente’ heeft hierbij ook een rol gespeeld. Toen 
in 2002 een wethouder dezelfde analyse maakte, werd het ‘gewicht’ van de gemeente 
kennelijk hoger ingeschat en is wel de strijd om institutionele posities aangegaan.

Waarom zoveel nota’s?
In de bovenstaande analyse van de aanleidingen voor de diverse documenten is 
duidelijk geworden dat er meer redenen zijn om een nota op te stellen dan alleen 
ontwikkelingen in het rijksbeleid. Zo vormen ook een nieuw college van B&W, een 
nieuwe wethouder, een reorganisatie, een nieuw afdelingshoofd en in een enkel 
geval ook een nieuwe seniorbeleidsmedewerker aanleiding voor nieuwe nota’s. En 
verder speelt het maatschappelijk debat een rol.

Daarnaast zien we in Amsterdam om de zoveel tijd een nieuwe ‘beleidstrend’, 
waarvan vaak ook een nota-impuls uitgaat. Gedurende de hier beschreven periode 
is een aantal van dergelijke beleidstrends aan de orde geweest. Het gaat bijvoorbeeld 
om het grotestedenbeleid, het sociale structuurplan van eerst wethouder Grondel 
en later wethouder Oudkerk, het sociale visietraject van wethouder Van der Aa en 
Agenda 2006 van de gemeentesecretaris. Dit soort ‘programma’s’ is vrijwel altijd 
gekoppeld aan bestuurlijke zwaargewichten. In de vijf voorbeelden hierboven gaat 
het drie keer om een wethouder en één keer om de gemeentesecretaris.56 Het patroon 
is eigenlijk altijd hetzelfde. Na enige tijd te hebben rondgelopen, constateren deze 
zwaargewichten dat ze worden opgezogen in de bestaande praktijk van incidenten 
en werken in de marge. Hieruit ontstaat de ambitie om zaken vanuit een lange-
termijnperspectief te structureren. Doorgaans wordt er met veel energie gewerkt 
aan het analyseren van de toekomstige situatie en het benodigde beleid. Daarna 
worden inhoudelijke kaders gesteld. Vervolgens worden deze gevuld met een mix van 
bestaande en nieuwe beleidsactiviteiten. En dat is het moment waarop doorgaans het 
momentum verloren gaat en de zaken vastlopen. Duurt dit te lang en wordt er geen 
nieuwe impuls gegeven, dan zakt het programma vaak naar beneden op de agenda 
van de betrokken bestuurder(s). Daarnaast speelt dat dergelijke programma’s vaak 
zo verbonden zijn met een of enkele personen, dat als zij van het toneel verdwijnen, 
de programma’s niet worden overgenomen.

Een interessant voorbeeld in deze casus is dat in het Aanvullend plan oudkomers 
expliciet wordt verwezen naar de ‘sociale visie’ Stedelijk en sociaal, die ter tijd recent 
was vastgesteld. In het vervolg van het inburgeringsbeleid en voor zover na te gaan in 

56 Bij het vijfde voorbeeld (het gsb) ging het ‘slechts’ om een zware bestuursadviseur. Hij had echter 
wel rijksregelgeving (met de belofte van veel middelen) in zijn rug om zijn positie af te dwingen.
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het andere sociale beleid van de gemeente Amsterdam – is nooit meer naar deze visie 
verwezen. Het stuk – opgesteld door ambtenaren direct onder wethouder Van der Aa 
– concurreerde met het Sociale Structuurplan van wethouder Grondel.57 Uiteindelijk is 
deze concurrentie pas onder de nieuwe wethouder (Oudkerk) opgehouden toen beide 
plannen als input voor een proces om te komen tot nieuw plan zijn gebruikt.58 Een 
plan dat vreemd genoeg opnieuw ‘sociaal structuur plan’ heet.

Waarom zoveel aandacht voor regie, zo weinig voor uitvoering?
Misschien wel de meest ontnuchterende constatering voor beleidsmakers die de 
geschiedenis van het Amsterdamse inburgeringsbeleid bekijken is dat de impact van 
(al het) beleid op de uitvoering beperkt is. De enige categorie interventies die in de 
praktijk aanwijsbaar effect sorteert zijn budgetverhogingen. En zelfs daar valt op dat 
volume en/of rendement geen gelijke pas houden met de verhogingen.

Wanneer de inhoud van de nota’s beter wordt bekeken wordt op zijn minst 
een deel van de verklaring zichtbaar. Het overgrote deel van de interventies heeft 
namelijk betrekking op regievraagstukken en slechts een beperkt deel betreft 
uitvoeringsvraagstukken. Deze regievraagstukken zijn overigens goed te begrijpen 
als de institutionele structuur van inburgering in Amsterdam in ogenschouw wordt 
genomen. Deze ziet er als volgt uit:

57 Deze merkwaardige concurrentie is onder andere terug te voeren op het gelijktijdig bestaan van het 
gsb – waarin pijlerdocumenten onder de ‘stadsvisie’ moesten worden opgesteld en het ‘reguliere 
beleid’ in de lijn. Ook doordat veel sociaal beleid was gedecentraliseerd naar stadsdelen kon deze 
onduidelijkheid op het niveau van de centrale stad ontstaan.

58 Hierbij speelde mee dat het nieuwe college van b&w wat met portefeuilles had geschoven. Oudkerk 
was daardoor zowel wethouder van Onderwijs, Educatie en Sociale Zaken, als van gsb. 
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Figuur 4.1
Structuur inburgeringsveld Amsterdam 1998-2002

rijksoverheid

Centrale stad

ministerie
van SZW

ministerie
van BZK

ministerie
van VWS

ministerie
van Justitie

ministerie
van OCW

Immigratie en
Naturalisatie-

dienst

Bestuursdienst

inburgersaars

Bron: 

beleid en middelen mensen

Dienst Werk & Inkomen
(DWI)

Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling

Vreemdelingen-
politie

Register
Amsterdam

decentrale
vestigingen/

loketten

Vreemdelingen-
loket

ROC

overige
aanbieders
oudkomers
trajecten

professionele
welzijns-

organisaties

vrijwilligers-
organisaties

Servicepunt
Assesments &

Plaatsingsadvies

afdeling
Educatie & 
Inburgering

sector Welzijn

Stadsdelen

portefeuille
Educatie en
inburgering

traject-
begeleidings-
organisaties

Het schema maakt duidelijk dat de institutionele complexiteit van het inburgerings-
veld in Amsterdam hoog is. Dat is ten dele het gevolg van rijksbeleid, maar ook 
Amsterdamse keuzes hebben aan de complexiteit bijgedragen. Enkele elementen 
verdienen het om uitgelicht te worden.
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Stadsdelen
In de eerste plaats het feit dat Amsterdam met de stadsdelen – samen met Rotter-
dam als enige Nederlandse gemeente – een democratisch gelegitimeerde decentrale 
bestuurslaag kent. Dat heeft op een aantal manieren invloed op het inburgerings-
beleid. In de eerste plaats valt op dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
centrale stad en stadsdelen op het inburgeringsdossier opmerkelijk is. De centrale 
stad is verantwoordelijk voor educatie, nieuwkomers (met uitzondering van traject-
begeleiding) en werkloze oudkomers. De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor de 
trajectbegeleiding van nieuwkomers en oudkomeropvoeders. Deze verdeling is des 
te meer opmerkelijk aangezien over het algemeen de stelregel geldt dat stadsdelen 
verantwoordelijk zijn voor het sociale domein. In eerste instantie (bij de eerste tran-
che decentralisatie) was zelfs het educatiedomein aan de stadsdelen overgedragen. 
Dat is echter bij de tweede en derde tranche weer teruggedraaid. Dat duidt op een 
bureaupolitieke strijd. Hetgeen wordt bevestigd doordat bijvoorbeeld in de notitie 
Nieuwkomersbeleid 1994-1996 een uitgebreide overweging wordt gegeven waarom dit 
beleidsterrein bij de centrale stad thuishoort.

Wat was er aan de hand? De ambtelijke portefeuille educatie van de gemeente 
Amsterdam wordt – met een korte onderbreking – al dertig jaar beheerd door 
dezelfde ambtenaar. Hij is ooit als stagiair begonnen bij de Werkgroep Educatief 
Plan en het dossier is vervolgens met hem meeverhuisd. Eerst naar bureau Welzijn-
staken, vervolgens naar de afdeling Onderwijs, naar de dienst sec, de dienst Welzijn 
Amsterdam (afdeling Onderwijs) en uiteindelijk naar de afdeling Educatie & Inbur-
gering van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. De betreffende ambtenaar 
heeft een uitgesproken visie op educatie (en inburgering). In zijn ogen dient te 
worden gestreefd naar een sluitend stelsel van volwasseneneducatie, waarbinnen 
ontplooiing en maatschappelijke participatie de kerndoelstellingen zijn. In de jaren 
tachtig is hij volop bezig geweest met het realiseren van deze ambitie, onder andere 
door de strijd aan te gaan met het versnipperde particuliere initiatief. Dat was in zijn 
ogen namelijk niet alleen inefficiënt verzuild, maar ook – in zijn ogen ten onrechte 
– georganiseerd langs de administratieve grenzen van vormingswerk, onderwijs 
en om-, her- en bijscholing. Toen hij deze strijd min of meer in zijn voordeel had 
beslecht (wat lukte omdat meer en meer financiering via de gemeente liep) dreigde 
met de vorming van de stadsdelen opnieuw een versnippering op te treden. Hij was 
daar om die reden erg tegen en heeft zo veel mogelijk geprobeerd argumenten aan 
te dragen om het dossier toch op centraal niveau te houden. Zoals gezegd verloor hij 
deze strijd in eerste instantie, maar slaagde hij erin bij de tweede decentralisatie-
tranche de zaak terug te draaien.

In de loop van de jaren negentig heeft zich tussen de stadsdelen en – met name – 
de dienst Welzijn een voortdurende strijd en onderhandeling afgespeeld over de 
verantwoordelijkheidsverdeling in het sociale domein. Deze strijd is uiteindelijk 
gedeeltelijk beslecht, door de introductie van enerzijds het sociale structuurplan 
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en anderzijds de sociale visie Stedelijk en sociaal. Beide documenten zijn gezamenlijk 
door centrale stad en stadsdelen opgesteld en maken een pragmatische verdeling 
van verantwoordelijkheden. Het is deze koers die ertoe geleid heeft dat de stadsdelen 
ten tijde van het oudkomersbeleid met enig succes een claim op dit dossier hebben 
kunnen leggen.59

Werkelijkheid speelt filosofie parten
Het is echter de vraag of de invulling van het aanvullend meerjarenplan door de 
gemiddelde lezer zou worden geïnterpreteerd als een ‘stadsdeelstuk’. Het plan heeft 
een duidelijke centralistische toon, getuige bijvoorbeeld de centraal vastgestelde 
tarieven, de stevige monitorfunctie en vooral de toevoeging van het Amsterdams 
Keurmerk Oudkomerstrajecten (ako). Hier speelde de ‘ambtelijk-organisatorische 
werkelijkheid’ de op zich heldere filosofie over verantwoordelijkheden parten: Als het 
ministerie van bzk in 2001 via de Aanvullende bijdrageregeling inburgering oudko-
mers extra middelen beschikbaar stelt voor dit onderwerp, komt dat in portefeuille 
de portefeuille van een nieuwe seniormedewerker (die net is overgestapt van het 
ministerie van OCenW naar de afdeling E&I van dwa). Om in aanmerking te komen 
voor de middelen moet Amsterdam – anders dan bij de eerste middelen die via het 
gsb binnenkwamen – een plan indienen. Daarnaast moet over de voortgang worden 
gerapporteerd aan het rijk. Dat betekent dat het beleid in ieder geval niet zomaar 
kan worden gedecentraliseerd naar de stadsdelen. Het rijk doet immers zaken met 
de gemeente Amsterdam en heeft aan de stadsdelen geen boodschap. In eerste 
instantie doet de betreffende medewerker een brief uitgaan naar de stadsdelen om 
hen te verzoeken bij hem onderbouwde, ze moeten immers voldoen aan de rijksvoor-
schriften op dit punt, plannen voor inzet van de middelen in te dienen. Hierop komt 
geen reactie. Dat is niet zo vreemd, want er zijn eigenlijk geen beleidsmedewerkers 
bij de stadsdelen, die zich met dit onderwerp bezighouden, omdat de rest van de 
inburgeringsbeleidsfunctie bij de centrale stad zit. De uitzondering vormt stadsdeel 
Zuidoost. Daar zit wel een beleidsmedewerker en daar komt dus een reactie: Zuid-
oost claimt ruim de helft van het budget. De beleidsmedewerker van de centrale stad 
neemt deze claim niet serieus.

Als de tijd begint te dringen (de aanvraag moet op 1 april bij het rijk binnen zijn 
en het is al februari) besluit de ambtenaar van de centrale stad zelf het voortouw te 
nemen. Het zou immers een onvergefelijke ambtelijke blunder zijn om deze extra 
rijksmiddelen op zo’n hot item aan de neus van de stad voorbij te laten gaan (een 
wethouder zou daar ernstig door in de problemen kunnen komen).

Hij is enthousiast over de indruk die hij heeft van de tussentijdse (!) resultaten 
van de experimenten die met de eerste tranche inburgeringsmiddelen zijn opgestart. 
Wanneer het initiatief voor de aanvraag aan bzk bij hem komt te liggen, maakt hij 
derhalve een plan waarin op basis van deze experimenten een aanpak voor de stads-

59 Dit speelde overigens pas bij de aanvullende middelen. Het wegwerken van de wachtlijst bij het roc 
en het laten uitvoeren van de pilot ‘verborgen vraag’ was door de centrale stad opgepakt. 
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delen wordt voorgesteld. Er worden doelgroepen aangewezen, er wordt een lijst met 
potentiële aanbieders vastgesteld en de trajecten worden genormeerd. De trajecten 
worden daarbij eerlijk over de stadsdelen verdeeld. Daarnaast wordt het gebruik van 
een onafhankelijke assessment-punt verplicht gesteld. Om te zorgen dat de stadsde-
len het beleid daadwerkelijk uitvoeren laat hij tenslotte de invoering van het oudko-
mersbeleid per stadsdeel monitoren.60

Ook binnen centrale stad organisatorische grenzen
Ook bínnen de centrale stad is de belegging van het inburgeringsdossier onduide-
lijk. Dat uit zich wellicht het best in de ook in de beschrijving goed zichtbare afstand 
tussen enerzijds het minderhedenbeleid en anderzijds het educatie- en inburgerings-
beleid. Al in de vroege jaren tachtig wordt deze dubbelstructuur zichtbaar. Enerzijds 
is er de tweejarige nota minderhedenbeleid die wordt voorbereid door – dan nog – de 
secretarie (later de bestuursdienst) en anderzijds de educatieve plannen, die worden 
die worden opgesteld door vakafdelingen (werkgroep educatief plan, bureau welzijn-
staken, afdeling onderwijs, afdeling educatie en inburgering).

De inhoudelijke verbindingen tussen beide ‘beleidsstromen’ is niet of nauwelijks 
aanwezig. Er wordt in veel gevallen zelfs überhaupt geen gewag gemaakt van het 
andere beleidsspoor. Dat geldt overigens met name voor de beleidsdocumenten van 
de vakafdelingen, die niet naar het bredere integratiebeleid verwijzen. Onduidelijk 
is of dit een bewuste strategie is, of dat men de nota’s simpelweg niet op het netvlies 
heeft. In 2002 laait de bureaupolitieke spanning hoog op als de bestuursdienst de 
notitie Vliegende Panters uitbrengt. De notitie bevat een evaluatie van de uitvoerings-
praktijk rond de win, naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van deze wet op 
landelijk niveau. In dezelfde periode doet E&I naar aanleiding van dezelfde evaluatie, 
exact dezelfde exercitie. De notitie van de bestuursdienst wordt door dmo als onge-
paste inmenging beschouwd en inhoudelijk genegeerd.

In de jaren negentig wordt aan deze institutionele status quo verdere verwarring toe-
gevoegd met de introductie van het grotestedenbeleid (gsb). Het grotestedenbeleid 
wordt in Amsterdam – in tegenstelling tot veel andere steden – niet geïntegreerd met 
het bestaande beleid. Er wordt inderhaast een stadsvisie opgesteld door een gsb-unit 
bij de bestuursdienst, en vervolgens worden de middelen per pijler ter beschikking 
gesteld van de ‘coördinerende’ dienst (dwa in het geval van de sociale pijler). Inhou-
delijk wordt de sociale pijler niet door de lijn van dwa opgepakt, wat onder andere 
komt omdat inmiddels onder wethouder Grondel (niet de vaste dwa-wethouder) 
een proces was opgestart onder de noemer sociaal structuurplan. Dit traject begint 
met het vaststellen van een Sociale Agenda door centrale stad en stadsdelen, waarop 

60 In deze (vrij directieve) manier van werken lijkt zich ook de achtergrond van de ambtenaar bij het 
ministerie van OCenW te manifesteren. Dit ministerie heeft immers een uitgebreide traditie van 
directieve sturing (middels circulaires) op het onderwijsveld.
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negen prioritaire thema’s worden geplaatst. Inburgering hoort daar niet bij. Maar de 
oudkomersmiddelen maken wel onderdeel uit van het gsb-budget.

Complexiteit en inertie
De institutionele structuur in Amsterdam is niet alleen complex, hij wordt ook 
gekenmerkt door inertie. Dit hangt overigens deels met elkaar samen. De hoofdreden 
voor de inertie lijkt het ontbreken van een centrale regisseur te zijn. Geen enkele actor 
in het bovenstaande schema is in de positie om alle andere actoren aan te sturen. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de twee centrale spelers in het stelsel: de gemeente en het 
roc. Hoewel beiden in de vorm van contracten afspraken maken, is van echte sturing 
geen sprake. De gemeente stelt zijn beleid vast zonder zich veel gelegen te hoeven 
laten liggen aan de inhoudelijke of procesmatige ideeën van het roc. Wel heeft de 
gemeente te maken met de (financiële en beleidsmatige) kaders die de rijksoverheid 
(eerst bzk, later Justitie) oplegt. Omgekeerd kan de gemeente er – door de in de win 
en web voorgeschreven gedwongen winkelnering – niet omheen om in te kopen bij 
het roc. Het roc weet dat ook en hoeft zich derhalve niet al te veel gelegen te laten 
liggen aan ‘de vraag’. Het scenario waarin de gemeente besluit om het budget win en 
web dan maar niet uit te geven is immers ondenkbaar.

In theorie zijn er twee andere routes om toch te sturen: bovenlangs (via de minis-
teries) of onderlangs (via de klanten). Beide routes zijn echter problematisch.

De ministerieroute is min of meer afgesloten doordat het ministerie van OCenW 
het inburgerings- en educatiedossier beziet in het bredere perspectief van het roc-
beleid. Bij de oprichting van de roc’s, die in 1996 met de web zijn ingesteld, moest 
het ministerie van OCenW veel weerstand overwinnen bij de bestaande mbo/mts-
scholen. Zij moesten immers op grote schaal gaan fuseren en hadden daar niet 
zomaar trek in. Dat het ministerie had verzonnen dat in de roc’s ook de bestaande 
instellingen voor vormingswerk en basiseducatie moesten worden opgenomen kon 
ook op weinig enthousiasme rekenen. De mbo-directies zagen een wezensvreemd 
organisatieonderdeel naar zich toekomen, terwijl de directies van de educatie-instel-
lingen al zagen aankomen dat ze als een merkwaardig aanhangsel van de kolos-
sale roc’s zouden eindigen. Om de weerstand weg te nemen werd de gedwongen 
winkelnering gecreëerd die de afdelingen Educatie bestaanszekerheid boden en de 
mbo-kant van roc’s een garantie dat ze niet teveel omkijken zouden hebben naar 
deze ‘tak van sport’. Er lag dus geen inhoudelijk, maar een strategische keuze aan 
de gedwongen winkelnering ten grondslag. Reden waarom OCenW ongevoelig blijft 
voor de inhoudelijke kritiek uit gemeenteland.

De inburgeringsministeries (bzk, later Justitie) zijn lange tijd huiverig om OCenW 
teveel onder druk te zetten, wat weer komt omdat een groot deel van de inbur-
geringsmiddelen van dit ministerie afkomstig zijn. Dat geldt tot 1999 voor alle 
web-middelen en het onderwijsdeel van de win-middelen. Vanaf dat jaar gaan de 
inburgeringsmiddelen over naar bzk. Maar ook dan blijft het educatiebudget van 
groot belang (het web-budget is veel groter dan het win-budget). Pas onder Balke-
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nende ii wordt het plan gesmeed om het deel van het web-budget dat de facto aan 
inburgering wordt besteed over te hevelen naar de Justitie-begroting. Ook dan slaagt 
de roc-lobby er overigens nog in om dit principebesluit (samen met het besluit om 
de gedwongen winkelnering af te schaffen) enkele jaren tegen te houden.61

De route langs de klant biedt eveneens weinig perspectief. Hun institutionele positie 
is namelijk ronduit zwak te noemen. Op de gemeente hebben inburgeraars – met 
name de meer kwetsbare – nauwelijks invloed. Ze zijn financieel volledig afhankelijk 
van de gemeente, zijn communicatief noch bureaucratisch vaardig, zitten niet in 
de voor de gemeente belangrijke netwerken en leggen electoraal geen of nauwelijks 
gewicht in de schaal. Het beleid is wat dat betreft echt ‘over, niet met’ de doelgroep. 
Ten opzichte van roc’s kan de doelgroep ook geen vuist maken. Er zijn voortdurend 
wachtlijsten en het aanbod van de roc’s is het enige dat beschikbaar is. En voor 
nieuwkomers bovendien wettelijk verplicht.62

4.10 Effectiviteit van het Amsterdamse inburgeringsbeleid: invloedsfactoren

Hoe moet tegen deze achtergrond de effectiviteit van het Amsterdamse inburge-
ringsbeleid worden beoordeeld? Op het eerste gezicht ziet dat er niet al te best uit. Op 
uitvoeringsniveau blijft het aantal Amsterdammers dat middels een inburgerings-
cursus het beoogde eindniveau heeft gehaald ver achter bij de ambities. Hetzelfde 
geldt voor het achterliggende doel van integratie als evenredige participatie op 
belangrijke maatschappelijke terreinen zoals de arbeidsmarkt, de woningmarkt, het 
onderwijs en de politiek.

Kijken we sec naar het beleid, dan wordt het beeld nog somberder. Het lijkt niet 
overdreven om te zeggen dat de effecten van het gevoerde beleid op zijn best mar-
ginaal zijn. Met name de grote hoeveelheid interventies die betrekking hebben op 
de regierol van de gemeente lijken niet of nauwelijks invloed te hebben gehad op de 
uitvoeringspraktijk.

Veel inspanningen, weinig resultaat

‘Voor ons is het van belang, dat de gemeentelijke overheid het niet als haar taak ziet aan te 
geven welke weg migranten dienen af te leggen om in de samenleving geïntegreerd te raken’ 
(Gemeente Amsterdam 1989: 12).

‘Er is pas sprake van een succesvolle inburgering als een Amsterdammer
– de Nederlandse taal beheerst op nt2 niveau 2 of hoger (spreken, schrijven, luisteren, lezen);

61 Op het moment van schrijven is nog steeds niet duidelijk wanneer het voornemen wordt geëffectu-
eerd. Het plan is om het te koppelen aan de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering. 

62 Wellicht zou de doelgroep als collectief een vuist kunnen maken, maar de kwetsbare sociale positie, 
grote onderlinge verschillen en minimale organisatiegraad en bureaucratische vaardigheden maken 
dat scenario onwaarschijnlijk. 
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– met dit taalniveau zelfstandig kan functioneren en de aansluiting maken naar werk en/of 
vervolg beroepsonderwijs;

– deelneemt aan het maatschappelijk proces in de vorm van werk, scholing of sociale active-
ring en zoveel als mogelijk onaf hankelijk is van sociale voorzieningen;

– weet om te gaan met de Nederlandse cultuur en gebruiken en in het verlengde daarvan met 
de 170 culturen in Amsterdam’ (Gemeente Amsterdam 2003-1: 1).

Bovenstaande twee citaten staan vrijwel diametraal tegen over elkaar. En ze marke-
ren daarmee de grote veranderingen die het denken over integratie en inburgering in 
de laatste vijftien jaar heeft ondergaan.

Maar kijken we naar de uitvoering van het inburgeringsbeleid, dan is (behalve in 
volume) ten hoogste sprake van accentverschillen. Deze hangen bovendien vooral 
samen met de autonome ontwikkeling van het onderwijs (meer gestructureerde nt2-
programma’s en meer ict). Het lijkt niet overdreven om de introductie van inbur-
geringscontracten en het ‘sanctiebeleid’ af te doen als vrijwel volledig cosmetische 
operaties. In vijftien jaar inburgering in Amsterdam is een handjevol sancties opge-
legd en de inburgeringscontracten rond educatie en oudkomers ontberen überhaupt 
een sanctie-instrumentarium.

Er is, al met al, sprake van een grote discrepantie tussen de verandering in de 
beleidsretoriek en de verandering in de uitvoeringspraktijk. Aan het slot van dit 
hoofdstuk gaan we in op enkele factoren die daarmee samen lijken te hangen.

De eigen wereld van het beleid
Amsterdam heeft in vijftien jaar een grote hoeveelheid beleidsdocumenten gepro-
duceerd die direct of indirect betrekking had en heeft op het inburgeringsterrein. 
De doorwerking van dit beleid in de uitvoeringspraktijk van de inburgering is zeer 
gering geweest.

Het beeld dat ontstaat is dat van een systeem van beleidsfunctionarissen die 
vooral druk zijn met en werk creëren voor elkaar.63 Duidelijk zal zijn, dat ze het 
daarmee echt behoorlijk druk hebben. Het stigma van de luie ambtenaar, die laat 
arriveert, vroeg naar huis gaat en zijn dagen vult met koffie drinken en burgers frus-
treren is op de ambtenaren in kwestie bepaald niet van toepassing. Er wordt hard 
gewerkt, ook ’s avonds en in het weekend. De sterk gestructureerde agenda’s van 
het politieke besluitvormingsproces en de procesverplichtingen om voornemens en 
voortgang vooraf en tussentijds te bespreken met een scala aan betrokken partijen 
leidt tot een continue stroom verplichtingen en (sub)deadlines. Het beleidsproces 
staat daardoor eigenlijk voortdurend onder tijdsdruk.

Situeren we de beleidswereld als ‘laag’ tussen de politiek en de uitvoering, dan geldt 
voor de Amsterdamse casus de conclusie dat de verbinding met ‘het politieke’ veel 

63 In het Amsterdamse overstijgt dit systeem de gemeentegrenzen. Maar niet in alle richtingen. Met 
name beleidsmedewerkers van de rijksoverheid ‘draaien mee’.
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sterker is dan die met ‘de uitvoering’. Dat geldt voor de formele relatie – de politiek 
stuurt het beleid, het beleid zou de uitvoering moeten sturen – maar ook voor de 
‘tegenkringloop’. De ambtenaren in Amsterdam zijn redelijk succesvol in het beïn-
vloeden van het politieke debat. De kennis, ervaringen en meningen van de uitvoer-
ders dringen echter maar moeizaam door in het beleid.

Daarbij lijkt een rol te spelen dat het Amsterdamse debat een behoorlijk acade-
misch karakter heeft. Raadsleden, bestuurders én ambtenaren in het Amsterdamse 
beschikken vrijwel zonder uitzondering over een hoog denkniveau. Zij zijn allen 
academisch opgeleid én hebben zich binnen de grote vijver waaruit voor de Amster-
damse situatie kan worden gevist ook nog eens bovengemiddeld goed betoond. 
Kortom: aan intellectueel talent geen gebrek. Dit komt onder andere tot uiting in de 
beleidsdiscussies. De gemiddelde inleiding van een Amsterdamse nota en het gemid-
delde debat in de gemeenteraad ligt (langs een academische maatlat) op een hoger 
niveau dan waar ook in Nederland (inclusief de rijksoverheid). De keerzijde van 
deze medaille is wel dat er door de grote aandacht voor de welhaast filosofische en 
maatschappij-theoretische dimensies van het integratievraagstuk weinig aandacht 
overschiet voor meer praktische zaken. Bovendien is het debat minder toegankelijk 
voor mensen met een minder abstracte insteek.

Institutionele complexiteit leidt tot afwezigheid regisseur
Een belangrijke constatering is dat er in de Amsterdamse inburgeringswereld geen 
centrale actor bestaat, die in staat is of moet worden geacht om de andere partijen 
in deze wereld succesvol aan te sturen. Het stelsel van bij de inburgering betrokken 
instituties is erg complex. Het beslaat minimaal vijf ‘lagen’ (ministeries, centrale 
stad, stadsdelen, uitvoerders, klanten) en kent daarnaast een aantal ‘kolommen’ 
(zoals verblijf, justitie, onderwijs, werk, welzijn). Binnen deze constellatie heeft de 
gemeente Amsterdam de meest centrale rol. Dat is de jure het geval, omdat de rijks-
regelgeving de gemeente aanwijst als regisseur. En het is ook wel de facto het geval, 
voor zover de meest betrokken andere partijen accepteren dat het de gemeente is die 
inhoudelijk de lijnen uitstippelt.64 Daarop bestaat echter één belangrijke uitzon-
dering: het roc van Amsterdam. Het roc van Amsterdam heeft een eigen visie op 
volwasseneneducatie, die is gebaseerd op een rode draad die zijn oorsprong vindt 
in het denken over ‘het nieuwe leren’, zoals dat eind jaren zeventig opgeld doet. De 
basisredenering bestaat uit twee pijlers.65 De eerste is dat het ontplooiing- en verhef-
fingsideaal van het onderwijs aan groepen kansarmen voorbij gaat, als geen recht 
wordt gedaan aan de leercontext. En de tweede is dat alleen in het onderwijs zelf de 
expertise en de mogelijkheden zitten om een aanbod te ontwikkelen dat voldoende 
recht doet aan de diversiteit van onderwijsvormen die dat met zich meebrengt.

64 Dat wil overigens niet zeggen dat verder weg gelegen partijen (zoals justitie of de ind) op grote 
schaal hun activiteiten aanpassen aan wat de gemeente wil. De gemeente onderneemt daartoe ook 
geen pogingen. 

65 Gebaseerd op Verlaan 2003.
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Het overheidsbeleid op de terreinen volwasseneneducatie en inburgering getuigt in 
de ogen van het ROCvA van een typisch staaltje van beleidsmatig denken, waarin de 
specifieke kenmerken en mogelijkheden van de doelgroep worden weggedefinieerd. 
Hierdoor ontstaat een zogenaamd helder model, dat evenwel geen recht doet aan 
de werkelijkheid en (daardoor) tot onterechte kritiek op het onderwijs. Vanuit dit 
perspectief moet het harde onderhandelen of de weinige flexibiliteit van het ROCvA 
dus worden begrepen als een poging om een zo goed mogelijk onderwijsaanbod aan 
de doelgroep te bieden.

Het inburgeringsveld in Amsterdam wordt derhalve gekenmerkt door een institutio-
nele deadlock. Er zijn twee grote actoren op het terrein die volledig tot elkaar veroor-
deeld zijn, maar die tegelijkertijd vrijwel volledige autonomie hebben.

Kennis ontbreekt als ‘common ground’
Het vreemde in deze situatie is dat beide actoren wel hetzelfde doel nastreven: het 
zo adequaat mogelijk bedienen van inburgeraars. Daarmee komt een tweede factor 
in beeld die van belang is om de effectiviteit van het Amsterdamse beleid te beoor-
delen. Ondanks de grote inspanningen op en aandacht voor het inburgeringster-
rein, is gedurende de tien jaar die zijn geanalyseerd op geen enkel moment kennis 
beschikbaar over hoe de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Sterker, tot 
2003 zijn ook de doelstellingen zelf nooit geoperationaliseerd in termen van te 
bereiken effecten bij burgers. Weliswaar waren er doelstellingen omtrent bereik, 
deelname en afronding, maar niet over het beoogde eindniveau.66 En al was dat wel 
bekend geweest, er bestaat in Nederland simpelweg geen geijkte kennis over welke 
programma’s met welke omvang voor deelnemers met bepaalde kenmerken zullen 
(of zelfs alleen maar kunnen) leiden tot een bepaald niveau van inburgering. Groot-
schalige vergelijkende evaluatiestudies naar verschillende methodieken bestaan niet. 
In die gevallen dat er wel is geëvalueerd, is de conclusie vaak dat er weliswaar enige 
vooruitgang is geboekt door deelnemers aan programma’s, maar dat deze achter-
blijft bij de verwachtingen én dat de daadwerkelijke invloed van de ondernomen 
activiteiten onduidelijk is. Daarmee ontstaat ruimte voor interpretatie. En die vindt 
dan ook plaats. Alleen al binnen het roc ontstaat spanning tussen de ontplooiings-
filosofie enerzijds, en de vrij rigide structuur van de formele eindtermen van educa-
tietrajecten (kse) anderzijds. Daar op in werkte vervolgens de interpretatie van de 
gemeente. Maar ook die was niet eenduidig. Immers, de gemeente heeft nooit een 
inhoudelijk kader geformuleerd dat als fundament voor het denken over inburgering 
kon gelden. Veeleer lijken de gemeentelijke beleidskaders, visies en manifesten een 
symbolische functie te vervullen. De gemeente(raad) vond integratie een belangrijk 
maatschappelijk vraagstuk en wenste er dus beleid op te voeren.

66 Overigens is er geen geijkte kennis beschikbaar over methodieken die helpen om het bereik onder 
deelnemers (op vrijwillige basis) te maximeren. Bepaalde groepen – zoals moslimvrouwen in een 
conservatieve cultuur – blijken in ieder geval met traditionele wervingsinstrumenten onbereikbaar.
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Wat hierbij op de achtergrond mee lijkt te spelen is de retoriek dat gemeenten nooit 
uitvoeringsloketten van rijksbeleid zijn. Deze stelling wordt onderschreven door 
zowel de lokale als de rijksoverheid. Maar dat wil niet zeggen dat ie ook klopt. Kijken 
we naar het educatiebeleid en de Wet inburgering nieuwkomers, dan is de gemeente 
weliswaar formeel verantwoordelijk, maar heeft in de praktijk geen (educatie) of 
nauwelijks (win) beleidsruimte. Dergelijke regelgeving zou het meest effectief via 
een verordening kunnen worden geïmplementeerd. Maar dat zou impliceren dat 
gemeenten uitvoeringsloketten zijn. En dus worden er nota’s opgesteld. En uiteraard 
moet er in die nota wat worden toegevoegd aan de regelgeving.67

De individuele gemeentelijke beleidsmedewerkers kregen in deze context veel ruimte 
voor hun eigen ideeën. Zij hadden daarbij enige afstand tot de doelgroep en vulden 
hun interpretatie van wat er moest gebeuren en wat wenselijk was dus in met een 
mengsel van politieke (wel of geen streng sanctieregime), inhoudelijke (duale trajec-
ten of speciale projecten), financiële (budget per traject leidt tot vast aantal uren) en 
management- (sturen via kwaliteitskeurmerk, via outputfinanciering, via overleg-
structuren) overwegingen.

Beleidsconcurrentie en bureaupolitiek
Niet alleen de institutionele structuur buiten de gemeente is complex en geneigd tot 
inertie. Zoals gezegd is ook bínnen de gemeentelijke organisatie een flink aantal 
organisatieonderdelen en personen met het inburgeringsbeleid bezig. Daarbij 
komt een merkwaardig fenomeen aan het licht. De verschillende onderdelen van de 
ambtelijke organisatie verkeren in een voortdurende strijd met elkaar. Deze is soms 
expliciet en duidelijk en op andere momenten meer verborgen, maar hij is altijd 
aanwezig. Daarbij gaat het slechts een enkele keer om ‘echte’ inhoudelijke menings-
verschillen (bijvoorbeeld de discussie tussen dmo en de sociale dienst over de vraag 
of werk boven inburgering gaat en wat dat in de praktijk betekent voor bijvoorbeeld 
de financiering van trajecten voor werkloze oudkomers).

Veel vaker lijkt het te gaan om enerzijds ‘het eigenaarschap van een dossier’ en 
de ‘autonomie’ van een organisatieonderdeel en anderzijds pogingen om vanuit een 
beleidstraject invloed uit te oefenen op dossiers die reeds elders in de organisatie 
zijn belegd, maar die een rol moeten spelen in een bredere aanpak (gsb, ssp, Agenda 
2006) of die onvoldoende effectief worden geacht (bemoeienis bestuursdienst).

Bovenstaande analyse van de institutionele structuur maakt duidelijk dat verschil-
lende organisaties verschillende doelen nastreven en daardoor elkaar niet altijd mak-
kelijk vinden. Dat zou echter binnen de gemeente Amsterdam niet moeten gelden, 
omdat deze vanuit helicopterperspectief een eenduidig belang heeft. De praktijk laat 

67 Zeker in een grote gemeente als Amsterdam. Kleine gemeenten kiezen bij dit soort wetten vaak wel 
voor verordeningen. En dan het liefst de kant en klare modellen van de vng. Dit werkt doorgaans 
prima, hetgeen bevestigt dat de nota’s in feite overbodig zijn.
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zien dat dit niet leidt tot een situatie waarin de verschillende organisatieonderdelen 
elkaar ondersteunen en versterken. Integendeel.

Maatschappelijke druk
De vraag in hoeverre de gemeente Amsterdam in staat is om een effectief inburge-
ringsbeleid te voeren lijkt op het eerste gezicht de dominante vraag voor wie op dit 
beleidsterrein actief is. Het is echter de vraag of dit perspectief stand houdt als de 
vraag naar handelingsalternatieven wordt gesteld. In de loop van de onderzochte 
periode is het integratievraagstuk met steeds grotere klem op de maatschappe-
lijke agenda terecht gekomen. Zowel in de landelijke als – zij het in mindere mate 
– de lokale publieke opinie ontstond meer en meer het beeld van een crisisvormen 
aannemende situatie in de Nederlandse grote steden, veroorzaakt door de slechte 
integratie van (grote) delen van de allochtone populatie en een op alle fronten falend 
integratiebeleid. Deze situatie maakte het voor lokale Amsterdamse politici in feite 
onmogelijk om zich te onttrekken aan ferme taal rondom het thema inburgering. 
Dat kan ‘plat’ geïnterpreteerd worden vanuit de ongetwijfeld negatieve electorale uit-
komsten van een sterk afwijkende mening. Maar het kan ook meer positief geïnter-
preteerd worden als het gevoel van politici dat zij tot taak hebben om de zorgen van 
burgers serieus te nemen en deze te vertalen in politieke voornemens.

Het belang van de persoonlijke factor
In deze casus wordt op meerdere momenten zichtbaar dat ‘personen’ een belangrijke 
factor zijn in de effectiviteit van het inburgeringsbeleid. In de eerste plaats wordt 
op een aantal momenten duidelijk dat de achtergrond, opvattingen of keuzes van 
bepaalde personen een grote invloed hebben op de inhoud van het beleid. Dat is 
bijvoorbeeld overduidelijk zichtbaar in de ideologische agenda’s van de wethouders 
Van de Velde, Schaeffer en Heerma in de periode 1975-1985. Daarnaast valt de cultuur 
van het ministerie van Onderwijs waar te nemen in de wijze waarop het aanvullende 
meerjarenplan oudkomers is ingevuld door de medewerker die recent van dat minis-
terie was overgestapt, speelt het door de projectleider aangehangen concept ketenre-
gie een belangrijke rol in de invulling van het verbeterplan en leidt het (vervroegde) 
pensioen van de directeur van het ROCvA tot beweging in de vastgeroeste verhouding 
tussen deze organisatie en de gemeente.

Ten tweede is duidelijk te zien dat sommige beleidsdocumenten of -trends worden 
vereenzelvigd met bepaalde personen. En dit heeft als gevolg dat de inhoud van dit 
beleid onder andere wordt bezien vanuit het (bureau)politieke perspectief op de 
persoon in kwestie (vriend of vijand) en dat dergelijke documenten hun werking 
verliezen op het moment dat ‘hun’ persoon van het speelveld verdwijnt.

Inburgeringsbeleid als speelbal
Het institutionele status quo in het inburgeringsveld, het gebrek van een verankering 
in de vorm van kennis over hoe zaken moeten worden aangepakt én het gegeven dat 
de gemeente wel degelijk druk ervoer om beleid te voeren, hebben ertoe geleid dat 
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het gemeentelijke beleid makkelijk kon worden beïnvloed door externe ontwikke-
lingen.

Daarbij gaat het om ontwikkelingen op wereldschaal (zoals 11 september, de oorlog 
in Irak en de economische recessie), op landelijke schaal (zoals de moord op Van 
Gogh, de nieuwe inburgeringskoers van het kabinet Balkenende), op lokale schaal 
(nieuwe coalitie, invoering gsb, plannen van wethouders), op organisatie schaal 
(nieuwe visie dmo, nieuwe gebouwen roc) en op persoonlijk niveau (andere visie op 
ketenregie, al dan niet vertrouwen in marktwerking, roc of stadsdelen).

Behalve de invloed van externe ontwikkelingen, moet tot slot gewezen worden op 
de enorme invloed van wat je externe overwegingen zou kunnen noemen. Dat wil 
zeggen, besluiten met een gevolg voor de inburgeringspraktijk zonder dat ze in het 
perspectief van deze inburgeringspraktijk zijn genomen.

Voorbeelden zijn in bovenstaande beschrijvingen legio te vinden: het roc-vor-
mingsbeleid van het ministerie van OCenW, de carrière-overwegingen van strategi-
sche actoren, de electorale agenda van de bestuurders en de reorganisaties van de 
ambtelijke organisatie.

Naschrift: stand van zaken begin 2007
De periode die in dit proefschrift wordt onderzicht eindigt eind 2004. Toch is het in 
het geval van de Amsterdamse casus interessant om aan het slot van dit hoofdstuk 
nog even in te gaan op de actuele stand van zaken.

In januari 2006 heeft het college van B&W de hoofdlijnennotitie Inburgering in 
Amsterdam, niemand aan de kant, met onderliggende een ‘businessplan Inburgering’ 
vastgesteld. In februari 2006 hebben de raadscommissie Inburgering en de porte-
feuillehouders van de stadsdelen de inhoud van beide documenten besproken en 
onderschreven. Met de vaststelling is de fase aangebroken, waarin de visie en ambi-
ties tot uitvoering moeten worden gebracht.

Om de ambities die in het bestuurlijk document en het businessplan zijn neerge-
legd te realiseren, is opnieuw een intensief veranderproces in gang gezet, waarin de 
gehele inburgeringketen wordt betrokken. Het gaat daarbij niet om een proces dat in 
een paar maanden kan worden afgerond, wel om een proces dat aan de voorkant de 
nodige investeringen vergt om snel de randvoorwaarden te realiseren, die nodig zijn 
om de uitvoering op het gewenste niveau te brengen. In het B&W-besluit van 24 janu-
ari 2006 is bepaald dat er in 2006 een transformatieplan wordt voorgelegd waarin in 
ieder geval een advies is opgenomen voor de inrichting, positionering en aansturing 
van de service-unit Inburgering. Deze service-unit ondersteunt de uitvoering en 
organiseert de verantwoording naar gemeentebestuur en rijk. Daarbij moeten ook 
eventuele frictiekosten in beeld worden gebracht. Voorts moet het transformatie-
plan een overzicht bevatten van de benodigde investeringen in de ict, de dienstver-
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lening en de ontwikkeling van nieuw aanbod en ten slotte is een advies gevraagd 
over de flexibele inzet van de verschillende financieringsbronnen. Uitgaande van de 
opdracht dienden de volgende thema’s te worden ontwikkeld, geoptimaliseerd of 
veranderd:
– versterking van de vraaggerichte werkwijze;
– heroverweging van het huidige aanbod gericht op het realiseren van doelperspec-

tieven (de aangeboden trajecten én de onderwijsvormen) en het flankerend beleid;
– realisatie van de Inburgering service-unit voor de ondersteuning van de dienstver-

lening op zodanige wijze dat de inburgeraar enerzijds en de stadsdelen, dwi en 
uitvoerende instanties anderzijds geen hinder ondervinden van de verschillende 
financieringsbronnen;

– realisatie van de inburgeringinfrastructuur en dienstverlening in de stadsdelen en 
bij dwi;

– de digitalisering van de processen, de dienstverlening en de verantwoording in de 
keten;

– inpassing van nieuwe wettelijke taken, waaronder handhaving.

Het betreft hier een aanpak waar dwi, de stadsdelen en dmo elkaar hebben gevon-
den. Vrij spectaculair ten opzichte van eerdere hervormingen én ten opzichte van 
andere gemeenten is dat de gemeente Amsterdam eindelijk een eind maakt aan de 
drie ketens. De budgetten worden voor het eerst gebundeld: rijksmiddelen van v&i, 
OCenW en SoZaWe én gemeentegeld worden bij elkaar gevoegd. De inburgeraar zou 
daar niets van hoeven te merken. Ook wordt de doelgroep van de Wet Inburgering 
met die van de vrijwillige regeling Inburgering 2007 en de wwb en de reguliere 
volwasseneducatie gemengd.

Bij de stadsdelen worden inburgeringcentra ingericht en voor de komende jaren 
fungeert er een service-unit inburgering bij dmo. Tot slot is in 2007 een uitgebreide 
publiciteitscampagne gestart voor inburgeraars, professionals, bestuurders en 
eigenlijk alle andere Amsterdammers.

Interessant in deze aanpak is dat Amsterdam opnieuw heeft gekozen voor een vooral 
organisatorische en financiële aanpak. Daarmee wordt opnieuw gekozen voor de 
strategie waar dit hoofdstuk al vol van staat (wijzigingen in structuur, proces en de 
organisatie van de ketens). Je zou dus kunnen verwachten dat ook de resultaten weer 
gelijk zouden zijn: het papier verandert, de werkelijkheid verandert niet mee.

Toch is er een belangrijk signaal dat de werkelijkheid deze keer wél meeverandert. 
De bereidheid van de Amsterdamse inburgeringsdoelgroep om mee te doen aan tra-
jecten is met het nieuwe beleid exponentieel toegenomen. In 2006 zijn bijna 30.000 
aanmeldingen verwerkt en er zijn meer dan 20.000 trajecten daadwerkelijk gestart.

Desgevraagd geven de betrokken ambtenaren aan dat zij vermoeden dat dit komt 
omdat de gemeente stelling heeft gekozen tegen de strenge toon, die minister 
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 Verdonk in de periode 2002-2006 op rijksniveau aansloeg. In de hoofdlijnennotitie 
heet het:

‘Waar de rijksregelgeving rond inburgering de sfeer ademt van verplichting, handhaving 
en sanctionering als de inburgeraar niet aan de vereisten van een inburgeringsexamen kan 
voldoen, gaat Amsterdam in haar nieuwe aanpak uit van de vraag van de inburgeraar en 
realisatie van doelperspectieven’ (Gemeente Amsterdam 2006: 4).

De ambtenaren denken dat de hoge druk die op rijksniveau is gecreëerd wel door 
inburgeraars is gevoeld, maar vaak improductief werkte. Doordat Amsterdam als 
het ware voor zijn inburgeraars ging staan, ontstond een wél productieve verhou-
ding tussen stok (rijk) en wortel (Amsterdam). In hoofdstuk 10 wordt nog kort op dit 
gegeven terug gekomen.
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Bijlage A

Analyse Amsterdamse inburgeringspraktijk tegen geconstrueerd 
ideaalmodel

In onderstaande tabel wordt de Amsterdamse inburgeringspraktijk, zoals beschre-
ven in hoofdstuk 4, afgezet tegen een ideaalmodel. Hierdoor wordt systematisch op 
een aantal punten een afwijking zichtbaar gemaakt.

Tabel A.1
Beleid

ideaalmodel Amsterdam

Ketenbenadering
De gemeente kiest voor een ketenbenadering met als 
schakels: werving & selectie, diagnose & plaatsing, 
scholing, doorgeleiding, trajectbegeleiding, monitoring.

Amsterdam kent de ideale keten met deze 6 schakels. Werkt 
echter niet met een inburgeringsketen, maar met 3 ketens: 
nieuwkomers, oudkomers, educatie.

Werving en selectie
De gemeente investeert in een gedetailleerd zicht op 
de samenstelling van de doelgroep, in kennis van de 
behoeften van subgroepen en investeert in out-
reachende werving op straat- en buurtniveau.

Redelijk zicht op doelgroep. Weinig in behoefte subgroepen. 
Werving uitbesteed aan aanbieders en stadsdelen. Geen directe 
bemoeienis centrale stad.

Diagnose en plaatsing
Iedere deelnemer krijgt een uitgebreide diagnose op 
de gebieden taal, maatschappelijke participatie en 
arbeidsmarkt. Er wordt een integraal trajectplan vanuit 
het doelperspectief opgesteld.

Uitgebreid InburgeringsOnderzoek, maar dat leidt niet tot inte-
graal trajectplan. Wel snelle instroom, maar voor korte trajecten.

Scholing
Duale trajecten. De trajecten lopen door totdat het doel 
is bereikt.

Duale trajecten wel genoemd, maar geen actieve bemoeienis 
centrale stad met aanbod. Inburgering en educatie in het kader 
van Taaloffensief leidt tot nadruk op taal. Geen doorlopende 
trajecten. Nieuwkomers max. 18 maanden. Oudkomers max. 
1 jaar, maar gemiddeld slechts 400 uur. In totaal niet langer 
dan 3 jaar in educatie.

Doorgeleiding
De inburgeraar komt op zijn traject verschillende instel-
lingen tegen, maar houdt een vaste contactpersoon.

Geen vaste contactpersoon tot realiseren doelperspectief. Ook 
de overdracht na afloop van een traject (NK, OK of Educatie) 
naar sociale dienst/reïntegratiebedrijf blijft lastig. NK/OK naar 
educatie loopt soepel.

Trajectbegeleiding
Idealiter zwaar model. De trajectbegeleider als 
klantmanager. Tevens verantwoordelijk voor aansturen 
aanbodsvoorzieningen.

Licht model. Positie trajectbegeleider ten opzichte ketenpart-
ners onduidelijk, maar in ieder geval zwak. 

Monitoring
Op drie niveaus: klant, product, beleid. Eerst alleen op beleidsniveau (monitor oudkomers). Sinds janu-

ari 2004 ook op klantniveau middels nieuw cliëntvolgsysteem.
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Tabel A.2
Interventies

Ideaal model Amsterdam

Interventies in netwerk. Veel aandacht.

Inrichten regiefunctie. Ja. Eerst projectmatig bij INKA, later structureel bij 
 afdeling Educatie en Inburgering.

Inrichten inburgeringsketen. Ja. Maar drie keer. Nieuwkomers, oudkomers, educatie.

Aansturen van keten. INKA: zakelijke regie op afstand. Educatie en Inburgering: 
meer bemoeienis.

Interventies op de werkvloer. Weinig bemoeienis.

Vraag inburgeraar in kaart brengen. Zeer beperkt (wel op individueel niveau via SAP).

Organiseren InburgeringsOnderzoek. Ja.

(Laten) creëren duale trajecten. Niet actief.

Flexibel aanbod op basis wensen doelgroep. Moeizaam, doordat verhouding met ROC lastig is.

Trajectbegeleiding en maatschappelijke begeleiding als 
regie op klantniveau.

Lichte vorm. Geen regiepositie binnen keten.

Kinderopvang (professioneel en alternatieve vormen). Wel aandacht, geen extra geld. Alleen gericht op profes-
sionele opvang. Wel financiering voor alternatieve vormen 
(4 euro-regeling).

Wachtlijstbeheer. Onduidelijk. Amsterdam zegt geen wachtlijst. Taskforce 
zegt van wel.

Uitval en verzuim (sanctiebeleid). Weinig uitgewerkt. Wel voornemen om beter te 
 sanctioneren.
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5 Opkomst en ontwikkeling van de sociale pijler grote-
stedenbeleid in Emmen (1994-2004)

5.1 Achtergrond

De gemeente Emmen is een gemeente die met zijn 108.000 inwoners na Groningen 
de grootste gemeente van Noordoost-Nederland is. Er is een aantal zaken die de 
gemeente bijzonder maken.

Fysiek
De gemeente bestaat uit een stedelijke kern met daaromheen een dertiental kleine 
kernen. Dit maakt de gemeente qua oppervlakte tot één van de grootste van Neder-
land. De bevolkingsontwikkeling in de gemeente is min of meer schoksgewijs 
verlopen. De laatste golf inwonersaanwas begint in de tweede helft van de twintig-
ste eeuw, als Emmen na de Tweede Wereldoorlog wordt aangewezen als belangrijk 
industrialisatiegebied.

De stedenbouwkundige structuur van Emmen is bijzonder. Er wordt gewerkt 
vanuit het idee van de open, groene stad, hetgeen betekent dat de wijken ruim van 
opzet zijn en dat de natuur tot ver in de stad doordringt. De wijken liggen relatief 
geïsoleerd, als een soort dorpen in de stad. Iedere wijk weerspiegelt de bouwfilosofie 
van de periode waarin hij is gebouwd, waardoor elke wijk een eigen karakter heeft.

Economisch
Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de Emmense economie een impuls vanuit het 
rijk, dat een actief industrialisatiebeleid voor de regio voert. Er wordt met succes 
een maakindustrie ontwikkeld waardoor er voldoende werkgelegenheid is voor de 
Emmense bevolking. Emmen presteert sinds het aflopen van de specifieke rijkssteun 
voor de industrialisatie van achterstandsgebieden begin jaren tachtig structureel 
slechter dan de rest van Nederland waar het ging om bijvoorbeeld economie, arbeids-
markt, inkomen en opleiding. Daarbij kende de gemeente een eenzijdige productie-
structuur, met veel nadruk op industriële productie. Deze sector kwam als gevolg 
van economische globalisering en de introductie van de Europese markt onder druk 
te liggen. Als vanaf de jaren tachtig de maakindustrie in de problemen komt, stijgt 
in Emmen het aantal werklozen – waaronder erg veel arbeidsongeschikten – hard. In 
de economische bloeiperiode aan het eind van de twintigste eeuw wordt getracht de 
lokale economie nieuw leven in te blazen.

Sociaal
De gemeente Emmen kent een bijzondere sociale problematiek. Door zijn perifere 
ligging en ruime, groene opzet heeft het weinig last van ‘gewone’ grotestadsproble-
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men als leefbaarheid, veiligheid en integratie waar veel andere steden mee kampen.1 
Daar staat tegenover dat de gemeente al decennialang te kampen heeft met een laag 
opleidingsniveau en dito inkomens. Daarnaast zijn er forse problemen rond huiselijk 
geweld en alcoholmisbruik.

5.2 De koers van de gemeente Emmen

Consistente beleidslijnen
Tegen de achtergrond van de bovenbeschreven kenmerken van de gemeente zijn in 
het beleid van de gemeente Emmen in de laatste decennia van de vorige eeuw drie 
inhoudelijke lijnen te trekken.

Het meest dominant zijn gedurende de hele tweede helft van de twintigste eeuw 
de pogingen om de economische structuur van Emmen te versterken en de werkge-
legenheid te vergroten. Tijdens de Wederopbouw is Emmen één van de prioritaire 
regio’s in het industrialiseringsbeleid. Deze impuls wordt gevolgd door een con-
stante stroom structuurversterkingimpulsen.

Gekoppeld aan deze economische structuurversterking is een lijn van fysieke 
uitbreiding. Emmen is voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe uitleglo-
caties. Nu eens in de vorm van nieuwe wijken, dan weer in de vorm van bedrijventer-
reinen. De gemeente steekt hier veel energie in en ontleent hieraan voor een deel zijn 
zelfbeeld.

Ten derde is vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw in het sociale beleid een 
consequente koers gevaren. Emmen heeft steeds ingezet op het bestrijden van wat 
we nu onderwijsachterstanden zouden noemen. De gemeente stelde vast dat het lage 
opleidingsniveau van de bevolking tot sociale problemen leidde en dat het derhalve 
noodzakelijk was om de vererving van achterstand tegen te gaan. Bijzonder aan 
Emmen is dat daarbij niet zozeer werd ingezet vanuit de onderwijshoek, maar dat de 
problematiek eigenlijk altijd vanuit de welzijnsoptiek is benaderd: investeren in de 
maatschappelijke positie van jeugdigen, zodat ze optimaal gebruik zouden kunnen 
maken van de kansen die het onderwijssysteem bood.

Aan het eind van de jaren tachtig worden de economische en fysieke beleids lijnen 
uitgebreid met een enigszins afwijkend spoor. Enerzijds wordt gewerkt aan een 
activerend arbeidsmarktbeleid, waarin niet het verstrekken van uitkeringen maar het 
vinden van werk centraal staat. Anderzijds is er onder de noemer van stedelijke en 
sociale vernieuwing veel aandacht voor de (fysieke) herstructurering van de stads-
wijken die in de jaren vijftig en zestig zijn gebouwd en die steeds minder aan de eisen 
van de tijd voldoen.

1 Daar komt bij dat de gemeente Emmen weliswaar meer dan 100.000 inwoners heeft (wat voor 
Nederlandse begrippen een grote stad is), maar dat slechts de helft van de mensen in de stedelijke 
kern woont. Met 50.000 inwoners valt de stad Emmen in de categorie van steden als Etten-Leur, 
Heemskerk, Vlissingen, Roermond, Oosterhout, Terneuzen of Den Helder. 
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Het ambtelijk apparaat
Aan het eind van de vorige eeuw maakte het gemeentelijk apparaat van Emmen de 
omslag van dorp naar stad. Geconfronteerd met toenemende schaalgrootte, een 
steeds verdere decentralisatie van beleidsterreinen en de opkomst van grootste-
delijke problemen in achterstandswijken werkte het gemeentelijke apparaat lange 
tijd door op de manier zoals die in de loop der tijd was gegroeid: informeel, korte 
lijnen, een cultuur van vertrouwen en weinig aandacht voor formaliteiten, regels en 
procedures. In 1995 komt hieraan bruusk een einde. Er ontstaat ophef over belangen-
verstrengelingen tussen bestuurders, ambtenaren en externe organisaties, evenals 
over vermeend geknoei met declaraties door topambtenaren. Ook op de verhouding 
tussen ambtenaren en bestuurders blijkt het nodige aan te merken. Dit leidt tot een 
bestuurscrisis die formeel eindigt op 28 maart 1996 met het aftreden van de burge-
meester. Vijf wethouders en de gemeentesecretaris zijn hem dan reeds voorgegaan. 
Wat overblijft is een verkokerde, lamgeslagen ambtelijke organisatie.

Financiële positie
De geschiedenis van de Emmense gemeentefinanciën is er een van structurele 
krapte. De gemeente kent een aantal factoren die ertoe leiden dat de middelen die 
via het gemeentefonds beschikbaar zijn eigenlijk altijd aan de lage kant zijn. Deze 
factoren hangen grotendeels samen met de geografische structuur van de gemeente. 
Door de grote oppervlakte en het vele groen zijn de kosten voor het onderhoud van 
de openbare ruimte en de wegen erg hoog. Daar komt bij dat de gemeente door zijn 
veertien kernen een bijzonder uitgebreid stelsel aan voorzieningen rond bijvoorbeeld 
sport, bibliotheken en buurt- en dorpshuizen kent. De kosten om die allemaal te 
onderhouden zijn hoog.2 Een laatste element is dat door de lage inkomens en de lage 
huizenprijzen de opbrengsten van lokale belastingen in vergelijking met de rest van 
Nederland laag zijn.

Ontwikkelingen in de late jaren negentig
In de periode na de bestuurscrisis kwamen (tijdelijk) een nieuwe burgemeester en 
gemeentesecretaris naar Emmen, die het als hun belangrijkste taak zagen om de 
verhouding tussen gemeente en bevolking én tussen bestuur en ambtenaren op orde 
te krijgen. Daarbij ging in eerste instantie veel aandacht uit naar de interne orga-
nisatie. Er werd een strikte mandaatstructuur ingevoerd en er werd veel aandacht 
besteed aan planning- en controle-instrumenten. Een heldere ambtsinstructie voor 
ambtenaren en bestuurders om geen enkele bestuurlijke of wat voor verantwoor-
delijkheid dan ook te dragen in externe organisaties complementeerde deze slag. 
Deze instructie stond haaks op de situatie in het verleden waar veel ambtenaren en 
bestuurders juist uit hoofde van hun functie dergelijke posities bekleedden. De lam-
geslagen ambtelijke organisatie vond in deze strakke organisatiestructuren het 

2 Overigens wordt met al deze factoren in de verdeelsleutel van het gemeentefonds rekening gehou-
den, maar volgens de gemeente Emmen wegen ze onvoldoende zwaar.
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benodigde houvast, maar raakte er wel meer en meer door gefocust op interne zaken 
en op rechtmatigheid. Dit lijkt ten koste te zijn gegaan van de aandacht voor externe 
relaties en doelmatigheid.

Al snel echter drong bij de (interim)burgemeester en de (interim)secretaris het 
besef door dat om op de langere termijn succesvol te zijn fundamentelere veranderin-
gen nodig waren in de relatie tussen bestuur, ambtelijk apparaat en burgers. Daarbij 
realiseerden zij zich dat het ambtelijk en bestuurlijk apparaat van de gemeente niet 
bij machte zou zijn om deze ambitie te realiseren. Het betrof immers een klassieke 
verkokerde beleidsorganisatie, die als gevolg van de bestuurscrisis meer en meer 
intern georiënteerd was geraakt. (Gemeente Emmen, 1997)

Er wordt door het nieuwe college van b&w in 1998 dan ook een dubbel traject 
ingezet. (Gemeente Emmen, 1998) De ambities op het terrein van maatschappe-
lijke ontwikkelingen in de gemeente dienden te worden geformuleerd en vertaald 
in beleid en dat werd de strategische visie 2020. Ongeveer tegelijkertijd wordt een 
organisatorisch veranderingstraject ingezet, op basis van een model voor gemeente-
lijke processen dat door het Instituut Nederlandse Kwaliteit is ontwikkeld. Dit traject 
richt zich met name op verandering van cultuur en werkwijze. Deze ontwikkelingen 
worden breed gedragen door B&W en kunnen ook op steun van de ambtelijke top 
rekenen.

Een deel van deze ambtelijke top – met name de directeuren Onderwijs, Cultuur, 
Sport en Welzijn (ocsw) en Stedelijke Ontwikkeling – had zich in de periode 
1994-1998 beziggehouden met een lobby om toegelaten te worden tot het groteste-
denbeleid.3 De lobby was succesvol en samen met een viertal andere gemeenten 
kreeg Emmen voor de tweede periode gsb (1999-2002) de zogenaamde partiële 
status, hetgeen zoveel inhield als enerzijds extra middelen voor jeugd en leefbaar-
heid in een tweetal gebieden in de gemeente en anderzijds toegang tot het landelijke 
gsb-netwerk. De inhoud en werkwijze van het gsb sloten goed aan bij de inhoude-
lijke en organisatorische ambities van de gemeente. Vandaar dat werd besloten om 
het gsb tot het ‘vehikel’ van de gewenste ontwikkelingen te maken.4

Eerder al had Emmen met succes toegang gekregen tot het stedelijke vernieu-
wingsbeleid (isv). Onder de noemer ‘Emmen Revisited’ werd in drie wijken op grote 
schaal gewerkt aan fysieke en sociale vernieuwing.5 Het positieve gevoel over deze 
projecten vormde een belangrijke aanleiding om mee te willen doen aan het gsb 
(waarvan het isv inmiddels onderdeel uitmaakte).

3 Dit was onder andere ingegeven doordat de gemeente Emmen per 1998 was uitgebreid met de 
voormalige gemeente Schoonebeek. Hierdoor had de gemeente de grens van 100.000 inwoners 
doorbroken.

4 Als partiële stad was Emmen niet verplicht om het gsb-proces van stadsvisie en MeerjarenOntwik-
kelingsProgramma (mop) te doorlopen. De Strategienota 2020 die al in de pijplijn zat leek echter op 
de gevraagde stadsvisie.

5 Over de resultaten van Emmen revisited is in 2004 een interessante publicatie verschenen: Van der 
Graaf & Duyvendak, 2004. Aan het project is ook een passage gewijd in Helleman et al. 2001.
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In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven hoe deze ambitie handen en voeten kreeg en 
wat er in de praktijk van terechtkwam. Vervolgens wordt geanalyseerd wat er achter 
het wel en wee van het beschreven proces schuilgaat.

5.3 Wat gebeurt er?

gsb-ii: de partiële status
Als Emmen de partiële status verwerft, nodigt het ministerie van bzk de gemeente 
uit om met een integraal plan te komen voor een geconcentreerde wijkaanpak 
rondom de thema’s leefbaarheid en sociale infrastructuur. Op basis van dit plan kan 
dan een convenant tussen het ministerie en de gemeente worden afgesloten.

Bestuurlijk wordt het gsb aangestuurd door twee wethouders: een coördine-
rend wethouder gsb en de wethouder Welzijn.6 Om het plan te realiseren wordt 
bij de bestuursstaf van de gemeente een seniorbeleidsmedewerker aangesteld als 
gsb-coördinator. In het ambtelijk apparaat wordt het gsb direct onder het directeu-
renoverleg geplaatst. Binnen het directeurenoverleg vormen de directeuren ocsw, 
Stedelijke Ontwikkeling en de gemeentesecretaris de trekkers. Zij vormen samen 
met de gsb-coördinator de coördinatiegroep gsb. Het ontwikkelingsprogramma 
wordt opgesteld door een projectgroep waarin alle relevante diensten zitting hebben:
– Sociale Zaken en Werkgelegenheid
– Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn
– Stedelijke Ontwikkeling
– Openbare Werken en Gebouwen
– Groen, Recreatie, Toerisme, Milieu en Reiniging
– Bestuursstaf

Er wordt voor gekozen om het gsb-beleid in te zetten in de stadswijk Emmermeer 
en de kleine kern Zwartemeer. Daarnaast wordt besloten een inhoudelijk accent te 
leggen op het thema Jeugd. Voor de twee gebieden wordt vervolgens een ontwik-
kelingsprogramma Jeugd & Leefbaarheid geformuleerd. Dit programma bestaat uit 
drie deelprogramma’s: ‘waarden & normen’, ‘voorkomen ontwikkelingsachterstan-
den’ en ‘verbetering woon- en leefomgeving voor de jeugd’. Onder de deelprogram-
ma’s is een aantal thema’s gesitueerd, die op hun beurt zijn uitgewerkt in projecten 
en activiteiten.

6 Hetgeen logisch is, gezien het feit dat het partiële programma betrekking had op de welzijnsthema’s 
jeugd en leefbaarheid.
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Tabel 5.1
Deelprojecten programma Jeugd & Leefbaarheid Emmen

waarden en normen
– waarden en normen en opvoeding

– schoolvoorlichting en criminaliteitspreventie
– leefstijl en opvoeding
– tienerhuis Zwartemeer

– waarden en normen en omgeving
– schoolvoorlichting en criminaliteitspreventie
– jongeren en lokale agenda 21
– wijkwatch
– waarden en normen in het verkeer

voorkoming ontwikkelingsachterstanden
– opvoedingsondersteuning

– leefstijl en opvoeding
– samen aan de slag
– tienerhuis Zwartemeer
– intensivering SCW

– activering en deelname
– stimulering jeugdsport
– sport- en spelcontainers
– intensivering jeugdsoos

– update (nieuwe media)
– cybersoos
– digitaal Zwartemeer
– Digital Youth Project
– Intensivering huiswerkbegeleiding
– PC-actief bijstandsmoeders
– Tienerhuis Zwartemeer

– een betere kans (netwerkvorming)
– sluitend netwerk onderwijs keten
– evenredige deelname woonwagenkinderen aan VO
– intensivering huiswerkbegeleiding

woon- en leefomgeving (voor de jeugd)
– geef ze de ruimte

– plekken artiest
– sportstimulering sportveldjes
– studie-units woonwagens
– speelvoorzieningen

– de wijk op orde
– inrichting 30 km-gebieden
– onkruidbestrijding
– openbare verlichting
– riolering
– wijkwatch

Bron: Gemeente Emmen, 1999

Het ontwikkelingsprogramma is tot stand gekomen in een integraal en interactief 
proces, hetgeen volgens de gemeente één van de grote meerwaarden van het gsb is. 
De procesmatige vernieuwing van het gsb is zelfs een van de twee centrale doelstel-
lingen van het ontwikkelingsprogramma.
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Het programma wordt in concept bilateraal besproken met een groot aantal betrok-
kenen. Daarnaast worden vier brainstormbijeenkomsten georganiseerd met belang-
hebbende partijen, zoals de wijkvereniging, de woningcorporatie, het welzijnswerk, 
het jeugdwelzijnswerk, het wijkplatform, de politieke partijen en last but not least 
de jongeren zelf. Nadat het concept door b&w was vastgesteld zijn er in de wijken 
nog discussiemiddagen (voor jongeren) en discussieavonden (voor volwassenen en 
professionals) georganiseerd. Daarnaast zijn de scholen in de betreffende gebieden 
expliciet uitgenodigd om hun visie te geven gedurende de vergadering van de raads-
commissie. Het ontwikkelingsprogramma wordt vastgesteld in de gemeenteraads-
vergadering van december 1999, waarna op 20 december het convenant met bzk 
wordt getekend.

In de daarop volgende periode is een begin gemaakt met het uitvoeren van het 
ontwikkelingsprogramma. Of beter, er is een groot aantal aan beleidsmatige en 
projectmatige activiteiten in gang gezet die samenhingen met de inhoudelijke 
ambities van het ontwikkelingsprogramma. Zo worden er enkele nieuwe schakels 
in de voorzieningenketen voor jeugdigen gerealiseerd, waarbij de nadruk overigens 
ligt op de leeftijdscategorie 0- tot 6-jarigen. Daarnaast wordt in beide gebieden een 
start gemaakt met ict-voorzieningen en worden er aanpassingen gerealiseerd op 
het gebied van speelruimte, hangplekken en – in Zwartemeer – een tienercentrum. 
Opvallend in deze periode is daarnaast dat er een aantal grote sociale-pijler-trajecten 
buiten de twee gekozen gebieden worden vormgegeven, zoals een integrale aanpak 
van sociale activering van langdurig werklozen en een integrale aanpak van de her-
structurering van de drie herstructureringswijken.

Wie de uitvoering van het beleid rond jeugd en leefbaarheid in beide gebieden ná het 
tekenen van het gsb-convenant beziet, ziet duidelijk dat het heeft gefunctioneerd 
als aanvullend op het reeds bestaande beleid. De dominante lijn in het nastreven 
van de doelstellingen rond jeugd en leefbaarheid is niet het gsb, maar het gemeen-
telijk onderwijs achterstandenbeleid, dat in Emmen vorm krijgt onder de noemer 
‘Betere Kansen Beleid’.7 Vanuit dit beleid wordt gewerkt aan klassenverkleining, 
wordt op grote schaal geïnvesteerd in voor- en vroegschoolse educatie en wordt een 
vooruitstrevende aanpak van voortijdig schoolverlaten vormgegeven. De projecten 
en activiteiten die vanuit het gsb worden gefinancierd fungeren als incentives voor 
de doorvoering van deze beleidslijn en richten zich met name op het creëren van 
‘extra’s’ die binnen de reguliere kaders niet gerealiseerd konden worden.

7 Interessant aan dit gemeentelijk beleid is overigens, dat het tot op grote hoogte helemaal geen 
lokaal bepaald beleid is. Voor het grootste deel moet de gemeente uitvoeren wat het ministerie van 
OCenW heft vastgelegd in zijn Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (goa).
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Op naar gsb-iii
In mei 2000 publiceert onderzoeksinstituut nyfer zijn jaarlijkse atlas voor gemeen-
ten8 waarin het op basis van zijn eigen sociaal-economische ranglijst vraagtekens 
plaats bij zes van de 25 gsb-steden, die qua sociaal-economische score boven het 
landelijk gemiddelde zitten. In plaats daarvan, zo suggereert nyfer, hadden beter 
Alkmaar, Gouda en Emmen tot het gsb kunnen worden toegelaten. Zij scoren 
namelijk wél onder het landelijk gemiddelde.9 Overleg met bzk over deze conclusies 
maakt voor de gemeente Emmen duidelijk dat zij bij een derde gsb-periode wél vol-
ledig zullen kunnen participeren.

Dit vermoeden wordt versterkt door het regeerakkoord van Paars-ii. Daarin staat 
met betrekking tot het grotestedenbeleid

‘dat onder nader te stellen condities op deelterreinen of voor specifieke probleemwijken 
ook andere steden met een vergelijkbare (deel)problematiek gebruik kunnen maken van 
instrumenten van het Grotestedenbeleid’ (Regeerakkoord kabinet Kok-ii: 126, geciteerd in 
Algemene Rekenkamer 2001: 43).

Dit uitgangspunt leidt tot overleg tussen het ministerie van bzk en zeventien 
gemeenten die zich aanmelden voor de gsb status. Op basis van een politieke getinte 
afweging tussen de ernst van de problematiek enerzijds en de angst om het gsb te 
laten verwateren als er teveel steden meedoen anderzijds, wordt uiteindelijk een 
vijftal steden, waaronder Emmen, partieel toegelaten. Dit wordt definitief bevestigd 
door het ministerie in de ‘Tussenstand gsb’ van april 2002.

Deze aankondiging is voor Emmen de aanleiding geweest voor het opstarten van een 
aantal vervolgstappen. De meest in het oog springende daarvan is het opstellen van 
de Kadernota gsb, waarmee in 2002 wordt begonnen. Deze vormt het kader voor het 
op te stellen MeerjarenOntwikkelingsProgramma 2005-2009, dat de basis vormt voor 
de derde gsb-periode.

In de Kadernota gsb wordt een zeven programma’s geformuleerd;
– kansrijke bedrijfssectoren;
– arbeidsmarkt;
– bedrijventerreinen;
– woon- en leefklimaat;
– vitale stedelijke en regionale positie;
– bereikbaarheid;
– scholing en arbeidsmarkt.

8 nyfer, forum for economic research, Atlas voor gemeenten 2000, mei 2000.
9 Deze conclusie wordt in maart 2001 nog eens bevestigd door de Algemene Rekenkamer.
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Deze programma’s komen niet uit de lucht vallen. In de periode voordat de Kadernota 
gsb (Gemeente Emmen, 2002-1) werd opgesteld, had de gemeente een uitgebreid 
traject doorlopen om te komen tot een strategienota. Deze strategienota is geba-
seerd op een onderzoek naar de economische structuur van Emmen. Dit onderzoek 
stelt vast dat de Emmense economie een eenzijdige productiestructuur kent, die 
zich bovendien concentreert op weinig kansrijke sectoren, zoals de traditionele 
maakindustrie. De overkoepelende ambitie is dan ook ‘versterking van de economi-
sche structuur door aansluiten, modernisering en diversificatie’. De ambitie wordt 
meetbaar gemaakt door te stellen dat de werkgelegenheid naar het nationaal gemid-
delde moet groeien. Dat betekent een groei van 18.500 banen. 11.000 zijn het gevolg 
van algemene economische groei, 7.500 banen moeten middels extra maatregelen 
gecreëerd worden. Om deze doelstelling te realiseren wordt een strategie uitgezet, 
die berust op een viertal programma’s. Daarnaast wordt een drietal streefbeelden 
geformuleerd.10 De programma’s in de Kadernota komen dus niet uit de lucht vallen. 
Maar wie goed kijkt, ziet dat er ook geen sprake is van een één-op-één vertaling.

Tabel 5.2
Programma’s en streefbeelden Strategienota Emmen

programma’s
1) een moderne industriestad

– koesteren van de bedrijvigheid die er al is en 
waar het goed mee gaat

2) een veelzijdige productiestructuur
– glastuinbouw
– vrijetijdsindustrie
– Value Added Logistics
– Zakelijke Dienstverlening

3) een moderne woningvoorraad
– doorgaan met herstructureren, terugbouwen 
voor huidige bevolking
– 2.500 nieuwe woningen in hogere segment voor 
‘nieuwe werkers’

4) een aantrekkelijke woon- en leefomgeving/het 
goede leven bieden

– meer voorzieningen, bv. Rond cultuur
– goede openbare ruimte
– groen in de stad
– woonzorg voor ouderen 

streefbeelden
a) evenwichtige arbeidsmarkt

– uitgaan van vraag werkgevers, niet van aanbod 
werklozen

b) hoogwaardig onderwijs
– voor- en vroegschoolse educatie
– ketens/ doorgaande leerlijnen
– kenniscampus

c) sterke stedelijke kern
– investeren in Emmen stad, niet in dorpen

Bron: Gemeente Emmen, 2001-1

10 Wat nu precies het verschil is tussen een programma en een streefbeeld blijft onduidelijk. Het lijkt 
erop dat programma’s zijn voorzien van kwantitatief te realiseren resultaten, terwijl streefbeelden 
meer dienen als richtinggevende idealen. Het valt daarbij op dat sociale doelstellingen vooral onder 
de streefbeelden vallen.
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Organisatorische ontwikkelingen
In 2002 is tevens een nieuwe gemeentesecretaris aangetreden, die als opdracht had 
om de ambtelijke organisatie verder te moderniseren.11 Daarvoor heeft hij het gsb 
gebruikt. Door hem is een extern bureau met een grote naam op het gebied van pro-
grammatisch werken ingehuurd om te bezien in hoeverre de gemeentelijke organisa-
tie klaar was voor het programmatisch werken dat het gsb met zich mee zou nemen. 
De uitkomsten van dit onderzoek waren hard. Geconstateerd wordt dat met name de 
resultaatgerichtheid, beheersaspecten en samenwerkingsgerichtheid ver onder de 
maat zijn.

‘Uit het rapport komt naar voren dat onze organisatie niet goed is ingericht op het effectief 
sturen op de vastgestelde doelen. Zo is er geen duidelijke hulpstructuur die bestuur en 
management ondersteunt bij het maken van de noodzakelijke keuzes, is er onduidelijk-
heid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende spelers en 
ontbreekt er een duidelijke systematiek van monitoren, waardoor er op dit moment onvol-
doende zicht is te krijgen op het effect van de inspanningen’ (Gemeente Emmen 2003-i: 2).

De conclusies vormen aanleiding om over te gaan tot een omvangrijk traject om 
‘doelgericht sturen door middel van programmamanagement’ in te voeren. Het 
traject – dat wordt begeleid door hetzelfde externe bureau – bestaat uit enerzijds een 
structuurverandering (Gemeente Emmen 2003-i: 15-48) en anderzijds de professio-
nalisering van medewerkers (p. 53) en een ‘cultuurveranderingstraject’ (p. 54). Aan 
de structuurkant wordt er niet voor gekozen om de bestaande lijnorganisatie om te 
bouwen tot een programmaorganisatie. In plaats daarvan wordt een hulpstructuur 
programmatisch werken voorgesteld. Dit krijgt de vorm van een programmabu-
reau dat verantwoordelijk is voor het formuleren van doelen en het opstellen van 
programma’s. Om het grote belang dat wordt gehecht aan het gsb te onderstrepen 
wordt het programmabureau geleid door een nieuwe directiefunctie: de directeur 
gsb. Deze functie wordt ingevuld door de voormalig directeur ocsw, een ambtelijke 
zwaargewicht die zich steeds had sterk gemaakt voor het gsb. De uitvoering van die 
programma’s is de verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie en blijft dus bij de 
dienstdirecteuren liggen.

De zeven programma’s in de Kadernota gsb zijn in het kader van het programmatisch 
werken vertaald in evenveel Doelen-Inspanningen-Netwerken (din’s). Daarvoor 
worden eerst de ambities per programma bepaald,12 die vervolgens worden ver-

11 Daarmee werd invulling gegeven aan het door de in de bestuurlijke en ambtelijke top breed 
gedragen gevoel dat de gemeente Emmen niet voldeed aan de eisen die konden worden gesteld aan 
moderne beleidsvorming en -uitvoering. Zoals interactiviteit, integraliteit, gebiedsgerichtheid, 
vraag- en resultaatsgerichtheid. 

12 Dat gaat in de vorm van zogenaamde -er doelen (meer, betER, grotER, etc). Deze ambities zijn dus 
niet meetbaar, maar geven wel een richting aan. 
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taald in smart-doelstellingen.13 Onder ieder van de doelstellingen wordt in kaart 
gebracht welke inspanningen gedaan moeten worden en door wie (intern en extern). 
Daarbij wordt aangegeven of het gaat om een bestaande inspanning, een intensive-
ring van een bestaande inspanning of een nieuwe inspanning.

In de periode daarna is het programmabureau aan de slag gegaan om de Kadernota 
gsb om te werken tot een integraal grotestedenplan voor de nieuwe convenantpe-
riode. Ten opzichte van de Kadernota gsb wordt daarbij een extra programmalijn 
toegevoegd: integrale veiligheid.

Dit grotestedenplan, het mop 2005-2009, heeft als titel Emmen maakt meer moge-
lijk gekregen. Het mop komt in een interactief proces tot stand en kan rekenen op 
een groot maatschappelijk draagvlak. Het programma heeft een totale omvang van 
ongeveer 150 miljoen euro. Voor ongeveer 10 miljoen euro wordt daarbij geen dek-
king gevonden.14 Om dit gat te dichten richt de nieuwe directeur gsb zijn aandacht 
grotendeels extern: hij investeert in relaties met de provincie, het samenwerkings-
verband Noord-Nederland, het rijk en ‘Brussel’. Daarnaast investeert hij fors in ‘de 
interne component’: het doorontwikkelen van het programmabureau gsb.

Terwijl in de tweede helft van 2004 het mop bijna gereed is, wordt een nieuwe struc-
tuurverandering aangekondigd. Er wordt grootscheeps gereorganiseerd, wat voor 
het gsb tot gevolg heeft dat het programmabureau weer verdwijnt en de functie van 
gsb-directeur wordt afgeschaft. Het gsb wordt ondergebracht bij een nieuwe direc-
tie beleid en de gsb-directeur maakt enigszins gedesillusioneerd gebruik van de 
(eenmalige) mogelijkheid voor mensen boven de 59 jaar om vervroegd uit te treden.

5.4 De resultaten van het grotestedenbeleid in Emmen

Er is eigenlijk geen zicht op de maatschappelijke effecten van het gsb. Het is 
nauwelijks reëel om op korte termijn al in statistieken zichtbare ontwikkelingen 
te verwachten. Zeker investeringen in de jeugd zullen pas op de lange termijn tot 
maatschappelijke baten (of lagere kosten) leiden. Een tweede reden is prozaïscher: 
ondanks voornemens in die richting is het er niet van gekomen om een structu-
rele monitoring van de stand van zaken in beide wijken vorm te geven. Er zijn wel 
gegevens, maar die zijn vaak onvoldoende specifiek (niet toegespitst op een speci-
fieke wijk of een specifieke beleidsinspanning). Overigens was Emmen als partiële 
gsb-stad ook niet verplicht om mee te doen aan de landelijke gegevensverzameling 
door het ministerie van bzk. Dat verzamelde immers gegevens op stadsniveau en de 
partiële steden participeerden slechts met een enkele wijk.

13 smart: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.
14 Dit is in de gemeentewereld een acceptabel percentage (het tekortpercentage op het partiële ontwik-

kelingsprogramma lag bijvoorbeeld hoger). Er zijn altijd mogelijkheden om extra middelen aan te 
boren.
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Wel is er enig zicht op wat er aan projecten en activiteiten is gerealiseerd in het kader 
van het gsb-ii.15/16 In Zwartemeer zijn de volgende zaken gerealiseerd:
– een sportstimuleringsproject voor basisschoolleerlingen;
– herinrichting openbare ruimte;
– cursussen kadervorming voor jongeren;
– een cybersoos voor tieners;
– een project opvoedingsondersteuning;
– 2 multifunctionele sportcentra/buitenruimtes;
– professionalisering en intensivering van het (vrijwillige) sociaal-cultureel werk;
– professionele sociaal-emotionele hulpverlening voor ouders en kinderen op basis-

scholen;
– een project waarden en normen in de sport;
– een digitaal trapveld in het dorpshuis.

In Emmermeer zijn de volgende zaken gerealiseerd:
– digitaal trapveldje;
– leesstimuleringsprojecten;
– sport- en spelactiviteiten op straat;
– cursus opvoedingsondersteuning;
– extra voor- en vroegschoolse educatie;
– ontwikkeling buurtnetwerk jeugdhulpverlening;
– jongerenproject ‘jeugd deugt’;
– extra inzet remedial teaching en schoolbegeleiding.

Voor wat betreft de periode gsb-iii (de eerste volwaardige periode) zijn er op het 
moment van schrijven nog geen gegevens voorhanden. Wel kan worden vastgesteld 
dat voor deze derde periode in ieder geval gegevens worden verzameld. Het ligt in de 
rede te verwachten dat het verzamelde materiaal in ieder geval enig inzicht oplevert 
in de resultaten van het beleid.

Wellicht is het goed om hier nadrukkelijk te vermelden dat er geen enkele reden is 
om aan te nemen dat de resultaten in Emmen achterblijven bij die van andere steden. 
Integendeel, de ontwikkelingen in Emmen weerspiegelen voor zover bekend de alge-
mene ontwikkelingen in het grotestedenbeleid.

15 Voor Zwartemeer is daarover een aparte publicatie opgesteld: Gemeente Emmen, 2003-2. Voor 
Emmermeer moeten diverse informatiebronnen (o.a. Radar (2002), interviews en verantwoording 
gsb) worden samengelegd om een beeld te krijgen. 

16 Overigens zijn niet al deze projecten gefinancierd uit het gsb-budget. Er is onder andere gebruik-
gemaakt van middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid, andere rijkssubsidieregelingen, het 
reguliere budget van openbare werken en de dorps- en wijkraad.
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5.5 Waarom gebeurt er wat er gebeurt?

De werdegang van het Emmense gsb is op het eerste gezicht niet altijd logisch. Er 
wordt jarenlang gelobbyd voor toelating tot het gsb, wat eerst partieel en later geheel 
lukt. Dat leidt tot een hoop extra werk en de gemeente doet daar zelf vaak nog een 
schepje bovenop door ook zaken te ontwikkelen waartoe ze niet verplicht is. De 
lobbysuccessen leiden tot grote ambities in met name de werkwijze van het ambte-
lijk apparaat. Er wordt veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van een gepaste interne 
structuur en het gsb fungeert duidelijk als het ‘vehikel voor vernieuwing’, zoals het 
college van B&W en de ambtelijke top dat rond 1999 in gedachten hadden. De maat-
schappelijke effecten van het partiële gsb zijn weliswaar niet inzichtelijk, maar de 
resultaten in termen van gerealiseerde producten zijn bemoedigend.

En juist als de uitvoering van het gsb bijna staat, wordt besloten om de zaak 
weer af te bouwen en onder te brengen in de bestaande lijn. Om te begrijpen wat 
er allemaal is gebeurd, is het nodig wat dieper in te gaan op de achtergronden van 
een aantal ambities en keuzes. Daartoe wordt hieronder een tiental waarom-vragen 
gesteld. Daarbij wordt steeds eerst kort ingegaan op de achtergrond van de waarom 
vraag. Vervolgens wordt getracht een antwoord te formuleren.

Waarom de gsb-lobby?
Het gsb is ontwikkeld in de context van de discussie over de leefbaarheid van ach-
terstandswijken die in de jaren negentig snel aan politiek gewicht won. Daarbij werd 
het beeld bepaald door de G4, die in een memorandum met name de sociale proble-
matiek in wijken met grote aantallen allochtonen aan de orde hadden gesteld. Deze 
steden claimden hulp van het rijk bij een aanpak die het oplossen van deze proble-
men verbond met de kansen die een aantrekkende grootstedelijke economie bood.

De sociale problemen in Emmen in deze periode verschilden hiervan. Die hadden 
veel meer te maken met een laag opleidingsniveau en hoge werkloosheid onder 
autochtonen. Bovendien kampte de gemeente met een haperende economische 
ontwikkeling, waardoor de in het gsb gepercipieerde ‘kans’ van een aantrekkende 
economie in Emmen niet bestond. Hoewel Emmen dus al decennia te kampen had 
met allerlei sociale problematiek, kan worden geconstateerd dat de inhoud en con-
text van het gsb in de eerste periode niet vanzelfsprekend aansloot bij de Emmense 
situatie.

Meedoen aan het grotestedenbeleid was bovendien voor steden geen onverdeeld 
genoegen. Zeker in de eerste periode (1994-1998) betekende het gsb vooral dat de 
deelnemende steden zich een behoorlijke rapportageverplichting op de hals haalden 
(die werd ontwikkeld naast bestaande sectorale rapportageverplichtingen). Daar 
stonden slechts zeer beperkte extra financiële middelen tegenover.17 Het is derhalve 
de vraag waarom Emmen tóch zo stevig aandrong op deelname aan het gsb.

17 In totaal was in de eerste periode 318 miljoen gulden (145 miljoen euro) extra beschikbaar voor de 
deelnemende steden. (Algemene Rekenkamer 2001: 40). Uitgesmeerd over vijf jaar en negentien 
steden ging het bepaald niet om grote bedragen. Een gemeente van de omvang van Emmen zou 
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Het antwoord op deze vraag moet in de eerste plaats worden gezocht in het feit 
dat Emmen, zoals geschetst, structureel in een positie verkeert van enerzijds hoge 
ambities en anderzijds beperkte middelen. Dat heeft ertoe geleid dat Emmen door 
de jaren heen altijd zeer alert is geweest op de mogelijkheid om extra gelden naar de 
gemeente te krijgen. In dit geval is het gsb met name opgepakt vanuit enerzijds de 
ocsw-lijn rond vererving van (onderwijs)achterstanden en anderzijds de herstructu-
reringslijn.18 Wat daarbij een rol heeft gespeeld is dat Emmen tot tevredenheid had 
meegeprofiteerd van de het sociale vernieuwingsbeleid van het kabinet Lubbers-iii. 
Het gsb werd als een continuering daarvan gezien.

Een tweede element in het antwoord op deze vraag vormt de gemeentelijke 
bestuurscrisis in 1995-1996. Deze crisis leidde tot een inhoudelijke en organisatori-
sche verlamming, die enerzijds wordt veroorzaakt doordat de organisatie met andere 
zaken bezig is en anderzijds doordat in een context waarin bestuurders en ambte-
naren onder vuur liggen ‘grote’ beslissingen uit den boze zijn. Toen de crisis voorbij 
was, werd gezocht naar nieuwe houvast. Die werd met name gevonden in een interne 
gerichtheid met een grote nadruk op procedures en formele regels. Tegelijkertijd 
echter was een aantal zwaargewichten van mening dat om de zaak weer op de rails 
te krijgen een nieuw elan nodig was. En elan was nu juist wat het grotestedenbeleid, 
met zijn grote aandacht in het nationale publieke debat, bood. De werkwijze van het 
gsb met zijn nadruk op interactiviteit, integraliteit en resultaatgerichtheid zou het 
gemeentelijk apparaat een moderniseringsimpuls kunnen geven.

Samengevat is het antwoord op de vraag waarom Emmen zo nadrukkelijk wenste 
deel te nemen aan het gsb, dat dit beleid een impuls kon vormen voor reeds ingezette 
ontwikkelingen. In de eerste plaats inhoudelijk: de extra middelen konden worden 
ingezet voor de almaar aan belang winnende beleidslijn rond het tegengaan van 
vererving. Anderzijds bood de gsb-werkwijze de mogelijkheid om een verandering 
te bewerkstelligen in de erg bescheiden en naar binnen gekeerde cultuur van de 
gemeentelijke organisatie.

Waarom Emmermeer en Zwartemeer?
De gemeente Emmen heeft geen ontwikkelingsprogramma gemaakt voor de hele 
gemeente, maar voor een tweetal gebieden. Dat roept een aantal vragen op.

In de eerste plaats: waarom is niet gekozen voor een gemeentebrede aanpak? Het 
antwoord op die vraag is eenvoudig. Het rijk schreef een gebiedsgerichte aanpak voor 
(overigens zonder daarbij te vermelden hoeveel gebieden het mocht betreffen).

De tweede vraag is: waarom deze twee gebieden, waarbij met name het dorp 
Zwartemeer toch een opvallende keus is in het kader van het gsb. Bij deze keuze 
speelt de verhouding binnen de gemeente tussen de centrale kern Emmen en het 

hoogstens enkele tonnen op jaarbasis hebben kunnen binnenhalen. Daar tegenover zou een behoor-
lijk bedrag aan extra ambtelijke capaciteit hebben moeten staan. 

18 Deze coalitie kwam met name tot stand omdat op landelijk niveau het gsb vanuit bzk in de tweede 
periode werd gekoppeld aan het isv (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) vanuit vrom.
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buitengebied een grote rol. De helft van de inwoners van de gemeente Emmen woont 
in de stad. De andere helft woont in dertien kleine kernen om de stad heen. Cijfers 
maken duidelijk dat daarbij geen sprake is van een onevenredige verdeling van soci-
ale problematiek. Dorpen scoren binnen de gemeente Emmen vaak net zo slecht als 
stadswijken. Dat maakte dat een keuze voor ‘puur de stad’ op onvoldoende maat-
schappelijk (en politiek) draagvlak kon rekenen.19 Er moest dus een dorp in het plan 
worden opgenomen.

De keuze voor Emmermeer is minder opvallend. Deze stadswijk scoort het slechtst 
van alle Emmense wijken en heeft te kampen met problemen als een zeer lage 
arbeidsparticipatie, lage inkomens, matige gezondheid, veel spijbelgedrag, (drugs)
overlast door jongeren, vernielingen en een afnemende sociale cohesie. Toch had 
het ook in de rede gelegen om voor het gsb te kiezen voor één van de drie wijken, 
waar alle langer een integrale herstructurering gaande was. Het Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing (isv) bestaat uit gelden van het ministerie van vrom, die 
steden konden aanvragen om herstructurering en andere vormen van stedelijke ver-
nieuwing mee te financieren. Het ging daarbij om investeringen die bedoeld waren 
om de leefbaarheid van achterstandswijken te vergroten. Het isv maakte voor de 25 
volwaardige gsb-steden (G25) onderdeel uit van het gsb, maar niet voor de vijf parti-
ele steden waar Emmen bij hoorde. Deze G5 ontvingen de isv-gelden overigens wel, 
maar niet als onderdeel van het gsb. Het isv was in Emmen bestemd voor de wijken 
Emmerhout, Angelslo en Bargeres, niet voor Emmermeer. Dat laatste is wel logisch, 
aangezien in Emmermeer reeds een herstructureringsproces was afgerond. Maar de 
omgekeerde vraag blijft wel staan: waarom is niet een van de drie herstructurerings-
wijken uitgekozen voor het gsb? De drie isv-wijken waren al in 1997 aangewezen 
(toen er nog geen isv was) als de gebieden waar de Emmense woningcorporatie en 
de gemeente samen met herstructurering aan de slag zouden gaan.20 In 1999 was 
het de gemeente gelukt om daar ook nog eens het vws-project Heel de Buurt aan te 
koppelen, waardoor ook de sociale component goed vertegenwoordigd zou zijn. In 
Emmermeer echter waren er ook sociale problemen, maar was er eigenlijk geen geld 
voor iets extra’s. Vandaar dat het college voorstelde het geld daar in te zetten.21 Bij de 
keuze voor Emmermeer speelde op de achtergrond duidelijk een verdelend rechtvaar-
digheidsdenken.

Het antwoord op deze vraag moet ten slotte worden gezocht in het al eerder 
aangestipte gegeven dat voor Emmen met het gsb geen nieuwe beleidslijn werd 
ontwikkeld, maar dat het gsb nadrukkelijk werd gezien als versterking van de reeds 

19 Ondanks dat dit uitgangspunt wel één van de drie streefbeelden in de strategienota was. 
20 Onder naam Emmen Revisited. Zie onder andere: Gemeente Emmen, 2004. 
21 In deze context is natuurlijk ook de vraag relevant waarom de partiële steden eigenlijk partieel 

waren, en waarom het ministerie zo expliciet een gebiedsgebonden inzet voorschreef. De verklaring 
daarvan is niet zomaar voorhanden. Waarschijnlijk heeft enerzijds het beperkte budget genoopt tot 
de partiële invulling van het gsb, terwijl anderzijds de bestuurlijke en wetenschappelijk lof op ‘de 
wijkaanpak’ zoals die eind jaren negentig werd bezongen voor een gebiedsgerichte verdeling heeft 
gezorgd.
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jarenlang ingezette beleidslijn om vererving van achterstanden tegen te gaan. Een 
lijn die in de tweede helft van de jaren negentig uiting kreeg in het Betere Kansen 
Beleid. Het was in dit beleidskader dat de keuze was gemaakt om in eerste instantie 
in te zetten op Zwartemeer en Emmermeer. Ook hier speelde de overweging een rol, 
dat deze twee wijken zo zoetjes aan weer ‘aan de beurt waren’ voor iets extra’s. Er 
waren namelijk ook andere wijken in Emmen met evenveel slecht scorende scholen.

Waarom jeugd?
De gsb-regeling voor de vijf partiële steden heet de ‘Bijdrageregeling leefbaarheid 
partiële gsb-steden’22 en legt de steden als doelstelling op ‘het verbeteren van de 
leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving’. Je zou verwachten dat de gemeente 
Emmen met een meerjarenplan – dat in de regeling verplicht wordt gesteld – komt 
met als titel ontwikkelingsprogramma leefbaarheid (en veiligheid). Dat is echter niet 
het geval. De gemeente maakt een programma Leefbaarheid en Jeugd. En de inhoud 
van het programma neigt daarbij sterk naar het tweede element. Waarom?23

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. De leefbaarheid 
in Emmen was helemaal niet zo slecht. Zo scoort de gemeente als het gaat om de 
waardering voor de leefomgeving, objectieve en subjectieve veiligheid, sociale kwa-
liteit en aandeel koopwoningen. ongeveer rond het landelijk gemiddelde en daarmee 
fors boven het gsb-gemiddelde. Daar komt bij dat de gemeente om de in de vorige 
paragraaf beschreven redenen juist had besloten om het gsb níet in te zetten in de 
gebieden met een forse herstructureringsopgave en bijbehorende leefbaarheidspro-
blemen.

De echte problemen van Emmen lagen (en liggen) dan ook op het terrein van werk, 
opleiding, gezondheid en inkomen. Het lijkt er dus op dat de gemeente de grenzen 
van de regeling heeft opgezocht om zo veel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de 
éigen prioriteiten. Dat daarbij het thema jeugd is gekozen heeft een tweetal redenen. 
In de eerste plaats is er wel degelijk een inhoudelijke link te leggen tussen de thema’s 
jeugd en leefbaarheid. Met name waar het gaat om overlast en vandalisme is bekend 
dat dit veelal wordt veroorzaakt door jongeren.

22 Tweede kamer, 21 april 2000, r. GSB2000/U65121.
23 Ook in dit geval is de ‘spiegel'-vraag relevant: waarom kregen de partiële gsb-steden een regeling die 

op leefbaarheid was geënt, en niet – zoals de andere steden – een regeling met een brede insteek die 
lokaal kon worden ingekleurd? Het antwoord op deze vraag schuilt in de (financierings)structuur 
van het gsb bij de rijksoverheid. De minister van gsi was – als coördinerend minister – weliswaar 
beleidsmatig verantwoordelijk voor het gsb, maar dat wil niet zeggen dat hij ook over alle gsb-
middelen ging. Integendeel, vrijwel alle middelen maakten onderdeel uit van begrotingen van andere 
departementen en werden via een extracomptabel overzicht afgezonderd van de rest en door bzk-gsi 
over de steden verdeeld. De vakdepartementen bepaalden echter zelf op welke voorwaarden. bzk had 
eigenlijk maar één echt vrij budget: het fonds Sociale Integratie en Veiligheid (siv). De partiële steden 
zijn dan ook om (nieuwe) interdepartementale onderhandelingen te voorkomen uit dit fonds gefinan-
cierd, maar moesten dan ook binnen de beleidsmatige grenzen van dit fonds opereren.
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Een tweede reden is dat Emmen door het thema jeugd te kiezen kon aansluiten bij 
prioriteiten van het college, die bovendien al in gang waren gezet.24 Een integraal 
jeugdbeleid is een van de speerpunten van het in 1998 aangetreden college. Daarbij 
legt men de nadruk op enerzijds het instandhouden en uitbreiden van een goed voor-
zieningenniveau en anderzijds op preventief werken. Met name voor het uitbreiden 
van het voorzieningenniveau kon de gemeente de extra gsb-middelen (in totaal ruim 
1,4 miljoen gulden) goed gebruiken.25

Waarom gebeurt er in Emmermeer wat er gebeurt?
Zoals gezegd wordt er in beide gebieden na het tekenen van het convenant met het 
rijk een groot aantal activiteiten (zowel op beleidsmatig als op uitvoerende niveau) 
gestart. De activiteiten centreerden zich rond de thema’s uit het ontwikkelingspro-
gramma, maar waren er geen één-op-één uitwerking van. Waarom niet?

Het eerste en belangrijkste antwoord op deze vraag moet zijn dat de projecten in 
het ontwikkelingsprogramma weliswaar behoorlijk uitgediept waren, maar toch 
bepaald nog niet op het niveau van uitvoering. Een van de belangrijkste zaken die 
nog moesten gebeuren was bijvoorbeeld dat uitvoerders moesten worden gemobi-
liseerd. Immers, de gemeente voert op het terrein van het jeugdbeleid zelf nauwe-
lijks taken uit (de leerplicht is de enige uitzondering). Voor het realiseren van alle 
voornemens zijn andere partijen nodig (scholen, welzijnswerk, ggd (regionaal), 
schoolbegeleidingsdienst, et cetera). Deze partijen waren bij het opstellen van het 
ontwikkelingsprogramma echter slechts beperkt betrokken. Ze hadden hun zegje 
mogen doen over het conceptprogramma, maar zijn niet gevraagd om zelf vanuit de 
uitvoering met plannen te komen.

De eerste stap die de gemeente dus moest zetten was om uitvoerders te ‘regelen’. 
Dat leidde tot een serie van overlegsituaties waarin de beoogde uitvoerders op basis 
van hun eigen positie zaken voorstelden. Daarbij oriënteerde men zich enerzijds op 
de inhoudelijke kaders uit het programma, maar anderzijds ook op de eigen wensen, 
voorkeuren en mogelijkheden.26 De gemeente had er op zijn beurt vooral belang 
bij dát er zaken gebeurden én dat ze bijdroegen aan de koepeldoelstellingen. Aan 
de precieze vorm van de beschreven deelprogrammalijnen werd niet strikt vast-
gehouden.

Bovendien is in de uitvoering van het ontwikkelprogramma in bijvoorbeeld 
Emmermeer te zien dat andere, aanpalende zaken, voor een deel bepalen wat er 
gebeurt. Zo wordt in Emmermeer actief gewerkt aan het opstellen van een WijkOnt-
wikkelingsPlan (wop). In dat kader wordt er door wijkplatform, gemeente en corpo-
ratie een (grotendeels informeel) circuit opgezet om van bewoners te horen wat er 
moet gebeuren. De gemeentelijk ambtenaren die betrokken zijn bij het gsb besluiten 

24 In 1998 werd al gewerkt aan een nieuw geactualiseerd beleidskader, voortbouwend op het bestaande 
kader ‘Jeugd in Ba(la)ns’.

25 In de tweede periode gsb waren er veel extra middelen voor de deelnemende steden beschikbaar.
26 Vergelijk: Hoenderkamp et al. (2002).
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op een zeker moment om dan maar aan te sluiten bij het informele driemanschap dat 
deze kar trekt om in ieder geval goed ‘voeling’ met de buurt te houden. De bewoners 
hadden namelijk weinig interesse getoond in het nieuwe beleid. Ze zagen het als de 
zoveelste ronde in een projectencarrousel die nooit iets structureels opleverde. Het 
feit dat bestaande projecten – zoals gezegd – moesten stoppen, droeg verder aan de 
argwaan bij. Overigens reageerden bijvoorbeeld de scholen in de wijk op ongeveer 
dezelfde afhoudende manier. De gemeente besloot daarop dat er, om van het gsb 
in Emmermeer een succes te maken, extra formatie voor ‘trekkerswerk’ in de wijk 
nodig was. Daartoe werd van het extra middelen in het kader van de motie-De Boer 
een projectleider (van de onderwijsbegeleidingsdienst) aangetrokken. Zij begreep 
haar opdracht – terecht – als ‘het creëren van draagvlak’ en ‘het maken van actie’. 
Dat betekende dat zij in de wijk op zoek ging naar ideeën en kansen. De afgesproken 
activiteiten en vastgelegde kaders waren van ondergeschikt belang.

Eén van de zaken die in de periode van de uitvoering van het ontwikkelingspro-
gramma tot grote bloei kwam, was het subthema rond nieuwe media. In enkele jaren 
zijn in beide gebieden enkele goedlopende internetgelegenheden geschapen. Dat ziet 
er in eerste instantie uit als een ‘nette’ doorvoering van het project ‘update’ uit het 
mop. Toch kan het succes niet (alleen) op het conto van het ontwikkelprogramma 
worden geschreven. Sterker, veel belangrijker lijkt de rijksregeling ‘Digitale trapveld-
jes’ te zijn geweest, die gemeenten financieel de ruimte bood op buurtniveau com-
puterpunten met internet in te richten en daar cursussen aan te bieden. Ook deze 
regeling viel overigens in vruchtbare aarde: al voor het opstellen van het ontwikke-
lingsprogramma had de gemeente Emmen een interne projectleider aangesteld die 
een beperkt budget ter beschikking had om in achterstandswijken iets te doen met 
nieuwe media. Het was dit initiatief dat voor de gemeente de aanleiding was geweest 
om het subthema ‘nieuwe media’ zo’n prominente plek te geven.

Een derde voorbeeld van ‘externe’ ontwikkelingen die een stempel drukten op 
de ontwikkelingen in de uitvoering vormt het Betere Kansen Beleid. Voor deze 
Emmense variant van het landelijke onderwijskansenbeleid had een aantal scholen 
in de gemeenten in 2000 van het ministerie van OCenW aanzienlijke middelen voor 
onderwijsvernieuwing en het bestrijden van onderwijsachterstanden gekregen. Deze 
middelen moesten in overleg met de gemeente worden besteed. Daarvoor is een 
apart uitvoeringsprogramma opgesteld, dat in die tijd min of meer parallel liep met 
het gsb-ontwikkelingsprogramma.

Een vierde voorbeeld vormt de rijksregeling Onze Buurt Aan Zet (obaz) waaraan 
de wijk deelnam.

Waarom meedoen aan de motie-De Boer?
Op 29 juni 2000 heeft de Tweede Kamer middels de motie-De Boer, Rijpstra en Van 
Gent, de regering verzocht om in drie grote steden in de vorm van een experiment 
te onderzoeken of, en zo ja hoe het realiseren van de leefbaarheiddoelstellingen in 
(achterstandswijken van) grote steden vereenvoudigd en verstevigd kan worden door 
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het decentraliseren van de overgebleven rijkssubsidies in de sociale pijler (welzijn, 
onderwijs en zorg).

Het ministerie van bzk, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de motie-
De Boer, heeft ‘er voor gekozen om de motie niet alleen op te vatten vanuit een 
instrumentele benadering (wat kan er eventueel nog worden gedecentraliseerd) maar 
vooral vanuit het beoogde doel van de motie: verstevigen en vereenvoudigen van de 
realisatie van leefbaarheidsdoelen in achterstandswijken.’ (Tussenstand gsb, 2002)

Het ministerie heeft vervolgens aan de G4, G21 en G5 partieel gevraagd om met een 
voorstel te komen voor een experiment om met behulp van een open aanvullend 
budget te komen tot een versteviging van het realiseren van leefbaarheidsdoelen.27 
De gedachte was dat de, overigens relatief beperkte, bijdrage zou kunnen leiden 
tot het wegnemen van belemmeringen in wet en regelgeving. Een tweede gedachte 
was dat er, door het volgen van de procesgang van een experiment in een gemeente 
waarin ook nadrukkelijk aandacht is voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk, een 
beeld ontstaat van de belemmeringen en de mogelijke relatie met wet- en regelgeving. 
Namens de drie groepen gemeenten hebben Rotterdam, Tilburg en Emmen deelgeno-
men met een experiment. De vraag daarbij is waarom de gemeente Emmen, die nog 
niet eens begonnen was met de uitvoering van zijn programma, zich zoveel moeite 
heeft getroost om deel te nemen. De gemeente was immers nog niet geconfronteerd 
met de (vermeende) belemmeringen en er waren in het kader van de motie-De Boer 
slechts beperkt extra middelen beschikbaar. Deelname betekende wel dat gerappor-
teerd moest worden, dat regelmatig naar Den Haag gereisd moest worden en dat de 
gemeente met zijn mogelijke beperkingen in de publiciteit zou kunnen komen.

Het antwoord op deze vraag moet uitsluitend worden gezocht in de voortdurende 
lobby van de gemeente om een volwaardige gsb-stad te worden. De directeur ocsw 
had ‘de volwaardige deelname tot zijn persoonlijke missie gemaakt’ en was van 
mening dat een hoge zichtbaarheid in Den Haag daarvoor cruciaal was.28 Deelname 
aan de motie-De Boer-projecten betekende directe toegang tot het ambtelijke gsb-
netwerk van het ministerie van bzk en werd om die reden als interessant gezien. 
Inhoudelijke overwegingen omtrent de meerwaarde van het traject speelden daarbij 
een ondergeschikte rol.29

27 De 25 steden die volwaardig deelnamen aan het gsb waren begonnen intern een onderscheid te 
maken tussen de G4 en de G21. Dat kwam met name doordat de vier ‘echte’ grote steden (Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) elkaar hadden gevonden en zich naar het rijk toe als 
apart gremium begonnen te presenteren. De G21 verenigde zich toen ook. Anno 2007 bestaat dit 
onderscheid nog, al is de G21 inmiddels uitgegroeid tot de G27 (aan de originele 21 zijn de 5 partiële 
steden toegevoegd toen zij ‘volwaardig’ werden. Toen later als gevolg van een gemeentelijke herin-
deling Sittard-Geleen ook toetrad tot het gsb, werd deze gemeente het 27e lid.

28 Interview oud-directeur ocsw, 24 januari 2006.
29 De deelname van de gemeente aan het landelijke project ‘Heel de Buurt’ kan worden gezien als een 

soortgelijke overweging, maar dan in de richting van het ministerie van vws. 
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Waarom stadsvisie?
Toen duidelijk werd dat Emmen in de derde gsb-periode volwaardig zou meedoen, is 
extra vaart gemaakt om te komen tot een integrale visie op de toekomst van de stad. 
Dat was echter in strikte zin niet nodig. De reeds bestaande gsb-steden hadden een 
stadsvisie op moeten stellen voor de tweede periode gsb. De nieuwe steden hoefden 
dat niet in te halen. Zij konden direct een mop opstellen voor de derde gsb-periode. 
De gemeente Emmen heeft echter wel een uitgebreid proces doorlopen om te komen 
tot een stadsvisie – onder de naam strategienota – en de gekoppelde Kadernota gsb. 
Welke overwegingen lagen hieraan ten grondslag?

De aanleiding om te komen tot een strategienota moet niet worden gezocht in de (al 
dan niet verplichte) stadsvisie in het kader van het gsb. De strategienota kwam voort 
uit de behoefte van het bestuur om een nieuw momentum voor de stad te creëren. 
Daarnaast voelde de gemeente zich in het licht van de toekomst genoodzaakt om 
zich te positioneren in een aantal belangrijke landelijke ontwikkelingskaders. Rede-
nerend vanuit de wens om tot een economische structuurhervorming te komen werd 
met name positie gezocht in
– de Vijfde nota ruimtelijke ordening (februari 2001);
– het Nationaal Verkeer en Vervoersplan (mei 2001);
– het ontwikkelingsproces regionale economische ontwikkeling.30

Bij de inhoud van de strategienota is sterk uitgegaan van het zogenaamde ‘Kompas 
van het Noorden’. Dit is een lobbydocument dat in 2000 is vastgesteld en waarin de 
drie noordelijke provincies zich gezamenlijk profileren richting het rijk.

Deze insteek voor de strategienota leverde (natuurlijk) een puzzel op in relatie tot 
het grotestedenbeleid. Immers, de strategienota was met name gebaseerd op econo-
mische overwegingen en gaf daaraan een fysieke vertaling. Het gsb echter kent in 
zijn derde periode vier pijlers: fysiek, economisch, sociaal en veiligheid. Gezien de 
nadruk die in het gsb op achterstanden wordt gelegd, heeft de sociale pijler in dat 
geheel wellicht het meest nadrukkelijk een plek.

Het kon natuurlijk niet zo zijn dat de recent vastgestelde gemeentelijke overkoe-
pelende strategienota niet de basis voor het gsb-plan zou vormen, maar deze nota 
had een te beperkte reikwijdte. Het lijkt dit probleem te zijn dat heeft geleid tot 
het besluit om een Kadernota gsb op te stellen. In andere gsb-steden bestond een 
dergelijk document niet. Daar werd het mop rechtstreeks onder de stadsvisie gepo-
sitioneerd. Het is naar alle waarschijnlijkheid eveneens dit proces dat moet worden 
gebruikt om te verklaren waarom de zeven (later acht) gsb programmalijnen niet 
één-op-één sporen met de vier ambities en de drie streefbeelden uit de Ssrategienota.

Waarom programmatisch werken?
De gemeente was gedurende de eerste periode waarin zij deelnam aan het gsb door 

30 Met een eerste discussienota in mei 2002 en uitmondend in de ez-nota, Pieken in de Delta, juli 2004.
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de bank genomen tevreden met de uitvoering en de resultaten. Toch wordt er in 2002 
een extern adviesbureau in de arm genomen om te onderzoeken of de gemeentelijke 
organisatie wel voldoende is toegerust op de rol die ze moet spelen in het groteste-
denbeleid.

Hier moet een persoonlijke factor worden ingeroepen als verklaring. En wel de 
achtergrond van de gemeentesecretaris als organisatieadviseur. Hij volgde de inte-
rim-secretaris op die na de bestuurscrisis had gezorgd voor organisatorische rust. 
Dat was goed gelukt, maar het werd de nieuwe secretaris al snel duidelijk dat dit 
een ambtelijke organisatie met een traditionele structuur en met weinig potentie tot 
innovatie had opgeleverd.

Met steun van het college, dat zelf het reorganisatietraject ‘Anders en met Ande-
ren’ had ingezet om tot een betere organisatie te komen, werd ervoor gekozen om 
het gsb expliciet aan te wijzen als het vehikel voor de verandering van organisatie 
en werkwijze. De vorm en inhoud van deze werkwijze werden vanuit gsb-ii als het 
ware vanzelf duidelijk. De Nederlandse grote steden waren in het kader van het gsb 
en masse begonnen met het introduceren van zogenaamd programmatisch werken.31 
Daarbij verwees ‘programmatisch werken’ overigens naar een vrij abstract samenstel 
van ideeën en concepten en niet naar een volledig uitgekristalliseerde werkwijze.

De secretaris kwam uit de hoek van het organisatieadvies en had veel vertrou-
wen in de werking van organisatieveranderingsprocessen in het algemeen en het 
programmatisch werken in het bijzonder. Hij huurde dan ook hét bureau op dit 
terrein in om de gemeente te helpen om vorm en inhoud te geven aan het program-
matisch werken. Wat volgt is een klassiek voorbeeld van een organisatie-adviestra-
ject. Op basis van een onderzoek naar de stand van zaken worden (terecht) harde 
conclusies getrokken omtrent de kwaliteit en potentie van de organisatie. Aan het 
onderzoek wordt een generieke aanbeveling gekoppeld om te komen tot een meer 
gestructureerde wijze van programmatisch werken. Vervolgens wordt hetzelfde 
externe adviesbureau ingehuurd om deze werkwijze te ontwikkelen en te implemen-
teren. Daarbij wordt op basis van een beperkt aantal gemeentelijke uitgangspunten 
een landelijk ontwikkelde methodiek in de gemeente ingevoerd. Wel worden daarbij 
om voldoende intern draagvlak te genereren in de loop van het project concessies 
gedaan aan het ideale model om. Daarop wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

Waarom een hulpstructuur?
Het organisatiemodel zoals dat is ontwikkeld door het adviesbureau dat in Emmen 
wordt ingehuurd is in zijn pure vorm bedoeld om het bestaande ‘lijn-werken’ te ver-
vangen door ‘programmatisch werken’. In Emmen echter wordt ervoor gekozen om 
de lijn min of meer intact te laten en het programmatisch werken in te voeren via een 
‘hulpstructuur’.

31 Hetgeen in feite werd voorgeschreven door de procesverplichting vanuit bzk om een mop op te stel-
len, waarin in drie pijlers op een beperkt aantal indicatoren resultaten moesten worden geboekt. 
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De verklaring daarvoor moet gezocht worden in de dubbelstructuur in het denken 
van de organisatie over het ‘opruimen’ van de bestuurscrisis. Het moge duidelijk zijn 
dat een bestuurscrisis, zeker als deze ook direct te maken heeft met ambtenaren, tot 
een diepe identiteitscrisis van de gemeentelijk organisatie leidt. Vertrouwde zaken 
zijn plotseling niet meer vertrouwd en alles moet (dus) opnieuw worden uitgevon-
den.

Deze opgave lag primair op het bordje van de directie, die bestond uit zeven 
dienstdirecteuren met de interim-gemeentesecretaris aan het hoofd. In retrospectief 
kan worden vastgesteld dat er binnen de directie twee concurrerende strategieën 
werden gekozen om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Vier van de zeven directeuren kozen primair voor een intern gerichte, risicomij-
dende strategie. Door veel aandacht te schenken aan interne procedures en te zorgen 
voor een ‘product’ waarop niks viel aan te merken trachtten zij het geschade vertrou-
wen van de ambtenaren te herstellen.

De andere drie directeuren kozen juist voor een extern gerichte strategie, gericht 
op ‘nieuw elan’, een nieuwe missie om het zelfvertrouwen van de organisatie op te 
voeren. Twee van hen vonden elkaar hierin bij het landelijk actuele gsb/isv.32/33

Vanuit deze achtergrond wordt duidelijk dat het gsb, hoewel formeel gesproken 
breed gedragen, in de praktijk bij de ambtelijke en bestuurlijke top slechts een 
beperkt draagvlak had. Een belangrijk deel van de dienstdirecteuren koos een andere 
strategie. Juist in de ontstane situatie van onzekerheid was vasthouden aan een geko-
zen strategie de enige optie voor alle spelers. De gemeentesecretaris speelde daarin 
een versterkende rol, doordat hij in feite beide sporen tegelijkertijd wilde bewan-
delen.

De tweeslachtigheid van de directie blijkt ook uit de inrichting van het gsb in de 
eerste periode. Waar formeel het uitgangspunt gold dat om integraliteit te bevorde-
ren de portefeuilles van dienstdirecteuren en pijlerdirecteuren inhoudelijk niet teveel 
overlap mochten vertonen, werd dit direct met voeten getreden door de directeur van 
de dienst ocws pijlerdirecteur sociaal te maken.

Het spreekt voor zich dat de vier directeuren die zich met name intern richten er 
weinig voor voelden om de hele ‘tent’ die ze in de tweede helft van de jaren negentig 
weer op orde hadden gekregen aan het begin van de eenentwintigste eeuw totaal 
overhoop te halen door over te gaan op alomvattend programmamanagement. Ze 
eisten min of meer dat de uitvoering van beleid de verantwoordelijkheid van de ‘lijn’ 
zou blijven. Ze werden daarin gesteund door een aantal leden van b&w, die hun eigen 
portefeuilles graag goed bewaakt zagen.

32 De directeuren ocsw en Stadsontwikkeling. Omdat het twee directeuren in de hoogste salaris-
schaal betrof (schaal 16) was hun gewicht binnen het directeurenoverleg overigens relatief groot. 

33 De derde 'nieuw elan' directeur was de directeur Sociale Zaken. Hij koos weliswaar voor de ‘elan’-
strategie, maar daarvoor wenste hij niet het gsb te gebruiken, maar de ontwikkelingen rond het 
Fonds Werk en Inkomen. Hij trok zijn eigen spoor, ook naar Den Haag. Emmen werd al snel een van 
de voortrekkersgemeenten rond deze ontwikkelingen. 
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De bestuurders en directeuren die voor het gsb gingen konden zich bij zo’n veto 
niet neerleggen. De essentie van programmatisch werken was immers dat vanuit 
de inhoud, en niet vanuit bestaande grenzen werd geredeneerd. De ‘hulpstructuur’ 
moet als een compromis tussen deze twee standpunten worden gezien. De ‘elan’-
groep kreeg zijn zin door alle beleid in programma’s onder te brengen.34 De ‘lijn’-
groep kreeg zijn zin doordat de verantwoordelijkheid voor alle uitvoering (en 
daarmee de controle over de budgettaire en formatieve input voor de programma’s) 
bij de diensten bleef.

Waarom een 8e programmalijn integrale veiligheid?
Een opvallende verandering in het mop 2005-2009 ten opzichte van de kader- en 
uitvoeringsnota’s gsb is dat er in plaats van zeven plotseling acht programmalijnen 
zijn. De achtste programmalijn betreft veiligheid. De oorzaak hiervan is duidelijk 
aanwijsbaar: het rijk had in zijn beleidskader gsb 2005-2009 een vierde pijler aan 
het gsb toegevoegd, te weten veiligheid. Dat leidde tot extra indicatoren op dit ter-
rein, waarop de gemeente Emmen in zijn voorbereiding niet had geanticipeerd. De 
programmalijn is dan ook wel opgenomen in het mop, maar de inhoud is nog niet 
vastgesteld (mop: 14).

Waarom wordt het programmabureau weer in de lijn ondergebracht?
De laatste, maar toch niet minst belangrijke, waarom-vraag is wat er de reden voor is 
dat de gemeente na jarenlang te investeren in de implementatie van gsb en program-
matisch werken in 2004 vrijwel van de ene op de andere dag tot het besluit komt 
om het programmabureau weer op te heffen en het gsb verspreid in de lijn onder te 
brengen?

Om dat te begrijpen moet de blik buiten het gsb worden gericht.35 Zoals gezegd 
kende het mop 2005-2009 een beperkt tekort van 10 miljoen euro over vijf jaar. Dat 
was normaal gesproken geen reden geweest voor bestuurlijke moeilijkheden. Maar 
in 2004 raakte de gemeente financieel in zwaar weer. Nadat in 2002 al structurele 
problemen in de financiering van de lokale welzijnsorganisatie aan het licht waren 
gekomen, hetgeen uiteindelijk tot het faillissement van deze organisatie leidde, werd 
op de gemeentebegroting 2004 een (nieuw) structureel tekort van bijna 15 miljoen 
euro zichtbaar, deze keer voor een belangrijk deel veroorzaakt door tekorten bij de 
Sociale Werkvoorziening. 36/37

34 In de aanbiedingsbrief van het mop aan bzk staat zelfs de volgende passage: 'Wij maken daar-
bij geen onderscheid tussen het rijks- en het stadsspecifieke deel van het Grotestedenbeleid. Het 
gemeentebestuur van Emmen heeft ervoor gekozen om het totale beleid van deze gemeente te kwa-
lificeren als Grotestedenbeleid'. Het omgekeerde had er met evenveel recht kunnen staan (met dien 
verstande dat het strategisch niet erg slim is om dat in een brief naar bzk te doen).

35 Het besluit om gsb en het programmabureau te stoppen, moet ook niet worden begrepen als de 
uiteindelijk winst van de ‘lijn’-directeuren. 

36 Exclusief het gsb.
37 Deze was, net als veel andere sw’s, in de problemen gekomen na de wets- en structuurwijziging sw 

van 1998.
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Dat leidde tot heftige bestuurlijke discussies. De optie is overwogen om de Artikel 
12-status aan te vragen, maar dat wilde het bestuur uiteindelijk niet, omdat men 
koste wat kost provinciaal toezicht wilde vermijden. Dat betekende dat er voor werd 
gekozen om als gemeente zelf (opnieuw) op zoek te gaan naar bezuinigingen. 
Uiteindelijk wordt na veel discussie en onenigheid binnen en tussen het bestuur en 
de ambtelijke top door het college van B&W een bezuinigingsplan gepresenteerd 
waarvan een reorganisatie van het ambtelijk apparaat een zeer groot deel uitmaakt. 
De bestaande structuur van diensten en een programmabureau wordt ingeruild 
voor een structuur met vijf diensten. Alle beleid wordt daarbij in één dienst onderge-
bracht. Een dienst die er in capaciteit 30% op achteruit gaat ten opzichte van de oude 
situatie. De gedachte daarbij was dat alle grote projecten uit de strategienota waren 
opgestart en dat men het nu wel met minder beleid af kon.

Om met de reorganisatie ook tot een vermindering van het personeel te komen, 
wordt aan iedereen boven de 59 een eenmalige regeling voor vervroegde uittreding te 
bieden. Hierdoor vertrekken er 110 mensen, 10% van het totale personeelsbestand.

Onder hen is de directeur gsb. Hij had aan kunnen blijven en door kunnen gaan 
– het gsb als landelijk programma verdwijnt immers niet en de organisatie had hem 
graag als directeur behouden – maar interpreteert het afschaffen van het program-
mabureau als een teken aan de wand. Hij voelt zich door het bestuur in de steek 
gelaten en heeft er geen vertrouwen in dat het nog wat kan worden met het gsb-elan 
in Emmen.

5.6 Achterliggende factoren

De bovenstaande beschrijving van het wat en waarom van de introductie van het gsb 
in het Emmense (sociale) beleid, biedt zicht op een aantal structurele factoren en 
mechanismen die een rol lijken te spelen in het functioneren van de sociale pijler. In 
het derde deel van deze casus wordt een aantal van deze factoren en mechanismen 
belicht.

Hardnekkige problemen
De gemeente Emmen kent een bijzondere sociale problematiek, die samenhangt 
met zijn ligging in het Drentse veengebied en de bijbehorende ontwikkelingsge-
schiedenis van de stad. Zonder de precieze details daarmee recht te doen, is vanuit 
het perspectief van de eenentwintigste eeuw met name interessant dat de gemeente 
van de negentiende eeuw tot zeer recentelijk in feite een voortdurend demografisch 
uit sorteringsproces heeft gekend, waarbij opleiding de dominante factor was.38 
Degenen die in de negentiende eeuw naar Emmen kwamen werkten in het veen. Een 
beroep met weinig aanzien voor degenen die niks anders konden vinden. Daar ligt 

38 In deze paragraaf wordt bij gebrek aan beter – ook al is dat gedeeltelijk anachronistisch – gesproken 
over opleidingsniveau, omdat dat beleidsmatig de gehanteerde variabele is. Dat verdoezelt ten dele 
het werkelijke probleem, dat je zou kunnen omschrijven met opleidingspotentie of zelfs intelligentie. 
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de basis van een zeer groot aantal slecht opgeleide inwoners in de gemeente. Als de 
werkgelegenheid in het veen afneemt, blijft het gros van deze mensen in de gemeente 
wonen.

Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de Emmense economie een impuls vanuit het 
rijk, dat een actief industrialisatiebeleid voor de regio voert. Er wordt met succes een 
maakindustrie ontwikkeld en de werkgelegenheid voor de Emmense bevolking is 
aanzienlijk. Als vanaf de jaren tachtig de maakindustrie in de problemen komt, stijgt 
in Emmen het aantal werklozen – waaronder erg veel arbeidsongeschikten – hard.

Aangezien de perifere ligging en lange tijd slechte ontsluiting van de gemeente er 
aan bijdroegen dat er niet of nauwelijks spontaan economische activiteiten voor een 
hoger opleidingsniveau ontstonden, is het niet meer dan logisch dat de gemeente al 
vanaf de negentiende eeuw structureel te maken heeft met braindrain. Om werk te 
vinden verlieten mensen met een goede opleiding de gemeente.

De voortdurende aanwezigheid van een grote basis aan laag opgeleiden maakt dat 
het opleidingsniveau in Emmen al decennia fors onder het landelijk gemiddelde ligt. 
Het feit dat intelligentie voor een deel erfelijk is bepaald, maakt dat dat ook in de 
toekomst niet zomaar te veranderen is. Investeren in onderwijs is een logisch beleid, 
maar zal slechts over generaties tot resultaat kunnen leiden, en dan nog alleen als 
het proces van braindrain wordt gekeerd.

Het nauwelijks te bestrijden lage opleidingsniveau van de Emmenaren en de een-
zijdige economische productiestructuur houden elkaar in een houdgreep waaraan 
maar zeer langzaam en met grote inspanning te ontkomen zal zijn.39 Voor de afzien-
bare toekomst zal Emmen, zo menen alle betrokkenen, geconfronteerd blijven met 
een hoge werkloosheid, een laag opleidingsniveau en alle andere sociale problemen 
(bijvoorbeeld slechte gezondheid en huiselijk geweld) die daarmee samenhangen.

Het sociale beleid van de gemeente zou eigenlijk op deze premisse gestoeld 
moeten zijn. Maar dat is het niet. Daaraan liggen minimaal de volgende drie factoren 
ten grondslag:
– het is taboe (en electoraal onverstandig) om de sociale problemen van Emmen te 

wijten aan in de bevolking gelegen factoren;
– de trend van resultaatgericht werken is een trend van ‘vooruitgang’. Bij voorbaat 

zeggen dat zaken niet – in vier jaar – zullen veranderen leidt in dit sturingsmecha-
nisme tot haperingen;

– de rijksoverheid stelt geld beschikbaar voor verbetering en vooruitgang, niet voor 
pappen en nathouden.

Financiën dominant kader
Wat in deze casus duidelijk te zien is, is de voortdurende dominantie van de financi-
ele mogelijkheden van de gemeente. De gemeente kampt met een structurele krapte 

39 De meest kansrijke ontwikkelingen volgens de betrokkenen zijn a) de import van hoger opgeleide 
rustzoekers (Drentenieren) en b) de import van andersoortige werkgelegenheid door de recente 
aanleg van een snelweg. Beide elementen zijn ook te herkennen in de strategienota. 
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van middelen. Die krapte leidt ertoe dat inhoudelijke afwegingen ondergeschikt 
(dienen te) worden gemaakt aan wat er financieel mogelijk is.

Dat is het meest duidelijk als naar aanleiding van structurele tekorten een eind 
wordt gemaakt aan de aparte status van het grotestedenbeleid in de ambtelijke orga-
nisatie. Maar het is ook te zien in bijvoorbeeld het besluit om slechts in een aantal 
wijken aan de slag te gaan, om voortdurend zoveel mogelijk gebruik te maken van 
externe geldstromen bij provincie, rijk en Brussel, om basisvoorzieningen in een wijk 
als Emmermeer op te heffen en om de financieel zieltogende welzijnsstichting niet 
de helpende hand te reiken.40

De voorzichtige conclusie lijkt gerechtvaardigd dat er een (flinke) discrepantie 
bestaat tussen het beleid en de activiteiten die op basis van – in Nederlands per-
spectief – common sense gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk zijn om de hardnek-
kige en grote sociale problemen van de gemeente Emmen het hoofd te bieden én de 
financiële middelen die de gemeente daarvoor ter beschikking heeft. Overigens is de 
gemeente zichzelf ook bewust van deze discrepantie. Zo schrijft de gemeente in de 
aanbiedingsbrief van het mop aan het ministerie: (Gemeente Emmen 2004)

‘De financiële situatie van de gemeente heeft geleid tot een heroverweging, in taken en 
 middelen, om de gemeentelijke programmabegroting voor de korte en middenlange termijn 
sluitend te krijgen.’
Het behalen van de gestelde ambities is af hankelijk van de gereserveerde middelen uit 
de brede doeluitkeringen (bdu’s), de gemeentelijke financiële mogelijkheden en de nog te 
verkrijgen cofinanciering. De beide laatste componenten blijven een ongewisse factor. 
Vanuit deze realiteit is het mop 2005-2009 benaderd en opgebouwd. Daarbij is invulling 
gegeven aan de outputdoelstellingen en -indicatoren van het rijk om de gemeenschappelijke 
problematiek te helpen oplossen.
De conjuncturele omstandigheden hebben ons gedwongen een sterk vereenvoudigd mop 
in te dienen. De gestelde ambities, zoals verwoord in de Strategienota 2020 en vertaald 
in het concept mop 2005-2009 van juli 2004, blijven echter onverkort van kracht. Het 
gevolg hiervan is dat het Grotestedenbeleid deels dan wel op onderdelen niet uitgevoerd 
kan worden. […] Wij zien graag het toegezegde overleg met de Minister tegemoet om de 
problematiek met betrekking tot onze ambitie, financiële mogelijkheden en positie nader 
met elkaar te verkennen en daar afspraken over te maken.’

Op dit punt manifesteert zich het bestuurlijke punt dat decentralisatie van beleid 
in Nederland op zijn hoogst halfslachtig gebeurt. Waar de bevoegdheid tot het 
formuleren en uitvoeren van beleid in het huis van Thorbecke aan gemeenten kan 
worden overgelaten, kent Nederland slechts een zeer beperkt lokaal belasting-
gebied. Gemeenten ontvangen voor hun wettelijke taken middelen van het rijk via 
het Gemeentefonds of via specifieke uitkeringen. De omvang van deze middelen 

40 Dat laatste besluit is overigens pas genomen nadat in eerdere jaren wel degelijk financiële tekorten 
bij deze instelling waren gedicht. 
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is afhankelijk van de totale rijksuitgaven en hangt niet af van de lokaal gemaakte 
beleidskeuzes. De verdeling van de middelen over gemeenten geschiedt op basis van 
een objectief verdeelmodel, waarin bepaalde verschillen tussen gemeenten worden 
gehonoreerd, maar niet alle. Bovendien spelen ook hier lokaal gemaakte beleidskeu-
zes geen rol. Zelfs als de voltallige Emmense bevolking zou vinden dat er meer geld 
ter bestrijding van sociale problemen beschikbaar moet zijn en men bereid zou zijn 
hiervoor belasting te betalen, staat de staatsrechtelijke structuur van het bestuurlijke 
systeem niet toe dat dit ook gebeurt.

Politieke drukte, verdelende rechtvaardigheid lokaal het motief
De beperkte financiële mogelijkheden en de ambitie om de overal aanwezige pro-
blemen te lijf te gaan, leiden tot een besluitvormingspatroon dat gekenschetst zou 
kunnen worden als ‘verdelende rechtvaardigheid’. Structurele en incidentele mid-
delen worden zo gelijkmatig mogelijk gespreid over wijken, thema’s en doelgroepen. 
Met als gevolg dat van een massieve inzet eigenlijk nergens sprake is.

De financiële krapte leidt voorts tot de situatie dat de politiek zeer actief stuurt op 
de inzet van middelen voor bepaalde problemen. Bestuurders en raadsleden tuimelen 
soms over elkaar heen in het opzetten en verzinnen van nieuwe activiteiten als oplos-
sing voor geconstateerde problemen. Om deze te betalen wordt kritisch gekeken 
naar projecten die al lopen. Vaak worden deze wegens gebrek aan resultaten stopge-
zet. Dat is op zich loffelijk – dit type ‘nieuw voor oud’ denken wordt vaak aanbevolen 
aan de sociale pijler, maar komt slechts weinig voor –, maar alleen als de goede 
analyse wordt gemaakt. In de praktijk worden activiteiten zo snel stop gezet dat ze 
helemaal niet de kans of de tijd hebben gehad om zich te bewijzen. Daarnaast zijn de 
ambtelijk betrokkene van mening dat Emmen teveel inzet op curatief beleid. In de 
politieke ijver om resultaten te boeken in het bestrijden van achterstanden, sneuvelen 
de investeringen in meer algemene preventieve voorzieningen, terwijl deze eigenlijk 
op termijn veel betere resultaten kunnen opleveren. Een voorbeeld is dat er alleen 
middelen zijn voor jongerenwerk rond de problemen tussen tieners van het woonwa-
genkamp en de rest van de buurt, maar niet voor de leeftijdscategorie elf- en twaalf-
jarigen. Dat is echter de leeftijd dat beide groepen elkaar op school tegenkomen.

De politieke drukte wordt versterkt door de landelijke politiek. Vanuit het rijk 
komt op instigatie van de politiek een voortdurende stroom initiatieven. Vaak 
hebben deze de vorm van ofwel een tijdelijke stimuleringsregeling ofwel een struc-
tureel (maar beperkt) budget.41 Voor gemeenten is het vrijwel ondoenlijk om hiervan 
geen gebruik te maken (gratis geld). De initiatieven dragen echter bij aan een verdere 
versnippering van beleid (nieuwe dossiers), een verdere beperking van vrije inzet van 
middelen (vaak cofinanciering, bovendien moeten gemeenten na afloop van een tij-
delijke regeling vaak de structurele kosten op zich nemen) en een verdere verwarring 

41 Voorbeelden uit de afgelopen jaren zijn enerzijds Tijdelijke Stimuleringsmaatregel Vrijwilligers-
werk, Stimuleringsregeling Sociale Activering, Stimuleringsmaatregel amw en anderzijds de rege-
ling Oudkomers, regeling uitbreiding Kinderopvang en regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
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in de prioritering van beleidsdoelen (nieuwe beleidsdoelen nestelen zich plotseling 
hoog op de uitvoeringsagenda omdat er nu een keer geld voor is). Bovendien leiden 
ze tot extra verantwoordingslasten. Het traject motie-De Boer vormt in Emmen een 
voorbeeld van dit mechanisme. Geïnitieerd door de Tweede Kamer en van voorwaar-
den voorzien door het ministerie van bzk snijdt dit traject door bestaande Emmense 
praktijken heen. Interne prioritering worden gepasseerd, reeds vrijgemaakte mid-
delen worden omgelabeld en binnen de interne organisatie worden mensen vrij 
gemaakt om te garanderen dat het traject – met al zijn aandacht uit Den Haag – een 
succes wordt.

De laatste jaren is er vanuit de Tweede Kamer een toegenomen aandacht voor 
de resultaten van initiatieven. Vaker dan vroeger vraagt het parlement dan ook om 
intensief op de hoogte gehouden te worden van de vorderingen van projecten. Dit 
leidt voor gemeenten tot een lastig probleem. Om op landelijke niveau het overzicht 
te behouden en helder te kunnen rapporteren, worden formats en monitors opge-
steld, waarbinnen gemeenten hun aanpak en resultaten moeten beschrijven. Hiervan 
gaat echter een zo dwingende kracht uit, dat gemeenten in veel gevallen (moeten) 
kiezen voor het ondergeschikt maken van een lokaalspecifieke aanpak aan de van 
rijkswege voorgeschreven aanpak.42 De wens van het rijk om de vinger aan de pols te 
houden leidt bovendien tot druk in gemeenteland. Zo krijgt Emmen vaak te weinig 
tijd voor vertaling van rijksbeleid. De tijdsdruk laat zich op twee manieren gevoelen. 
In de eerste plaats vragen Tweede Kamer en departementen om zeer snelle resultaat-
rapportages bij bepaalde inspanningen. Zo heeft de Tweede Kamer in het kader van 
motie-De Boer gevraagd om een rapportage van tussentijdse resultaten één jaar na 
het indienen van de motie. In de praktijk waren de pilots toen ongeveer een maand 
aan het draaien. De overige tijd was opgegaan aan – op zichzelf prima navolgbare – 
interne deliberaties bij bzk en een onderhandelingsproces binnen de G4, de G25 en 
de G5-nieuw en tussen de uitverkoren gemeenten en het ministerie.

Een gevaar van de snelle resultaatrapportages is dat de politiek bij gebrek aan 
quick wins besluit om programma’s te snel te stoppen. Hierdoor komen activiteiten 
die een langere doorlooptijd hebben niet tot hun recht, en worden ze wegens gebrek 
aan resultaat beëindigd, zonder dat ze een serieuze kans hebben gehad. De onder-
schatting door de rijksoverheid en met name het parlement van de tijd die nodig is 
om besluiten in Den Haag te vertalen in werkende praktijken is één van de oorzaken 
van de ‘waterval’ aan beleidswijzigingen die door het veld – of het nu onderwijs, 
zorg, inburgering of reïntegratie betreft – als zeer hinderlijk wordt ervaren.

De van rijkswege opgelegde haast strookt niet met de eveneens verwachte zorg-
vuldigheid in de plan- en beleidsvorming. Verwacht wordt dat in zeer korte tijd 
met betrekking van alle betrokken organisaties en burgers in het proces een gron-

42 Een voorbeeld biedt de monitor Oudkomers, die in het kader van het Groot Project Inburgering is 
opgezet en die in feite tot op grote hoogte de uitvoeringsstructuur van het in origine lokaal speci-
fieke beleid voorschrijft. Meer en meer ook soortgelijke kritiek op de gsb-monitor.
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dige analyse van het probleem en een daarop gebaseerd plan van aanpak worden 
gemaakt. Dit is niet altijd mogelijk. Bovendien wekt een dergelijke procedure bij 
burgers verwachtingen omtrent slagvaardigheid, die vervolgens niet kunnen worden 
waargemaakt, onder andere omdat departementale beschikkingen op zich laten 
wachten.

Naast directe (juridische en financiële) inmenging van het rijk in de gemeentelijke 
uitvoeringspraktijk, oefent het rijk ook indirect invloed uit. Bijvoorbeeld doordat lan-
delijke politici een onderwerp in speeches, artikelen of debatten op de agenda zetten, 
waardoor een thema ook op lokaal niveau actueel wordt.43 Een meer planmatige beïn-
vloeding van de uitvoering vindt plaats middels door de rijksoverheid gefinancierde 
instrument- en expertiseontwikkeling. Soms in de vorm van instellingssubsidies 
voor instituten die hierin een algemene taak hebben44, in andere gevallen middels 
de directe financiering van projecten en experimenten bij allerhande instellingen in 
allerlei gemeenten. In Emmen is – opnieuw – het traject motie-De Boer een voorbeeld 
van een dergelijke invloed, evenals het Betere Kansen Beleid en de regeling Digitale 
Trapveldjes. Het gsb zélf kan ook als een vorm van rijksinmenging in het gemeente-
lijk domein worden gezien. Deze heeft dan niet zozeer een inhoudelijke focus, maar 
schrijft wel een bepaalde manier van werken voor.

Een van de oorzaken van deze drukte is dat de politiek altijd haast heeft (scp, 
2001a; cpb, 1999). Het is een dooddoener, maar de tijdshorizon van de politiek is 
maximaal vier jaar, en loopt terug naarmate de verkiezingen dichterbij komen. Het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken duurt echter doorgaans veel langer.45 
En de eisen van interactieve beleidsvorming en –uitvoering drijven de tijd die nodig 
is om zelfs maar van start te gaan met de uitvoering nog verder op. Het gevolg is dat 
politici vaak al letterlijk om de resultaten van beleid vragen, terwijl de uitvoering van 
het beleid nog niet eens is begonnen. Het risico dat hierin schuilt is dat de politiek 
vervolgens in potentie succesvolle activiteiten vroegtijdig beëindigt wegens gebrek 
aan resultaat.

Beleidsdrukte
Een ander verschijnsel dat in de Emmense casus mooi zichtbaar is, is de grote 
beleidsdrukte. In de relatief korte periode van enkele jaren zijn alleen al in de sociale 
pijler de volgende beleidsinitiatieven te zien:46

– Betere Kansen Beleid (onderwijsbeleid);
– gemeentelijke beleidsnota;

43 Een recent voorbeeld is de plotseling toegenomen aandacht voor ‘huiselijk geweld’ of de aandacht 
die de commissie pavem heeft gecreëerd voor de maatschappelijke positie van allochtone vrouwen. 

44 Bij vws bijvoorbeeld het nizw, het vji, forum en lco. Bij OCenW Averroes en cinop. Bij Sociale 
Zaken Stimulansz.

45 Van den Heuvel (1998), In ’t Veld et al. (1991).
46 Niet uitputtend.
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– schoolactieplannen;
– wijkontwikkelingsplannen/gebiedsgerichte werken;
– Strategienota;
– grotestedenbeleid;
– ontwikkelingsprogramma Jeugd en Leefbaarheid E’meer & Z’meer;
– Kadernota gsb;
– MeerjarenOntwikkelingsPlan 2005-2009;
– Oudkomersbeleid;
– Tijdelijke Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk;
– Digitale trapveldjes;
– Rode Loper (motie-De Boer);
– Activerend arbeidsmarktbeleid/sociale activering;
– Heel de Buurt;
– Programma Breedtesport;
– Subsidieregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (vve).

In deze beleidsdrukte is de invloed van de rijksoverheid zeer nadrukkelijk aanwezig. 
Met uitzondering van de wijkontwikkelingsplannen zijn de hierboven genoemde 
beleidsontwikkelingen allemaal direct terug te voeren op rijksbeleid.

Een belangrijk gevolg van de beleidsdrukte is dat er een onoverzichtelijke kluwen 
van beleid ontstaat, zonder veel onderling verband. De naam, aard en inhoud van de 
stukken drukken wel degelijk dergelijke verbanden uit. Zo wordt gesuggereerd dat 
een kadernota het kader moeten zijn voor een beleidsnota, dat een beleidsnota vooraf 
gaat aan een uitvoeringsplan, dat het thema jeugd het beleidsterrein onderwijs over-
stijgt, et cetera. Dat is echter niet het geval. Op basis van de gesuggereerde logica zou 
de hiërarchische en temporele structuur van het Emmense beleid er ongeveer als in 
schema 1 (tabel 5.3) uit moeten zien. In werkelijkheid ziet de structuur er heel anders 
uit, zoals blijkt uit schema 2.

Zowel temporeel als qua reikwijdte blijken beleidsdocumenten op een onverwachte 
manier in elkaar te grijpen. Daarbij moet worden opgemerkt dat er wel sprake kan 
zijn (en ook is) van inhoudelijke verbanden tussen de verschillende documenten. 
De gemeente streeft duidelijk naar elkaar versterkende activiteiten. De conclusie is 
echter gerechtvaardigd dat ad hoc verbanden het hoogst haalbare zijn. Een overzich-
telijke en temporeel hiërarchisch gestructureerde beleids- en plancyclus op lokaal 
niveau is duidelijk een brug te ver.

Uitvoeringsdrukte
De drukte in politiek en beleid vindt zijn match in de derde vorm van drukte: de 
uitvoering. Het uitvoeringsveld in met name de sociale pijler wordt gekenmerkt door 
een enorme diversiteit en versnipperdheid. Allerlei organisaties houden zich bezig 
met onderdelen van het sociale beleid. Deels zijn deze organisaties geordend naar 
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beleidsterrein, soms naar geografisch gebied en soms houden verschillende orga-
nisaties zich vanuit verschillende maatschappelijke of levensbeschouwelijke achter-
gronden met dezelfde soort zaken bezig. De verschillende organisaties verschillen 
onderling sterk op aspecten als professionaliteit en omvang.

Onderstaand wordt ter illustratie een overzicht gegeven van de partners die 
op enige wijze betrokken zijn bij de ontwikkeling van 0 tot 4-jarigen (1 thema) in 
Emmermeer (1 wijk). Het spreekt voor zich dat de lijst wanneer deze zou worden 
uitgebreid met andere thema’s en andere gebieden nog veel langer zou zijn.

Er wordt door de uitvoerders niet echt gelet op overlap van activiteiten en afstem-
ming van ingezette instrumenten. Een voorbeeld is het ggd-project Jeugd Deugt, dat 
draaide zonder dat de opbouwwerkers ervan af wisten. Toen ze het tegenkwamen 
en er bij de gemeente naar informeerden, wist die er ook niet van af. Desgevraagd 
geven uitvoerders hiervoor meerdere redenen aan. In de eerste plaats weten (uitvoer-
ders van) voorzieningen letterlijk niet van elkaars bestaan af. Met name specifieke 
voorzieningen in de sfeer van Onderwijs (bijv. nderwijsbegeleidingsdiensten), Jus-
titie (bijv. reclassering) en ggz (bijv. begeleid wonen) onttrekken zich vaak aan het 
gezichtsveld van anderen. Kennen de uitvoerders elkaar wel, dan leidt dat niet auto-
matisch tot goede afstemming. Een praktische belemmering kan zijn, dat een partij 
een collega niet kán helpen, bijvoorbeeld doordat wachtlijsten of intake-protocollen 
snelle instroom onmogelijk maken. Een andere belemmering kan zijn dat de klant, 
die voor de ene instelling hoge prioriteit heeft, voor de andere juist ‘geen haast’ heeft 
(Radar 2002). Inmiddels worden op dit punt wel initiatieven genomen. Zo is er een 
buurtnetwerk Jeugdhulpverlening. Met de scholen is regulier overleg. Daarnaast is in 
de wijk een goa-contactambtenaar actief, die zorgt voor informatie-uitwisseling en 
afstemming van activiteiten. Tenslotte zijn in 2003 op initiatief van de basisscholen 
een werkgroep Onderwijsvoorrang en een werkgroep Onderwijs en Jeugd opgezet, 
die een betere afstemming van activiteiten beogen.
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Tabel 5.3
Temporele ordening beleid

strategienota

strategienota

MOP 2005-2009

Emmen revisited Rode Loper

WOP’s

GSB-kader

Heel de Buurt

digitale trapveldjes

Onderwijsnota
(Betere Kansen Beleid)

Ontwikkelingsprogramma
Jeugd & leefbaarheid

E’meer & Z’meer

GSB-kader

WOP wijk 1

schema 1

schema 2

WOP wijk 2

WOP wijk x

dorpsplan 1

dorpsplan x

MOP
- programma 1
- programma 2
- programma 3
- programma 4
- programma 5
- programma 7
- programma jeugd & ow
- programma 

deelprogramma ow

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

deelprogramma vrije tijd

deelprogramma repressie
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Tabel 5.4
Partners rond 0-4 jarigen in Emmermeer

GOA-ondersteuning Emmermeer
Openbare Basisschool Emmermeer
Stichting Opmaat/projectleider MOVE
OGGZ-babyproject Boekenpret
Wooncom (corporatie)
Projectleider stedelijke vernieuwing
Stichting Welzijnswerk Emmermeer
Dienstencentrum De Anloop
Openbare Bibliotheek
Beleidsmedewerker Brede School
kwartiermaker Vve / Piramide
projectleider ‘taalbeleid in Emmermeer’
Projectleider ‘ICT in Emmermeer’
Medewerker Heel de buurt
Medewerker(s) onderwijsbegeleidingdienst

Peuterspeelzaal
RK Basisschool St. Frans
PC Basisschool Groen van Prinsterer
Ouder en kindzorg in Emmermeer
Hometeam Boddaert
Winkeliersvereniging
Wijkvereniging
Buurtnetwerk jeugdhulpverlening
Opmaat, jeugdwelzijn
Muziekschool/Kunstmenu
2 huisartsen
GGD
Politie
Beheerder sporthal

Onderhandelingsmomenten in interorganisationele netwerken
Op de een of andere manier moet in de praktijk binnen de drie bovenbeschreven 
lagen ‘drukte’ actie worden gegenereerd. Deze casus laat zien dat dat gebeurt in een 
moeilijk te volgen proces waarin zowel binnen als tussen lagen steeds wordt onder-
handeld over een viertal zaken:
– ambitie: welk maatschappelijk effect wordt beoogd?;- inhoud: welke strategie 

wordt gehanteerd om dat effect te bereiken?;- middelen: welke middelen zijn 
beschikbaar voor de uitvoering?;

– resultaten: op welke (minimale) resultaten wordt de uitvoering afgerekend?.

Deze onderhandelingen vinden bijvoorbeeld plaats tussen rijk en gemeenten, 
ambtenaren en wethouders, tussen politiek en bevolking, tussen ambtenaren van 
verschillende afdelingen, tussen gemeente en uitvoerders en tussen uitvoerders 
onderling. Al deze ‘onderhandelingen’ hebben vaak plaats in meerdere rondes, waar-
bij afgeronde onderhandelingen nadat onderdelen in een volgende ‘arena’ zijn spaak 
gelopen, vaak weer heropend moeten worden.

De conclusie die getrokken kan worden is dat in deze casus het beeld van een gestruc-
tureerd veld met in het midden een sterke en eenduidige centrale organisatie in de 
vorm van de gemeente minder realiteitswaarde heeft dan het beeld van een interor-
ganisationeel netwerk waarin de grenzen tussen organisaties diffuus zijn en centrale 
sturing het aflegt tegen een polycentrisch proces van besluitvorming en uitvoering.

Een derde complicerende factor is de opkomst van een meer en meer zakelijke en 
resultaatgerichte cultuur in de publieke sector in het algemeen en de sociale pijler in 
het bijzonder. Waar vroeger vaak op basis van een cultuur van vertrouwen met elkaar 
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werd omgegaan en bijvoorbeeld activiteiten werden gestart in het vertrouwen dat 
middelen zouden volgen, aanbesteding nog geen onzekere factor was en ambtenaren 
erop vertrouwden dat uitvoerders op basis van werkelijke behoeften hun werk deden, 
wordt tegenwoordig geen stap meer gezet zonder dat afspraken geformaliseerd zijn 
en handtekeningen zijn gezet. In deze casus bijvoorbeeld is te zien dat scholen wei-
geren personeel te gaan werven, voordat de extra middelen die daarvoor beschikbaar 
worden gesteld zijn overgemaakt. Hetzelfde geldt voor het werven van de project-
leider voor het traject motie-De Boer. Pas toen de beschikking van bzk binnen was, 
kon de gemeente een uitvoerder benaderen. Vervolgens volgden onderhandelingen 
over het contract en pas daarna werd begonnen met het werven van een projectleider 
(uiteraard met nieuwe contractonderhandelingen tot gevolg).

De veranderingsresistentie van het ambtelijk apparaat
Op een aantal momenten zijn in deze casus de gevolgen zichtbaar van de hevige 
bestuurscrisis in 1995-1996. Deze bestuurscrisis heeft het ambtelijk apparaat lamge-
slagen en biedt daarmee een relatief uniek inkijkje van wat er in een goed functione-
rende ambtelijke organisatie eigenlijk allemaal vanzelfsprekend is.

Wat met name duidelijk wordt is dat in een normaal opererende ambtelijke orga-
nisatie tal van standard operating procedures bestaan, die niet per se zijn vastgelegd in 
formele documenten. Het gaat dan om vragen als wie wanneer met wie overlegt, wie 
van bepaalde zaken op de hoogte moeten worden gesteld, hoe relaties met personen 
en organisaties buiten de gemeente vorm krijgen, wat er op schrift moet worden 
gesteld en wat niet, welke zaken formele bekrachtiging vereisen en van wie, et cetera.

In de periode van de bestuurscrisis zijn al deze vanzelfsprekendheden niet langer 
vanzelfsprekend. Hierdoor wordt teruggevallen op de zaken die wél formeel zijn 
vastgelegd, maar dat blijkt vervolgens te leiden tot inertie. Vervolgens manifesteert 
zich een interessant aspect van de ambtelijke cultuur. Gesteld voor de keus tussen 
‘rechtmatig’ werken zonder opbrengst of effectgericht werken zonder gedekt te zijn, 
kiest het ambtelijk apparaat en masse voor het eerst. Er heerst een risicomijdende 
cultuur. Deze cultuur wordt ten minste ten dele veroorzaakt door het ‘ambtelijk 
gegeven’ dat ten alle tijden moet worden voorkomen dat een bestuurder in opspraak 
komt.

Wat voorts opvalt in de casus Emmen is de grote veranderingsresistentie die het klas-
sieke ambtelijke apparaat weet op te bouwen tegen pogingen om ‘het anders te gaan 
doen’. Daarbij lijkt de risicomijdende cultuur van het ambtelijk-bestuurlijke complex 
als het ware een alliantie aan te gaan met het gegeven dat de sectorale verkokering 
van het beleid in het Nederlands bestuurlijk bestel sterk verankerd is. In de praktijk 
staat het concept van de horizontale eenheid van de gemeentelijke organisatie onder 
druk van de verticale eenheid van inhoudelijke beleidskokers (ministerie-lokale afde-
ling-uitvoerders-gebruikers). Met name het feit dat veel beleidsonderwerpen secto-
raal gefinancierd worden via specifieke uitkeringen of vastgelegd worden in een aan 
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het gemeentefonds gekoppeld gedetailleerd wettelijk (en AmvB) kader, leidt ertoe 
dat de voorstanders van horizontalisering actief zullen moeten proberen om reeds 
bestaande budgetten en verantwoordelijkheden ‘af te pakken’ van sectoraal georga-
niseerde afdelingen. Daarvoor is stevige hoogambtelijke en vooral bestuurlijke steun 
nodig. Door te schermen met de verbindingen die vanuit de gemeente ‘nu eenmaal’ 
naar boven (verantwoording aan het vakdepartement) en naar beneden (specifieke 
kennis van het uitvoeringsveld) moeten lopen en door eventueel zelfs de gebruikers 
in te zetten om politieke druk te genereren, is de verdediging van de status quo zeer 
sterk. In deze casus is dan ook te zien dat pogingen van enkele – niet de minste – 
bestuurders en topambtenaren om de verkokering te doorbreken simpelweg stuk 
lopen. De lijnorganisatie blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid in 
de eigen kokers en beheert ook het budget. De hulpstructuur voor het programma-
tisch werken doet aan dat feit niks af. Illustratief daarbij is om te zien hoe onder de 
druk om ‘modern’ te zijn inmiddels de gemeente Emmen met een programmabegro-
ting werkt waar alle beleid in is onder gebracht. Wie echter verwacht dat daarin de 
acht multidisciplinaire programma’s uit het mop zijn terug te vinden, komt bedro-
gen uit. Er zijn in de begroting 2006 vijftien programma’s die corresponderen met de 
oude afdelingsindeling.

Persoonlijke factoren en strategische afwegingen
Een laatste factor die (ook) in deze casus opgeld doet, is het belang van personen. 
Op een aantal momenten is te zien dat de persoonlijke voorkeuren en bemoeienis 
van individuen van doorslag gevend belang zijn voor de ontwikkelingen in Emmen. 
Op strategisch niveau is bijvoorbeeld de gemeentesecretaris een cruciale factor. 
Vanuit zijn achtergrond in het organisatieadvies is hij de drijvende kracht geweest 
achter de organisatorische ontwikkelingen rond eerst het programmamanagement 
en later de kanteling van de reorganisatie van de gemeente van een sectorale naar een 
functionele dienstenstructuur. Een andere kernfiguur is de directeur ocsw, die eerst 
pijlerdirecteur Sociaal wordt en later directeur gsb. Het is – naar eigen zeggen – zijn 
persoonlijke missie geweest om de volwaardige gsb-status voor de gemeente binnen 
te halen én om vervolgens het gsb te gebruiken om in zijn ogen noodzakelijke 
wijzigingen in beleid en werkwijze te realiseren. Door zijn acties vanuit deze strate-
gische agenda te bekijken, vallen een aantal opvallende kenmerken van zijn handelen 
– bijvoorbeeld zijn betrokkenheid op uitvoeringsniveau bij een aantal activiteiten, 
zijn uiterst actieve optreden in Haagse netwerken en zijn bijna persoonlijke adoptie 
en bescherming van een beperkt aantal medewerkers en uitvoerders – op hun plaats. 
Een derde voorbeeld van de invloed van personen is te zien in de wijk Emmermeer. 
Daar zijn in de praktijk niet de vooraf opgestelde plannen bepalend voor de zaken 
die werkelijk worden gerealiseerd, maar eerder de persoonlijke wensen en mogelijk-
heden van een aantal sleuteluitvoerders: in eerste instantie betreft het, het drieman-
schap van de gemeentelijk projectleider stedelijke vernieuwing, de voorzitter van 
de bewonersorganisatie en de wijkmanager van de woningcorporatie. Later voegen 
zich daar de projectleider Rode Loper (0- tot 6-jarigen) en de projectleider Digitale 
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trapveldjes bij. Het zijn deze vijf mensen die de benodigde feeling hebben met elkaar, 
met de bewoners en met de in de wijk aanwezige organisaties om daadwerkelijk actie 
en momentum te creëren.

Om de acties van een aantal van de sleutelfiguren in de werdegang van het Emmense 
gsb te begrijpen is het bovendien van belang om te realiseren dat zij hun overwe-
gingen om in en rond het gsb bepaalde zaken te doen of te laten vaak baseren op 
bredere strategische agenda’s. Zo kwam bijvoorbeeld de wens van de directeur ocsw 
om in het gsb te participeren niet zozeer voort uit de overtuiging dat dat voor de 
maatschappelijke situatie in Emmen direct tot verbetering zou leiden, maar eerder 
uit het idee dat om op de lange duur te overleven, de gemeentelijke organisatie een 
nieuw elan nodig had. Een soortgelijk voorbeeld biedt de keus van de directeur szw 
om zich – met zijn dienst – volop in de ontwikkelingen rond het Fonds Werk en Inko-
men te storten en het gsb juist te laten voor wat het was.47

Ook bij de burgemeester en – in sterkere mate – de gemeentesecretaris vallen veel 
acties op hun plaatst als ze worden bezien in het licht van de strategische missie die 
beiden voor zichzelf zagen: het ombouwen van de verrotte gemeentelijke organisatie 
naar een modern, goed functionerende gemeente met een breed maatschappelijk 
draagvlak.

47 Daarbij speelde ook een rol dat het ministerie szw slechts zeer schoorvoetend enkele kleine subsi-
dieregelingen onder de paraplu van het gsb had ondergebracht. De bulk van het beleid (uitkeringen 
en reïntegratie middelen) maakte geen onderdeel uit van het gsb en werd rechtstreeks vanuit szw 
aangestuurd.
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6 De casussen nader beschouwd

In hoofdstuk 1 en 2 zijn de aanleiding en het kader voor dit proefschrift geschetst. 
In beide hoofdstukken is uitgebreid op voorhand verkend wat we in de realiteit van 
de sociale pijler zouden aantreffen. In de drie casushoofdstukken die volgden is 
bewust niet van deze a-priori verwachtingen uitgegaan en zijn zij stelselmatig buiten 
beschouwing gehouden. In hoofdstuk 2 is immers het belang uit de doeken gedaan 
van het beschrijven van de casussen vanuit hun eigen logica.

In dit hoofdstuk zal getracht worden om de werkelijkheid uit de casussen te rela-
teren aan de verwachtingen uit hoofdstuk 1 en 2. Eerst zullen we een aantal alge-
mene lijnen uit de casussen benoemen. Deze lijnen hebben betrekking op de praktijk 
en de resultaten, maar ook op de verklaringen en achterliggende factoren die een rol 
spelen. Vervolgens zullen de bevindingen uit de casussen worden vergeleken met de 
beelden over de sociale pijler die we hebben overgehouden aan het eerste hoofdstuk. 
Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of de in hoofdstuk 2 toegevoegde aandachts-
punten inderdaad tot aanvullende inzichten hebben geleid. Dit hoofdstuk eindigt 
met een korte conclusie.

6.1 Bevindingen casussen

In deze paragraaf worden de bevindingen uit de casussen samengevat. Eerst wordt 
kort ingegaan op enkele algemene indrukken uit de drie beleidspraktijken en op de 
behaalde resultaten. Daarna wordt iets uitgebreider stilgestaan bij de vraag of de 
invloedsfactoren uit de individuele casussen met elkaar overlappen, hetgeen zou 
betekenen dat het inderdaad factoren met een bredere geldigheid zijn.

6.1.1 De praktijk
De beleidspraktijken in de drie casussen verschillen van elkaar, maar er zijn ook 
belangrijke overeenkomsten. Er zijn drie zaken die uit de casuïstiek dominant naar 
voren komen.

Veel beleid
In de eerste plaats valt in de drie casussen op dat er veel beleid wordt gemaakt. 
Ieder van de drie beleidspraktijken wordt gekenmerkt door een onaflatende stroom 
beleidsdocumenten die direct of zijdelings betrekking hebben op hetzelfde onder-
werp. Hoewel het vanuit de ontwikkeling van het maatschappelijk probleem en het 
bestaande beleid niet altijd even duidelijk is waarom nieuw beleid nodig is, hebben 
de nota’s wel altijd een aanleiding. We hebben gezien dat deze aanleiding vaak insti-
tutioneel van aard is. Zo worden veel nota’s opgesteld als er een nieuwe bestuurder 
is aangetreden, als een nieuwe ambtenaar het onderwerp in portefeuille krijgt en 
(heel vaak) als een gevolg van rijksbeleid. In de casussen hebben we ook gezien dat 
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de hiërarchie die wordt gesuggereerd in de namen van de nota’s (visie, kadernota, 
beleidsnota, actieplan) in werkelijkheid niet zo simpel is.

Moeizame stap naar uitvoering
Wat we ook hebben gezien in de casussen, is dat het gemeenten veel moeite kost om 
over te gaan tot actie. De moeizame stap naar uitvoering lijkt in de casussen drie 
oorzaken te hebben. In de eerste plaats is er vaak sprake van gebrek aan kennis over 
wat er in de uitvoering zou moeten of zelfs maar kunnen gebeuren. De uitvoerders 
zelf blijken vaak ook niet in staat om dit aan te geven. In de tweede plaats heeft een 
meer zakelijke relatie met de op afstand functionerende uitvoerende organisaties 
ertoe geleid dat gemeenten niet zomaar kunnen opschrijven wat er gebeuren moet. 
Dat wordt immers bepaald in een onderhandelingsproces tussen politiek (beleids-
doelen), ambtenarij (opdrachtgever) en uitvoerders (opdrachtnemer). Ten derde 
bestaat de sociale pijler bij gemeenten uit beleidsmedewerkers, niet uit uitvoerders. 
Het belangrijkste product van deze beleidsmedewerkers – en daarmee de kern 
waar omheen hun werk is georganiseerd – zijn vastgestelde beleidsdocumenten. 
In Amsterdam is het meest duidelijk te zien hoe een organisatorische knip tussen 
beleid en uitvoering leidt tot een eigen beleidswerkelijkheid. Ook in de andere casus-
sen zien we dit echter gebeuren.

De casussen leiden tot de verdenking dat de in het vorige punt genoemde vloed 
aan beleidsnota’s wel eens het gevolg zou kunnen zijn van de moeilijkheden om 
de stap naar uitvoering te maken. Kadernota’s en visies zouden – hoe logisch het 
ook klinkt om deze op te stellen teneinde verdere uitwerking richting te geven – in 
de praktijk wel eens een zwaktebod kunnen zijn, dat volgt op het onvermogen van 
gemeenten om snel tot actie over te gaan.

Weinig rationele aanpak
Een derde aspect dat in de drie casussen opvalt, is dat er van een rationele, doel-
gerichte, planmatige aanpak van maatschappelijke problemen geen sprake is. 
Weliswaar lijkt op het eerste gezicht dat middels een heldere beleids- en plancyclus 
problemen worden aangepakt, suggereren functienamen als programmamanager 
en projectleider dat op een doelmatige en efficiënte wijze wordt gewerkt en wijst 
de filosofie van de altijd net gereorganiseerde organisatie op een goed doordachte 
totaalaanpak, maar in de praktijk blijkt dit vooral retoriek en façade te zijn.

6.1.2 De resultaten
Ook rond de resultaten van het beleid in de drie casussen vallen drie aspecten op.

Slechte resultaten
In de eerste plaats maken de casussen duidelijk dat het met de resultaten van het 
beleid in de sociale pijler inderdaad niet best is gesteld. Of beter gezegd, de resulta-
ten blijven ver achter bij de verwachtingen van politici, bestuurders en burgers. Het 
aantal mensen dat na het volgen van een (jarenlange) inburgeringscursus op redelijk 
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niveau Nederlands spreekt, is bijzonder laag. Het omhoog halen van het opleidings-
niveau in wijken en steden waar dat laag ligt, heeft nauwelijks succes – behalve door 
statistische kunstgrepen. Het integratieprobleem lijkt in de onderzochte periode 
ondanks grote beleidsinspanningen eerder vergroot dan verkleind.

Geen kennis over resultaten
De laatste zin onder het vorige kopje leidt ons in de richting van de tweede conclusie 
die op basis van de casussen kan worden getrokken over de resultaten van sociaal 
beleid: vaak moeten we afgaan op indrukken. Het lukt de gemeenten in de casussen 
niet om aan te tonen of, en zo ja, welke resultaten zijn behaald. Soms worden er wel 
pogingen ondernomen – bijvoorbeeld middels de gsb-monitor – maar blijken de 
verzamelde gegevens weinig te zeggen. In veel andere gevallen wordt niet eens een 
poging gedaan om resultaten te meten en gaat men af op perceptie.

Waardering betrokken positief
Daarmee komen we bij de derde conclusie: de resultaten van alle inspanningen 
mogen in de ogen van politici en buitenstaanders tegenvallen, de direct betrokken 
zijn doorgaans minder negatief. Zij waarderen de uitkomsten van het beleid posi-
tief, waarbij ambtenaren vaak blij zijn met een verbeterd inzicht in de problematiek, 
professionals wijzen op verbeterde samenwerking tussen betrokkenen en de burgers 
waar het om gaat positief zijn over het feit dat zij in hun problemen zijn erkend en 
erover zijn gehoord.

6.1.3 Achterliggende verklaringen en invloedsfactoren
In de drie casussen is steeds getracht factoren te benoemen die een rol speelden en 
wel eens een bredere geldigheid zouden kunnen hebben. In onderstaand schema 
staan de factoren per casus nog eens op een rijtje.

In het algemeen kan worden geconstateerd dat de factoren die in drie casussen zijn 
benoemd niet in tegenspraak zijn met elkaar. Integendeel, er is een grote overeen-
komst in het type factoren dat een rol speelt. Een aantal factoren wordt in meerdere 
casussen genoemd en wordt hier nog een keer toegelicht.
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Tabel 6.1
Invloedsfactoren in de drie casussen

Gouda Amsterdam Emmen

aansluiten logica’s veel inspanningen, weinig resultaat hardnekkige problemen

korte lijnen / uitvoeringsgericht de eigen wereld van het beleid dominantie financiën

grote betrokkenheid institutionele complexiteit leidt tot 
afwezigheid regisseur

politieke drukte, verdelende recht-
vaardigheid

geïsoleerde vormgeving kennis ontbreekt als common ground beleidsdrukte

ongrijpbaar thema beleidsconcurrentie en bureaupolitiek uitvoeringsdrukte

ontbreken kennis maatschappelijke druk onderhandelingsmomenten

geforceerde doelstellingen het belang van de persoonlijke factor interorganisatorische netwerken

overspannen verwachtingen inburgeringsbeleid als speelbal 
externe ontwikkelingen

veranderingsresistentie ambtelijk 
apparaat

geen geïsoleerde doelrationele ontwik-
kelingen

persoonlijke factoren

verstarring / context verandert

geen tabula rasa

pech

ambtenaren zijn ook mensen

Kennis ontbreekt
Zowel in de casus Gouda als in de casus Amsterdam is erop gewezen dat langdurige 
en intensieve (politieke) aandacht voor het vraagstuk van de integratie van allochto-
nen niet betekent dat er kennis beschikbaar is over hoe (een onderdeel van) integra-
tie bevorderd kan worden. Het gevolg is dat de projectleider in Gouda zelf het wiel 
moet uitvinden. Iets soortgelijks zien we in Emmen, waar de projectleider van het 
project Rode Loper zelf moet invullen hoe de wijsheid, ‘it takes a village to raise a 
child’, vertaald kan worden in effectieve activiteiten. In Amsterdam zien we dat het 
gebrek aan kennis – en zelfs aan pogingen om van het verleden te leren – ertoe leidt 
dat jarenlang nota op nota wordt gestapeld met telkens dezelfde – klaarblijkelijk niet 
werkende – voorstellen voor interventies.

Persoonlijke factoren / ambtenaren zijn ook mensen
Wat in alledrie de casussen duidelijk zichtbaar is, is dat de meest betrokken actoren 
niet moeten worden opgevat als een soort meningloze afgeleide van hun functie. We 
hebben op een groot aantal momenten gezien dat beslissingen (niet) worden geno-
men op basis van persoonlijke opvattingen, voorkeuren en sympathieën en dat acties 
worden beïnvloed door privé-aspecten als ziekte of pensioen.
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Invloed van pech / externe ontwikkelingen
De effectiviteit van het beleid op met name het integratiedossier (Gouda, Amster-
dam) is in de onderzochte periode sterk beïnvloed door externe factoren. De aansla-
gen in New York en Madrid en de opkomst van en moord op Pim Fortuyn hebben een 
groot stempel gedrukt op de politieke en maatschappelijke druk op overheden om 
‘in te grijpen’ en op het draagvlak voor bepaalde typen interventies. Grosso modo is 
het draagvlak voor integratiebeleid verder gestegen, maar is het draagvlak om dat 
beleid in te vullen langs gebaande paden en uit te voeren middels geijkte structuren 
grotendeels verdwenen. Duidelijk is dat van de beleidsmakers in Gouda en Amster-
dam niet verwacht had kunnen worden dat zij ten tijde van de ontwikkeling van het 
beleid – vóór 9/11 – zouden voorzien dat het politieke en maatschappelijke klimaat 
zo zou wijzigen. Zelfs al hadden zij het voorzien, dan nog was het tot 2001 onmoge-
lijk geweest de later gewenste repressieve koers in te zetten, omdat daarvoor op dat 
moment het politieke draagvlak niet bestond.

Geïsoleerde vormgeving1 / institutionele complexiteit / afwezigheid regisseur / onderhan-
delingsmomenten / interorganisationele netwerken
De drie casussen laten stuk voor stuk zien hoe complex de werkelijkheid van de 
sociale pijler is georganiseerd. Er zijn tal van beleidsterreinen die elkaar raken, over-
lappen en beïnvloeden. Ieder beleidsterrein heeft lokaal zijn eigen afdelingen en sec-
toren, die vaak inhoudelijk en ook in formele (verantwoordings)zin verbonden zijn 
met corresponderende afdelingen bij de rijksoverheid. Veelal kennen deze ‘beleids-
kolommen’ hun eigen uitvoeringsorganisaties. Er is echter geen sprake van een echte 
exclusieve relatie. Op ieder (verticaal) niveau zijn de (horizontale) relaties met andere 
afdelingen anders vormgegeven. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de relatie 
tussen bijzondere basisscholen, gemeentelijke afdelingen Jeugd en Onderwijs en het 
ministerie van OCenW enerzijds sterk genoeg is om inmenging van buiten de ‘kolom 
onderwijs’ lastig te maken, terwijl anderzijds de verhoudingen binnen de kolom te 
onduidelijk zijn om tot eenduidige sturingsarrangementen te komen. Door de inter-
ferentie van niet eenduidig vormgegeven verticale en horizontale arrangementen 
ontbreekt een regisseur die in staat is alle partijen bij een bepaald maatschappelijk 
vraagstuk aan te sturen. In plaats daarvan zien we een zeer complex stelsel van vaak 
bilaterale onderhandelingen en (hardere en zachtere) afspraken, die weliswaar con-
troleerbaar zijn, maar die tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor resultaten tot in 
het oneindige versnipperen.

Aansluiten logica’s / korte lijnen / uitvoeringsgericht eigen wereld van het beleid
In de casus Amsterdam zien we in uitvergrote vorm wat ook in de andere casussen 
zichtbaar is: de wereld van beleid en uitvoering zijn niet hetzelfde en kunnen makke-
lijk uit elkaar groeien. De enige noodzakelijke verbinding tussen beleid en uitvoering 

1 In de casus Gouda is een aantal zaken als positieve factor benoemd, die in de overige casussen juist 
als negatieve factor gelden. 
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is geld. Via de beleidswereld worden belastingmiddelen ter beschikking gesteld van 
uitvoerders. De inhoud van beide werelden kan echter sterk verschillen. Dat lijkt in 
de casussen tenminste voor een deel te worden veroorzaakt – in Amsterdam zien we 
dat het duidelijkst – doordat beide werelden aansluiting zoeken bij weer twee andere 
werelden. De uitvoeringswereld oriënteert zich sterk op de leefwereld van de burger. 
De beleidswereld oriënteert zich juist op de ideologische en electorale wereld van de 
politiek.

Beleidsdrukte / beleidsconcurrentie
In alledrie de casussen valt de grote dichtheid van nota’s op. Hoewel het realistisch 
is om aan te nemen dat tussen de vaststelling van een nota en het moment waarop er 
zinvol conclusies worden getrokken over de effectiviteit van het vastgestelde beleid 
minimaal een jaar of drie tot vier moet zitten, laten de casussen een praktijk zien 
waar een notagemiddelde van één per jaar geen uitzondering is. Dit is natuurlijk in 
nog sterkere mate het geval wanneer de al eerder gememoreerde overlap van beleids-
terreinen in de sociale pijler in ogenschouw wordt genomen. Als er een jaar geen 
nota over inburgering wordt vastgesteld, dan is er altijd wel een welzijnplan, of een 
nota jeugdbeleid of arbeidsmarkt die gevolgen heeft voor de beleidspraktijk in kwes-
tie. De grote hoeveelheid potentiële activiteiten en onderwerpen die in nota’s zouden 
kunnen worden opgenomen, moeten in de casussen concurreren om de schaarse 
middelen die beschikbaar zijn en de schaarse aandacht van de bestuurders.

Bureaupolitiek / veranderingsresistentie
In de casussen van Emmen, Gouda én Amsterdam is keer op keer te zien hoe het 
ambtelijke apparaat het zichzelf en bestuurders moeilijk weet te maken wanneer 
veranderingen in de beleidspraktijk moeten worden gerealiseerd. Door handig 
gebruik te maken van de hierboven genoemde interorganisationele verbanden en 
door strategisch verschillende logica’s in te zetten, weten afdelingen en individuele 
ambtenaren effectief hun belangen te verdedigen. In de werkelijkheid van de sociale 
pijler is verdedigen een vele malen meer kansrijke strategie dan aanvallen (verande-
ringen nastreven).

Veel inspanningen, weinig resultaat / hardnekkige problemen
Een laatste factor die we in alle drie de casussen hebben teruggezien stemt droevig. 
Er wordt hard gewerkt, de betrokkenheid en de inzet van actoren is vaak groot en de 
bedoelingen zijn goed, maar maatschappelijke resultaten blijven uit of vallen tegen.

Voor alle andere factoren geldt, dat zij weliswaar in slechts één casus expliciet 
benoemd zijn, maar dat ze ook in één of beide andere casussen te herkennen zijn.

Context verandert
De constatering in Gouda dat het rijksbeleid in de loop der jaren veranderde waar-
door het lokale beleid eerst wel, en later niet in het rijkskader paste, kent zijn 
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pendanten in de andere casussen. Was de gemeente Amsterdam in het begin van 
de onderzochte periode nog ‘slachtoffer’ in het integratievraagstuk en verdiende de 
gemeente in het kader van het gsb extra financiële steun, enkele jaren later werd de 
burgemeester van Amsterdam beschouwd als de personificatie van het verkeerde 
– want softe – beleid, dat juist de oorzaak van de problemen vormde. Tegen die tijd 
was de rijksoverheid niet langer ontvankelijk voor pleidooien uit het Amsterdamse 
voor extra aandacht, maar kon juist de hardere Rotterdamse koers op steun rekenen 
in de vorm van bevoegdheden en extra middelen. In Emmen hebben we gezien hoe 
de (onverwachte) toevoeging van een vierde pijler aan het gsb, veiligheid, op lokaal 
niveau tot kunst en vliegwerk leidde.

Geen tabula rasa
In de casus Gouda is uitgewerkt dat hoewel het oudkomersbeleid een nieuw feno-
meen was, dit niet betekende dat de institutionele structuur van dat beleid vanuit het 
niets werd opgebouwd. Er bestonden immers al relevante organisaties op bijvoor-
beeld het gebied van volwassenenonderwijs, welzijn voor allochtonen en allerhande 
interne gemeentelijke organisatieonderdelen en afgebakende beleidsvelden. Dit 
had als voordeel dat voortgebouwd kon worden op het reeds bestaande, maar had 
als nadeel dat niet vanzelfsprekend is dat deze bestaande structuren ook de meest 
doelmatige wijze boden om het ‘nieuwe’ probleem op te lossen. Het moge duidelijk 
zijn dat wat voor Gouda geldt, breed in de sociale pijler – en ook daarbuiten – geldt. 
Elk nieuw beleidsdomein of -doel heeft tenminste raakvlakken en overlapt vaak zelfs 
grotendeels met al bestaand beleid, elk nieuw beleidsproces moet het doen met de 
bestaande besluitvormingsstructuren – waardoor bijvoorbeeld onderwerpen altijd 
aan een reeds bestaande raadscommissie worden toegekend, ook als zij vanuit de 
inhoud op het terrein van meerdere commissies liggen – en de uitvoering van nieuwe 
taken overlapt altijd met de uitvoering van reeds bestaande taken en raakt dus de 
belangen van bestaande organisaties.

Overspannen verwachtingen, geforceerde doelstellingen
In de casus Gouda wordt ingegaan op de verschillende mechanismen die er toe 
leiden dat het oudkomersbeleid wordt voorzien van doelstellingen die eigenlijk niet 
als reëel kunnen worden beschouwd. Aan dit verschijnsel liggen zoals gezegd twee 
fenomenen ten grondslag: enerzijds de torenhoge verwachtingen die door de – slecht 
ingevoerde – politiek is geschapen en gekoesterd, anderzijds de ‘logica’ van het 
rijksbeleid, die er voor zorgt dat gemeenten slechts middelen ontvangen als zij hun 
activiteiten onder bepaalde doelstellingen weten te ‘schrijven’. Dit is ook in de beide 
andere casussen zichtbaar. In de casus Emmen is bijvoorbeeld zichtbaar hoe de 
landelijke-gsb doelen lokaal worden overgenomen, ook al is voor de lokale proble-
matiek een deel van de doelen weinig relevant. Vanuit deze casus kan bovendien 
het inzicht worden toegevoegd dat voor politieke steun van doelstellingen en het 
in aanmerking komen voor financiering altijd een vorm van verbetering of vooruit-
gang moeten worden tentoongespreid, ook als door de direct betrokkenen ‘mindere 
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achteruitgang’ of ‘pappen en nathouden’ al als ambitieus wordt gezien. In de casus 
Amsterdam is dit verschijnsel ook zichtbaar, maar met name in het verleden. Vanaf 
ongeveer 2004 getroost de gemeente zich juist grote inspanningen om wél een klop-
pende combinatie van behoefte, ambitie en beschikbare middelen te creëren.

Ongrijpbaar thema
In Gouda hebben we kunnen zien dat de gemeente moeite heeft om te bepalen wat 
nu precies inburgering is en wat niet. Nog ingewikkelde blijkt het om de relatie 
te bepalen met het bredere integratiebeleid. In Amsterdam hebben we geconsta-
teerd dat de intrinsieke vaagheid van het begrip integratie een discussie mogelijk 
maakt – in Amsterdam gevoerd op een zeer hoog niveau – die niet snel beslecht kan 
worden. Enerzijds slurpt deze een enorme hoeveelheid energie op van bijvoorbeeld 
de gemeentelijke beleidsafdelingen. Anderzijds zorgt zij dat wat men ook probeert, 
er altijd partijen zullen zijn die vinden dat het niet goed is. Het ‘’t is niet goed of het 
deugt niet’ is een uitspraak die ook in de gesprekken met de ambtenaren in Emmen 
regelmatig terugkeerde als het ging om wat zij beschouwen als de onterechte conti-
nue inmenging van de gemeenteraad in de beleidspraktijk. Het thema opleidingsni-
veau lijkt in eerste instantie een helder thema, maar blijkt in de praktijk te bestaan 
uit een ongrijpbaar amalgaam van structurele historische, ideologisch gekleurde en 
toevallige, populaire aspecten.

Maatschappelijke druk
In de casus Amsterdam is uitgewerkt hoe ‘niets doen’ geen optie is, vanwege de oplo-
pende maatschappelijke druk om het integratieprobleem – wat men daaronder ook 
verstaat – aan te pakken. Dit zien we ook terug in Emmen, waar de maatschappelijke 
druk om iets te doen aan de hoge werkloosheid en de lage inkomens steeds hoog 
is en de maatschappelijke tolerantie voor ‘excuses en uitvluchten’ laag. Zo wordt de 
verklaring dat het probleem niet zomaar is op te lossen, omdat het een historisch 
gegroeid, inmiddels bijna biologisch probleem is, niet geaccepteerd.

Politieke drukte, verdelende rechtvaardigheid / dominantie financiën
In de casussen valt steeds te zien hoe de politiek – de gemeenteraad of de Tweede 
Kamer – zich vaak, veel en intensief bemoeit met de aanpak van sociale vraagstuk-
ken. Dat lijkt in de casussen verklaard te worden door een combinatie van een gevoel 
van maatschappelijke urgentie én een onderschatting van de tijd die het kost om 
op lokaal niveau uitvoeringspraktijken te ontwikkelen. Bij de politieke drukte in 
Emmen speelt daarnaast mee dat er sprake is van een overvolle beleidsagenda en 
slechts beperkte middelen. Met andere woorden, er is sprake van schaarste van mid-
delen, die er toe leidt dat er (te) vaak en (te) veel wordt opnieuw wordt toegewezen. 
Dit mechanisme is minder goed zichtbaar in de casussen Gouda en Amsterdam. 
Zeker in Gouda is er eerder sprake van een overschot aan middelen voor oudkomers. 
Tegelijkertijd kan bijvoorbeeld de ‘hier-met-die-extra-middelen!’-reflex van de afde-
ling Sociale Zaken wel vanuit deze factor worden begrepen. Ook in Amsterdam is 



219De casussen nader beschouwd

de factor ‘schaarse middelen’ niet direct zichtbaar. Wie zich echter de vraag stelt 
waarom er jarenlang een aanbod aan taalcursussen is gefinancierd dat ver achter-
bleef bij de behoefte, zal zijn antwoord in deze hoek kunnen vinden.

Uitvoeringsdrukte
Een laatste factor die in de drie casussen een rol speelt is de grote hoeveelheid 
organisaties die actief zijn in de uitvoering op een beleidsterrein. Deze organisaties 
hebben ieder hun eigen taak of focus, maar hun activiteiten overlappen en raken of 
zijn bedoeld voor dezelfde burgers. Bovendien blijkt dat de organisaties – ondanks 
een groot overlegcircus – niet altijd op de hoogte zijn van elkaars expertise, taken en 
activiteiten. Dat is expliciet benoemd in Emmen, maar ook in Amsterdam is uit de 
doeken gedaan hoeveel actoren een rol spelen in de uitvoering van het inburgerings-
beleid. In Gouda is deze factor eveneens herkenbaar – zij het in omgekeerde vorm. 
Hier is van de brugprojecten gezegd dat de relatief geïsoleerde vormgeving van de 
projecten als een belangrijke succesfactor moet worden gezien.

6.2 Bevindingen kritiek op de sociale pijler

In hoofdstuk 1 is een aantal aspecten van kritiek op de sociale pijler geformuleerd. In 
deze paragraaf bekijken we in hoeverre de kritiek in de casussen te herkennen is.

Onwenselijke verschijnselen blijven onaangepakt
Een eerste vorm van kritiek op de sociale pijler betrof de kritiek dat de overheid 
belangrijke maatschappelijke problemen ongemoeid laat. De drie casussen beves-
tigen dit beeld niet. Integendeel, de kritiek heeft vooral betrekking op het integra-
tievraagstuk en de casussen laten zien dat ook in het door sommige critici verfoeide 
Amsterdam volop aandacht bestaat voor de problemen van de multiculturele samen-
leving. Wat de casussen laten zien is dat (de ambtelijke apparaten van) gemeenten 
worstelen met het gegeven dat de politiek wel degelijk in hoge mate sensitief is voor 
geluiden uit de samenleving en deze – voorzien van ambitieuze ambities – op het 
bordje van de ambtenaren legt, ook als (nog) niet duidelijk is of de lokale overheid 
wel de instrumenten heeft om het probleem op te lossen.

Kwaliteit publieke voorzieningen onder de maat
De tweede vorm van kritiek betreft de kwaliteit van publieke voorzieningen. De 
critici wijzen daarbij doorgaans op de zorg, de baliefuncties van de overheid en 
het onderwijs. De eerste twee zaken zijn in de casussen niet aan de orde gekomen. 
Ook onderwijs is niet expliciet aan de orde geweest, maar in de casussen Gouda en 
Amsterdam zijn wel aanwijzingen dat het met de kwaliteit van het (inburgerings)
onderwijs van de roc’s niet best gesteld is. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld keer 
op keer geconstateerd dat betere monitoring van de processen nodig is, omdat 
deelnemers verdwijnen, lessen niet worden gegeven en dossiers niet op orde zijn. 
Daarnaast bevestigt het lage aantal mensen dat hun cursus afsluit met een adequaat 
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taalniveau het betoog van de critici. Ook het feit dat juist de directeur van het roc 
in Gouda een van de aanstichtsters is van het buiten de reguliere roc-structuur 
organiseren van de brugprojecten, doet vermoeden dat de kwaliteit van het normale 
onderwijs onvoldoende is.

Kwalitatief slecht beleid
De derde vorm van kritiek wordt in de casussen volop bevestigd: er is geen sprake 
van rationeel verlopende besluitvormingsprocessen. Problemen worden uit politiek 
opportunisme of vanuit rijksdwang lokaal geagendeerd, waarna zonder tussenlig-
gende analysefase de stap wordt gemaakt naar het vaststellen van doelen en activi-
teiten en het beschikbaar stellen van middelen. Daarbij is beslist geen sprake van 
het op elkaar betrekken van deze drie zaken (doelen, activiteiten, middelen). Nadat 
een beleidsnota is vastgesteld wordt de uitvoering overgelaten aan organisaties die 
doorgaans vooral de extra middelen gebruiken om hun reeds bestaande activiteiten 
uit te breiden of voort te zetten. Monitoring en evaluaties ontbreken doorgaans, 
maar dat belet de politiek niet om na een (te) korte periode conclusies te trekken over 
de wenselijkheid van voortzetting.

Bestuurlijke en organisatorische onmacht
Ook de vierde vorm van kritiek valt in de casussen goed te herkennen. Op basis van 
de vorige hoofdstukken kan de conclusie worden getrokken dat de sociale pijler – in 
ieder geval in de drie casussen – nauwelijks wordt gekenmerkt door bestuurlijke 
daadkracht, heldere prioriteitsstelling en aandacht voor de uitvoering, terwijl de 
sociale pijler wel in hoge mate te maken heeft met verkokering, versnippering, langs 
elkaar werken en een gebrek aan regie.

Resultaten blijven uit
De kritiek dat de resultaten van sociaal beleid uitblijven, wordt in de casussen zonder 
meer bevestigd. Wel dient daarbij de aantekening te worden gemaakt dat dit in de 
ogen van de betrokkenen niet betekent dat de activiteiten of het beleid niet succesvol 
zijn geweest.

Al met al kan geconcludeerd worden dat de toch wel zware kritiek op de sociale pijler 
die in hoofdstuk 1 is beschreven in de casussen voor het grootste deel wordt beves-
tigd. Alleen de kritiek dat de overheid geen aandacht heeft voor (bepaalde) maat-
schappelijke problemen vindt in de casussen geen bevestiging.

6.3 Bevindingen toegevoegde aandachtspunten

In hoofdstuk 2 is een viertal aspecten benoemd, die in een analyse van de sociale 
pijler tot een beter inzicht zouden kunnen leiden. Hier wordt kort ingegaan op de 
vraag of de drie casussen de meerwaarde van deze vier aspecten ondersteunen.
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Papier en werkelijkheid
In de eerste plaats is in hoofdstuk 2 de nadruk gelegd op het belang van het kijken 
achter de papieren werkelijkheid. De casussen hebben duidelijk gemaakt dat dit 
een terecht uitgangspunt is. Wie zou hebben getracht een beeld te krijgen van het 
oudkomersbeleid in Gouda, het inburgeringsbeleid in Amsterdam of de invoering 
van de sociale pijler in Emmen door de nota’s van de desbetreffende gemeenten te 
nemen en van daaruit te beschrijven wat er gebeurt, zou een volstrekt ander verhaal 
hebben verteld, dan dat wat we nu in de casussen hebben gezien. In de papieren 
werkelijkheid wordt achteraf logica gebracht in wat in ‘real time’ niet of nauwelijks 
(doel)logica heeft. De ambtenaar die een dossier heeft opgepakt omdat het toevallig 
op haar bordje kwam heet plotseling projectleider. De al van tevoren opgestelde en 
vervolgens uitonderhandelde lijst van bestedingsdoelen, is op papier plotseling een 
uitkomst van een inhoudelijke analyse. De al bestaande projecten en activiteiten zijn 
op papier speciaal ontworpen om de beleidsdoelstelling te realiseren, et cetera.

Beoordelingskader
Ook de gedachte uit hoofdstuk 2 dat het verstandig is om expliciet de te hanteren 
beoordelingskaders in de analyse te betrekken vindt ondersteuning in de casussen. 
In de vorige paragraaf is al geconcludeerd dat het met de resultaten van het beleid 
in de casussen niet al te best gesteld is, maar dat de betrokkenen zelf zich redelijk 
tevreden tonen. Zij lijken zich bij hun waardering niet aan de formele beleidsdoel-
stellingen te storen, maar zelf te bezien of naar hun indruk de beleidspraktijk 
is verbeterd. Deze verbetering zoeken zij dan doorgaans in ofwel een verbeterde 
samenwerking van actoren die actief zijn in de ‘leefwereld’ van de klant ofwel een 
intensiever contact met collega’s uit inhoudelijk relevante, maar voorheen niet 
betrokken organisaties of sectoren uit de eigen (gemeentelijke) organisatie. Behalve 
deze praktische bevestiging van de klaarblijkelijke onenigheid over hoe de resultaten 
van beleid te beoordelen, vallen in de casussen ook de meer abstracte elementen uit 
de discussie over de kwaliteit van het beoordelingskader te herkennen. Zo zien we in 
de casussen tenminste op onderdelen steun voor de these dat de maakbaarheid van 
de samenleving in de sociale pijler gering is, evenals de stuurbaarheid van de actoren 
die in de sociale pijler actief zijn.

Positie gemeente
In de casussen is uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van (ontwikkelingen in) 
het rijksbeleid op de lokale beleidspraktijken. Duidelijk is geworden dat deze invloed 
erg groot is. Een zeer groot deel van de lokale beleidsagenda wordt eigenlijk bepaald 
op rijksniveau. Hetzelfde geldt voor de vraag hoeveel middelen beschikbaar zijn, hoe 
de ambities moeten worden geoperationaliseerd, welke activiteiten het beste kunnen 
worden uitgevoerd en welke elementen moet worden gevolgd. De casussen maken 
dan ook duidelijk dat het zeker de moeite waard is om in de verdere analyse van de 
sociale pijler de moeizame relatie tussen decentrale verantwoordelijkheid en centrale 
kaderstelling mee te nemen.
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New Public Management
In de casussen speelt het New Public Management op twee niveaus een rol. Ten 
eerste lijken de beleidspraktijken in de casussen op het eerste gezicht een impliciet 
pleidooi voor het New Public Management. Alle zaken waarvoor het npm een oplos-
sing te bieden heeft, zijn in de casussen in hoge mate aanwezig. Het npm zou de 
rationaliteit kunnen brengen die in de casussen ontbreekt.

In de tweede plaats – en dat staat daar een beetje haaks op – zien we in de casus-
sen op een groot aantal momenten voorbeelden van ‘npm’-interventies. Bijvoorbeeld 
de invoering van het kader grotestedenbeleid en het programmamanagement in 
Emmen, de regie-ingrepen in Amsterdam en de reorganisatie van het ambtelijk 
apparaat in Gouda. Daarbij kunnen we constateren dat deze in de casussen weinig 
succesvol blijken, terwijl bijvoorbeeld de wél succesvolle brugprojecten in Gouda 
worden geleid op een manier die tegen elke regel van het npm ingaan.

De twee niveaus waarop het npm relevant lijkt in relatie tot de casussen vormt 
een bevestiging van de gedachte dat het voor een goed begrip van effectiviteit in de 
sociale pijler zinvol kan zijn om de academische discussie over de fundamenten van 
het npm in dit proefschrift te betrekken.

6.4 Conclusies

In dit hoofdstuk hebben we de inzichten uit de drie voorgaande casushoofdstukken 
op een rij gezet. We hebben daarbij een aantal zaken kunnen vaststellen. In de eerste 
plaats is duidelijk geworden dat de drie casussen in hun onderlinge verscheidenheid 
in een groot aantal aspecten wel degelijk zeer op elkaar lijken. Het algemene beeld 
van veel beleid, moeite met uitvoering en door de bank genomen weinig rationaliteit, 
is voor alle drie de casussen gelijk. Hetzelfde geldt voor de factoren die een rol lijken 
te spelen in de verklaring voor wat er in de casussen gebeurt.

Vervolgens hebben we geconstateerd dat het grootste deel van de kritiek op de 
sociale pijler zoals die in hoofdstuk 1 van dit boek is neergezet voor wat betreft de 
casussen terecht is. Alleen de kritiek dat de overheid belangrijke vraagstukken onge-
moeid laat, wordt in de casussen niet bevestigd.

Tenslotte is ingegaan op de meerwaarde van de vier aandachtspunten zoals die in 
hoofdstuk 2 zijn benoemd. We hebben daarvan kunnen constateren dat de casussen 
bevestigen dat het verstandig is om in de verdere analyse alle vier de aandachtsgebie-
den mee te nemen.
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7 Analyse

7.1 Kluwen of rode draad?

De drie casussen die in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven verschillen 
drastisch van elkaar. Het meest in het oog springende verschil betreft de beoorde-
ling van de overall-effectiviteit en de wijze waarop deze wordt ervaren. In Gouda is 
sprake van voortdurend enthousiasme over het succes van de brugprojecten, ook al 
laten de cijfers omtrent de resultaten en de financiën zien dat er het nodige op dit 
‘succes’ valt aan te merken. In Amsterdam valt vooral op hoe de centrale stad keer op 
keer dezelfde bewegingen maakt, zonder zich al te veel rekenschap te geven van het 
feit dat eerdere varianten van deze bewegingen weinig tot geen reëel effect hebben 
gesorteerd.1 In Emmen is een hoge mate van frustratie te bespeuren over het ‘om 
zeep helpen’ van een ontwikkeling waarin veel is geïnvesteerd en die een tijd lang 
een redelijke mate van succes liet zien (in die zin dat er procesmatige en maatschap-
pelijke resultaten werden bewerkstelligd).

Een tweede verschil betreft de complexiteit van de beschreven praktijk. In Gouda 
is sprake van een beperkt institutioneel veld en een eveneens beperkt aantal betrok-
ken actoren. In Emmen is het aantal partijen dat is betrokken groter, en loopt er 
bovendien een duidelijke lijn van de gemeentelijke organisatie ‘naar buiten’. Het is 
de Amsterdamse casus, die qua complexiteit de kroon spant. Waar in Emmen de 
complexiteit voor een belangrijk deel kan worden teruggevoerd op het feit dat het 
beleid ook inhoudelijk een brede insteek heeft en dus veel partijen raakt, is dat in 
Amsterdam niet het punt. Het onderwerp is betrekkelijk overzichtelijk, maar deson-
danks wordt de beleidspraktijk gekenmerkt door een institutionele en organisatori-
sche gelaagdheid en versnippering. In hoofdstuk 4 is daarover geconstateerd dat de 
versnippering zelf onderdeel van het probleem wordt, omdat hij enerzijds leidt tot 
inertie en er anderzijds voor zorgt dat zich een fictieve, papieren realiteit kan ontwik-
kelen, die maar in beperkte mate is verbonden met de reële wereld van uitvoerders en 
klanten.

Een derde opvallend verschil betreft het type resultaten waarop wordt gekoerst. 
Opnieuw is Gouda het meest concreet: de taalbeheersing en maatschappelijke kennis 
van de deelneemsters staat duidelijk centraal. In Emmen worden weliswaar maat-
schappelijke resultaten nagestreefd (en in ieder geval worden voorzieningen voor de 
klanten gerealiseerd), maar duidelijk is dat het hele proces vooral wordt voortgedre-
ven door een grote intern gerichte ambitie om de organisatie van de gemeente Emmen 
te veranderen. Het gsb is daarvoor het vehikel. In Amsterdam wordt expliciet gekoerst 
op secundaire resultaten, zoals het creëren van een keten, het financieren van traject-

1 Een uitzondering betreft wellicht de meest recente ontwikkeling (2005-2007). Daarover meer in 
hoofdstuk 10. 
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begeleiding of het invoeren van een monitor. Omdat de centrale stad formeel geen 
bemoeienis heeft met de uitvoeringspraktijk (dat is voorbehouden aan de stadsdelen 
en het roc) vallen de doelstellingen van de inspanningen van de centrale stad te 
karakteriseren als het optimaliseren van randvoorwaarden.

Meer dan de onderlinge verschillen valt in de drie beschreven casussen echter een 
grote mate van overeenkomst op. Ook deze schuilt niet zozeer in de losse elemen-
ten of de specifieke details, maar juist in het algehele beeld dat uit de casussen naar 
voren komt. Op de beschreven beleidsterreinen is in de drie gemeenten steeds sprake 
van een lokale overheid die moeizaam voortploetert.2 Bestuurders, ambtenaren, 
uitvoerders en burgers getroosten zich grote inspanningen om maatschappelijke 
problemen op te lossen. Deze inspanningen kenmerken zich echter door een hoge 
mate van ongerichtheid, van onzekerheid en zelfs van onhandigheid. Er worden suc-
cessen geboekt, maar die zijn vaak net zo onverwacht en toevallig als de mislukkin-
gen. Oneigenlijke afwegingen of handelingen hebben soms positieve consequenties, 
terwijl zaken die wel volgens het boekje verlopen vaak tot niks leiden. Consequente 
besluitvorming en rationele uitvoering worden belemmerd door allerlei zaken, die 
niets met de doelstellingen van het beleid van doen hebben. Actoren goochelen in 
concrete gevallen met meerdere rollen en doelstellingen en komen tot onverwachte 
acties. Het speelveld wordt in veel gevallen veel meer bepaald door eerdere en paral-
lelle keuzes met betrekking tot beleid, proces en organisatie, dan door beleidsmatige 
inhoudelijke afwegingen.

Kortom, het beeld dat uit de drie casussen oprijst, is dat van voortploeteren met 
goede bedoelingen en onvoorspelbare resultaten in een context van complexiteit, 
inefficiëntie en onzekerheid. Dat lijkt de rode draad in de beschreven ‘praktijken’ te 
zijn. Het betreft echter wel een rode draad, die eerder de vorm heeft van een kluwen, 
dan dat hij netjes voor de ogen van de waarnemer ligt uitgerold.

In dit hoofdstuk wordt getracht de kluwen te ontwarren, door op basis van inzichten 
uit de internationale literatuur in te gaan op een aantal van de verschijnselen die in 
de casussen aan de orde komen. Eerder verzamelde gegevens en ontwikkelde inzich-
ten kunnen wellicht ook helpen om licht te werpen op de vraag in hoeverre de in de 
casussen naar voren gekomen werkelijkheid uitzonderlijk is én of, en zo ja welke 
mogelijkheden er bestaan om de effectiviteit van beleid in de sociale pijler te verbe-
teren. In hoofdstuk 2 is daarbij reeds aangekondigd dat behalve aan ‘de feiten’ ook 
de nodige aandacht zal worden geschonken aan de vraag hoe een passend beoorde-
lingskader eruit moet zien. Om de centrale vraag uit dit boek te beantwoorden, moet 
daarnaast worden ingegaan op de vraag in hoeverre de sociale pijler bijzonder is. Die 
vraag wordt apart behandeld in hoofdstuk 8.

2 De term is ontleend aan Lindblom (1959), die spreekt van ‘muddling through’.
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Dit hoofdstuk valt uiteen in twee delen. In het eerste deel gaan we in op de inzich-
ten die de literatuur ons biedt met betrekking tot het beleidsobject in de sociale 
pijler: maatschappelijke problemen. In paragraaf 7.2 wordt de ongrijpbaarheid 
van de vraagstukken in de sociale pijler, een van de basisinzichten uit de casussen, 
gepresenteerd. In de volgende paragrafen worden verschillende aspecten van deze 
ongrijpbaarheid uitgewerkt. Achtereenvolgens gaat het om de ambiguïteit (7.3) 
en ambivalentie (7.4) van sociale vraagstukken en het gebrek aan technologie om 
de problemen op te lossen (7.5). In paragraaf 7.6 wordt één en ander in een pas-
send integraal kader geplaatst: wicked problems.In het tweede deel van dit hoofdstuk 
worden inzichten gepresenteerd met betrekking tot het beleidssubject: de (lokale) 
overheid. In paragraaf 7.7 wordt begonnen met een analyse van de beschikbare 
inzichten met betrekking tot de inhoud en het verloop van besluitvormingsproces-
sen. Vervolgens wordt het handelen van actoren onder de loep genomen (7.8). In 
paragraaf 7.9 wordt opnieuw gekeken naar het New Public Management zoals dat in 
hoofdstuk 1 is beschreven. Duidelijk zal worden dat de aannames uit deze stroming 
slecht stroken met de inzichten uit dit hoofdstuk. In paragraaf 7.10 wordt een cru-
ciaal verschil van inzicht uitgewerkt, dat aan de verschillen tussen de inzichten ten 
grondslag ligt. In paragraaf 7.11 ten slotte, worden conclusies geformuleerd.

7.2 Maatschappelijke problemen herkenbaar, maar onduidelijk

De maatschappelijke problemen waarop de drie casusgemeenten (met achter zich 
de rijksoverheid) zich richten zijn voor iedereen herkenbaar. Iedereen in Neder-
land kan zich een beeld vormen bij de maatschappelijke problemen op het vlak 
van integratie, inburgering, veiligheid, leefbaarheid, jeugdbeleid,et cetera en het 
belang om op deze terreinen ‘iets te doen’ wordt al lange tijd breed onderschreven 
(scp 2000, 2001c, 2002, 2003, 2004, 2005).3 In de casussen is echter ook te zien dat 
ondanks deze brede consensus veelal onduidelijk blijft wat er nu precies onder het 
onderwerp wordt verstaan, op wie het beleid betrekking moet hebben en wat er 
met het beleid wordt beoogd. Zo kan er in Amsterdam jarenlang een integratie- en 
inburgeringsbeleid worden gevoerd zonder dat is vastgesteld wat integratie eigenlijk 
is, wat de eindtermen van inburgering zijn en hoe de doelgroep er in kwantitatieve 
zin uitziet (een situatie die in Gouda ook momenteel nog voortduurt). In Emmen 
wordt een programma ‘normen en waarden’ uitgevoerd, waarbij onbenoemd blijft 
om welke normen en waarden het dan gaat, alsmede op wie het programma zich 
richt. In dezelfde stad is ‘leefbaarheid’ een breed ervaren probleem, terwijl objec-
tieve indicatoren uitwijzen dat er niet echt van leefbaarheidsproblemen sprake is. 
In Gouda wordt een emancipatoire invulling gegeven aan de brugprojecten, die in 

3 Dat ‘iedereen zich hier iets bij voor kan stellen’ wil niet zeggen dat iedereen het ook eens is. In 
hoofdstuk 1 is er daarnaast op gewezen dat dit intuïtieve beeld zich niet uitstrekt tot de inhoud 
van beleid op uitvoering. Er zijn thema’s binnen de sociale pijler (werkgelegenheid en activering, 
integratie, welzijn, leefbaarheid) waarop de inhoud van beleid- en uitvoering voor je meeste mensen 
juist onbekend is.
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de beleidsmatige en politieke discussie over het inburgeringsbeleid niet nader wordt 
geëxpliciteerd.

De warrige en weinig consistente invulling van de thematiek in de casussen kent 
verschillende oorzaken. In de eerste plaats speelt een rol dat de in de beleidsdiscussie 
gehanteerde begrippen ‘containers’ zijn, waarvan de inhoud ook door deskundigen 
niet met nauwkeurigheid kan worden bepaald. Wat is nu precies integratie? En wat 
zijn leefbaarheid en sociale cohesie? Het blijkt in de casussen niet mogelijk om hier-
van bruikbare en werkbare definities te geven.4 Het is immers niet objectief vast te 
stellen wanneer er sprake is van integratie en evenmin is een limitatieve opsomming 
mogelijk van de factoren die in het integratieproces een rol spelen. Horen antidis-
criminatiemaatregelen en het reguliere onderwijs bij het integratiebeleid? Moet je 
een bepaald aantal contacten hebben met anderen voordat er sprake is van sociale 
cohesie? Is een goed Nederlands sprekende moslimfundamentalist ingeburgerd? 
De gemeenten in de casussen moeten het antwoord op deze vragen schuldig blijven. 
En niet alleen zij. ‘Het’ antwoord op deze vragen lijkt niet te bestaan.

Behalve wat je een objectieve ‘ongekendheid’ van de thematiek in kwestie zou 
kunnen noemen, spelen in de casussen ook meer subjectieve factoren een rol. Daar-
bij kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds een etnocentrische ‘bias’ 
(het maakt voor je opvattingen over integratie behoorlijk veel uit of je zelf een alloch-
toon bent, zie ook Bovens en ’t Hart 1998, op basis van Thompson, Ellis, Wildavsky 
en (dus) Mary Douglas) en anderzijds een meer ideologisch oriëntatie (is het integra-
tieprobleem een zaak van gebrekkige aanpassing, of juist van uitsluiting?).

Een derde type factoren dat een rol speelt bij het onduidelijk zijn van wat er nu 
precies onder problemen wordt verstaan, is meer politiek-strategisch van aard. Het is 
niet altijd politiek opportuun om dingen precies te benoemen. In Emmen spelen bij-
voorbeeld electorale overwegingen een rol bij het voortdurend in omfloerste termen 
benoemen en het bovendien als snel oplosbaar presenteren van het opleidingspro-
bleem. Het omgekeerde komt ook voor: dat electorale overwegingen een factor waren 
bij het plotseling krachtig benoemen door alle partijen van het integratieprobleem in 
de landelijke verkiezingen van 2002, is evident.

4 Zie ook: Verplanke et al. 2002, die een heel boek onder de naam ‘Open deuren’ wijden aan het in 
kaart brengen van de betekenissen die schuilgaan achter op het eerste gezicht heldere, maar op het 
tweede gezicht omstreden begrippen. 'Het is klip en klaar waar het bij lokaal sociaal beleid om gaat. 
Om de bevordering van participatie, sociale cohesie, vraagsturing en versterking van de sociale 
infrastructuur. Om bestrijding van uitsluiting en achterstanden, om preventie van jeugdcriminali-
teit. Het is overduidelijk…en toch worden vergaderingen en conferenties vaak getekend door grote 
verwarring. […] Onder begrippen […] gaan kortom allerlei dromen, idealen, beelden en menings-
verschillen schuil. Ze leiden tot veel spraakverwarring. Over hun betekenis, hun bruikbaarheid 
en hun verhouding tot andere, nieuwere of oudere begrippen. Ze leiden ook tot veel ondoordachte 
napraterij' (Verplanke et al. 2002: 7).
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Kortom, hoewel de thema’s waar het in de sociale pijler om draait op het eerste oog 
voor iedereen herkenbaar zijn, blijken ze bij nadere beschouwing vaak problema-
tisch. In de volgende paragrafen wordt een aantal factoren benoemd die duidelijk 
zullen maken dat dit niet toevallig is, maar wordt veroorzaakt door de ‘aard’ van 
deze thema’s zelf.

7.3 Ambiguïteit

In de literatuur is de nodige aandacht te vinden voor de slechte definieerbaarheid van 
sommige sociale problemen, die doorgaans wordt geduid in termen van de ‘ambigu-
iteit’ van maatschappelijke problemen (March en Olson 1976; Cohen et al.1972; Noor-
degraaf 2000, 2004; Noordegraaf en Van der Steen 2001; Koppenjan en Klijn, 2004).5 
Deze ambiguïteit ontstaat doordat de ‘problemen’ in kwestie worden gekenmerkt 
door een drietal zaken: ongekend, grenzeloos en multi-interpretabel.

Ongekend
De werkelijkheid van de sociale pijler wordt gehinderd door een gebrek aan kennis 
van de feiten. In de eerste plaats is er weinig kennis beschikbaar over wat nu precies 
het probleem is. Voorts is onduidelijk hoe (langs welke maatstaf) de omvang van het 
probleem kan worden gemeten, welke factoren van invloed zijn op het probleem en 
hoe de causale verbanden tussen deze factoren onderling en het probleem liggen.

Kennis is bij dergelijke problemen derhalve omstreden.6 Natuurlijk zijn er over 
alle mogelijke problemen theorieën beschikbaar en zijn er genoeg auteurs die van 
mening zijn dat ze een sluitende beschrijving van het probleem en zijn oorzaken 
hebben gegeven. Bij veel maatschappelijke problemen blijkt echter keer op keer, dat 
wat door de één als harde feiten wordt gepresenteerd, door de ander niet als zodanig 
wordt geaccepteerd. Doorgaans treft de persoon in kwestie het verwijt dat de feiten 
door een subjectieve selectie van object of methode een tautologisch karakter hebben 
gekregen, en dat op basis van andere aannames, selecties of keuzes – die evenzeer 
of zelfs meer geldigheid bezitten dan die van de onderzoeker – andere resultaten 
zouden zijn verkregen.

In de casussen zien we dat het meest uitgesproken rond het thema integratie, maar 
ook de recente discussie over de vraag of er in Nederland nu wel of niet armoede 
bestaat vormt een mooie illustratie.7

5 Weick (1979) spreekt van ‘equivocality’ in plaats van ambiguïteit, maar lijkt hetzelfde te bedoelen.
6 Noordegraaf 2004; Koppenjan en Klijn 2004 (Engels: contested).
7 Deze discussie wordt bijna jaarlijks gevoerd. In 2006 was de discussie extra heftig doordat de 

voedselbanken een belangrijke rol speelden in de verkiezingscampagnes van PvdA en sp. Zeker toen 
minister Zalm stelde dat er géén armoede in Nederland bestaat en de gebruikers van Voedselbanken 
daar terecht kwamen als gevolg van eigen keuzes, laaiden de emoties hoog op. Toen het scp (Soede 
2006) in september 2006 voorstelde om een nieuwe meetmethode te gaan hanteren, die bij de meest 
strikte toepassing zou leiden tot een miljoen minder ‘armen’,werd de verwovenheid van politiek en 
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Grenzeloos8

Een tweede element dat leidt tot het ambigue karakter van problemen in de sociale 
pijler is dat het trekken van grenzen om het probleem in kwestie af te bakenen zelf 
een arbitraire activiteit is. In de leefwereld9 van de beleidsobjecten – burgers bijvoor-
beeld – maken concrete problemen vaak onderdeel uit van een complex geheel van 
factoren. Zo hangt werkloosheid in een concreet geval wellicht samen met een erfe-
lijke aandoening, de lokale economische ontwikkeling, problemen in de persoon-
lijke relaties van de persoon in kwestie, slecht ondernemerschap van de werkgever, 
een verslaving, et cetera. De oorzaken van de problemen liggen niet alleen in het hier 
en nu, ze strekken zich ook in de tijd uit. De causale verbanden die tot een concreet 
probleem leiden, strekken zich in het verleden uit tot in het oneindige, waarbij de 
individuele en de maatschappelijke geschiedenis meer en meer verweven raken 
(Bovens enen ’t Hart 1998: 61).

In de beleids- en bestuurspraktijk zullen echter altijd grenzen worden getrok-
ken. Het Nederlandse schoolsysteem is er niet op gericht om de openbare veiligheid 
te bevorderen, toch draagt het daar in hoge mate aan bij. Waarschijnlijk zelfs veel 
meer dan ‘echte’ veiligheidsmaatregelen als camera’s en preventief fouilleren. In een 
discussie over een te ontwikkelen veiligheidsbeleid zal echter de hervorming van het 
onderwijs doorgaans ‘buiten de orde’ worden verklaard.10 Een ander voorbeeld is de 
scheve verdeeldheid van welvaart in de wereld, die in de discussie over lokaal inte-
gratiebeleid stelselmatig buiten de orde wordt verklaard. Dat is vanuit pragmatisch 
oogpunt terecht, maar het leidt ertoe dat in de uitkomsten van de discussie factoren 
die wel degelijk van grote invloed zijn buiten beschouwing zijn gelaten. Dat maakt de 
uitkomsten kwetsbaar voor de kritiek dat de gemaakte keuzes subjectief en ‘politiek’ 
van karakter zijn.

In de casussen is dit mechanisme op een aantal plaatsen terug te zien. Bijvoorbeeld 
wanneer in Gouda de inhoudelijke link die er volgens de eigen analyse ligt tussen 
het inburgeringsbeleid en de reïntegratieactiviteiten van de afdeling Sociale Zaken 
wordt ‘weggecontracteerd’. In dezelfde gemeente worden de wensen van de moskee 
en zelforganisaties om geholpen te worden met activiteiten rond de eigen taal 
en cultuur buiten de discussie over inburgering gehouden. In Amsterdam spelen 

wetenschap, van normatieve oordelen en empirisch onderzoek zeer expliciet blootgelegd. De discus-
sie ging niet (langer) over de kwaliteit van de methode, maar over de mogelijke gevolgen. 

8 De term is ontleend aan Noordegraaf (2004).
9 Voor een hier passende behandeling van het begrip leefwereld zie Snellen (2002), die zich baseert op 

Habermas. 
10 Tijdens het schrijven van dit proefschrift deed zich een interessante uitzondering voor. De gemeente 

Rotterdam kondigt aan dat om de overlast op straat te beperken wordt ingezet op langere schoolda-
gen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt vanaf 2005 in meerdere steden 
de leerplicht ingezet als niet alleen een onderwijsinstrument, maar ook om hangjongerenproblema-
tiek aan te pakken. Ook in de Brede School-vorming zijn hier en daar sporen van deze gedachtegang 
te herkennen, hoewel overwegingen van opvang (in verband met werk ouders) en sociaal-cognitieve 
ontwikkeling duidelijk de overhand hebben. Voor een kritiek op dit ‘wegorganiseren’ van de vrije 
tijd van jongeren en het ‘hangen’ zie De Winter (2002).
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zaken als de (mislukte) vorming van een stadsprovincie of de overwegingen die aan 
roc-vorming ten grondslag liggen een doorslaggevende rol in de vormgeving van 
het inburgeringsbeleid. Omgekeerd, blijkt de afdeling Educatie en Inburgering, die 
verantwoordelijk is voor het inburgeringsbeleid , niet bij machte om deze bepalende 
factoren binnen hun invloedssfeer te trekken.

Multi-interpretabel
Een derde element in de ambiguïteit van veel sociale vraagstukken dat in de litera-
tuur naar voren wordt gebracht is, dat ‘signalen’ met betrekking tot het onderwerp 
in kwestie voor meerdere uitleg vatbaar zijn (bijv. Scharpf 1997; Noordegraaf 2000, 
2004). Dat geldt bijvoorbeeld voor de vraag of een bepaald verschijnsel als een 
probleem moet worden gezien. Iets wordt immers pas een probleem als het wordt 
gecontrasteerd met andere, meer wenselijke situaties. In de Nederlandse context 
trekt de vicevoorzitter van de Raad van State een soortgelijke conclusie, wanneer hij 
stelt:

‘Probleemstellingen zijn immers nooit de weerspiegeling van feiten alleen. Ze zijn een bewer-
king van feiten’ (Tjeenk Willink 2002: 22).11

Daarbij is niet alleen van belang dát iets als een probleem wordt gezien, maar gaat 
het ook om de vraag tot welke categorie problemen iets wordt gerekend. De invul-
ling van bijvoorbeeld een beperkte capaciteit van het spoor als een economisch, 
een milieu- of een mobiliteitsprobleem bepaalt in hoge mate het type oplossing dat 
kan worden gevonden. In de sociale pijler geldt iets soortgelijks, bijvoorbeeld voor 
het gegeven dat allochtonen vaker werkloos zijn dan autochtonen. Hebben we hier 
te maken met een economisch verschijnsel, dan is afschaffing van het minimum-
loon een mogelijke maatregel. Gaat het om discriminatie, dan liggen voorlichting 
of juridische maatregelen voor de hand. Het gegeven kan ook sociologisch worden 
geïnterpreteerd, waarbij naar voren zal worden gebracht dat de hogere werkloos-
heid een te verwachten tijdelijke fase is in een maatschappelijk integratieproces dat 
doorgaans minimaal drie generaties duurt. Weer anderen kiezen voor een sociaal-
culturele benadering, waarin de allochtonen in kwestie luiheid wordt verweten of 
gezien worden als achterblijvers in een samenleving waar het hebben van diploma’s 
beslissend is voor de kansen in de samenleving.12

11 In de literatuur vinden we een soortgelijke conclusie bij bijvoorbeeld Kingdon: 'There is a difference 
between a condition and a problem […] Conditions become defined as problems when we come to 
believe that we should do something about them' (Kingdon 1995: 109).

12 Voor een analyse van de meerduidige, multi-interpretabele betekenis van het begrip sociale cohesie 
en de aanverwante begrippen veiligheid en leefbaarheid zie: De Hart 2003: 4-28. Voor een beschou-
wing omtrent het begrip ‘achterstand(en)’ zie: Lammerts 2003.
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Referentiekaders
De bovenstaande voorbeelden maken niet alleen duidelijk dat er meerdere interpre-
taties van eenzelfde gegeven mogelijk zijn, maar ook dat de gekozen interpretaties 
in hoge mate samenhangen met het reeds bestaande wereldbeeld van degene die 
interpreteert. In de literatuur wordt dit verschijnsel geduid met de term ‘frame of 
reference’ (Weick 1979, 1995; Sabatier en Henkins-Smith 1993; Fenger 2003).

‘The frame of reference encompasses the ideas about facts, interests, norms and values regar-
dign reality, and our position within it, that we have internalized on the basis of previous 
experiences and perceptions. We use the ideas as orientation points and filters when looking 
at reality: we use them to organize, select, and attribute meaning to the vast amount of 
disorganized information we receive’ (Koppenjan enen Klijn 2004: 29).

Het bestaan van deze referentiekaders zorgt ervoor dat het bepaald niet vanzelf-
sprekend is dat wanneer meerdere actoren een zelfde maatschappelijk verschijnsel 
beschouwen, zij ook hetzelfde ‘zien’. Integendeel, wat men ziet wordt in hoge mate 
bepaald door de manier waarop en het perspectief van waaruit men kijkt.

Als het bestaan (en het belang) van dergelijke referentiekaders echter een gegeven 
vormt, dan is het niet zomaar mogelijk om ‘objectief’ vast te stellen wat er aan de 
hand is. Verschillende meningen over of visies op een thema zijn dan niet goed of 
fout, de een is niet beter dan de ander. Ze zijn niet het gevolg van onkunde of onbe-
grip, maar een logisch en onvermijdelijk gevolg van de manier waarop we omgaan 
met de werkelijkheid, waarvan geen evident betere of enig juiste visie mogelijk is.

De referentiekaders kennen daarbij een hoge mate van stabiliteit. Ze worden 
gevormd door een samenhangend geheel van eerdere ervaringen én slagen er schijn-
baar in om deze te voorzien van een dusdanige interpretatie dat wat ze belichten 
begrijpelijk, logisch of verklaarbaar overkomt. Dat betekent dat een referentieka-
der enerzijds ‘stevig’ verankerd is in het denken van de actor in kwestie terwijl hij 
tegelijkertijd door deze actor ‘verdedigd’ zal worden (Hendriks en Tops 2000) om 
te voorkomen dat het bouwwerk in elkaar stort en ook alle eerder gevormde menin-
gen, gemaakte interpretaties en zelfs beleefde ervaringen opnieuw geïnterpreteerd 
dienen te worden.13

‘Getting people to see new problems, or to see old problems in one way rather than another, 
is a major conceptual and political accomplishment’ (Kingdon 1995: 115).

Om een dergelijke omslag te bewerkstelligen is een (overweldigende) bewijslast 
nodig. Een bewijslast die gezien de ‘ongekendheid’ van de thema’s niet snel voorhan-
den zal zijn.14 Wanneer iemand wel verandert van referentiekader zal dit vaak bijna 

13 In de psychologie wordt dit verschijnsel ‘cognitieve dissonantie’ genoemd.
14 Een tweede mogelijk is dat er een politieke paradigmaverschuiving optreedt. Als het gaat om een 

thema als integratie hebben we zo’n verschuiving gezien in het Pim Fortuyn-tijdperk van 2000 tot 
2002. Kingdon spreekt in dat verband van ‘receptivity’. Hij operationaliseert dat als 'value accep-
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het karakter van een ‘bekering’ hebben. Dit brengt een neiging met zich mee om de 
nieuwe interpretatie nog sterker te verdedigen dan de oude.

Noordegraaf (2000, hoofdstuk 3) vat ambiguïteit als volgt samen15

– ‘the significance and reliability of information is problematic
– the problem is – “what is the problem?”
– different value-orientations lead to political and emotional clashes
– contradictions and paradoxes appear
– symbols and metaphors are used to advance positions, rather than logical  

 arguments’.

Door ambiguïteit te beschouwen als een belangrijk kenmerk van het type politieke 
en maatschappelijke vraagstukken waar het in de casussen om gaat, wordt dui-
delijk dat de moeite, die in de casussen kan worden waargenomen om problemen 
te ‘vangen’ geen kwestie van toeval of van slecht beleidswerk is. De onderwerpen 
waarop het beleid zich richt blijven ondanks een initiële ‘bekendheid’ vaag en 
omstreden omdat ze in hun aard niet te objectiveren zijn.

7.4 Ambivalentie

De maatschappelijke problemen waarmee ‘onze’ gemeenten worstelen in de soci-
ale pijler zijn niet alleen naar hun aard ambigu, mensen benaderen ze ook met een 
zekere ambivalentie.16 De waardering of beoordeling van mensen betreffende beleid 
op terreinen als integratie, sociale cohesie of jeugd kan sterk verschillen tussen 
mensen, zelfs als zij er dezelfde opvatting omtrent de aard van het probleem in 
kwestie op na houden. Net als bij de interpretatie van wat er aan de hand is, spelen 
bij de beoordeling en waardering van deze ‘feiten’ de frames of reference van de betrok-
kene een doorslaggevende rol. De oordeelsvorming van mensen met betrekking tot 
dit soort beleidsterreinen hangt in eerste instantie samen met hun eigen positie. Een 
voorbeeld kan dat duidelijk maken.

‘Wij moeten ons realiseren dat de gezondheidszorg is geworden tot een smeltkroes van 
de meest uiteenlopende maatschappelijke belangen, die alle vragen om aandacht en een 
adequate bestuurlijke bediening: de belangen van de volksgezondheid; de belangen van 
de burgers met klachten, acute ziekten, levensbedreigende aandoeningen en handicaps; de 
macro-economische belangen (de gezondheidszorg legt beslag op een aanzienlijk percentage 
van het bnp); de belangen van werkgelegenheid en inkomensbeleid (de gezondheidszorg is 
de grootste werkgever in Nederland); de professionele belangen (van medische en technolo-
gische aard); de commerciële belangen (van het bedrijfsleven, verzekeraars, farmaceutische 

tance within the policy community, […] anticipated public acquiescence and a reasonable chance for 
receptivity among elected decision makers'. (p. 131).

15 Hij baseert zich hierbij op het werk van de Amerikaan McCaskeu.
16 Noordegraaf 2000, 2004; Cohen, March en Olson (1988: 295) spreken van ’ambiguity of preferences’. 
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industrie, producenten van medische apparatuur; facilitaire bedrijven); de ethische belan-
gen (van een samenleving die wordt geconfronteerd met spectaculaire medische mogelijkhe-
den, afwegingen van leven en dood en de toenemende noodzaak van ‘keuzen in de zorg’); de 
politieke belangen (van politici en partijen die steeds meer worden aangesproken op wat zij 
voor de gezondheid en gezondheidszorg doen), enzovoort’ (Van der Grinten 2002: 49/50).

Wat Van der Grinten beschrijft voor het veld van de gezondheidszorg, lijkt mutatis 
mutandis te gelden voor de hele sociale pijler: er is sprake van een oneindige hoeveel-
heid particuliere, collectieve, specifieke en algemene belangen, die stuk voor stuk een 
impliciete beoordelingsmaatstaf bevatten en daarmee gevolgen hebben voor de wijze 
waarop betrokkenen het onderwerp in kwestie beoordelen. Het complexe terrein van 
integratie en inburgering in Amsterdam vormt een mooi voorbeeld uit de casussen. 
Ook in de werdegang van het Emmense gsb zijn bij vlagen specifieke belangen te her-
kennen van bijvoorbeeld managers (vasthouden aan dominantie ‘lijn’, ondanks pro-
grammatisch werken), politiek betrokkenen (herverdeling van middelen over wijken) 
en uitvoerders (doorstart en overname van de failliete welzijnsorganisatie).

Het zou echter te eenvoudig zijn om de morele positie van betrokken actoren – zoals 
Van der Grinten hier lijkt te doen – tot een functie van de aard van hun betrokken-
heid te maken. Naast zaken als direct en indirect belang spelen in de voorkeursvor-
ming van actoren ideologische opvattingen of sociaal-cultureel bepaalde waarden 
een doorslaggevende rol.

Dit kan meerdere vormen aannemen. Zo zal het oordeel over wat een ‘eerlijke’ 
beloning is van topmanagers afhangen van de politiek-ideologische oriëntatie van de 
beoordelaar en hangt de vraag wanneer vrije meningsuiting overgaat in belediging 
sterk samen met het gehanteerde culturele normen en waardenpatroon. De één zal 
in zijn waardering voor het optreden van de overheid sterk de nadruk leggen op zorg-
vuldigheid en voorkomen van machtsmisbruik, terwijl een ander vooral zal kijken 
naar redistributieve effecten van interventies of de efficiëntie van overheidsvoorzie-
ningen in vergelijking met de markt.

Het morele oordeel van actoren over een beleidsterreinen wordt tenslotte bepaald 
door het inhoudelijke perspectief dat mensen hanteren. Wat door de een of op het 
ene moment bijvoorbeeld als veiligheidsvraagstuk wordt gezien (bijvoorbeeld dijk-
verhoging) kan in een later stadium of door een ander worden gezien als een ruimte-
lijke ordenings- of een milieuvraagstuk (Bovens en ’t Hart 1997,1998).

Het is bij dit alles duidelijk, dat er bij het tegelijkertijd bestaan van verschillende 
morele oordelen over een zelfde onderwerp geen sprake van is dat de verschillen 
worden veroorzaakt doordat de één meer of minder gelijk heeft dan de ander. Er is 
bij het type onderwerpen waarover het in de casussen gaat, simpelweg geen uit-
sluitsel mogelijk over de vraag wat ‘goed’ en wat ‘slecht’ is. Dat geldt voor hoogdra-
vende politieke thema’s als de vraag wat nu integratie is, maar het geldt ook voor de 
concrete vraag of de tekorten van de welzijnsstichting in Emmen nogmaals door de 
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gemeente moesten worden aangevuld. Immers, was er nu sprake van wanbeleid van 
de welzijnsstichting, zoals het college van BenW na enkele jaren ‘moest constateren’, 
of juist van structureel te lage subsidie vanuit de gemeente, zoals de stichting zelf en 
enkele linkse partijen in de gemeenteraad betoogden?

Niet alleen is niet zomaar duidelijk wat ‘goed’ en wat ‘slecht’ is, het omgekeerde is 
zelfs het geval. Door een interpretatie nadrukkelijk te koppelen aan een (herkenbaar) 
moreel uitgangspunt, wint de interpretatie beduidend aan kracht bij diegenen die 
het morele uitgangspunt delen.17 Dat is het meest duidelijk in het geval van ‘heilige 
huisjes’ als de aow en de hypotheekrenteaftrek. Door bijvoorbeeld voortdurend te 
hameren op de stellingname dat ‘onze ouderen recht hebben op een welverdiende, 
onbezorgde oude dag’, worden bepaalde voorstellen over de toekomst van de aow bij 
voorbaat verwerpelijk.

‘Pas wanneer feiten een plaats hebben in een morele stellingname verwerven zij overtui-
gingskracht. Dat geldt a fortiori voor situaties die gekenmerkt worden door intrinsiek 
conflict; situaties, met andere woorden, waarin er geen oplossingsprocedures of algoritmes 
bestaan die de actor feilloos naar de juiste beslissing voeren’ (Wagenaar 1997: 11).

In de casussen leidt bijvoorbeeld het vanaf 2001 breed onderschreven idee dat alloch-
tonen ‘nu toch echt eens moeten inburgeren’ tot steun voor beleidsmaatregelen om 
de druk op inburgeraars op te voeren, zonder dat er op lokaal (of zelfs landelijk) 
niveau sterke aanwijzingen zijn dat ‘niet willen inburgeren’ een belangrijke verkla-
rende factor voor achterblijvende integratie is.

Beleidsdoelstellingen in een controversiële context
Tegen deze achtergrond verandert het perspectief op de kenmerken van de formele 
beleidsdoelstellingen die in de casussen zijn waargenomen. In de casusbeschrij-
vingen is steeds uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de formele doelstellingen in 
de ambtelijke en uitvoeringspraktijk van alledag slechts een bescheiden rol konden 
spelen. De doelstellingen die door de gemeenten zijn vastgelegd stonden niet of 
nauwelijks in verband met de gemaakte analyses (het gsb-kader in Emmen was géén 
uitwerking van de strategienota), berustten niet op een visie op het probleem, zo die 
al aanwezig was (in Gouda bleef de visie dat inburgering moest worden vormgegeven 
als onderdeel van een bredere integratie-ambitie een lege huls), fungeerden niet als 
referentiekader voor het bepalen van de handelingen van centrale actoren (de onder-
handelingen tussen roc en gemeente in Amsterdam werden bepaald door budget-
taire ruimte en niet door beleidsdoelstellingen), boden geen aanknopingspunten om 
praktijkdilemma’s op te lossen (in Gouda heeft de discussie werk-voor-inburgering 

17 Een bekend voorbeeld uit de Verenigde Staten betreft het idee dat belasting eigenlijk diefstal is. Dit 
morele kader, zoals dat bijvoorbeeld is ontwikkeld door Robert Nozick, heeft in Amerika een grote 
kracht en beperkt de overheid in zijn interventiemogelijkheden. 
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of inburgering-voor-werk de gehele onderzochte periode gelopen) en bleken in 
vrijwel alle gevallen onvoldoende scherp om te worden gemeten (in Gouda was wel 
het aantal trajecten vastgelegd, maar dat gold niet voor de beoogde niveaus en de uit-
stroom). Bovendien bestonden er verschillende politieke interpretaties van de doelen 
naast en na elkaar in de tijd. Hortulanus constateert dan ook dat:

‘Overheden kampen met een onvermogen om deze globale noties en doelstellingen van soci-
aal beleid scherp te operationaliseren’ (Hortulanus 2004: 7).

De formele doelstellingen van overheidsbeleid kunnen worden geplaatst in de 
context van het denken over ambiguïteit en ambivalentie. Dan wordt duidelijk dat de 
technisch weinig voorstellende doestellingen in de casussen geen uitzondering zijn, 
maar samenhangen met de aard van de maatschappelijke vraagstukken waarop zij 
betrekking hebben.

Een belangrijke verklaring voor de vaagheid van beleidsdoelen, bijvoorbeeld, blijkt 
te zijn gelegen in het feit dat het vanwege het fundamenteel ambigue en ambivalente 
karakter van de onderwerpen niet waarschijnlijk is dat zich een voldoende grote 
meerderheid van belanghebbenden of beslissers zal kunnen verenigen op een helder 
en nauw omschreven doel. Door meerdere en breed interpretabele termen te gebrui-
ken, kunnen veel mensen zich vinden in een formele doelstelling waardoor een 
besluit genomen kan worden (vage doelen). Hetzelfde effect wordt bewerkstelligd 
door de opbrengsten van een investering te overschatten (onrealistische doelen).

‘[…] constructions of policy solutions that enable coalitions to form around specific pro-
posals and potentially permit political credit-claiming at low costs, may produce policies 
containing ambiguous and contradictory objectives’ (Brodkin 1992: 171).

‘Maar de officiële beleidsdoelen van het openbaar bestuur zijn iets veel vagers, namelijk een 
(soms heel lange) tekst die in een politiek proces – dat zich overigens niet alleen in de repre-
sentatieve organen afspeelt – voldoende ondersteuning vond om gesanctioneerd te worden. 
[…] de hele formulering van de tekst is er dan ook primair op gericht voldoende ondersteu-
ning te verwerven en wrijving te verminderen’ (Baakman en Willems 1995: 136/137).

Een andere reden om doelen meervoudig en/of vaag te houden kan zijn dat een maat-
regel binnen meerdere doelstellingen past. Door één doelstelling te kiezen worden 
wellicht politieke tegenstemmen uitgelokt van mensen die met de maatregel zelf 
geen problemen hebben.18

18 Een voorbeeld vormt de grote politieke steun voor het inburgeringsbeleid, die valt te herleiden op 
het feit dat inburgering als maatregel zowel in een sociaal-economische (recht op meedoen), als in 
een sociaal-culturele (plicht tot aanpassen) opvatting van het integratievraagstuk past. Zou een van 
beide perspectieven in de beleidsdoelstellingen expliciet dominant worden gemaakt, dan zou een 
deel van het draagvlak voor de onderliggende wet en regelingen inburgering verdwijnen. 
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‘We also do not usually clarify our goals; indeed, this is often counterproductive because 
constructing a political coalition involves persuading people to agree on a specific  proposal, 
when they might not agree on a set of goals to be achieved’ (Kingdon 1995: 78).

‘Eens in de zoveel tijd is er een mobiliserend politiek concept nodig dat zorgt voor de nodige 
actie. Dat concept moet beslist niet te strak omschreven zijn. Juist door de grote mate van 
abstractie biedt het velen de mogelijkheid er een eigen invulling aan te geven. Zo werkt het 
niet alleen mobiliserend, maar ook bindend’ (Van Lieshout 1995: 66).

Kortom, beleidsdoelstellingen moeten worden begrepen als de uitkomsten van een 
onderhandelingsproces tussen betrokkenen met verschillende opvattingen over de 
feiten én een verschillend beoordelingskader. Dat heeft gevolgen voor de ‘kwaliteit’ 
van de doelstellingen. Deze doelen zijn doorgaans vaag, onrealistisch en onderling 
tegenstrijdig (Bovens en ’t Hart 1998: 40-42; Rainey 2003; Noordegraaf 2000; King-
don 1995; Cohen et al. 1988).

7.5 Gebrek aan technologie

De inspanningen van de Nederlandse overheden om te proberen sociale problemen 
op te lossen zijn niet van recente datum.19 Op zijn laatst vanaf de vroege jaren negen-
tig tekent zich een sociale agenda af die gedurende de hele onderzochte periode 
(zo ongeveer de tweede helft van de jaren negentig en de eerste paar jaar van het 
nieuwe millennium) relatief stabiel blijft. De beleidsterreinen in de drie casussen 
(inburgering, leefbaarheid) behoren tot de vaste kern van deze agenda. Wat tegen 
die achtergrond direct opvalt, is het continue gebrek aan ‘technologie’. In geen van 
de casussen lukt het om nadat (al dan niet scherp omschreven) doelstellingen zijn 
geformuleerd, de factoren te benoemen waarop moet worden ingezet en de instru-
menten te selecteren die geschikt zijn om deze factoren te beïnvloeden. Daarbij kan 
worden vastgesteld dat het gebrek aan kennis over ‘hoe het moet’ zich in de casussen 
op twee dimensies manifesteert. In de eerste plaats is er geen (leefbaarheid, cohesie, 
integratie) of slechts beperkte (inburgering) kennis beschikbaar over hoe de doel-
stellingen bij de doelgroep bereikt kunnen worden (Hoenderkamp et al. 2003; Korf-
ker en De Ruiter 2002). Natuurlijk zijn er wel ideeën over wat er gedaan moet worden 
(lessen Nederlands geven, buurtbarbecues, meer blauw op straat, conversatieochten-
den in de moskee, multiculturele festivals, et cetera) maar deze zijn doorgaans niet 
evidence based en niet gespecificeerd en duidelijk omschreven.20/21

19 Vergelijk hoofdstuk 1.
20 Tijdens de afronding van dit proefschrift publiceert het scp een onderzoek naar integratie waarin 

deze conclusie wordt gestaafd. Zij inventariseren ruim 400 integratieprojecten en concluderen dat 
bij geen een duidelijk is wat nu de opbrengsten zijn (scp 2007).

21 Een uitzondering lijkt te moeten worden gemaakt voor het jeugdbeleid, waar met name als het 
gaat om op het individu gerichte methodieken betrekkelijk veel kennis omtrent de effectiviteit van 
interventies beschikbaar is. Voor een overzicht: nizw databank jeugdinterventies (servicepagina, 
overzichtstudies) (http://www.jeugdinterventies.nl/smartsite.dws?id=12121).
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Daarbij valt daarnaast op dat er ook nauwelijks voorbeelden zijn van kennis over 
zaken die niet werken. In de casussen kan elke actor elke mogelijke activiteit of 
interventie op de agenda zetten en met een beetje handig opereren ook gefinancierd 
en uitgevoerd krijgen. Hortulanus constateert dan ook:

‘[Er] heerst onduidelijkheid over de kenmerkende inzet van de sociale sector en onzekerheid 
over de effectiviteit van sociale interventies’ (Hortulanus 2003: 7).

Naast een gebrek aan evidence based methodieken om de sociale problemen te lijf te 
gaan, valt in de drie casussen op dat het gebrek aan kennis over hoe en was ook de 
proceskant van het te ontwikkelen en uit te voeren beleid betreft. In iedere gemeente 
wordt een moeizaam proces doorlopen waarbij vragen als wie moeten we binnen 
de organisatie betrekken, wie daarbuiten, welke rol hebben verschillende partijen, 
hoe zorgen we voor draagvlak enerzijds en ontwikkeling anderzijds, hoe geven we 
onze afspraken vorm, wanneer moeten we besluiten formeel laten bekrachtigen en 
door wie, op zijn best tentatief worden beantwoord. De casussen maken bovendien 
duidelijk dat er veel tijd en energie in het beantwoorden van deze vragen gaat zitten, 
terwijl de resultaten uiteindelijk moeilijk omschreven kunnen worden als in hoge 
mate succesvol.

Het gebrek aan kennis dat in de casussen zichtbaar is, wordt in de literatuur veelvul-
dig gesignaleerd en daar beschreven als ‘unclear technology’ (Daft 2001; Hargrove 
en Glidewell 1990) een gebrek aan ‘technical knowledge’ (Hoppe 1989; Koppenjan en 
Klijn 2004) of ‘contested solutions’ (Roberts 2000). Ook het gebrek aan technologie 
in de casussen blijkt dus geen uitzondering. Het is een veelvoorkomend verschijnsel 
in organisaties die zich bezig houden met complexe maatschappelijke problemen. 
Daarbij valt wel op dat wanneer in de literatuur sprake is van ‘unclear technology’ 
(vaak onder verwijzing naar Cohen et al. 1972) doorgaans wordt gesproken over wat 
hierboven als de procesdimensie van sociaal beleid is omschreven. Unclear technology 
duidt in dat verband op de situatie waarin leden van een organisatie zelf ook niet pre-
cies weten hoe hun organisatie resultaten tot stand brengt, welke processen er lopen 
en wat de rol van ieder van de deelnemers is (March 1988: 259).

Voor de eerste dimensie (gebrek aan kennis omtrent effectieve interventies), die 
in de casussen zo duidelijk naar voren komt en die wellicht nog meer dan de tweede 
problematisch is, is in de internationale literatuur minder aandacht.22

De gevolgen van een gebrek aan kennis
Het ‘feit’ dat zich in de werkelijkheid van de sociale pijler met grote regelmaat 
situaties voordoen waarin kennis over oplossingen niet beschikbaar is, heeft een 
aantal belangrijke gevolgen voor de modus operandi van dit wereldje. Cruciaal is in 

22 Wel worden soortgelijke observaties geformuleerd in bijvoorbeeld Goewie (2003), Knijn (2005) en 
door de sprekers in Nieborg et al. (2005). 
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dit kader dat de werkelijkheid van alledag in de sociale pijler er toe leidt dat het feit 
dat kennis afwezig is, niet als excuus wordt gebruikt om dan maar niks te doen. 
Ook zonder dat men precies weet hoe en wat te doen worden er besluiten genomen 
en acties in gang gezet. Er is immers de nodige druk om ‘actie’ te ondernemen. ‘In 
dubio abstine’, het medische devies, geldt hier niet. Dat hoeft ook niet, omdat acties 
zelden tot schade aan individuen zullen leiden, terwijl geen actie (juist) een directe 
bedreiging voor het project kan vormen.

‘[…] the threat from the problem, or the pressure to do something exerted by their own organi-
zation, or the societal, administrative or political environment, will prevent the understan-
dable inclination to postpone or even to exclude action’ (Koppenjan en Klijn 2004: 7/8).

Oplossingen in samenspraak
De Bruyn et al. (1998) wijzen erop dat als (kennis over) oplossingen niet objectief 
‘waar’ zijn, zij in plaats daarvan ‘gezaghebbend’ moeten zijn om toch als een basis 
voor gemeenschappelijke actie te fungeren.23 Daaraan verbinden zij de conclusie dat 
aandacht voor het proces, het betrekken van alle mogelijke belanghebbenden en het 
entameren van uitgebreide op consensus gerichte dialoog onderdeel dient te zijn van 
alle beleid en uitvoering in het geval van ‘ongestructureerde’ problemen. Dat werpt 
een nieuw licht op het op het eerste gezicht inefficiënte ‘zoekgedrag’ in de casussen 
waarin discussies en processen schijnbaar eindeloos doorgaan.

Speaking power to thruth
Een tweede, hiermee samenhangend, gevolg is dat het vinden van de waarheid geen 
puur wetenschappelijk proces is, maar een proces dat naast een wetenschappelijke 
dimensie een duidelijke politieke dimensie heeft.24 Empirisch onderzoek naar de 
vorming van beleid laat zien dat in de praktijk de tweede, politieke dimensie, domi-
nant is. ‘Kennis’ is één van de zaken die wordt ingezet als wapen in de onderhande-
lingen in een besluitvormingstraject. Deze inzet is doorgaans strategisch. Niet het 
door Wildavsky (1979) beschreven ideaal van ‘speaking truth to power’ is de reali-
teit, maar het tegendeel (Jarvis 2002; Koppenjan en Klijn 2004). In deze processen 
is kennis dus ondergeschikt en veranderbaar. Kennis wordt instrumenteel ingezet 
in een machtsspel, waarin met name de eigen (machts)positie de doorslaggevende 
factor is. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de wijze waarop de gemeente en het roc in 
Amsterdam elk omgaan met ‘feiten’ over de effectiviteit van het bestaande inburge-
ringsbeleid.

23 In het denken van Easton is juist het ‘gezaghebbend toedelen van waarden’ de essentie van het open-
baar bestuur (Easton 1970; Van Deth 1993; Oosten 2002). 

24 Er vallen zelfs meer dimensies te onderscheiden: 'Hoewel wetenschappelijke kennis van groot 
belang is voor goede probleemdefinities, is het niet de enige pijler voor sociaal beleid. Politiek-
bestuurlijke voorkeuren, ambtelijke logica, beschikbare financiële middelen en juridische mogelijk-
heden, de afhankelijkheid van andere organisaties en natuurlijk de verwachtingen van burgers zijn 
eveneens van belang' (Hortulanus 2003: 10). Zie ook Kingdon (1995: 130-1310.
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Dialogues of the deaf, Negotiated nonsense, Superfluous knowledge en Report rains
Dat de op het eerste gezicht eenvoudige oplossing voor het oplossen van geschillen 
‘laten we onze beslissing op feiten en wetenschappelijke inzichten baseren’ in de 
praktijk maar weinig voorkomt, is in de literatuur over beleidsprocessen een bekend 
verschijnsel, waarvan vier vormen onderscheiden worden – ieder met een prachtige 
Engelstalige term.

Een eerste mogelijkheid is dat inhoudelijke argumenten niet op waarheid of 
kracht worden getoetst, maar simpelweg worden uitgewisseld zonder er aandacht 
aan te schenken. Dit staat in de literatuur bekend als ‘dialogues of the deaf’ (Van 
Eeten 1999; Koppenjan en Klijn 2004).

Een tweede mogelijkheid is dat de actoren in het proces elkaar vinden in een 
gedeelde ‘waarheid’, die evenwel inhoudelijk onzin is. Een voorbeeld in de casussen 
is de overeenstemming over de inzet van gemiddeld 600 lesuur Nederlands voor een 
inburgeringstraject, ondanks het feit dat wetenschappelijk keer op keer is aange-
toond dat dit onvoldoende is. Dit soort incorrecte ‘kennis’ die het resultaat is van 
politieke compromisprocessen, wordt in het Engels negotiated nonsense genoemd (Van 
der Riet 2003; Koppenjan en Klijn 2004).

Hiertegenover kan superfluous knowledge worden geplaatst: kennis die welis-
waar klopt, maar die door de actoren in het beleidsproces niet als relevant wordt 
beschouwd (Van der Riet 2003). Een laatste mogelijkheid is dat tegenover ieder ‘feit’ 
of ‘onderzoek’ een nieuw onderzoek wordt geproduceerd dat het tegenovergestelde 
beweert, waarop een derde onderzoek de conclusies van het eerste grotendeels 
onderschrijft, waarop een vierde onderzoek…et cetera. Koppenjan en Klijn (2004) 
gebruiken in dit verband de term ‘report rains’.25

Al deze processen hebben hetzelfde kenmerk: niet de vraag of oplossingen 
(zullen) werken is het criterium voor het gebruiken van ‘kennis’, maar de vraag of het 
een basis voor politieke samenwerking vormt (Koppenjan en Klijn 2004: 125).

‘Analyses of legislative policymaking reveal how, in a pluralist policy system, it is strategic 
to oversimplify problems, overstate solutions, and mask competing objectives in order 
to build a legislative majority. Unfortunately, successful coalition-building strategies 
often produce policies better geared to political credit-claiming and blame-avoiding 
than to  successful implementation. Those policies that survive the legislative fray tend 
to be creatures of compromise in which policy inconsistencies, ambiguities, and silences 
constitute a necessary price for passage’ (Brodkin 2000: 4).

25 Overigens bieden de onderwerpen uit de casussen weinig voorbeelden van dergelijke ‘rapporten-
regens’ in de sociale pijler. Stapels van (tegenstrijdige) rapporten, zoals deze zijn geschreven over 
bijvoorbeeld de schadelijkheid van gasboringen in de Waddenzee, het bestaan van het broeikaseffect 
en de bijdrage van de mens daartoe of de kosten en baten van de Betuwelijn hebben in de sociale 
pijler geen tegenhangers. Hoewel ik er in het kader van dit boek geen expliciet onderzoek naar heb 
gedaan, lijkt me de stelling dat in de sociale pijler vaker sprake is van negotiated nonsense dan van 
report rains een verdedigbare. Schijnbaar is geschiloplossing langs de weg van de wetenschap een 
strategie die beter past bij de (ingenieurs van de) fysieke pijler, dan bij de (agogen van de) sociale 
pijler.
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In de praktijk van de sociale pijler, is ‘technologie’ vaak niet voorhanden. Kennis over 
hoe veranderingen in onwenselijke geachte condities kunnen worden bewerkstelligd 
ontbreekt. Niets doen is voor de verantwoordelijke politici en ambtenaren echter 
geen aantrekkelijke optie, daarvoor is de druk om ‘iets aan problemen te doen’ te 
groot. Het gevolg hiervan is dat de in te zetten technologie object wordt van onder-
handelingen. ‘Kennis’ wordt in deze onderhandelingen ingezet als één van de mid-
delen om de uitkomsten te beïnvloeden, maar heeft geen doorslaggevende waarde. 
Integendeel, uiteindelijk wordt de vraag wat als kennis wordt aanvaard, bepaalt door 
de vraag voor welke opvatting een politieke meerderheid bestaat, ook als deze opvat-
ting slecht of niet onderbouwd, of zelfs pertinente onzin is.

7.6 Wicked problems

In hoofdstuk 1 is erop gewezen, dat een groot aantal auteurs – ook zij die actief zijn 
in de sociale pijler – in hun karakterisering van het type maatschappelijke problemen 
waarop de overheid zich richt termen gebruiken als weerbarstig (rmo 2000), hard-
nekkig (vrom-raad 2001; visitatiecommissie G4 1999), onoplosbaar dan wel ondank-
baar (Berg 1998), ongestructureerd (De Bruyn et al. 1998), nasty (Van Gunsteren 
1994) of impossible of intractable (Hargrove en Glidewell 1990). Deze termen worden 
doorgaans gebruikt om te duiden op een situatie waarin het de overheid lastig valt 
om te sturen en resultaten te behalen omdat de problemen in kwestie zich niet laten 
vastpinnen en de oplossingen onbekend en/of omstreden zijn.

De analyse in de vorige paragrafen dat problemen in de sociale pijler veelal 
worden gekenmerkt door ambiguïteit, ambivalentie en een gebrek aan technologie, 
maakt het mogelijk deze vaak lukraak gehanteerde concepten te voorzien van een 
wat strakker conceptueel kader: er is sprake van zogenaamde wicked problems (Rittel 
en Webber 1973; Hoppe 1989; Roberts 2000; Daft 2001; Koppenjan en Klijn 2004).26 

26 Hoppe (1989) gebruikt een matrix van enerzijds de ‘zekerheid van wetenschappelijke kennis’ en 
anderzijds het draagvlak voor een probleemdefinitie om ‘wicked problems’ af te kaderen. Hetzelfde 
schema wordt gebruikt door Koppenjan en Klijn 2004: 29.

certainty on scientific knowledge

large little

(societal) agreement on problem 
formulation

large technical problems untamed technical problems

little political problems wicked problems

Bron: Hoppe (1989)

 Nancy Roberts komt tot een soortgelijke indeling 

problem solution

simple problems clear clear

complex problem clear contested

wicked problem contested contested

Bron: (Roberts 2000: 1).
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Dit is een mooie term, waarmee wordt uitgedrukt dat de problemen niet alleen 
moeilijk en ingewikkeld, maar ook ‘gevaarlijk’ zijn voor diegenen die zich eraan 
wagen een oplossing te zoeken, omdat ze vol zitten met haken en ogen, valkuilen en 
dubbele bodems.

Het concept wicked problem is geïntroduceerd door Rittel en Webber (1973), 
als een antwoord op het besef dat er in de hoogcomplexe maatschappij een fun-
damentele verandering heeft plaatsgevonden in de uitdagingen voor de ‘planner’: 
bij de maatschappelijke problemen die na honderd jaar (social) engineering nog niet 
zijn opgelost, is steeds vaker het planningsobject onduidelijk, evenals de plek waar 
het probleem zich precies voor doet en de richting waarin en de methode waarmee 
oplossingen moeten worden gezocht.

‘By now we are all beginning to realize that one of the most intractable problems is that of 
defining problems (of knowing what distinguishes an observed condition from a desired 
condition) and of locating problems ( finding where in the complex causal networks the 
trouble really lies). In turn, and equally intractable, is the problem of identifying the 
actions that might effectively narrow the gap between what is and what ought to be’ 
(Rittel en Webber 1973: 159).

Rittel en Webber zetten ‘wicked problems’ tegenover ‘tame problems’ en formuleren 
een tiental karakteristieken, die een concretisering en operationalisering vormen 
van het door velen benoemde, maar vaak slecht uitgewerkte, gevoel dat sommige 
sociale problemen fundamenteel ‘lastig’ zijn.27

1 Er is geen definitieve formulering mogelijk van een wicked problem
Het formuleren van het probleem én het formuleren van de oplossing zijn in essentie 
hetzelfde proces. Ieder poging om een oplossing te creëren, verandert het begrip van 
het probleem zelf.

2 Wicked problems hebben geen stop-regel
Omdat je het probleem niet definitief kunt bepalen, kun je ook niet makkelijk bepa-
len wanneer het is opgelost. Het oplossingsproces stopt niet omdat het probleem is 
opgelost, maar omdat de hulpmiddelen op zijn, betrokkenen hun interesse verliezen 
of omdat de politieke realiteit verandert.

 En ook Daft (2001) identificeert twee dimensies: 1) goal agreement en 2) technical knowledge 
(means-end/cause-effect relationships). Koppenjan en Klijn spreken van wicked problems als er 
sprake is van drie vormen van onzekerheid: 'complex societal issues thus develop into wicked pro-
blems that are characterized by substantive, strategic and institutional uncertainty' (2004: 6).

27 Conklin (2002), op basis van Rittel en Webber (1973).
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3 Oplossingen voor problemen zijn niet waar of onwaar, maar goed of slecht
Omdat er geen onambigue criteria zijn om te bepalen dat een probleem is opgelost, 
is het al een hele klus om alle betrokkenen ermee te laten instemmen dat een oplos-
sing ‘goed genoeg’ is.28

4 Oplossingen voor wicked problems kunnen nooit definitief worden getest
Oplossingen voor wicked problems genereren complexe ketens van gevolgen en het 
is niet mogelijk om definitief te bepalen dat alle ketens zijn afgelopen. Hierdoor is 
het niet mogelijk om ooit te bepalen dat een interventie is uitgewerkt en dus kan 
worden geëvalueerd.

5 Iedere geïmplementeerde oplossing heeft gevolgen voor het wicked problem zelf
Zo gauw een oplossing is geïmplementeerd, zal het originele probleem altijd veran-
derd zijn, maar niet per definitie opgelost. Volgende oplossingen hebben dus altijd 
betrekking op een (ver)ander(d) probleem.

6 Wicked problems hebben geen goed beschreven set van potentiële oplossingen
Verschillende betrokkenen zullen verschillende visies hebben op acceptabele oplos-
singen. Het is een arbitraire kwestie om te bepalen dat voldoende mogelijke oplos-
singen in beeld zijn gebracht en welke moeten worden geprobeerd.

7 Ieder wicked problem is in zijn aard uniek
Daardoor zijn er geen categorieën oplossingen die van te voren kunnen worden 
geselecteerd. Dat moet ook niet. “Part of the art of dealing with wicked problems is 
the art of not knowing too early what type of solution to apply” (Rittel en Webber, 
1973: 164).

8  Ieder wicked problem kan ook worden bezien als een symptoom van een achter-
liggend probleem

Een wicked problem is een set van interfererende thema’s en randvoorwaarden die 
(ook nog eens) in de tijd veranderen en die zijn ingebed in een veranderende sociale 
context.

9  Er zijn verschillende mogelijke verklaringen over de oorzaken van een wicked 
problem

Er zijn veel verschillende betrokkenen bij een wicked problem en zij zullen verschil-
lende (en veranderende) opvattingen hebben over wat het probleem eigenlijk is, wat 
de oorzaak zou kunnen zijn en waar de oplossing kan liggen.

10  De planner (ontwerper) heeft het recht niet om het mis te hebben
Door het grote maatschappelijke en politieke belang, door de hoge kosten van 

28 Simon spreekt in dit verband van ‘satisficing’. In paragraaf 6.6 wordt hier verder op in gegaan.
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het implementeren van een oplossing en door de grote gevolgen van elke oplos-
sing – goed of fout – kan er niet worden gewerkt via een model van ‘trial and error’. 
De oplossing moet in één keer goed zijn.

‘A scientist is expected to formulate hypothesis, which may or may not be supportable 
by evidence. A designer doesn’t have such a luxury, they are expected to get things right’ 
(Conklin 2002: 9-10).

Zijn sociale problemen echt wicked?
Het bestempelen van problemen tot wicked problems heeft grote consequenties voor 
de manier waarop ze aangepakt kunnen worden en dus ook voor de manier waarop 
de problemen en oplossingen geanalyseerd en gewaardeerd moeten worden. Het 
is daarom belangrijk om goed te kijken in hoeverre sociale problemen inderdaad 
wicked problems zijn. Neem bijvoorbeeld een onderwerp als integratie.

Hoewel de meeste mensen het erover eens zijn dat er iets (negatiefs) aan de hand is 
met de positie van grote groepen allochtonen in de Nederlandse maatschappij, is 
er bepaald geen sprake van een gedeeld begrip van wat het probleem dan is. Afhan-
kelijk van politieke kleur, disciplinaire achtergrond, etnische afkomst, maatschap-
pij- en normatieve opvatting definiëren mensen het probleem steeds anders. Of 
beter: niemand definieert ‘het probleem’. Er is sprake van een situatie waarin mensen 
steeds verschillende aspecten benoemen van een ongrijpbaar stelsel van wat Rittel 
en Webber (1973: 166) benoemen als ‘interlocking issues and constraints’ (Er is geen 
definitieve formulering van een wicked problem / Ieder wicked problem kan ook 
worden bezien als een symptoom van een achterliggend probleem / Er zijn verschil-
lende mogelijke verklaringen over de oorzaken van een wicked problem). Het is 
daarnaast niet te benoemen wanneer het integratieproces is afgerond. Zowel op 
individueel als op groepsniveau zullen er altijd verschillen blijven bestaan. En er zal 
waarschijnlijk altijd een roep blijven om die verschillen ongedaan te maken (Wicked 
problems hebben geen stop-regel).

Is verplichte inburgering de ‘goede’ oplossing voor het integratieprobleem, terwijl 
het bevorderen van zelforganisaties dat niet was? Dat hangt in de eerste plaats sterk 
af van wie je het vraagt (en de opvatting van ‘het probleem’ die de persoon aanhangt). 
Het aantal maatregelen dat is voorgesteld om (de verscheidene aspecten van) het 
integratievraagstuk aan te pakken, is schier oneindig. Omdat het vraagstuk zelf 
all-pervasive is, kan op vrijwel ieder maatschappelijk terrein en vanuit vrijwel iedere 
insteek een bijdrage aan de ‘oplossing’ worden verzonnen. Daarnaast is het maar de 
vraag of verschillende oplossingen – zelfs als ze in tegengestelde richting werken 
– altijd in een of-of schema passen. Het zou best wel eens kunnen dat beide strate-
gieën integratie bevorderen (Oplossingen voor problemen zijn niet waar of onwaar, 
maar goed of slecht / Wicked problems hebben geen goed beschreven set van poten-
tiële oplossingen).
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De afgelopen decennia is er allerlei beleid gevoerd op dit terrein. Beleid dat – of het 
geslaagd was of niet – zelf weer heeft geleid tot een verdere complicering van de 
situatie. Bijvoorbeeld door verworven rechten, opgelopen frustraties en geïnstituti-
onaliseerde structuren (Iedere geïmplementeerde oplossing heeft gevolgen voor het 
wicked problem zelf.)

Dit soort ‘verhalen’ kunnen voor vrijwel alle grote thema’s in de sociale pijler 
worden gemaakt.29 Wat geldt voor integratie, geldt ook voor welzijn, sociale cohe-
sie, drugs, leefbaarheid, jeugd, ouderen, veiligheid, arbeidsmarkt en zorg. Sociale 
problemen zijn vaak wicked problems.

Gevolgen van ‘wickedness’ voor maakbaarheid
De tien kenmerken van wicked problems, zoals deze door Rittel en Webber zijn 
geformuleerd, kunnen ons helpen om te begrijpen wat de consequenties zijn van de 
ambigue en ambivalente aard van veel sociale problemen. In één zin samengevat zijn 
deze consequenties dat het gebrek aan technologie dat we reeds constateerden geen 
kwestie is van pech, onkunde of zelfs ‘de lange adem’. Bij wicked problems kunnen 
de conventionele methodes om technologie te ontwerpen niet werken. Natuurlijk 
zijn interventies mogelijk en hebben deze interventies gevolgen. Maar deze gevolgen 
zijn kenbaar noch voorspelbaar, waardoor de interventies niet planbaar, objecti-
veerbaar of herhaalbaar zijn en er dus geen sprake is van ‘technologie’, omdat geen 
sprake is van overdraagbare kennis of instrumenten.

Beide auteurs introduceren hun concept in een artikel met als titel Dilemmas in a 
General Theory of Planning. De auteurs gaan uit van het gegeven dat de samenleving 
verwacht dat professionals sociale problemen oplossen.30 Deze verwachting houdt 
ook in dat zij beschikken over de ‘professionele bagage’31 die nodig is om de proble-
men waarvoor ze worden ingehuurd systematisch te analyseren en op te lossen. Het 
dilemma waarvan in de titel sprake is, behelst nu dat in de postindustriële samen-
leving de sociale vraagstukken waarvoor publieke professionals worden ingehuurd 
steeds vaker tot die klasse van problemen behoren, waar planning niet mogelijk en 
de gereedschapskist van de professional dus leeg is.

‘The professionalized cognitive and occupational styles that were refined in the first half of 
this [20th: jh] century, based in Newtonian mechanistic physics, are not readily adapted 
to contempary conceptions of interacting open systems and to contemporary concerns with 
equity’ (Rittel en Webber 1973; 156).

29 Ook Rittel en Webber noemen ‘social policy’ als een terrein bij uitstek waar wicked problems 
voorkomen (1973: 160), Bovens en ’t Hart bestempelen zaken als drugsbestrijding en -preventie, 
criminaliteit, asiel- en immigratiebeleid als ‘wicked problems’ (1997: 16), terwijl Conklin veiligheid 
op scholen als voorbeeld noemt (2002: 12). 

30 Overigens heeft het begrip ‘social’ bij Rittel en Webber een bredere lading dan in dit boek. Het heeft 
betrekking op die verschijnselen waar menselijk handelen een rol bij speelt.

31 Professional competencies (Rittel en Webber 1973: 156).
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Wat vanuit de drie casussen cruciaal lijkt, is dat er ook anno 2007 geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen klassen problemen, zodat voor wicked problems dezelfde 
aanpak wordt gehanteerd als voor andersoortige problemen. De voorzichtige pogin-
gen in de loop van de jaren zeventig van onder andere Rittel en Webber om aandacht 
te vragen voor deze bijzondere categorie problemen en de gevolgen die zij hebben als 
het gaat om de manier waarop ze worden aangepakt, zijn niet of nauwelijks terug te 
vinden in het huidige beleidsdebat.

Daarvoor lijken twee verklaringen te zijn. In de eerste plaats lijken in het geweld 
van het antiplanningsdenken van de jaren tachtig de nuances verloren te zijn gegaan. 
Planning werkt niet.32 Duyvendak (1999b) heeft echter gewezen op het ontstaan van 
een nieuwe hoogtij-periode in het maakbaarheidsdenken in de jaren negentig.33 
Hoewel het wellicht tendentieus is om direct van ‘hoogtij’ te spreken, is het ontegen-
zeggelijk waar dat na een periode van no-nonsense in het grootste deel van de jaren 
tachtig aan het eind van dit decennium de ambities van de overheid weer toenemen. 
In eerste instantie voorzichtig in het derde kabinet Lubbers, vervolgens steviger 
gearticuleerd in de beide kabinetten Kok, formuleert de rijksoverheid ambitieuze 
doelstellingen op het gebied van met name de sociale pijler. Het grotestedenbeleid 
kan daarbij worden beschouwd als een van de meest ambitieuze beleidssporen.

De gedeeltelijke terugkeer van het planningsideaal voltrekt zich zonder al te veel 
reflectie. Om de valkuilen van – en zelfs iedere associatie met – de jaren zeventig te 
vermijden, werden de nieuwe ambities niet gekoppeld aan megalomane verhalen 
over de toekomstige samenleving, maar juist gebracht in een pragmatisch no-non-
sense jasje. Daarnaast werd aangesloten op een deel van de liberale kritiek op het 
planningsdenken, door in beleid en uitvoering veel aan het bedrijfsleven ontleende 
concepten te gebruiken.

32 Over de vraag wanneer het verval van het planningsdenken is begonnen is discussie mogelijk. De 
‘canon’ stelt dat het planningsdenken in de jaren zeventig op zijn hoogtepunt was en begin jaren 
tachtig politiek in diskrediet is geraakt (nadat de oliecrises en de volgende economische recessie als 
catalysator hadden gewerkt voor de in de politieke en wetenschappelijke literatuur reeds aanwezig 
kiemen van kritiek) en nooit meer een rol van betekenis heeft gespeeld. Duyvendak echter situeert de 
neergang van het planningsdenken al eerder in de jaren zeventig – na een hoogtijperiode in de jaren 
vijftig en zestig. Aan het begin van de jaren tachtig verdwijnt het planningsdenken van het toneel. 
Duyvendak (1999) beschrijft dat het planningsideaal van drie kanten onder vuur komt te liggen. In 
de eerste plaats was er de kritiek uit links-libertaire hoek, die zich vooral richtte op het ondemocra-
tische karakter van planning en op de hospitaliserende en perverterende werking van overheidshulp. 
In Nederland is deze vorm van kritiek onder andere geuit door Achterhuis (1979) en Kalma (1982) De 
tweede vorm van kritiek – door Duyvendak gekenschetst als liberaal – had vooral betrekking op het 
per definitie inefficiënte karakter van de publieke sector. Alleen de markt werd als ‘echt’ productief 
gezien. De ‘namaakmarkt’ van de publieke sector kon alleen in stand worden gehouden door de 
futiliteit van het werk te bedekken onder een mantel van zelfgecreëerde vraag. Internationaal was 
Friedrich Hayek de meest scherpe criticaster in deze richting. In Nederland vond het vooral gehoor 
bij de ideologen van de vvd en in mindere mate het cda. De derde vorm van kritiek had vooral 
betrekking op de onkenbaarheid en (dus) onbestuurbaarheid van de postindustriële, complexe 
samenleving. De overheid was volgens deze kritiek helemaal niet in een positie om zich beelden 
omtrent de maatschappij aan te matigen. Van Gunsteren (1976) was nationaal én internationaal een 
voortrekker in deze vorm van kritiek.

33 Een analyse die bijvoorbeeld wordt gedeeld door Tjeenk Willink (2002) en Hilhorst (2001).
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Een tweede daarmee samenhangende, verklaring voor het onderbelicht blijven van 
de mogelijke ‘wickedness’ van sociale problemen, betreft het feit dat de heropleving 
van het planningsdenken binnen de politiek eigenlijk geen tegenhanger heeft gehad 
binnen de Nederlandse bestuurskunde. Nederlandse bestuurskundigen staan in 
overgrote meerderheid nog steeds buitengewoon sceptisch tegenover de mogelijk-
heden van de overheid om de samenleving te beïnvloeden. De sturingspogingen die 
de overheid wél onderneemt vormen doorgaans geen object van wetenschappelijk 
onderzoek. In het beste geval worden er min of meer theoretische beschouwingen 
aan gewijd, die doorgaans de overspannen verwachtingen en het gebrek aan succes 
als onderwerp hebben. Het ondersteunen van de overheid bij haar pogingen wordt 
met name overgelaten aan bedrijfs- en organisatiekundigen. Pas recentelijk wordt er 
in de Nederlandse bestuurskunde hier en daar een lans gebroken voor het verruilen 
van de theoretisch vooringenomen stellingen voor een meer empirisch getint onder-
zoek naar de (on)mogelijkheden van verschillende vormen van overheidssturing in 
verschillende situaties (Koppenjan en Klijn 2004; Noordegraaf 2004a).

In de casussen is te zien dat de actoren die worden geconfronteerd met de opgave om 
iets te doen aan wicked problems de keuze hebben uit een tweetal strategieën (die 
overigens vaak door elkaar worden gebruikt). In de eerste plaats zoeken zij naar vul-
ling voor hun gereedschapskist, waarvan ze na een eerste inspectie hebben moeten 
constateren dat deze leeg is (hoe de sociale cohesie in Emmermeer te bevorderen?) 
of slechts niet-werkende instrumenten biedt (het op papier sluiten van de voorzie-
ningenketen educatie, welzijn en werk rond inburgeraars in Amsterdam blijkt in de 
praktijk geen effect te sorteren). Daartoe maken ze gebruik van datgene wat lande-
lijk wordt aangeleverd. Zo valt bijvoorbeeld te zien hoe zich in het oudkomersbeleid 
binnen enkele jaren een ‘canon’ aan in te zetten instrumenten ontwikkeld, ondanks 
het feit dat geen van deze instrumenten bewezen effectief is.34

Een tweede strategie die in de casussen is te herkennen, is wat Dror (1986) beschrijft 
als ‘fuzzy gambling’. Beleidsmakers en uitvoerders houden vele balletjes tegelijk 
in de lucht. Geconfronteerd met vage doelstellingen en een gebrek aan technolo-
gie wordt gekozen voor een trial-and-error model (laat duizend bloemen bloeien). Er 
wordt in Gouda bijvoorbeeld geëxperimenteerd met enerzijds zakelijke ‘contracten’ 
met de deelnemers, voorzien van sancties, en anderzijds geïnvesteerd in laagdrem-
pelige ‘outreachende’ activiteiten. Er worden in Amsterdam met zoveel mogelijk par-
tijen contracten afgesloten om te kunnen leren wat werkt. In Emmen is te zien hoe 
bestaande voornemens zonder reden onuitgevoerd blijven terwijl de betrokkenen 
‘zomaar’ energie en middelen beginnen te steken in andere activiteiten die toevallig 
langskomen. Daarbij wordt uiteraard niet in het wilde weg gegokt. Er is sprake van 

34 In de literatuur (DiMaggion en Powell 1983) staat dit verschijnsel bekend als imitatie-isomorfie. Zie 
daarover paragraaf 6.8
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‘educated guesses’ die worden gebaseerd op wat Noordegraaf (2004b) ‘experiential 
professional knowledge’ noemt.35

Vanuit dit perspectief komt de door de visitatiecommissie gsb (1998) zwaar bekriti-
seerde ‘projectencarrousel’ in een ander licht te staan. Er lijkt juist sprake van een bij 
de context passend handelingsmodel van ‘variëteit en selectie’.36

Al met al levert de literatuur over de aard van wicked problems en de gevolgen die 
dergelijke problemen hebben voor de maakbaarheid van (delen van) de samenleving 
een kader op, dat veel van wat in de casussen is waar te nemen in een perspectief 
plaatst waarin een beperkte effectiviteit en zelfs falen niet als verrassend of merk-
waardig moeten worden gezien, maar als min of meer ‘normaal’.37 Technologie om 
sociale vraagstukken te lijf te gaan bestaat vaak niet, omdat deze niet kán bestaan en 
problemen zijn niet oplosbaar, maar in het beste geval veranderbaar. Dat hoeft overi-
gens niet tot fatalisme te leiden, want ook dan is het nog mogelijk om te kijken naar 
wat beter of slechter werkt. Wél moet het leiden tot een zeer fundamentele herbezin-
ning op en wellicht zelfs verwerping van het beoordelingskader waarin het succes 
van beleidspraktijken wordt afgemeten aan de mate waarin vooraf geplande doelstel-
lingen met betrekking tot het oplossen van sociale problemen zijn bereikt.

7.7 Niet-rationele besluitvorming

Met de constatering aan het eind van de vorige paragraaf ronden we de analyse van 
inzichten met betrekking tot (de aard van) het beleidsobject – maatschappelijke 
problemen – af. In deze paragraaf zal een begin worden gemaakt met de vraag welke 
inzichten er beschikbaar zijn met betrekking tot het beleidssubject: de (lokale) 
overheid en diens uitvoerders. In deze paragraaf gaan we daarbij in op de inhoud en 
het verloop van besluitvormingsprocessen. Andere aspecten van het beleidssubject 
komen in volgende paragrafen aan de orde.

Onder beleid, we haalden die definitie al aan, wordt door Hoogerwerf (1972: 
81) verstaan ‘een min of meer weloverwogen streven om bepaalde doeleinden met 
bepaalde middelen en in een bepaalde tijdsvolgorde te bereiken’. Een simpele inde-

35 Het betreft ervaringskennis die onlosmakelijk deel uitmaakt van de professionaliteit van de persoon 
in kwestie. Noordegraaf plaatst dit type professionele kennis naast inferentiële kennis (gebaseerd 
op aangeleerde kennis). 

36 De term is van Van Gunsteren (1992) en wordt door hem aangeraden als handelingsmodel in het 
geval van een complexe, ongekende en onzekere handelingsomgeving. (Voor simpele, gekende 
handelingscontexten volstaat het Analyse en Instructie-model). Het VenS-model heeft als kenmerk 
dat als het ware een schot hagel wordt gelost op een vaag omlijnd thema, om vervolgens te kijken 
welke zaken effect hebben, om vervolgens in een tweede ronde met een wat groter kaliber wapen op 
een wat nauwer bepaald doel te schieten, et cetera. Daarbij geldt uiteraard dat in dit trial and error 
model een behoorlijk hoge tolerantie dient te bestaan voor beleidsfalen. Immers, een groot deel van 
de schoten zullen hun doel missen. En kunnen zelfs tot onverwachte en ongewenste consequenties 
op onbedoelde plekken leiden. Hoppe (1989) stelt in dit verband dat ‘falen normaal is’.

37 Zie ook Van Mierlo, 2000.



247Analyse

ling van het beleidsproces onderscheidt zes fasen: agendavorming, beleidsvoor-
bereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering, monitoring en beleidsevaluatie & 
terugkoppeling.38/39

Deze verschillende stappen zijn nodig omdat de overheid weliswaar heel ambitieuze 
en verreikende maatschappelijke doelstellingen formuleert, maar deze slechts indi-
rect kan bevorderen, middels de inzet van een beperkte set aan instrumenten.

De concrete input van de overheid is (doorgaans) geld in de vorm van subsidies of 
mankracht. Met behulp van dit geld worden activiteiten/diensten uitgevoerd (throu-
ghput). Deze activiteiten/diensten leveren resultaten op (output). Als het goed is 
bewerkstelligen deze resultaten uiteindelijk het gewenste maatschappelijke effect 
(outcome). Om aan de beleidsuitvoeringskant te komen tot de geplande effecten 
(van input tot outcome) moet eerst aan de beleidsvoorbereidingskant het proces van 
outcome naar input omgekeerd worden afgelegd. De beleidsvoorbereidingskant is 
wat doorgaans wordt aangeduid als het ‘besluitvormingsproces’.40 Het moge daarbij 
duidelijk zijn dat om een effectieve, efficiënte of tenminste toch haalbare beleidsuit-
voering mogelijk te maken, de verschillende stappen aan de besluitvormingskant op 
een logische, rationele manier met elkaar verbonden moeten worden. Immers, als 
er geen logisch verband bestaat tussen de politieke ambities, de beleidsdoelstellin-
gen, de concrete maatregelen en de middelen die daartoe worden ingezet, dan is het 
beleid gedoemd te mislukken.41

Toch is dat laatste precies wat er in de casussen zichtbaar is. Er is in geen van de 
drie gemeenten sprake van herkenbare rationele besluitvorming. In plaats daarvan 
zien we dat onderwerpen om onduidelijke of oneigenlijke redenen op de agenda 
verschijnen, zoals in Gouda waar het onderwerp inburgering van oudkomers nog 

38 Vergelijk het Engelse aadpme-model: Aspiring, assessing, deciding, performing, monitoring and 
evaluating (Bowker en Star 1999).

39 Dit is uitwerking van de Deming-circle (Plan-Do-Check-Act) die breed opgeld doet in de wereld van 
organisatie en management. Ook bij de overheid. In Nederland is bijvoorbeeld het ink-model op 
deze cirkel gebaseerd, evenals het gsb-beleidskader en tal van andere beleids- en plancycli. Vergelijk 
ook Noordegraaf (2002b: 59).

40 Kingdon (1995) hanteert een iets andere indeling van de stappen die in het besluitvormingsproces 
doorlopen moeten worden. Hij benoemt ze als volgt:

– setting the agenda (wat zijn de problemen waarop we ons richten: outcome/output);
– specification of alternatives (wat kunnen we gaan doen: output/througput);
– authorative decision-making (wat gáán we doen en wat steken we erin: throughput/input).
41 Zie ook hoofdstuk 2. Deze gedachtegang ligt bijvoorbeeld ten grondslag aan een operatie als Van 

Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (vbtb) en het werk van de Algemene Rekenkamer. 'De 
Algemene Rekenkamer richt zich niet op de inhoud van beleid maar op de vragen of beleid duidelijk 
is en of beleid goed wordt uitgevoerd. Duidelijk betekent: is het duidelijk op welk vraagstuk het 
beleid zich richt? wat de omvang van het probleem is? wie de doelgroep van het beleid vormt? welke 
oplossing wordt beoogd? wanneer die oplossing bereikt zal zijn? Over de uitvoering stelt de Alge-
mene Rekenkamer vragen als: welke activiteiten zijn gepland om de doelen van beleid te bereiken? 
zijn de geplande activiteiten uitgevoerd en zijn ze efficiënt uitgevoerd (dwz tegen zo laag mogelijke 
kosten)? zijn de doelen van het beleid bereikt; oftewel is het probleem opgelost, is de situatie verbe-
terd? zijn de verbeteringen het gevolg van het gevoerde beleid of van ontwikkelingen die daar los van 
staan' (Algemene Rekenkamer 2003: 5-6).
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nooit door de plaatselijke politiek naar voren was gebracht totdat er plotseling een 
meerjarenplan lag (dat overigens zonder Raadsbesluit is ingezonden naar het minis-
terie). Daarnaast zien we dat de stappen in het beleidsproces elkaar helemaal niet 
in de verwachte volgorde opvolgen, maar door en over elkaar tuimelen, waardoor 
uitvoering aan visievorming vooraf gaat, beleidsnota’s volgen op evaluaties, budget-
ten voorafgaan aan doelstellingen, deelonderwerpen worden gefinancierd voordat 
kaders beschikbaar zijn en visies halverwege trajecten worden vastgesteld. Er is geen 
sprake van dat de gemeenten beschikken over de kennis die nodig is om welover-
wogen afwegingen te maken. Zo lijkt er in Amsterdam eigenlijk geen verband te 
bestaan tussen de omvang van de in te zetten middelen en de te behalen resultaten, 
wordt in Emmen geïnvesteerd in sportstimulering terwijl niemand kan uitleggen 
onder welk programma dat zou vallen en wordt in Gouda de helft van het budget 
vrijgemaakt voor arbeidsmarkt-reïntegratietrajecten, zonder dat er een plan of zelfs 
maar idee lag over met welke alternatieve methode deze keer bereikt zou kunnen 
worden wat in de jaren daaraan voorafgaand keer op keer onmogelijk was gebleken: 
het vinden, motiveren, opleiden en uitplaatsen van allochtone werklozen.

De literatuur over besluitvorming in organisaties, maakt duidelijk dat sprake kan 
zijn van rationele besluitvorming als is voldaan aan een vijftal voorwaarden (Cohen 
et al. 1972; Simon 1976; Kickert 1988; March 1988; Brunsson 1985, 1989; Powell en 
Dimaggio 1991).42

1) Besluitvorming is doel- en resultaatgericht.
2) De uitkomsten van een besluitvormingsproces zijn gebaseerd op de voorkeuren 

van de deelnemers.
3) De deelnemers zijn op voorhand duidelijk en blijven stabiel tijdens het proces.
4) Besluiten zijn gebaseerd op verwachtingen omtrent de gevolgen van de verschil-

lende ‘courses of action’.
5) Uit de verschillende alternatieven wordt het best mogelijke gekozen.43

Er is in de afgelopen decennia veel empirisch onderzoek naar besluitvormings-
processen gedaan, en de uitkomsten zijn min of meer eenduidig: aan geen van de 
vijf voorwaarden voor de rationaliteit van besluitvorming wordt in de praktijk vaak 
voldaan, aan alle vijf tegelijk eigenlijk nooit.44

Simon (1976) stelt bijvoorbeeld dat er geen sprake van is dat uiteindelijk het 
best mogelijke alternatief wordt gekozen, omdat dat zou veronderstellen dat alle 
deelnemers over alle informatie zouden beschikken die nodig is om een objec-
tieve afweging te maken, terwijl dit niet alleen praktisch, maar in het geval van 
wicked problems zelfs in theorie niet het geval is. Het betreft immers problemen 

42 Voor een evenwichtige analyse van enerzijds de tekortkomingen van deze aannames, en anderzijds 
de nog steeds grote voorspellingskracht van dergelijke actorgecentreerde, speltheoretische model-
len, zie Scharpf (1997).

43 Parafrase van March (1988: 2).
44 Zie voor diverse overzichtsstudies die tot deze conclusie komen bijvoorbeeld March 1988; Bell et al. 

1988; Rainey 2003.
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die ongekend en grenzeloos zijn.45 Uit hetzelfde onderzoek van Simon blijkt dat bij 
de uiteindelijke keuze voor alternatieven niet zozeer ‘het beste’ maar ‘goed genoeg’ 
het referentiekader van de deelnemers is. Besluitvormers zullen doorgaans positief 
besluiten over het eerste ‘goed genoeg’-alternatief dat de revue passeert.46

Beide elementen zijn in de casussen volop herkenbaar. De ambtenaren, bestuur-
ders en zelfs uitvoerders die geconfronteerd werden met de problematiek op de 
terreinen inburgering, integratie, leefbaarheid en jeugd waren niet automatisch 
experts op deze terreinen. Veeleer kwamen deze zaken op hun bordje terecht omdat 
ze ofwel op aanverwante vlakken actief waren (zoals de projectleider in Gouda die 
volwasseneneducatie in haar portefeuille had) ofwel omdat ze op organisatorische 
gronden op een strategische positie terecht waren gekomen (medewerkers program-
maorganisatie in Emmen, nieuwe hoofd Educatie & Inburgering in Amsterdam). 
Bij de gekozen alternatieven is ook zichtbaar dat ambtenaren en bestuurders vaak 
al tevreden zijn als er activiteiten of projecten wordt geformuleerd die in enige mate 
‘geborgd’ lijken, bijvoorbeeld omdat ze ergens anders al lopen of omdat ze worden 
aangeraden door experts. Zo ontbreekt in Emmen een analyse over de vraag waarom 
Digitale Trapveldjes de best mogelijke inzet van middelen vormt. In plaats daarvan 
wordt beargumenteerd dát het organiseren van een Trapveldje positieve resultaten 
zal hebben. Dat patroon zie je eigenlijk bij alle andere besluiten in Emmen, in Gouda 
én in Amsterdam terug.

Bovens en ’t Hart wijzen erop dat met de toenemende mogelijkheden van actoren 
om zich met besluitvorming te bemoeien de deelnemersstructuren van besluitvor-
mingsprocessen én de regels die in deze processen gelden meer en meer veranderlijk 
worden.

‘Once stable networks of policymakers, bureaucratic agencies and selected client and 
stakeholdergroups jointly making and implementing policy, are increasingly giving 
way to more volatile and ephemeral arenas, where participants come and go an ad-hoc 
coalitions emerge and dissolve quickly. (…) the ‘rules of the game’ are ambiguous and 
subject to constant negotiation and reinterpretation’ (Bovens en ’t Hart 1998: 57).

Uit onderzoek van Cohen et al. blijkt verder dat je de deelname van de deelnemers 
aan een besluitvormingsproces – in welke rol dan ook – niet kunt reduceren tot een 
functie van een inhoudelijke analyse van het maatschappelijke probleem in kwestie.

‘Although participants come and go partly as a function of the importance of the issues 
involved, they also enter the decision-arena and leave it as a function of the rest of their 
lives within which any particular organisational decision is relatively unimportant’ 
(Cohen et al. 1972: 14).

45 Een inzicht dat Simon overigens oploste door in zijn analyse van besluitvormingsprocessen het 
concept ‘bounded rationality’ te introduceren. Volgens hem kon besluitvorming worden beschouwd 
als rationeel, mits de bij de deelnemers beschikbare kennis als uitgangspunt werd genomen. Later 
onderzoek heeft ook deze aanname in diskrediet gebracht (bijvoorbeeld: Elster 1983; March 1994).

46 Simon spreekt in dit verband van ‘satisficing’ in plaats van ‘optimizing’.
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Ook dat strookt met wat in de casussen zichtbaar is over het belang van ‘externe’ 
omstandigheden in het privé en het organisatorische leven van centrale actoren, 
zoals de gezondheid van de Goudse en Emmense projectleiders en de sympathieën 
en antipathieën van roc-onderhandelaars, bestuurders en gemeentewerkers in 
Amsterdam.

Een verder cruciaal inzicht is dat veranderingen in beleid vrijwel altijd in het 
verlengde van eerder beleid liggen. Dit wordt in de literatuur ‘incrementalisme’ 
genoemd.47 Wanneer actoren worden geconfronteerd met een bepaald probleem, 
zullen zij niet een objectieve analyse maken van het probleem, de mogelijkheden om 
het op te lossen om daarna de beste optie te kiezen. In plaatst daarvan zullen ze bij 
hun besluit een oplossing kiezen die zo dicht mogelijk bij het reeds bestaande ligt, 
onder andere door gebruik te maken van kennis over hoe vergelijkbare situaties zijn 
vormgegeven. Ook dat is in de casussen zichtbaar. Zonder uitgebreide overwegingen 
wordt teruggegrepen op ‘bekende’ beleidsinstrumenten als cursussen Nederlandse 
taal, duale trajecten, buurtbeheer, sportstimulering, et cetera.48

‘Instead of beginning consideration of each program or issue afresh, decision makers take 
what they are currently doing as given, and make small, incremental, marginal adjust-
ments in that current behaviour’ (Kingdon 1995: 79).

Kingdon heeft voorts geconstateerd dat hetzelfde geldt voor de budgetten die aan 
problemen worden gekoppeld. Niet de ernst van het probleem bepaalt de omvang van 
het budget, noch de reële kosten van de best mogelijke oplossing, maar de omvang 
van het beschikbare budget (bijvoorbeeld het afdelingsbudget in het jaar vooraf-
gaande aan het beleid) bepaalt hoeveel middelen worden ingezet (Kingdon 1995: 79; 
op basis van Wildavsky). Dat is bijvoorbeeld expliciet te zien in Gouda en Emmen 
waar de door het rijk ter beschikking gestelde middelen voor het oudkomers-, res-
pectievelijk het grotestedenbeleid de kaders bepalen van de omvang van de inves-
teringen in activiteiten. Nog duidelijker is het in de discussie tussen de afdelingen 
Sociale Zaken en Welzijn in Gouda. SoZa wil daar 50% van het budget hebben, niet 
omdat de problematiek precies even groot is, maar omdat er twee doelgroepen zijn 
en 50% dus een eerlijke verdeling is.49

Op basis van de literatuur worden vastgesteld, dat de gebrekkige rationaliteit van de 
processen in de drie casussen geen verrassing mag heten. Empirisch onderzoek naar 
het verloop van beleids- en besluitvormingsprocessen heeft keer op keer laten zien 
dat deze processen niet worden gedreven door de vraag welke ‘course of action’ het 
meest optimaal bijdraagt aan doelbereiking. In plaats daarvan beschikken besluit-
vormers nooit over alle relevante kennis, worden de voorkeuren die een rol spelen 

47 De term is afkomstig van Lindblom (1959).
48 Dit verschijnsel wordt in de literatuur beschreven als isomorfisme en mimesis (zie paragraaf 7.8).
49 Hier speelt natuurlijk mee dat voor beide doelgroepen makkelijk meer dan het hele budget kan 

worden uitgegeven. Op deze schaarste wordt ingegaan in paragraaf 7.9.
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in beleidsdebatten deels bepaald door toevallige factoren als de samenstelling van 
het aanwezige gezelschap en de individuele kenmerken van de deelnemers, is de 
uitkomst geen rationele optelsom van individuele voorkeuren, maar speelt ook het 
bestaande beleid een grote rol, en worden oplossingen niet gekozen op basis van het 
criterium ‘best mogelijke’, maar op basis van ‘goed genoeg’.

Ook niet irrationeel: Garbage can processes en agenda-setting
Dat alles wil echter niet zeggen dat processen van beleids- en besluitvorming zich 
willekeurig zouden voltrekken. Er zijn wel degelijk mechanismen die het verloop 
en de uitkomsten van processen reguleren, maar deze zijn geen afgeleide van het 
beleidsdoel. Een belangrijk inzicht op dit punt wordt geformuleerd door Kingdon 
in diens klassieker Agendas, alternatives and public policy (1995). Hij constateert dat er 
weliswaar geen sprake is van een overall doelrationaliteit in besluitvormingspro-
cessen. Maar dat er wel degelijk sprake is van een drietal min of meer voorspelbare 
elementen.

‘Yet it would be a great mistake to conclude that the processes described (…) are essentially 
random. Some degree of pattern is evident in three fundamental sources: processes in 
each stream, processes that structure couplings, and general constraints on the system’ 
(Kingdon 1995: 206).

De term ‘streams’ (stromen) in dit citaat vraagt om enige toelichting. Kingdon 
maakt in zijn theorie gebruik van het Garbage Can Model dat Cohen, March en 
Olson in 1972 hebben geformuleerd. In de kern komt hun verhaal er op neer dat 
beleidsprocessen in organisaties niet begrepen moeten worden als rationele proces-
sen, maar als een proces waarin als zich besluitvormingsmomenten voordoen, drie 
verschillende stromen van gebeurtenissen aan elkaar worden geknoopt: overleg 
tussen wisselende actoren, definiëring van kant en klare problemen, ontwikkeling 
van oplossingen. Daarbij is er niet zozeer sprake van een inhoudelijke aanleiding 
voor het ontstaan van dergelijke koppelingen, maar veel meer van een situatie van 
‘tegelijktijdigheid’.

‘Problems, solutions and decision makers are connected less by their causal relevance than 
by their simultaneity’ (Cohen et al. 1972: 13).

Het is van groot belang om te zien dat de processen bínnen de verschillende stro-
men wel degelijk een intrinsieke doelrationaliteit hebben. Problemen kennen vaak 
een consistente definitie, oplossingen zijn doordachte voorstellen en doorgaans is 
duidelijk dat en door wie er besluiten genomen kunnen worden. Het is pas als de drie 
stromen verbonden worden dat een gebrek aan doelrationaliteit kan worden gesigna-
leerd. Een gebrek dat eigenlijk per definitie ontstaat, omdat er helemaal geen sprake 
is van een overkoepelend doel.
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Kingdon (1995) past de inzichten van Cohen et al. toe op de overheid, waar hij even-
eens drie stromen onderscheidt: een issue-stream (problems), een policies-stream (soluti-
ons) en een politics-stream (decision making-opportunities).

‘The process […] seems highly fluid and loosely coupled, various streams – problems, policies 
and politics – seem to flow through and around the federal government largely independent 
of one another, and big policy changes occur when the streams join’ (Kingdon 1995: xiii).

De issue-stream bestaat uit een continu maatschappelijk debat waarin (interpretaties 
van) delen van de maatschappelijke werkelijkheid door mensen worden geproble-
matiseerd en als het ware aan de politiek aangeboden als ‘op te lossen’ verschijn-
sel. Uiteraard gaat het daarbij niet om puur objectieve zaken. De maatschappelijke 
werkelijkheid wordt door de protagonisten geïnterpreteerd, opgeknipt, geordend en 
in een ontologisch en ethisch kader geplaatst. Kingdon hecht er daarbij wel aan om 
er op te wijzen dat het grootste deel van de ‘problemen’ in het maatschappelijk debat 
door de overheid zelf worden gedefinieerd: ze komen naar voren uit monitoren, uit 
onderzoek en uit feedback uit de uitvoering van reeds bestaand beleid.

‘Problems are brought tot the attention of people in and around government by systemic 
indicators, by focusing events like crises and disasters, or by feedback from the operation 
of current programs. People define conditions as problems by comparing current conditions 
with their values concerning more ideal states of affairs, by comparing their own 
performance with that of other countries, or by putting the subject into one category rather 
than another’ (Kingdon, 1995: 19).

Besluitvorming bij de overheid betreft echter geen problemen, het betreft oplossin-
gen.50 Onafhankelijk van de ‘thema-stroom’, bestaat er een ‘beleidsstroom’. Deze 
beleidsstroom bestaat uit een ‘soep’ van ideeën.51 Die ideeën worden (doorgaans) 
niet ontwikkeld door politici of burgers, maar door experts. Kingdon onderscheidt 
wat hij een policy community noemt, een groep mensen die zich jarenlang met een 
bepaalde thematiek bezig houden. Deze gemeenschap bestaat uit een mix van amb-
tenaren, wetenschappers, uitvoerders, ingevoerde burgers en een enkele politicus. 
Deze mensen hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar ze treffen elkaar regelma-
tig, zijn op de hoogte van elkaars ideeën en spreken elkaars taal. Dergelijke gemeen-
schappen bestaan op het niveau van de verschillende beleidsterreinen. Kingdon zelf 
geeft ‘transport’ en ‘health’ als voorbeelden. In de Nederlandse context is het echter 
geen enkel probleem om ‘gemeenschappen’ ook op sociale terreinen als sociale 
zekerheid, welzijn of integratie aan te wijzen.

50 Verderop zullen we zien dat deze opvatting voor discussie vatbaar is. Andere auteurs (bijvoorbeeld 
Brunsson, Baakman en Willems) interpreteren de producten van besluitvorming als ‘besluit op 
zich’, dat niet per se een relatie moet hebben met een ‘actie’. Voor het argument hier, maakt dat 
echter niet uit.

51 Kingdon spreekt van een ‘policy primeval soup’ (p.116).
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Binnen deze gemeenschappen is er een grote hoeveelheid aan ideeën over ‘dingen die 
zouden moeten gebeuren’. Sommige zijn ver uitgewerkt, anderen zijn vaag. Sommige 
hebben duidelijke voorstanders, anderen bevinden zich meer in de achterhoofden 
van de experts. Op ieder moment zijn er binnen de beleidsgemeenschap een aantal 
mensen actief die heel gericht bezig zijn een bepaald idee te pushen. Kingdon spreekt 
van ‘policy entrepreneurs’.

‘[Their] defining characteristic […] is their willingness to invest their resources – time, 
energy, reputation and sometimes money – in the hope of a future return. That return 
might come to them in the form of policies of which they approve, satisfaction from parti-
cipation, or even personal aggrandizement in the form of job security or career promotion’ 
(Kingdon 1995: 122-123).52

In de casussen zijn deze ‘ondernemers’ op een aantal momenten te herkennen. 
Bijvoorbeeld in Gouda waar de projectleider vanaf dag één met het brugproject leurt, 
in Emmen waar de sectordirecteur met zijn volle gewicht gaat voor het binnenhalen 
van de gsb-status en op landelijk niveau waar het de Taskforce Inburgering is die de 
grote voorstander van ‘duale trajecten’ is.53 In Amsterdam zien we wel policy entre-
preneurs op deelonderwerpen, bijvoorbeeld een seniorbeleidsmedewerker die in zijn 
eentje een ‘onafhankelijke assessment’ voor oudkomers invoert, of een wethouder 
die het vermeende monopolie van het roc wil doorbreken, maar een ‘ondernemer’ 
voor het totale beleid ontbreekt.54 Dat zou kunnen betekenen dat een gebrek aan 
‘verander-energie’ er debet aan is dat in Amsterdam het beleid gedurende de onder-
zochte periode in vaste sporen lijkt te blijven steken.

De beleidsgemeenschap draag er aan bij dat de ideeën die door de ‘ondernemers’ 
worden gepropageerd inhoudelijk zijn bekeken, bekritiseerd en van een kader voor-
zien. Cruciaal in Kingdons denken is dat de concrete voorstellen niet zijn gebaseerd 
op de problemen of issues uit de themastroom. Voor de beleidsondernemers hebben 
de voorstellen zelf een intrinsieke waarde.

Often, the participants are not solving problems at all. […] They often seem to push for 
given proposals, developing information on the problems they are supposedly solving 
along the way (Kingdon 1995: 78).

52 Ook Easton (1979) beschrijft al de zogenaamde ‘gatekeepers’: degenen die in een positie zijn om 
vaag maatschappelijk ongenoegen te vertalen in concrete politieke wensen. (Zie ook: Oosten 2002). 
Kingdon subjectiveert en politiseert het concept echter, omdat het niet (alleen) gaat om het vertalen 
van reëel bestaande maatschappelijke gevoelens, maar ook om het ‘engineeren’ van druk.

53 Ook voor bijvoorbeeld de Regeling Digitale Trapveldjes, de invoering van de abcd-methodiek in het 
welzijnswerk, beleidsgestuurde contractfinanciering of het concept ‘inburgering’ kan zonder veel 
moeite één of een groepje persoon worden aangewezen als de drijvende kracht. 

54 Een uitzondering kan worden gemaakt voor de wethouder die het Taaloffensief start. Deze sneuvelt 
echter voordat dit initiatief handen en voeten kan krijgen.
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Een prachtig voorbeeld uit de casussen van is de manier waarop in Gouda het brug-
project in de loop van een aantal jaren wordt verbonden met verschillende maat-
schappelijke vraagstukken: schoolloopbaan van allochtonen kinderen, emancipatie 
van vrouwen, inburgering van oudkomers en leefbaarheid in de wijk.55 Hier zien we 
de praktijk van een (goede) oplossing op zoek naar een probleem.

De derde – onafhankelijk verlopende – stroom die Kingdon onderscheidt is de 
‘politieke stroom’. Hier gaat het om het ‘echte’ politieke proces. Het politieke proces 
kent zijn eigen logica, waarin macht de dominante factor is (Luhmann 1981). In de 
casussen zien we dat terug bij ‘vallende’ wethouders en ‘schuivende’ coalities, maar 
ook in de bureaupolitieke strijd tussen organisaties of onderdelen van organisaties.56

‘Flowing along independently of the problems and policy streams is the political stream, 
composed of such things as public mood, pressure group campaigns, election results, 
partisan or ideological distributions in Congress, and changes of administration. […]These 
developments in the political stream have a powerful effect on agendas, as new agenda 
items become prominent and others are shelved until a more propitious time […] making 
some things possible that were impossible before, making other things out of the question, 
and creating a receptivity to some ideas but not others’ (Kingdon 1995: 145).

Het is Kingdon – net als ons – uiteindelijk te doen om het beleidsproces: tot welke 
acties gaat de overheid uiteindelijk over en waarom? En het is in het antwoord op 
deze vraag dat bij Kingdon, net als bij Cohen et al. (1972), het intuïtief passende 
concept van ‘causal connections’ wordt vervangen door het concept ‘simultaneity’. 
Het beleidsvoorstel waartoe decision-makers besluiten, is het eerste voorstel dat op 
het moment van besluitvorming (een moment dat normaal gesproken wordt bepaald 
door de vaste routines van het politieke proces)57 vanuit de beleidsstroom naar voren 
wordt geschoven en dat succesvol wordt gekoppeld aan enerzijds een probleem dat 
op de agenda staat en anderzijds de vigerende constellatie van de politieke stroom.58 

55 Vergelijk wat Van Lieshout – die later kortere tijd dg Welzijn zal zijn – daar in 1993 over schrijft: 'Een 
nieuw, paars kabinet treedt aan en plotseling is het integraal veiligheidsbeleid het leidende concept. 
Gemeenten zijn druk bezig om veel van wat ze deden onder de noemer sociale vernieuwing, nu om te 
labellen tot integraal veiligheidsbeleid, Is zoiets nu fout? Nee, dat zou politiek-bestuurlijk gezien een 
naïeve gedachte zijn' (Van Lieshout 1995: 66).

56 Bureaupolitiek wordt door Kingdon uitdrukkelijk als onderdeel van de politieke stroom benoemd. 
57 Hoewel zeer ernstige en plotselinge problemen tot ad hoc ‘besluitvormingsmogelijkheden’ 

(Kingdon spreekt van policy windows) kunnen leiden. De rol van beleidsvoorstellen bij het bepalen 
van policy windows is beperkt, al wijst Kingdon er op dat als er géén voorstellen beschikbaar zijn 
doorgaans ook van besluitvorming zal worden afgezien: 'Problems or politics by themselves can 
structure the governmental agenda. But the probablilty of an item rising on the decision agenda are 
dramatically increased if all three streams […] are joined' (Kingdon 1995: 178).

58 In deze uitwerking wordt duidelijk dat Kingdon met zijn ‘decision-makers’ niet in eerste instantie de 
‘ultieme besluitvormers’ in het parlement of de gemeenteraad op het netvlies heeft, maar eerder die-
genen die in eerste instantie uit ‘all conceivable subjects, problems or solutions’ een selectie maken 
en een voorstel doen: ambtelijk managers en bestuurders (In Kingdons Amerikaanse context is het 
onderscheid tussen beiden minder relevant omdat de topmanagers (commissioners) doorgaans 
politieke benoemingen zijn. 
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Kingdon concretiseert dit laatste door te stellen dat een beleidsvoorstel met name 
dan kans van slagen heeft als
– het technisch haalbaar is;
– het aansluit bij de dominante maatschappelijke waarden van het moment;
– het budgettair haalbaar is;
– er in potentie een politieke meerderheid voor te vinden is.

Al met al beschrijft Kingdon op basis van zijn onderzoek een overheidswerkelijkheid 
die in grote mate afwijkt van de simpele definitie van beleid die aan het begin van 
deze paragraaf is gegeven. Er is geen sprake van een nette volgorde van stappen, van 
logische causale connecties of van objectief beste oplossingen.

‘[…] events do not proceed neatly in stages, steps or phases. Instead, independent streams 
that flow through the system all at once, each with a life of its own and equal with one 
another, become coupled when windows open. Thus participants do not first identify 
problems and then seek solutions for them; indeed, advocacy of solutions often precedes 
the highlighting of problems to which they become attached. Agenda are not first set and 
the alternatives generated; instead, alternatives must be advocated for a long period before 
a shortrun opportunity presents itself on an agenda. Events do not necessarily proceed in 
similar order in several different case-studies; instead, many things happen separately in 
each case, and become coupled at critical moments’ (Kingdon 1995: 205-206).

Het perspectief op beleidsvorming dat is ontwikkeld door Kingdon past goed bij de 
drie beschreven casussen, omdat het een verklaring biedt voor de centrale para-
dox uit de casussen: voor (vrijwel) alle beslissingen en handelingen in de casussen 
bestaan logische verklaringen, maar desondanks is de overall effectiviteit van het 
beleidsterrein niet hoog.

7.8 Niet-rationeel handelen

In de vorige paragraaf is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop inhoudelijke 
beslissingen zich ontwikkelen. En daarmee is (voor een deel) een antwoord gefor-
muleerd op de vraag wat de redenen zijn dat de effectiviteit in de casussen te wensen 
over liet. Er blijft wel een tweede vraag liggen: als de processen in de casussen niet 
worden gestuurd door een inhoudelijke of doelmatigheidslogica (causal connection), 
wat bepaalt dan hoe de actoren opereren?59

Het antwoord op deze vraag kan worden gevonden bij March en Olsen, die in hun 
Rediscovering Institutions uit 1989 allerlei inzichten die ze uit eerder onderzoek hadden 

59 Het moge duidelijk zijn dat ‘simultaneity’ niet het alternatief kan zijn. Gelijktijdigheid is een alter-
natief verklarend principe voor de koppeling van stromen, maar niet voor de ontwikkelingen binnen 
die stromen zelf, noch voor het handelen van actoren. 
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vergaard betreffende het functioneren van organisaties onder brengen in een samen-
hangend theoretisch kader dat zij institutionalisme noemen.60 Deze publicatie vormt 
samen met een aantal andere ‘kernpublicaties’ (Powell en Dimaggio 1991; Scott 1995) 
het begin van een nieuwe stroming in de bestuurskunde en organisatiewetenschap-
pen, waarin instituties centraal staan.

Daarbij is trouwens niet altijd even duidelijk wat ‘instituties’ voor dingen zijn. 
Voor sommigen gaat het alleen om ongeschreven regels en structuren. Anderen 
kiezen er omwille van aanwijsbaarheid juist voor om alleen formele organisaties of 
regels in hun institutionele analyse te betrekken. Maar de meeste neo-institutiona-
listen kiezen voor een brede invulling, zoals Steunenberg in 1996.

‘Instituties [is een] ‘container-begrip, dat een veelheid van verschijnselen bevat: interna-
tionale regimes, wet- en regelgevingssystemen, inrichting van staat en openbaar bestuur, 
organisatie-gegevenheden (structuren, praktijken), bestuurlijke en administratieve 
routines, gedragsrepertoires, tradities en culturen. Al deze factoren beïnvloeden menselijke 
gedragingen’ (Steunenberg et al. 1996: 214).61

De kerngedachte van het institutionele paradigma is dat de wereld veel te complex is 
om als actor, gebaseerd op alle relevante kennis, bij voortduring keuzes te kunnen 
maken. In plaats van rationele afwegingen laten actoren hun dagelijkse ‘keuzes’ 
bepalen door ‘instituties’.

‘Social phenomena are to be explained as the outcome of interaction among intentional 
actors – individual, collective or corporate actors, that is – but these interactions are struc-
tured and their outcomes shaped, by the characteristics of the institutional setting within 
which they occur’ (Scharpf 1997: 1).

Gedrag wordt bepaald door regels, niet door inhoudelijke afwegingen
Institutionalisten wijzen erop dat gedrag van actoren in de praktijk niet wordt 
ingegeven door rationele overwegingen, maar wordt bepaald door ‘regels’. March en 
Olsen concluderen in hun werk dat bij het vormgeven van hun activiteiten, leden van 
organisaties niet zozeer gebruik maken van een ‘logic of consequence’, maar juist 
 

60 Omdat er al eerder (in de jaren 50 en 60) een institutionalisme was, wordt deze stroming aangeduid 
als new of neo-institutionalisme. Inhoudelijk zijn er met name overeenkomsten met het oudere 
institutionalisme, hoewel Lammers et al. op een tweetal accentverschillen wijzen. In de eerste 
plaats heeft het neo-institutionalisme meer aandacht voor (inter)organisatorische velden (i.p.v. indi-
viduele instituties) en in de tweede plaats is er veel aandacht voor de normatieve krachten die door 
de omgeving worden uitgeoefend (Lammers et al. 1997: 401-402). 

61 Lammers et al. (1997: 398) wijzen erop dat er bínnen het institutionalisme nog wel discussie bestaat 
over de vraag of instituties beter begrepen kunnen worden als normatieve kaders (bijv. Mijs) of 
cognitieve kaders (bijv. Berger en Luckmann). 
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van een ‘logic of appropriateness’.62 Met andere woorden, in de praktijk van alledag 
laten mensen hun keuzes niet afhangen van inhoudelijke overwegingen van efficiën-
tie en effectiviteit, maar nemen zij deel aan vergaderingen omdat hun aanwezigheid 
door ‘gepast’ is en ook de standpunten die zij innemen worden op dit criterium geba-
seerd. In zijn studie naar het gedrag van overheidsmanagers vindt ook Noordegraaf 
(2000) dat deze – ondanks een formele retoriek (‘speak’) over sturen op prestaties – 
hun agenda invullen op basis van pragmatische overwegingen en niet op criteria van 
effectiviteit of efficiëntie. Hij laat zien dat vragen als ‘wie zijn er verder aanwezig op 
een vergadering?’, ‘kan ik er met goed fatsoen wegblijven?’, ‘is het een vaste (bijvoor-
beeld wekelijkse) vergadering?’, ‘wat is mijn formele verantwoordelijkheid voor het 
dossier?’, normaal gesproken het werk van de onderzochte managers bepalen.

‘Because public managers face messy, ambiguous conditions, they reside to institutional, 
rule-based behavior, despite their goal-based rational rhetoric’ (Noordegraaf 2000: 2).

Niet de vraag welke kennis of vaardigheden er toe leiden dat een maatschappelijk 
probleem het meest effectief en efficiënt kan worden opgelost, bepaalt welke amb-
tenaar bij een beleidsproces wordt betrokken, maar formele portefeuilles enerzijds 
en organisatorisch overwegingen (wie heeft er ‘ruimte’?) anderzijds. Niet de vraag 
via welk proces een maatschappelijk vraagstuk kan worden getackeld, bepaalt het 
gedrag van de ambtenaren die een nota moeten schrijven, maar de routines en 
standard operating procedures van de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Niet de 
vraag hoe lang er nodig is om een probleem in kaart te brengen, de invloedsfactoren 
te analyseren, oplossingen in kaart te brengen en deze (al dan niet interactief) te 
waarderen bepaalt wanneer een nota gereed moet zijn, maar de beleids- en plan-
cyclus van de gemeentelijke organisatie of de toezegging van de wethouder aan de 
gemeenteraad vóór een bepaalde vergadering met een nota te komen.

De drie casussen vormen een continue bevestiging van het optreden van dit soort 
processen. Er is geen ‘deadline’ te vinden die vanuit de aard van de zaak is gefor-
muleerd, zeker de helft van alle gesprekken die beleidsambtenaren voeren worden 
gevoerd met mensen die vanwege hun formele positie dienen te worden betrokken. 
En ook dat in Gouda bij het aanvragen van de oudkomersmiddelen een belangrijke 
rol werd gespeeld door het feit dat het ‘laten lopen’ van rijksmiddelen een doodzonde 
is voor een lokale ambtenaar – een wetmatigheid die ook in beide andere gemeenten 
te zien is – behoort tot dit institution-based behaviour.

De casussen maken daarbij ook inzichtelijk wat de praktische meerwaarde van deze 
instituties is. Als iedereen voor iedere afspraak, ieder gesprek of ieder stukje lees-
werk een uitgebreide analyse zou gaan maken van het nut van die activiteit in het 

62 Voor een kritiek op dit onderscheid zie Goldmann (2005). Noordegraaf (2000: 275) wijst erop dat 
er niet sprake is van één ‘logic of consequence’. Min of meer conform de stromen in het Garbage Can 
Model bestaan er meerdere 'logic of consequences', die echter geen van allen de dagelijkse werk-
zaamheden van actoren bepalen.
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licht van het uiteindelijke doel en vervolgens een rationele weging zou maken van 
dit nut, tegen het potentiële nut van alle mogelijke andere acties, zou er van activi-
teit uiteindelijk sowieso weinig sprake meer zijn. Als er geen (expliciete of impli-
ciete) ‘regels’ waren geweest over wie, wat, waar en hoe, zou er wellicht nog steeds 
geschreven worden aan het eerste meerjarenplan oudkomers in Gouda, zou Emmen 
nog steeds niet hebben besloten welke thema’s en welke wijken in het gsb zouden 
worden opgenomen, en zou in Amsterdam nog geen les aan een inburgeraar zijn 
gegeven.

Isomorfie als kenmerk van de inrichting van organisatiestructuren
In de institutionalistische stroming is er behalve aandacht voor de intra-organisato-
rische instituties die het dagelijks handelen van leden van organisaties beïnvloeden, 
ook aandacht voor de invloed van externe factoren op de inrichting van organisa-
ties.63 Het denken over organisaties als instrumenten ‘enigineered to do a job’ bevat 
immers de aanname dat de vorm van organisaties wordt bepaald door de taak die 
uitgeoefend moet worden. Met name in de Verenigde Staten is veel (vergelijkend) 
onderzoek gedaan naar de inrichting van organisaties in relatie tot hun succes. Een 
belangrijke eerste conclusie uit dit onderzoeksveld is dat organisaties, met name 
binnen een sector, erg veel op elkaar lijken. Dat lijkt in eerste instantie te suggereren 
dat er sprake is van een optimale op het betreffende taakgebied toegesneden organi-
satiestructuur.

De tweede conclusie van dit onderzoeksgebied echter, logenstraft deze gedachte. 
Er is namelijk nauwelijks een verband waar te nemen tussen de structuur van orga-
nisaties en hun succes. Organisatieveranderingen worden maar zelden doorgevoerd 
op basis van de vraag hoe taken het meest effectief of efficiënt kunnen worden 
uitgevoerd. Blijkbaar zijn er andere factoren die ertoe bijdragen dat de structuren van 
organisaties in een bepaald taakveld vaak op elkaar lijken en de neiging hebben om 
hetzelfde type ontwikkeling door te maken. Ook als het gaat om de inrichting van 
organisaties lijkt er sprake van een ‘logic of appropriateness’: organisaties worden 
ingericht conform in deze omgeving geldende regels omtrent de ‘goede’ of ‘pas-
sende’ inrichting van organisaties.

‘Organisaties worden bij hun vormgeving in sterke mate beïnvloed door hun omgeving, 
maar daarbij zijn de meest bepalende krachten niet gericht op vergroting van doeltreffend-
heid en doelmatigheid, maar veeleer een tegemoetkoming aan sociale en culturele vormen 
van pressie om zich te conformeren aan “conventional beliefs”‘ (Lammers et al. 1997: 401).

63 Aandacht voor de institutionele factor in organisaties is al zo oud als het institutionalism zelf. Al 
in1957 wijst de ‘oer-institutionalist’ Selznick op het feit dat vrijwel alle organisaties in meerdere of 
mindere mate onderhevig zijn aan een proces van institutionalisering, waardoor ze meer worden 
dan alleen maar een ‘rationeel instrument’. 'The term “organization” […] suggests a certain bare-
ness, a lean, no-nonsense system of consciously co-ordinated activities. It refers to an expendable 
tool, a rational instrument engineered to do a job. An “institution”, on the other hand, is more 
nearly a natural product of social needs and pressures – responsive, adaptive organism' (Selznick 
1957: 4-5).
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In de institutionalistische literatuur over organisaties is veel aandacht voor dit 
fenomeen, dat isomorfie wordt genoemd. In hun klassieke artikel over dit onderwerp 
onderscheiden DiMaggio en Powell (1983) drie typen isomorfie, ieder met een eigen 
drijvende kracht.

De eerste is normatieve isomorfie. Het betreft hier de invloed van normen die in 
een bepaalde tijd als ‘objectieve waarheid’ worden ervaren. Dat wil niet zeggen dat ze 
dat ook zijn. Het wil simpelweg zeggen dat het de verinnerlijkte overtuigingen zijn 
van diegenen die werkzaam zijn in het management van een sector én van degenen 
die hen daarin sturen of anderszins beïnvloeden (Lammers et al. 1997: 401). Voor-
beelden van dergelijke normen – waarvoor de empirische bewijsvoering zelden een-
duidig of overtuigend is (Pollitt en Bouckaert 2004) – zijn: ‘marktwerking leidt tot 
grotere efficiëntie’, ‘het dichten van de kloof tussen burger en bestuur leidt tot een 
groter vertrouwen in de overheid’, ‘hoe hoger de professionaliteit van de medewer-
kers van een organisatie, hoe platter de organisatiestructuur moet zijn’ of ‘schaalver-
groting leidt tot lagere overhead’.

Een belangrijke ‘verspreidingsbron’ voor deze vorm van isomorfie zijn de oplei-
dingen van managers. Met het ‘emanciperen’ van het management tot een eigen 
professie (Wilensky 1964; Noordegraaf 2004b) – met eigen basis-, vervolg- en 
bijscholingsopleiding en een eigen canon – wordt de inhoudelijke basis waarop 
keuzes omtrent het inrichten van organisaties worden gebaseerd steeds gelijkvormi-
ger. Voor zover het gaat om empirische bewezen kennis omtrent de uitwerking van 
bepaalde organisatorische verbeteringen kan worden gesproken van ‘verbetering’ 
van het management. Een belangrijk deel van de gehanteerde concepten is echter 
meer theoretisch van aard (Rainey 2003) of zelfs überhaupt nauwelijks wetenschap-
pelijk onderbouwd (Pollitt en Bouckaert, 2004). In dat geval is niet zonder meer 
sprake van verbetering van de effectiviteit van organisaties, maar simpelweg van 
trends in de verandering van organisatiestructuren (Rainey 2003). In de casussen 
zien we dit bijvoorbeeld terug in de gemeentelijke organisatie van Amsterdam, die 
gedurende de onderzochte periode in een continue staat van reorganisatie verkeert 
en in Emmen, waar men een ingewikkelde en intern tegenstrijdig organisatie-
model voor lief wordt genomen, omdat men zo graag ‘programmamanagement’ wil 
 invoeren.

Het tweede type isomorfie dat DiMaggio en Powell onderscheiden is imitatie.64 
Dimaggio en Powell laten zien dat met name organisaties die ontevreden zijn over 
het eigen functioneren of over de eigen effectiviteit naar deze vorm van nabootsing 
grijpen. Daarbij worden de vragen of de hogere effectiviteit van het ‘voorbeeld’ 
slechts wordt veroorzaakt door de nageaapte structuurwijziging én of de omstandig-
heden in de eigen organisatie eigenlijk wel voldoende lijken op die in het origineel 
om het voorbeeld te volgen doorgaans genegeerd (Lammers et al. 1997; Frederickson 
en Smith 2003; Rainey 2003). Voorbeelden van dit type isomorfie zijn het oprichten 

64 Zie paragraaf 7.6.
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van ‘webwinkels’ door bestaande winkelketens, het privatiseren of outsourcen van 
voorheen interne facilitaire diensten of de opmars van ‘branding’ in de gemeente-
wereld.65

Een belangrijke bron voor de verspreiding van modellen vormen adviesbureaus. In 
Nederland heeft bijvoorbeeld adviesbureau Twijnstra Gudde op basis van onderzoek 
een eigen werkwijze voor overheidsorganisaties ontwikkeld (programmamanage-
ment) die zij in veel gemeenten invoeren. In de casussen zien we dat bijvoorbeeld 
terug in Emmen. Maar ook het op grote schaal verspreiden van stimuleren van best 
practices door de Taskforce Inburgering kan als een mechanisme voor imitatie-
isomorfie worden gezien.

De derde vorm van isomorfie die DiMaggio en Powell onderscheiden betreft afge-
dwongen isomorfie. Het gaat dan om veranderingen in organisaties die niet worden 
doorgevoerd om redenen van interne effectiviteit, maar die door de buitenwereld 
worden voorgeschreven. Vaak gaat het dan om regels die de overheid stelt, hoewel 
ook branche-organisaties de bron kunnen zijn. In het bedrijfsleven komt daarnaast 
steeds vaker voor dat aandeelhouders, banken of accountants eisen stellen aan de 
organisatie van bedrijven. Lammers et al. (1997) noemen de fusiegolven in de Neder-
landse zorg en onderwijswereld als voorbeeld van door de overheid afgedwongen of 
zelfs regelrecht opgedragen gelijkvormigheid. Voorbeelden buiten de overheid zijn 
bijvoorbeeld de wettelijke plicht tot het hebben van een ondernemingsraad en de 
opsplitsing van bedrijven op instigatie van de antikartelwetgeving.

Cruciaal bij het denken over isomorfie is de gedachte dat (veranderingen in) orga-
nisationele structuren veelal een eigen rationaliteit hebben die weliswaar bijdraagt 
aan een positieve beeldvorming over de organisatie, maar die niet is gebaseerd op de 
vraag hoe de organisatie het best zijn taken kan uitoefenen.

‘Normatieve pressies en nabootsingsprocessen (…) kunnen ertoe leiden dat binnen een 
bepaalde institutionele of maatschappelijke sector isomorfie (vormgelijkheid) optreedt. 
Binnen zo’n sector is dan sprake van standaardisering en uniformering doordat het gros 
van de organisaties een aantal vormelementen, organisatiestructuren en procedures heeft 
overgenomen, die in dat institutionele milieu zijn gaan gelden als het waarmerk van 
legitimiteit. Deze structurele conformiteit aan het institutionele milieu vergroot de over-
levingskansen en de stabiliteit van de organisatie, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs bij 
te dragen aan een betere taakvervulling. De institutionele verwachtingen komen dikwijls 
geheel los te staan van rationeel technische overwegingen ten aanzien van de inrichting 
van de organisatie” (Lammers et al. 1997: 402).

Het zou derhalve een misvatting zijn om te verwachten dat de inrichting van organi-
saties wordt bepaald door overwegingen van technische rationaliteit. Organisaties 

65 Door veel auteurs wordt ook het New Public Management als een voorbeeld van isomorfie aange-
haald (bijvoorbeeld Noordegraaf 2004; Pollitt en Bouckaert 2004; Van Gunsteren 2006).



261Analyse

worden veranderd conform trends in het denken over organisaties. Deze trends 
kennen veelal een eigen momentum. Ze bestaan uit een korte periode waarin een 
aantal voorlopers op eigen houtje veranderingen in de organisatie doorvoert. Deze 
kúnnen gebaseerd zijn op overwegingen rond taakvervulling. Maar ze kunnen ook 
een reactie zijn op – al dan niet formele – veranderingen in de omgeving. Als deze 
voorlopers ‘succesvol’ zijn, in de zin dat hun omgeving positief op de veranderin-
gen reageert, zullen de voorlopers al snel op grote schaal navolging krijgen. Soms 
worden ze simpelweg nageaapt. In andere gevallen worden formele institutionele 
factoren zo gewijzigd dat aanpassing wordt afgedwongen. Op deze manier kan snel 
een mode ontstaan in het denken over organisaties, die om zich heen grijpt en zich 
uiteindelijk in de laatste fase zelfs kan omvormen tot een vorm van normatieve of 
afgedwongen isomorfie. Zo laten DiMaggio en Powell (1991 [1987]) in een studie naar 
de Amerikaanse theaterwereld zien dat eerst een aantal in nood verkerende theaters 
de organisatorische structuur van succesvolle theaters begint te kopiëren. Deze 
‘mode’ grijpt binnen enkele jaren zover om zich heen, dat er uiteindelijk ook druk 
ontstaat om dit organisatiemodel te kiezen voor organisaties waarmee het helemaal 
niet slecht gesteld was. Extra wrang daarbij is dat de auteurs tevens duidelijk maken 
dat de overgenomen aanpassingen in de organisatiestructuur zelden of nooit leiden 
tot een verbetering van de situatie bij de noodlijdende theaters, terwijl een aantal van 
de goedlopende theaters door de verandering zelf in de problemen wordt gebracht. 
In alle gevallen verdwijnt echter de relatie met de taakuitoefening van de organisatie. 
De focus verschuift van technische rationaliteit naar externe legitimiteit, met als 
gevolg dat efficiëntie en effectiviteiten afnemen.

‘Door deze omvangrijke processen van wat [...] “collectieve organisatieverandering” 
is genoemd, worden volgens Powell en DiMaggio op grote schaal allerlei inefficiënte 
en ineffectieve organisatievormen en -praktijken in stand gehouden en zelfs tot bloei 
gebracht. Hierdoor is een grote mate van irrationaliteit en immobiliteit in de wereld van 
organisaties te constateren” (Lammers et al. 1997: 410).

De functie van ‘onhandigheid’
Ondanks een retoriek die wijst op het tegenovergestelde, worden de acties van 
organisaties en leden van organisaties dus niet doelrationeel vormgegeven. Bruns-
son (1989) heeft er daarbij op gewezen dat hier geen sprake is van ‘disfunctioneren’. 
Iedere organisatie heeft de dubbele taak om enerzijds ‘productie’ te genereren, 
terwijl anderzijds ‘legitimiteit’ (in de ogen van de omgeving) wordt gerealiseerd. Het 
is daarbij niet vanzelfsprekend dat beide elementen hand in hand gaan. In tegendeel, 
de eisen die worden gesteld aan de productie hebben vaak consequenties die voor de 
legitimiteit slecht uitpakken. Zo staat de druk op bijvoorbeeld koffieproducenten om 
goedkoop te zijn op gespannen voet met de legitimiteitsverwachting dat de produc-
ten niet onder slechte arbeidsomstandigheden of met behulp van kinderarbeid tot 
stand komen. Een ‘slimme’ organisatie, aldus Brunsson, is hypocriet en internali-
seert gewoonweg twee productieprocessen. De ene richt zich op de productie van 
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legitimiteit (Brunsson noemt dit de talk-functie) de ander richt zich op de productie 
van eindproducten (de action-functie). Het is daarbij niet verstandig om beide func-
ties in de processen te dicht aan elkaar te koppelen: dat zou alleen maar tot inertie 
leiden.

March komt tot soortgelijke conclusies in zijn studie van het functioneren van 
organisaties.66 Ook hij onderscheidt een legitimerende en een producerende ‘rol’ van 
organisatieonderdelen, maar wijst er daarnaast op dat ook de productieprocessen 
zelf vaak niet van interne tegenstrijdigheid zijn ontbloot. In de casussen Gouda en 
Amsterdam staan bijvoorbeeld de productie van ‘uitstroom uit de bijstand’ en de 
productie van ‘inburgering’ op gespannen voet met elkaar, evenals de repressieve 
vormgeving van de inburgeringsplicht enerzijds en het beleid dat zich richt op ver-
bondenheid en ‘erbij horen’ anderzijds. March (1988) wijst erop dat organisaties deze 
interne spanning oplossen door onderwerpen bij verschillende afdelingen onder te 
brengen, die niet al te veel en vaak met elkaar te maken hebben. Simpel gezegd: als 
je als organisatie meerdere doelen hebt die met elkaar in conflict zijn, zorg je dat de 
mensen die zich hiermee bezig houden in de praktijk geen last van elkaar hebben.

‘Despite conventional modern ideologies advocating the confrontation and resolution of 
conflict, organizational experience with conflict indicates that institutions that would 
otherwise be seriously threatened by internal inconsistencies are able to sustain themselves 
for longer periods by buffering inconsistent demands from each other’ (March 1988: 8).

Deze werkwijze heeft wel als gevolg dat een organisatie die wordt geconfronteerd 
met grote hoeveelheden inconsistenties en ambiguïteit, om te overleven een com-
plexe interne structuur moet hebben, en dan per definitie meer als op en top efficiënt 
of lean and mean kan zijn.67 De opvallende ‘redundantie’ van veel organisatorische 
processen heeft volgens March dus een duidelijke functie.

Interessant daarbij is dat de leden en leiders van een organisatie weten dat de zaken 
zo werken en dus ook geen al te hoge verwachtingen koesteren omtrent het bereiken 
van de formele doelstellingen van organisatieonderdelen.

‘Slack adjustment and aspiration adaptation are, in effect, alternative mechanisms for 
bringing organizational goals and organizational performance together’ (March 1988: 11).

Koppelen we dat inzicht aan de casussen, dan vinden we een verklaring voor het feit 
dat de in de ogen van de ‘objectieve’ buitenstaander bedroevende resultaten bij de 

66 Vergelijk ook Meyer en Rowan (1991) die beschrijven hoe organisaties hun primaire proces afscher-
men van de omgeving en bewust investeren in ‘ceremoniële conformiteit aan institutionele verwach-
tingen’, die extern aan organisatie liggen (ook Lammers et al. 1997: 404-405).

67 In de organisatiewetenschappen wordt gesproken van organizational slack als het deel van de organi-
satie dat in strikte zin niet noodzakelijk is. Vergelijk: Niskanen 1971; Geveke en Steunenberg 1995.
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betrokkenen bínnen de bij de casussen betrokken organisaties niet tot schaamte of 
verontschuldigingen leiden. De geïnterviewden zien allemaal wel mogelijkheden tot 
verbeteringen of zaken die in retrospectief niet zo geslaagd waren, maar beoordelen 
zonder uitzondering het (uit)gevoerde beleid en de manier waarop dat is verlopen 
als gematigd positief. Binnen organisaties lijkt niemand zich al te druk maken over 
het niet halen van resultaten of het afwijken van geplande activiteiten. Een verschijn-
sel dat Gilsing in zijn studie van het – eveneens tot het sociale domein behorende – 
lokale jeugdbeleid ook al vond.

‘Ruim 80% van de instellingen […] denkt dat zij van de geformuleerde beleidsdoelen zullen 
afwijken’ (Gilsing 2005: 156).

Ingewikkelde organisatie
Het denken van March vormt slechts een bijzondere variant op het klassieke denken 
over specialisatie en taakverdeling als raison d’être van organisaties.68 Organisa-
ties worden – aldus een oude maar nog steeds gebruikte definitie van Van Doorn 
– gekenmerkt door drie elementen: ze zijn gericht op het realiseren van heldere 
doelstellingen (finalisatie), ze werken met het principe van taakverdeling (functiona-
lisatie), wat tezamen leidt tot de noodzaak van coördinatiemechanismen (Lammers 
et al. 1997: 35-36). Het denken van Henry Mintzberg over processen van werkverde-
ling en bijbehorende coördinatieprocessen biedt een verdere aanscherping.69 Hij 
onderscheidt drie soorten van werkverdeling (parallellie, opeenvolging en reciproci-
teit) en vier soorten van coördinatie (wederzijdse aanpassing, standaardisering van 
werkprocessen, standaardisering van output en standaardisering van vaardigheden). 
De vormen van werkverdeling lopen op in complexiteit en de vormen van coördinatie 
passen bij steeds complexere vormen van werkverdeling.

Vanuit de casussen mag duidelijk zijn dat de complexe structuur van de organisa-
ties die bij het beleid betrokken zijn en de ‘grenzeloosheid’ van de maatschappelijke 
problemen waarom het gaat, ertoe leiden dat reciprociteit zo’n beetje het wezens-
kenmerk van de sociale pijler is.70 Een inzicht dat ook door de wrr naar voren is 
gebracht.

‘Grofweg laat dit proces [de historische ontwikkelingsgang van het veld van maatschap-
pelijke dienstverlening; jh] zich begrijpen als een proces van toenemende diversiteit, wat 
heeft geresulteerd in sectoren die moeten worden gekenmerkt als bij uitstek complexe, meer-

68 Systeemdenkers als Easton, Parsons, Luhmann en Willke interpreteren het fenomeen ‘organisatie’ 
historisch als een reactie op de vanaf de Verlichting snel toenemende hoeveelheid kennis, waardoor 
het niet langer mogelijk was om als individu de complexe omgeving voldoende te overzien om tot 
(goede) besluiten of (de juiste) actie te komen. Vergelijk Luhmann 1959; Willke 1992.

69 Deze toepassing van Mintzbergs werk wordt in Lammers et al. (1997) toegeschreven aan Godefroij 
(p. 225).

70 Anderen spreken in dit verband van interdependentieketens: Koppenjan en Klijn 2004; wrr 2004; 
Eijlander en Lauwrier 2004; Hupe et al. 2000.
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lagige politieke velden waarop meerdere actoren zich op grond van verschillende belangen 
met elkaar uiteenzetten’ (wrr 2004: 32).

En daarmee wordt ook helder dat waar het de coördinatie van de ‘producten’ van 
de sociale pijler betreft, standaardisering van vaardigheden het hoogst haalbare 
is. Met andere woorden, het is niet mogelijk om vanuit het hogere management of 
het bestuur het overzicht zo te behouden dat er dermate heldere instructies kunnen 
worden gegeven dat de deelproducten uiteindelijk op elkaar aansluiten en de kwa-
liteit is gewaarborgd door de inhoud, het werkproces of zelfs maar de resultaten 
van het werk voor te schrijven. Volgens Mintzberg kan in dit geval alleen worden 
gestuurd op de vaardigheden van de medewerkers, die zowel inhoudelijk als commu-
nicatief zullen moeten zijn.

Dit strookt met het beeld uit de casussen dat het de beleidsmedewerkers zélf zijn 
die keer op keer het wiel moeten uitvinden, niet alleen als het gaat om de inhoud van 
het beleid, maar ook waar het gaat om de vormgeving van de processen. Het strookt 
bovendien met het beeld dat er behoorlijke afstemmingsproblemen kunnen zijn 
juist met die zaken die niet inhoudelijk dichtbij het onderwerp liggen. Beleidsmede-
werkers (en hun managers) zijn prima in staat om middels communicatie afstem-
ming te zoeken met collega’s met aanverwante portefeuilles. Maar hun producten 
zijn kwetsbaar voor zaken die zich binnen een andere sector of op een ander niveau 
afspelen en die zich daarmee in een andere logica voltrekken. De reorganisatie op 
de afdeling Sociale Zaken in Gouda onttrekt zich aan het blikveld van de projectlei-
der oudkomers, waardoor zij als haar project start met een andere organisatie dan 
verwacht wordt geconfronteerd. Als het ‘Taaloffensief’ in Amsterdam op papier staat 
moet wethouder Oudkerk plotseling aftreden en is het project politiek besmet. De 
welzijnsstichting in Emmen gaat failliet omdat de politiek het zat is om gaten in de 
exploitatie met de mantel der liefde te bedekken. Voor de uitvoering van een aantal 
deelprojecten in Emmermeer en Zwartemeer betekende dat ‘einde verhaal’.

Onheldere rollen
Opvallend is verder dat de theorieën, zoals die hierboven zijn beschreven, met elkaar 
gemeen hebben dat er weinig aandacht is voor rollen, taken en (formele) posities. 
Waar het beleidsdebat en zelfs de beleidspraktijk zijn doorspekt van noties als ver-
antwoordelijkheden, taken en rollen, zijn dergelijke noties in de beschrijving van de 
praktijk in de casussen én in de pogingen om deze praktijk te verklaren nagenoeg 
afwezig. Schijnbaar behoren dergelijke concepten eerder tot het domein van talk 
(Brunsson 1989) en speak (Noordegraaf 2000) dan van action (Tjeenk Willink 2002).

Een aantal van de auteurs gaat expliciet in op de positie van actoren tot elkaar. 
Kingdon wijst er bij voortduring op dat individuele actoren in de praktijk een rol 
spelen in processen in zowel de politieke, de beleids- als de probleemstroom en 
waarschuwt voor een identificatie van actoren met stromen (Kingdon 1995: 11, 162). 
Voor de Nederlandse situatie spreken Hupe et al. (2000) van het hybride karakter van 
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het publieke domein als wezenskenmerk van de Nederlandse samenleving. Kwek-
keboom wijst op de rolvermenging van beleidsambtenaren en (grotere) uitvoerings-
instellingen.

‘Gemeenten bemoeien zich volgens de instellingen te veel met de uitvoering, terwijl de 
(monopolie-)instellingen op de stoel van de beleidsvoerder plaatsnemen, al was het maar 
omdat de gemeenten niet altijd voldoende informatie en professionele deskundigheid bezit-
ten om het beleidsproces te sturen’ (Kwekkeboom 2002: 41).

De wrr (2004) spreekt van het gemengde en relationele karakter van de maatschap-
pelijke dienstverlening die in interactie tussen cliënt, professional, dienstverlener en 
overheid tot stand komt. De raad wijst erop dat binnen een dergelijk gemengd stelsel 
het rigide denken in termen van of-of tegenstellingen de werkelijkheid tekort doet.71

‘In het politieke en wetenschappelijke debat komt dat [gemengde en relationele] karakter 
onvoldoende uit de verf. De discussie wordt momenteel gedomineerd door vragen die als 
‘dichotomieën’ zijn geformuleerd […] deze dichotomieën doen geen recht aan de veelzijdig-
heid van de maatschappelijke dienstverlening’ (wrr 2004: 10).

In de casussen is het hybride karakter van het stelsel herkenbaar in bijvoorbeeld de 
onduidelijke posities van roc’s en welzijnsinstellingen tussen markt en overheid, in 
de geïnstitutionaliseerde positie van niet-overheidsorganisaties in beleidsprocessen, 
in de onduidelijke status van ‘inburgering’ als doel of middel, in het ‘meewerkend 
voorman’-schap van de ambtelijk projectleider in Gouda in de uitvoering van de 
brugprojecten.

Koppenjan en Klijn voegen aan het lijstje van de wrr nog het onderscheid tussen 
politiek en ambtenaren aan toe. Zij constateren met betrekking tot het zogenaamde 
‘primaat van de politiek’:

‘This doctrine, as well as the underlying institutional rules of the game, provides a stark 
contrast with the daily practice of decision making processes’ (Koppenjan en Klijn 2004: 
111).

Zij baseren zich daarbij enerzijds op de vele onderzoeken die hebben aangetoond dat 
veel ‘politieke’ keuzes in de praktijk door ambtenaren worden beïnvloed, voorge-
kookt en soms zelfs gemaakt. Daarnaast wijzen ze op het onderzoek van Lipsky, die 
tot de conclusie kwam dat politieke besluiten en zelfs uitgeschreven beleid zo breed 
en ongespecificeerd zijn dat er in de uitvoeringspraktijk sprake is van grote discreti-

71 De dichotomieën die de wrr benoemt, zijn markt óf staat, management óf professional, vraagstu-
ring- óf aanbodsturing, beleid óf uitvoering, doelen óf middelen en kaderstelling óf mandatering.
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onaire ruimtes. Hierdoor bepalen ook uitvoerders in de praktijk de inhoud van beleid 
(en bedrijven zij politiek).

‘[T]he decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the devices they 
invent to cope with uncertainties and work pressures, effectively become the public policies 
they carry out. I argue that public policy is not best understood as made in legislatures or 
top-floor suites of high-ranking administrators, because in important ways it is actually 
made in the crowded offices and daily encounters of street-level workers’ (Lipsky 1980: 
xii).72

De wrr pleit er met name voor om het gemengde karakter van de maatschappelijke 
werkelijkheid niet te negeren. Dat wil echter niet zeggen dat de Raad geen oog heeft 
voor de nadelen, zoals de zogenaamde joint decision trap. Deze ‘val’ houdt in dat door 
de hoge mate van verwevenheid alleen gezamenlijke besluiten en actie mogelijk zijn. 
De optie om een eigen koers te varen is niet langer aanwezig.

‘De zwakte [van een gemengd bestel] ligt in de geringe mate van flexibiliteit en verander-
bereidheid als er zich onenigheid tussen belanghebbenden voordoet’ (wrr 2004: 33).73/74

In de casuïstiek springt natuurlijk met name de deadlock tussen het Amsterdamse 
roc en de gemeente als voorbeeld in het oog, maar ook de onenigheid tussen de 
twee betrokken beleidsafdelingen in Gouda of de verschillen van inzicht tussen de 
leden van het directieteam in Emmen kunnen worden geïnterpreteerd als voorbeel-
den van een situatie waarin wederzijdse afhankelijkheid gecombineerd met verschil 
van inzicht leidt tot inertie.

7.9 New Public Management onder vuur

Aan het slot van dit hoofdstuk gaan we tenslotte nog even expliciet in op het felle 
debat dat in de afgelopen periode is ontstaan over het New Public Management 

72 Vergelijk Noordegraaf 2006: 200: 'De “grote” of geïnstitutionaliseerde politiek gaat over grenzen, 
maar die grenzen zitten in concrete uitvoeringspraktijken. Zowel het creëren als oprekken van 
grenzen gebeurt in alledaagse praktijken'. Of Hertogh (2006: 31): 'Bij elkaar opgeteld leveren deze 
drie misverstanden een beeld op van uitvoeringsorganisaties dat op belangrijke punten afwijkt van 
het beeld in de alledaagse praktijk. Dit heeft bovendien grote gevolgen voor de rol van het recht in 
het openbaar bestuur. De meest verregaande conclusie die op basis van het hierboven behandelde 
onderzoek kan worden getrokken, is dat de betekenis van het recht in uitvoeringsorganisaties niet 
wordt bepaald door het primaat van de wetgever, maar door het primaat van de praktijk. Het is niet de 
wetgever die de praktijk van uitvoeringsorganisaties stuurt. Het zijn, omgekeerd, de uitvoeringsor-
ganisaties zelf die bepalen wanneer en in welke mate ze zich laten sturen door de wetgever'. 

73 Deze geringe veranderbereidheid is volgens Kingdon (1995: 128) overigens een kenmerk van alle 
‘beleidsgemeenschappen’. 

74 Voordelen zijn er ook: 'de uitwisseling van kennis, het genereren van draagvlak en de hoge mate van 
institutionele integratie' (wrr 2004: 33).
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(npm). In hoofdstuk 1 hebben we geconstateerd dat vrijwel alle kritiek op de effecti-
viteit van de sociale pijler onder die noemer kan worden geschaard.

In met name de bestuurskundige literatuur is echter al enige tijd sprake van een 
golf van kritiek op de uitwerking van npm in de praktijk. Empirisch onderzoek naar 
de uitwerking van npm in verschillende landen laat Pollit en Bouckaert verzuchten:

‘Reform-watching in public management can be a sobering pastime. The gaps between 
words and deeds, and between the view from the top and the experience at the grassroots 
are frequently so wide as to provoke scepticism or – according to taste – cynicism. The pace 
of underlying, embedded achievements tends to be so much slower than the helterskelter 
cascade of new announcements and initiatives. […] One becomes accustomed to hearing 
large claims touted and to discovering, subsequently, that these are founded on precious 
little in the way of […] evidence’ (Pollitt en Bouckaert 2004: 199).

Op andere plekken in hun overzichtswerk uit 2004 constateren beide auteurs voorts 
dat:
– de tijdhorizon van de politiek altijd al te kort was om te ‘wachten’ op hervor-

mingsresultaten (p. 7);
– dat deze tijdshorizon bovendien steeds korter wordt (p. 8);
– de intentiegraad van hervormingen eerder wordt over- dan onderschat (p. 26).

‘The real world is usually more untidy, with poorly specified visions of the future, inade-
quate analyses of the status quo, and partial and sometimes conflicting or oscillating 
trajectories for different aspects of the administrative apparatus’ (Pollitt en Bouckaert, 
2004: 66).

– de macht en rationaliteit van besluitvorming door een elite van politici en ambte-
naren niet overschat moet worden (p. 27);

– de kosten van ‘verandering’ door hervormers systematisch worden onderschat 
(p. 32);

– voor politici de winst van dit soort operaties – voor zover aanwezig – schuilt in het 
aankondigen, niet in het doorvoeren (p. 36);

– politici zich in de praktijk helemaal niet beperken tot het nemen van strategische 
keuzes en het overlaten van de realisatie aan professionele managers (p. 150).75

75 Als voorbeelden van onderwerpen waar politici zeker niet de zelfbeheersing zullen hebben om de 
uitvoering met rust te laten noemen beide auteurs ‘social security, health care, education, prison 
service’ (Pollitt en Bouckaert 2004: 7), allemaal onderwerpen in of op de rand van de sociale pijler. 
Daarnaast wijzen ze erop dat deze logica extra geldt in consensusstelsels, zoals in Nederland: “In 
these environments clear statements of strategies and priorities may actually prove counterproduc-
tive; the ability to be all things to all (wo)men is much more usefull. Nothing in npm can change 
this political dynamic' (Pollitt en Bouckaert 2004: 151). 
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‘There seems little evidence that this is a credible vision of any likely reality. Most senior-
politicians, in most countries, have not be trained for such a role, and the pressures on 
them are not likely to encourage them to adopt it. They may learn the rhetoric […] but not 
much more’ (Pollitt en Bouckaert 2004: 150).

Soortgelijke observaties over de grote afstand tussen de aard van de werkelijkheid en 
de retoriek die daar vanuit het npm overheen wordt gelegd, worden gemaakt door 
vele andere auteurs.76

Waar komt het grote verschil tussen ‘speak’ en ‘realiteit’ vandaan?
Op de academische consensus over de gebrekkige realiteitswaarde van het npm-
wereldbeeld, volgt een academische discussie over het juiste antwoord op de 
waarom-vraag. Enkele auteurs lijken er niet van overtuigd dat moderne publieke 
managers altijd zelf geloven in het wereldbeeld dat ze hanteren. Noordegraaf (2000: 
275) duidt het gebruik van de npm-retoriek bijvoorbeeld vooral instrumenteel. Het 
dient om aandacht van stakeholders te trekken, als normatief kader om keuzes te 
maken en als manier om de actor een ‘illusie van controle’ te geven. Ook Ringeling 
zoekt het in de psyche van de moderne hoogopgeleide werknemer, maar wel op een 
negatievere manier. Hij geeft als verklaring dat ambtenaren er beter van worden als 
ze zichzelf als publieke managers neerzetten en:

‘Er is voor leidinggevende ambtenaren ook alle reden om op die toer te gaan. Het betekent 
zoveel als hun professionele emancipatie’ (Ringeling 2002: 15).

Veel andere auteurs gaan er echter (impliciet) vanuit dat publieke managers zelf gelo-
ven wat ze claimen en wijzen erop dat het de werkelijkheid is die zich aan dit soort 
opgelegde rationaliteit en logic of consequence onttrekt. Hoofdstuk 7 en 8 bieden vele 
voorbeelden van deze opvattingen.

Een derde groep auteurs kiest een ander perspectief en wijst er op dat er in de ele-
menten van het npm zélf contradicties zitten, waardoor de werkelijkheid wel onrecht 
gedaan móet worden. Pollitt en Bouckaert benoemen een tiental intrinsieke span-
ningen in het npm (2004: 180-181). Er is een intrinsieke spanning tussen de ambities,
– om het primaat van de politiek te versterken en tegelijkertijd de overheidsmanager 

meer ruimte te geven en de klant centraal te stellen;
– om flexibiliteit en innovatie na te streven en tegelijkertijd betrouwbaar te zijn en 

vertrouwen van burgers te winnen;
– om te bezuinigen en tegelijkertijd de prestaties van de publieke sector te verbete-

ren;

76 Voor een goed beeld zie Noordegraaf (2000) die als hoofdconclusie trekt dat de management-speak 
van publieke managers niet of nauwelijks relatie heeft met de ‘politics, paper and meeting driven’ 
realiteit van hun werkdagen. 
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– om de aanspreekbaarheid van de overheid te vergroten en tegelijkertijd het aantal 
terreinen waarop de overheid aanwezig is te beperken;

– om werknemers te motiveren en de werkcultuur te veranderen en tegelijkertijd 
zowel de individuele baanzekerheid als het totale ambtenarenbestand te verklei-
nen;

– om bureaucratie en papierwerk te verminderen en tegelijkertijd managers scher-
per op hun verantwoordelijkheid aan te spreken;

– om meer taakspecifieke organisaties in te richten en tegelijkertijd horizontale 
afstemming te willen bevorderen;

– om mandaten en verantwoordelijkheden te decentraliseren en tegelijkertijd een 
betere programmacoördinatie na te streven;

– om effectiviteit te verhogen en tegelijkertijd managers strengen te controleren;
– om kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd kosten te besparen.

Het is daarbij niet hun stelling dat deze spanningen fundamenteel zijn. Hun conclu-
sie over de vraag of deze intrinsieke spanningen in het npm in de praktijk overwon-
nen kunnen worden kan als ‘realistisch’ worden gekenschetst: er is vrijwel nooit 
sprake van pure (onmogelijke) tegenstellingen, maar vrijwel altijd van spanningen 
die slechts onder zeer bepaalde omstandigheden opgelost kunnen worden. Zo con-
stateren ze over de laatste spanning: ‘quality is “free” under certain circumstances, 
not always’ (p. 181).

De conclusie kan worden getrokken dat veel van wat npm wil, in theorie mogelijk 
is, maar in de praktijk vrijwel nooit te realiseren. De adjunct-directeur/controller 
van de dienst Stadszaken in Tilburg gedurende de jaren negentig, een voorloper in 
Nederland op het gebied van ‘modern management’, concludeerde in 2001 dat pure 
effectsturing – de meest zuivere vorm van rationeel beleid – voor overheidsbeleid niet 
aan de orde kan zijn.

‘Er zijn echter vele belemmeringen waardoor effectsturing niet kan werken als een alomvat-
tend rationeel sturingsconcept waarop een overheidsbestuur kan sturen en afrekenen. […] 
Wie effectsturing ziet als hét plannings- en controle-instrument, dat alle beleidsontwik-
kelingen stuurt en hét toetsingskader vormt voor de beoordeling van de effectiviteit van het 
overheidsbeleid, verwacht te veel’ (Woestenberg 2001: 39).

Pollit en Bouckaert komen tot hetzelfde oordeel. Na een overzicht te hebben gegeven 
van de verschillende voorwaarden waaraan situaties moeten voldoen, wil volledig 
succesvol npm tot de mogelijkheden behoren, vatten ze het kort en bondig samen.77

77 Overigens houden ze daarbij nadrukkelijk de mogelijkheid open dat ook ‘niet volledig effectief’ 
npm tot partiële positieve resultaten kan leiden.



270 Analyse

‘Taken together, this is a formidable list of requirements. Occasionally, it may be more 
or less met […]. Often, however, one or more important requirements can not be satisfied’ 
( Pollitt en Bouckaert 2004: 196).

7.10 Schaarste als basiskenmerk

In de vorige paragrafen is stilgestaan bij de veel hogere verklarende kracht van de 
beschreven theorieën en inzichten (Garbage Can, Kingdon, institutionalisme, et 
cetera) ten opzichte van meer op rationaliteit leunende theorieën van het npm. In 
deze paragraaf wordt kort ingegaan op een concept dat wellicht de cruciale factor is 
die het verschil tussen beide type theorieën verklaart: schaarste.

Binnen het institutionalisme is schaarste de dragende premisse voor het bestaan 
van instituties. De complexe wereld vraagt voortdurend om keuzes, omdat het aantal 
mogelijke acties vrijwel oneindig is, terwijl actoren te kampen hebben met een 
schaarste aan bijvoorbeeld informatieverwerkingscapaciteit. Om toch met complexi-
teit om te gaan ontstaan in de loop van de tijd patronen (al dan niet geformaliseerd 
in procedures, regels, organisaties, protocollen, normen, instellingen, et cetera) die 
de invulling van dagelijkse handelingen (gesprekken voeren, werkzaamheden ver-
richten, autorijden) als het ware vanzelfsprekend maken, en geen onderwerp van een 
rationeel keuzeproces.

March (1988: 2) wijst erop dat naast informatieverwerkingscapaciteit als ietwat 
abstractere categorie, tijd en aandacht (attention) in organisaties schaars zijn.78 
‘Attention’ is ook bij Kingdon het schaarse goed dat aan de basis van zijn denken ligt.

‘The agenda […] is the list of subjects or problems to which governmental officials […] 
are paying some serious attention at any given time. […] Out of the set of all conceivable 
subjects or problems to which officials could be paying attention, they do in fact seriously 
attend to some rather than others. So the agenda-setting process narrows this set of concei-
vable subjects to the set that actually becomes the focus of attention’ (Kingdon 1995: 3).79

Daarnaast haakt vrijwel iedereen aan bij Simon (1976), die stelt dat zelfs afgezien van 
de vraag of over een onderwerp überhaupt relevante kennis kan worden verzameld80, 

78 Een conclusie die wordt gedeeld door Hargrove en Glidewell (1990) en die door Noordegraaf (2000) 
als (goed werkend) uitgangspunt wordt gebruikt in zijn proefschrift. 

79 Voor ‘alternatives’ geldt hetzelfde principe (Kingdon 1995: 4), net als voor ‘oplossingen’: 'It seems 
inevitable that such overloading will occur. More solutions are available than windows to handle 
them' (Kingdon 1995: 176).

80 March maakt wat dit betreft het nuttige onderscheid tussen een empirische en een normatieve 
dimensie, waarbij met name de tweede vrijwel onmogelijk te ‘kennen’ is. 'Rational choice involves 
two kinds of guesses: guesses about future consequences of current actions and guesses about 
future preferences for those consequences' (March 1988: 269).
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in ieder geval in een concrete situatie altijd sprake zal zijn van gelimiteerde kennis en 
dus ‘bounded rationality’.

Hargrove en Glidewell (1990: 20) wijzen erop dat er daarnaast ook nooit voldoende 
geld is om alle ambities waar te maken en alle mogelijke goede ideeën te realiseren. 
Ook de wrr spreekt van ‘permanente budgettaire druk’ (wrr 2004: 39), Maarse 
(1986) van een chronisch gebrek aan hulpbronnen,81 en Kingdon wijdt een apart 
hoofdstuk aan ‘budgets’ die hij bestempeld als een speciaal probleem (Kingdon 
1995: 108) en een alles overstijgend kader (ibidem: 109).

Noordegraaf en Abma (2003) constateren ‘scarcity’ omdat de moderne overheidsor-
ganisatie meer in zijn algemeenheid lijkt te worden geconfronteerd met afnemende 
sturingsmogelijkheden, tengevolge van een immer meer globaliserende econo-
mie, burgers die meer en meer hun individuele autonomie onderstrepen, stijgende 
mobiliteit, afzwakkende grenzen van de natiestaat en een informatielandschap dat 
ten gevolge van ict-ontwikkelingen sterk verandert (Noordegraaf 2000: 20. Zie ook 
cpb/scp 2000; Willke 1997; Bovens et al. 1995; Bovens en Zouridis 2002).

In alle hier als verklaring gehanteerde theorieën en concepten wordt schaarste 
als een belangrijke contextfactor weergegeven. Daarbij gaat het om verschillende 
typen schaarste. Kennis, verwerkingscapaciteit, tijd, politieke steun, aandacht, geld, 
sturingsmogelijkheden; ze worden allemaal op één of meerdere plaatsen als schaars 
beschreven. Belangrijk om te begrijpen is, dat in het denken van deze auteurs de 
geconstateerde schaarste niet zoals bij de npm-denkers een anomalie is – een te 
herstellen management-fout –, maar een wezenskenmerk van de empirische wer-
kelijkheid van in ieder geval organisaties in een complexe, ambigue en ambivalente 
omgeving (rmo 2004: 3).

7.11 Conclusie

Aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat de praktijk in de drie casussen 
ondanks grote onderlinge verschillen ook een hoge mate van consistentie vertoont. 
Deze consistentie manifesteert zich niet in de vorm van netjes herkenbare over-
eenkomsten, maar gaat schuil in het totaalbeeld dat de casussen oproepen. Onder 
de onderlinge verschillen lijkt de fundamentele overeenkomst tussen de casussen 
te bestaan in de op het eerste gezicht onbegrijpelijke kluwen aan onmogelijke en 
onbegrijpelijke besluiten, onhandig, ongericht en niet rationeel handelen, hetgeen 
resulteert in een beeld waarin inefficiëntie en ineffectiviteit geen uitzondering, maar 
de regel lijken te zijn.

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat dit beeld uit de casussen op een groot 
aantal punten strookt met wetenschappelijke inzichten over hoe (mensen in) orga-

81 Op basis van Lipsky (1980).
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nisaties ‘werkelijk’ werken. Deze inzichten maken het op hun beurt mogelijk om de 
bevindingen uit de casussen verder te structureren.

Aard problemen maakt effectiviteit onwaarschijnlijk
In de eerste plaats is vastgesteld dat het in de sociale pijler vaak gaat om zogenaamde 
‘wicked problems’. Het betreft problemen die worden gekenmerkt door een intrin-
sieke ambiguïteit en ambivalentie, waarvoor niet zomaar de technologische kennis 
aanwezig is om de problemen op te lossen. Een eerste punt is dus dat het de proble-
men zélf zijn, die het werken in de sociale pijler lastig maken. Accepteren dat je te 
maken hebt met wicked problems, betekent ook dat je zeer bescheiden dient te zijn in 
je maakbaarheidsambities. De effectiviteit van beleid en interventies zal nooit hoog 
kunnen zijn.

Besluitvorming niet willekeurig, maar ook niet doelrationeel
Daarmee komen we aan een tweede lijn van inzicht uit dit hoofdstuk: de ogenschijn-
lijke irrationaliteit van besluitvormingsprocessen. Aan de hand van het door King-
don bewerkte Garbage Can Model van Cohen, March en Olsen is duidelijk gemaakt 
dat besluitvormingsprocessen in de lastige en gepolitiseerde context van de sociale 
pijler volgens bepaalde patronen verlopen en dat zelfs sprake is van wat je rationali-
teit zou kunnen noemen. Deze rationaliteit is echter geen doelrationaliteit in relatie 
tot het te bereiken maatschappelijk effect. In plaats daarvan wordt de timing van 
besluitvorming bepaald door een zichzelf min of meer autonoom voltrekkend ritme 
van ‘besluitmomenten’. Op zo’n moment wordt een (kant en klare) beleidsoplossing 
verbonden met een (kant en klaar) probleem. Welk probleem en welke oplossing 
wordt daarbij vooral bepaald door toevallige beschikbaarheid. Die beschikbaar-
heid wordt wel beïnvloed door de vigerende politieke constellatie en door het reeds 
bestaande beleid. In de praktijk blijken oplossingen (vrijwel) nooit veel te verschillen 
van de reeds bestaande beleidsstructuren op het desbetreffende terrein. Met andere 
woorden, inhoudelijke keuzes worden niet gemaakt op basis van de vraag wat het 
beste werkt om de beoogde maatschappelijke verandering te realiseren, maar komen 
redelijk toevallig tot stand op basis van gelijktijdige beschikbaarheid van probleem 
en oplossing. Dat is maar goed ook, als je bedenkt dat de officiële beleidsdoelstellin-
gen in een situatie van ambiguïteit, ambivalentie en onzekerheid volgens Bovens en 
’t Hart (1998) vaag, onrealistisch en onderling tegenstrijdig zijn.

Handelen niet rationeel, maar norm- en regelgestuurd
Het lijkt aannemelijk om te redeneren: als het beleid niet rationeel is, dan zal er wel 
een hoop mis gaan in de handelingen van degenen die geacht worden dit beleid 
handen en voeten te geven. Toch is dat niet het geval. De casussen laten al zien dat 
in de praktijk successen worden geboekt ondanks het kwalitatief slechte beleid. In 
dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat dat op een tweetal gronden te verwachten 
viel. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen uitvoering en beleid. In 
de eerste plaats kenmerken de beleidsoplossingen (de uitvoering) zich wel degelijk 
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door een intrinsieke ratio. De voorstellen komen uit de boezem van een zogenaamde 
‘beleidsgemeenschap’ van experts en hebben daar een proces van evolutionaire 
selectie overleefd. Het is slechts de (toevallige) verbinding aan probleem en doelstel-
ling die de zaak irrationeel maakt.

Een dergelijke intrinsieke rationaliteit is er niet in het dagelijks werk van de 
actoren in de beleidsstroom. Ook daar gaat echter vaker minder mis, dan je zou 
denken op basis van de irrationaliteit van beleid, omdat ook het dagelijks handelen 
van mensen niet wordt ingegeven door overwegingen van doelrationaliteit. In plaats 
daarvan baseren mensen hun handelingen op ‘instituties’ die hen vertellen wat ze 
moeten doen. Instituties ontstaan met name daar waar schaarste is.

Rolverwarring al basiskenmerk
In een situatie waarin problemen niet op te lossen zijn en besluitvorming en han-
delen niet doelrationeel verlopen maar door instituties worden bepaald, is – bijna 
vanzelfsprekend – ook geen sprake van een doelrationele taakverdeling tussen 
verschillende actoren. In plaats daarvan fungeert een systeem dat gekenmerkt wordt 
door gelaagdheid, differentiatie, checks-and-balances en interne verwovenheid. Dit 
systeem is niet ingericht om enkele doelen zo efficiënt of effectief mogelijk te berei-
ken, maar overleeft juist omdat het er door de inbouw van redundantie en buffers in 
slaagt om tegenstrijdigheden hanteerbaar te maken.

Kritiek op perspectief New Public Management
Vanuit de wetenschappelijke literatuur die in dit hoofdstuk is gebruikt, wordt pittige 
kritiek gegeven op het referentiekader van het New Public Management zoals dat in 
hoofdstuk 2 is beschreven. Degenen die zich van het npm-instrumentarium bedie-
nen wordt vooral verweten dat zij zaken die deel uitmaken van de aard of essentie 
van de sociale werkelijkheid beschouwen als anomalieën. Men probeert halsstarrig 
de essentie van de sociale werkelijkheid te veranderen in de richting van een empi-
risch niet haalbaar ideaal. Cruciaal lijkt te zijn dat men voorbijgaat aan het feit dat 
‘schaarste’ een basisconditie is van de werkelijkheid in de sociale pijler. In hoofdstuk 
8 zal worden ingegaan op de vraag wat hiervan de gevolgen zijn.
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8 Extra erg in de sociale pijler?!

De literatuur en inzichten uit het vorige hoofdstuk leveren nieuwe perspectieven 
op op de werkelijkheid van de casussen. Voor het grootste deel heeft deze literatuur 
echter niet specifiek betrekking op de sociale pijler. Een belangrijk deel van de litera-
tuur claimt een universele geldingskracht in de wereld van organisaties te hebben en 
een tweede deel richt zich weliswaar op overheidsorganisaties, maar niet specifiek 
op de sociale pijler. Daardoor is tot nog toe onduidelijk gebleven in hoeverre de con-
dities voor effectiviteit in de sociale pijler verschillen van die buiten de overheid en 
die binnen de andere pijlers van het overheidsbeleid. In dit hoofdstuk is de centrale 
vraag of de sociale pijler kenmerken heeft, die het waarschijnlijk maken dat wicked 
problems, irrationele besluitvorming en handelwijzen, en rolverwarring juist daar 
voorkomen. Om die vraag te beantwoorden wordt eerst ingegaan op de (mogelijke) 
aanvullende kenmerken die de overheid dan wel overheidsorganisaties onderschei-
den van andere actoren. Vervolgens wordt gekeken of er in de (inhoudelijke) kenmer-
ken van ‘het sociale’ ook nog factoren kunnen worden aangewezen die wezenlijk 
verschillen van de economische en fysieke pijler.

8.1 Specifieke eigenschappen van overheidsorganisaties

Gemeenten zijn publieke organisaties. In de wetenschap loopt al langere tijd een 
debat over de vraag in hoeverre publieke organisaties afwijken van andere organi-
saties (Rainey 2003; Burger et al. 1993). Aan de ene kant staan diegenen die over-
heidsorganisaties beschouwen als ‘gewone’ organisaties. Zo zien Lammers et al. 
(1997) geen reden om in hun 700 pagina’s dikke boek over ‘organisaties’ een aparte 
paragraaf aan publieke organisaties te wijden. Uit de voorbeelden die ze gebruiken 
blijkt dat zij overheidsorganisaties als ‘normale’ organisaties beschouwen, waarvoor 
dezelfde principes gelden als voor bedrijven of verenigingen. De bestuurskunde, aan 
de andere kant, is als wetenschap juist gebaseerd op het idee dat er iets fundamen-
teels bijzonders aan de hand is met (instellingen en organisaties van) de overheid 
(Toonen 1993; Korsten en Toonen 1988). Rainey (2003) probeert het debat empirisch 
te onderzoeken, zonder op voorhand stelling te nemen,1 en komt tot de conclusie 
dat, hoewel veel inzichten uit de organisatiewetenschappen voor alle organisaties 
gelden, er toch ook veel bewijs is dat publieke organisaties in sommige opzichten 
afwijken van andere organisaties.
– ‘The assertions in the literature about the general characteristics of public organi-

zations that distinguish them from their private counterparts can be summarized 
as follows:

1 Althans, voor zover ik kan overzien. Noordegraaf en Abma plaatsen Rainey echter in het kamp van de a 
priori vertegenwoordigers van het bestuurskundige standpunt (Noordegraaf en Abma 2003: 857).
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– There are more political intrusions into management in public organizations and 
there is a greater infusion of political criteria

– A more elaborate overlay of formal, instituional constraints governs the manage-
ment process, involving more formal laws, rules and mandated procedures and 
policies

– Goals and performance criteria are generally more vague, multiple, and con-
flicting for public organizations.

– Economic market indicators are usually absent, and the organizations pursue 
idealized, value-laden social objectives.

– The public sector must handle particularly difficult social tasks, often under rela-
tively vague mandates from legislative bodies.

– Public organizations must jointly pursue all of the complex goals described earlier 
– accountability, responsiveness, representativeness, openness, efficiency and 
effectiveness’2 (Rainey 2003: 176).

Ook Bovens et al. (2001) onderscheiden zes structurele verschillen:

Tabel 8.1
Kenmerken ideaaltypische organisatievormen

overheidsinstelling onderneming

strategie en organisatie op basis van politieke doel-
stellingen

strategie en organisatie op basis van marktmogelijkheden

management oriënteert zich primair op bovengeschikt 
beleidsorgaan16

management oriënteert zich primair op afnemers

streven naar optimale samenwerking met bovengeschikt 
beleidsorgaan

streven naar maximale vrijheid/onafhankelijkheid van 
andere organisaties

openheid over kosten en opbrengsten geen openheid over precieze kosten en opbrengsten

beleidsorgaan verantwoordelijk voor continuïteit management verantwoordelijk voor continuïteit

feedback via politiek proces feedback via winstcijfers

Bron: Bovens et al. 2001: 199.

Er is dus het nodige bewijs voor de stelling dat de overheid en haar instellingen en 
organisaties wezenlijk afwijken van instellingen en organisaties in de private sector. 
In het vervolg van deze paragraaf zal worden ingegaan op de bijzondere invulling die 
een aantal van de elementen die in het vorige hoofdstuk zijn geïntroduceerd in het 
geval van de overheid krijgen. In de eerste plaats zal het gevolg van de sterke insti-
tutionalisering van de overheidssector worden behandeld (§ 8.1.1). Vervolgens wordt 
ingegaan op de bijzondere eisen die vanuit de samenleving aan de overheid worden 
gesteld (§8.1.2). In paragraaf 8.1.3 zal een analyse worden gemaakt van de wijze 

2 In het originele citaat staat i.p.v. 'effectiveness' opnieuw ‘accountability’. De dubbeling van ‘accoun-
tability’ lijkt mij een fout in het origineel. 



276 Extra erg in de sociale pijler?

waarop de politieke dimensie van de overheid en de noodzakelijke gespletenheid van 
de overheidsorganisatie nadelig zijn voor de efficiëntie.

8.1.1 Sterk geïnstitutionaliseerde omgeving en isomorfie leiden tot inefficiëntie
De overheid kent in veel sterkere mate dan andere organisaties een geformaliseerd 
systeem van instituties. Alle mogelijke procedurele, procesmatige en kwalitatieve 
aspecten zijn beschreven en vaak zelfs democratisch vastgelegd. Handelen zonder 
geformaliseerde grondslag komt in overheidsorganisaties slechts zelden voor en 
is in sommige gevallen – bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten die individuele 
burgers treffen, het verlenen van subsidies of het anderszins uitgeven van geld – zelfs 
juridisch niet mogelijk.

Bovendien leiden de breedte, vaagheid, ambiguïteit en ambivalentie van de onder-
werpen die typisch zijn voor overheidsbeleid er volgens March en Olsen (2004) en 
Noordegraaf (2000) toe, dat publieke managers vaker hun ‘toevlucht’ moeten nemen 
tot een logic of appropriateness dan hun tegenhangers in het bedrijfsleven.3 Deze sterke 
institutionalisering interfereert echter om twee redenen met ‘efficiëntie’ in hande-
len: instituties verouderen en isomorfie beperkt maatwerk.

Instituties verouderen
Instituties zullen doorgaans een praktische meerwaarde hebben wanneer ze ont-
staan, maar het is bepaald niet zeker dat dat zo blijft. Een kenmerk van het institu-
tionaliseringsproces is nu net dat ‘regels’ een eigen continuïteit ontwikkelen; dat zij 
van middel veranderen in ‘doel an sich’; dat hun normatieve geladenheid verschuift 
van instrumenteel naar intrinsiek.

‘Once institutions are installed, and once actors have come to rely on their coordinating 
function, institutional change will be costly, and thus institutions are hard to reform or 
abolish, even if the circumstances that brought them about and that may originally have 
justified them, no longer persist’ (Scharpf 1997: 34).4

Het is dit verschijnsel dat de wrr op het netvlies lijkt te hebben als ze aan haar ana-
lyse van de spanningen tussen perspectieven in de maatschappelijke dienstverlening 
een historische dimensie toevoegt.

3 In deze opvatting van instituties worden zowel externe als geïnternaliseerde normen meegenomen. 
Binnen het neo-institutionalisme is dat een gebruikelijke, maar niet onomstreden opvatting. In 
het ‘micro-institutionalisme’, zoals uitgewerkt door Lynn Zucker, worden alleen geïnternaliseerde 
normen meegewogen (verg. Lammers et al. 1997: 417-418). Voor dit boek is echter met name relevant 
dat er andere factoren op besluitvormings- en handelingsprocessen inwerken dan alleen technisch-
rationele overwegingen. Vandaar de ‘brede’ interpretatie. 

4 Vergelijk Noordegraaf die stelt, 'Gedeelde manieren van denken en doen die “automatisch” optreden 
kunnen ooit zinvol zijn geweest, maar verliezen hun betekenis in het licht van nieuwe ontwikkelin-
gen' (Noordegraaf 2006: 201).
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‘De maatschappelijk dienstverlening wordt getroffen door een toenemende spanning tussen 
het institutionele regime waarbinnen de sectoren functioneren, de oriëntatie waarmee de 
dienstverlenende instellingen en de daar werkzame professionals opereren en de vraag die 
cliënten ten aanzien van die instellingen articuleren’ (wrr 2004: 9).

Het kan dus heel goed zo zijn dat instituties die in essentie juist ontstaan om effi-
ciëntie te bevorderen, na verloop van tijd noodzakelijke innovatie en verandering 
frustreren.5/6 Tegelijkertijd brengt de aard van instituties met zich mee dat ze niet 
makkelijk te veranderen zijn (Hendriks en Tops 2000). Ze maken immers onderdeel 
uit van een meer omvattend referentiekader.

Grote mate van isomorfie
Overheidsorganisaties lijken op elkaar. Hoewel er voor Nederland geen data 
beschikbaar zijn om hard te maken dat overheidsorganisaties meer op elkaar lijken 
dan bijvoorbeeld bedrijven, zijn er wel redenen om dat aan te nemen. In hoofdstuk 
6 is het verschijnsel ‘organisatorische isomorfie’ beschreven: het verschijnsel dat 
organisaties (in een bepaald tijdperk en/of een bepaalde sector) in hun structuren 
en routines op elkaar (gaan) lijken, zonder dat daarvoor doelrationele redenen zijn. 
Als we de drie door Powell en DiMaggio geïdentificeerde vormen van isomorfie 
bekijken wordt duidelijk dat dit verschijnsel bij de overheid in hogere mate voorkomt 
dan in de private sector. Om te beginnen is er de normatieve isomorfie. Door de 
groeiende invloed van ‘professionele managers’ in het openbaar bestuur (Tonkens 
2004; wrr 2004) is er een meer uniforme lijn van denken ontstaan over de organisa-
torische aspecten van de overheid. Instituties als de Algemene Bestuursdienst en de 
Bestuursacademie zorgen er daarbij voor dat ambtenaren die gedurende hun carrière 
vanuit inhoudelijke functies opklimmen naar leidinggevende functies allemaal 

5 Een voorbeeld uit de afgelopen jaren is het verwijt aan vakbonden dat zij op basis van een steeds 
verder afgebrokkelde achterban institutioneel een grote vinger in de pap hebben op sociaal-econo-
misch terrein, maar er bijvoorbeeld niet in slagen om de juiste balans te vinden in de verhouding 
tussen de kosten van en de verantwoordelijk voor verzorgingsstaat-arrangementen voor verschil-
lende generaties. 

6 Wellicht is het goed om in deze paragraaf, waarin de negatieve kanten van sterke institutionali-
sering worden uitgelicht, nogmaals te wijzen op de waarde van instituties. Instituties zijn in de 
moderne maatschappij onontbeerlijk, omdat zij handelen mogelijk maken. Zouden er geen routines, 
procedures, geschreven en ongeschreven regels zijn over hoe omgegaan moet worden met bepaalde 
‘input’, dan zou de maatschappij vastlopen in zijn eigen complexiteit. Als aan elke de facto beslis-
sing of keuze een weloverwogen proces van afweging vooraf zou gaan, zouden actoren (mensen of 
organisaties) niet ver komen. Of zoals Noordegraaf het formuleert: 

 'Ten eerste is voortdurend en altijd leren niet op voorhand goed. Georganiseerde actie heeft grote 
baat bij enige mate van niet al te veel leren, bij routines, regels en rituelen, die voor de betekenisvolle 
stabilisering van sociaal gedrag zorgen. Georganiseerd handelen vereist evenwichtige combinaties 
tussen exploitation en exploration, tussen het uitbaten van het bekende en vernieuwen. Veel veran-
dering en vernieuwing, snel meebewegen en veel flexibiliteit doen afbreuk aan de robuustheid en 
betrouwbaarheid van overheidsoptreden. Dat is niet alleen een feitelijke relativering: om taken goed 
te kunnen uitvoeren zijn routines nodig. Het is ook een normatieve relativering: te weinig routines 
maken het lastig om zekerheden te bieden, terwijl burgers en professionals daar juist belang bij 
(kunnen) hebben'. (Noordegraaf 2006: 194).
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van dezelfde ‘gereedschapskist’ worden voorzien als de beroepsmanagers die een 
bestuurs-, bedrijfs- of organisatiekundige achtergrond hebben. Noordegraaf (2000, 
2004) heeft laten zien dat het ‘gereedschap’ van deze managers de laatste jaren 
betrekkelijk eenzijdig is en alle kenmerken vertoont van New Public Management. 
Het gevolg is bijvoorbeeld dat overal reorganisaties zijn waar te nemen in de richting 
van uitgebreide publieksdiensten en beperkte beleidsdiensten, dat overal uitvoe-
rende taken worden afgestoten en dat veel wordt geïnvesteerd in resultaatgestuurd 
werken.7

Ook de tweede vorm van isomorfie, imitatie, zien we veelvuldig terug bij organi-
saties in het openbaar bestuur. Vooral als een bepaalde organisatie een aanpassing 
doorvoert die een goede pers krijgt (al is het maar in één maatschappelijke sector) 
dan zijn snel daarna de eerste imitaties waar te nemen. Binnen enkele jaren kan dan 
wat eerst de uitzondering was, de regel worden. Voorbeelden zijn de invoering van 
publieksbalies, wijkambtenaren, wijkwethouders en wijkbudgetten, buurtregis-
seurs, oudercontactfunctionarissen en allochtone adviesraden.8 Overigens is er 
geen duidelijke reden om aan te nemen dat deze vorm van isomorfie bij de overheid 
vaker voorkomt dan elders.9

De vorm van isomorfie waarin het publieke domein het meest afwijkt van de pri-
vate wereld, is de afgedwongen isomorfie. Al het handelen van de overheid wordt in 
hoge mate bepaald en ingeperkt door formeel vastgestelde, uitgeschreven regels. Dat 
geldt voor de overheid als systeem waar bijvoorbeeld de Algemene Wet Bestuursrecht 
(awb) een indrukwekkend gedetailleerd en streng kader vormt voor het handelen 
van ‘de overheid’.10 Niet alleen de overheid als systeem, echter, ook de concrete han-
delingen van individuele of kleine collectieve (organisaties) actoren binnen de over-
heid zijn grotendeels beschreven en geformaliseerd. In werkprocessen, protocollen 
of gedragscodes wordt expliciet de balans gezocht tussen effectiviteit en efficiëntie 
enerzijds en bestuurlijke waarden als integriteit, transparantie, zorgvuldigheid en 
voorspelbaarheid anderzijds.

Natuurlijk reguleert de overheid niet alleen zichzelf, maar ook andere maatschap-
pelijke sectoren. Er zijn overheidsregels voor het bedrijfsleven, voor het particulier 
initiatief, en voor de privé-sfeer. Maar de regeldichtheid is niet te vergelijken. In niet-

7 smart-afspraken vooraf, stevige monitoring en afrekenen achteraf.
8 Overigens valt deze vorm van isomorfie niet alleen aan de organisatiekant waar te nemen. Er lijkt 

ook sprake van isomorf beleid. Als een beleidsvoornemen ergens goede recensies krijgt (of dat nu 
ergens op gebaseerd is of niet) dan verspreid zoiets zich in een razend tempo over het land. Zie in de 
casussen bijvoorbeeld de ‘duale trajecten’ voor oudkomers, die in 1998 nog niet bestonden, in 2000 
door iedereen werden aangeraden en ingevoerd en die voor zover ik weet nog steeds op het onder-
zoek wachten waarin wordt aangetoond dat ze effectief zijn. 

9 Een reden – die ik niet kan bewijzen – zou kunnen zijn dat de acties van de overheid meer dan gemid-
deld aandacht krijgen in de media en in een uitgebreide en veelgelezen vakpers, waardoor versprei-
ding van ideeën makkelijker en sneller kan verlopen dan in de private sector. 

10 Kernelementen uit de awb (zoals behoorlijk bestuur) zijn zelfs direct verankerd in de Grondwet. 
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overheidssectoren is het adagium voor regulering ‘geen regel, tenzij’, binnen de over-
heid is het adagium juist ‘in principe een formele regel’.11

8.1.2 Samenleving legt hoge druk op de overheid
De vorige paragraaf maakt inzichtelijk dat de overheid in hogere mate dan de private 
sector wordt gekenmerkt door institutionalisering en isomorfie. Dat roept de vraag 
op wat hiervan de oorzaak is. Aan de hoge mate van institutionalisering liggen in 
eerste instantie de bijzondere eisen die worden gesteld aan processen binnen de 
overheid ten grondslag. Aan de overheid mogen vanuit een democratisch en recht-
statelijk perspectief bijzondere eisen worden gesteld. Bovens et al. (2001: 33) onder-
scheiden vier basiswaarden die van toepassing zijn op het handelen van de overheid:
– democratie (kernbegrippen: responsiviteit, participatie);
– rechtmatigheid (kernbegrippen: wetmatigheid, behoorlijk bestuur);
– doeltreffendheid (kernbegrippen: doelbereiking, middelenbeheer);
– integriteit (kernbegrippen: onkreukbaarheid, ethisch verantwoord);

De onderliggende principes van rechtsgelijkheid, verworven rechten, transparantie, 
beïnvloedbaarheid en politiek primaat (deels vastgelegd in de awb) vormen het hart 
van ons democratisch en rechtstatelijk bestel, maar beperken de handelingsvrijheid 
van overheidsorganisaties. De vier basiswaarden – democratie, rechtmatigheid, doel-
treffendheid, integriteit – die volgens Bovens et al. (2001) op de overheid van toepas-
sing zijn, worden door burgers gepercipieerd als onafhankelijk van elkaar. Burgers 
vertalen deze basiswaarden vanwege hun belang één-op-één in ‘eisen’ en verwachten 
dus dat de overheid tegelijkertijd aan alle vier voldoet. In de praktijk zijn de dimen-
sies waarop de eisen betrekking hebben echter met elkaar verweven, en niet altijd op 
een elkaar versterkende wijze. Vaak werken de eisen daardoor tegen elkaar in. Het is 
dan de vraag in hoeverre op zich logische verwachtingen omtrent efficiëntie en effec-
tiviteit kunnen worden ingelost. Overheidsprocessen kunnen vrijwel altijd efficiënter 
en effectiever, maar daarvoor moeten wel ‘offers’ in de sfeer van zorgvuldigheid, 
rechtsgelijkheid, transparantie en controleerbaarheid worden gebracht.12

Behalve een directe inperking van de handelingsvrijheid van overheden, vormen de 
(soms tegenstrijdige) basiswaarden ook een bron van de, niet altijd positief te waar-
deren, bijzonderheden in de cultuur van overheidsorganisaties. De sterke cultuur van 
hiërarchische, bureaucratische verantwoordingsmechanismen in het ambtenarenap-
paraat is hier een voorbeeld van. Deze mechanismen kunnen in de praktijk ook func-

11 Aan dit essentiële verschil ligt uiteindelijk natuurlijk de ‘zwaardmacht’ van de overheid ten grond-
slag. Omdat de burger de overheid bekleedt met de ultieme macht van het geweldsmonopolie, ver-
dient dezelfde burger een systeem van checks and balances dat ervoor zorgt dat de overheid prudent 
handelt. 

12 Vergelijk: Tjeenk Willink (2002) die wijst op het nauwelijks te overschatten belang van juist deze 
elementen van rechtsstatelijkheid in het overheidshandelen in een tijd dat de positie van de overheid 
meer en meer onder druk staat. Volgens hem vraagt de meer primus-inter-pares positie van de over-
heid om grotere aandacht voor de legitimatie van diens macht. 
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tioneren als afschuivingsmechanismen. Ambtenaren weten dat wanneer er fouten 
worden geconstateerd, zij minder kwetsbaar zijn als ze volgens de regels hebben 
gewerkt. Ondernemerszin is in de context van de overheid een veel minder gewaar-
deerde eigenschap dan voorzichtigheid (Lammers et al. 1997: 141). Dit leidt tot een 
veelvuldiger voorkomen van rule-based behaviour en standard-operating-procedures.13

Rule-based behaviour wordt verder bevorderd door de afwezigheid van een 
ultieme maatstaf voor succes bij de overheid ten opzichte van bedrijven, waar finan-
ciële overwegingen (winst of verlies) uiteindelijk de doorslag geven (Rainey 2003: 
286). Een stelling die ook door Noordegraaf wordt betrokken:

‘Bij marktpartijen, die uiteraard ook in hoge mate worden geconfronteerd met complexi-
teit en onzekerheid wordt een belangrijk deel van resulterende verwarring weggenomen 
doordat een in hoge mate objectiveerbare maatstaf voor resultaatmeting aanwezig is: geld. 
Een dergelijke maatstaf bestaat voor het publieke domein niet. Integendeel, de ultieme 
maatstaf voor resultaatmeting in het publieke domein is bij uitstek subjectief: het gaat om 
morele waarden die uiteindelijk zijn terug te leiden naar niet objectief te funderen opvat-
tingen’ (Noordegraaf 2000: 2).14

Dit alles heeft gevolgen voor de efficiëntie van organisaties. In private organisaties 
kan worden gestuurd op het bereiken van resultaten, terwijl de wijze waarop deze 
resultaten worden bereikt, worden overgelaten aan het desbetreffende organisa-
tieonderdeel. In veel organisaties zien we dit in de vorm van contractmanagement 
en resultaatverantwoordelijke eenheden.15 Bij deze wijze van coördineren/sturen 
hoort dat de top van de organisatie zich niet teveel bemoeit met de interne werkwijze 
van onderdelen. Alleen de resultaten zijn interessant. Standaardisering van output 
vervangt standaardisering van het werkproces als mechanisme, in de terminologie 
van Mintzberg (Mintzberg 1979, 1989; Kickert 1988b). De democratische en rechts-
statelijke eisen aan de throughput maken sturen op output bij overheidsorganisaties 
echter onmogelijk. Voor zover sturing van output in overheidsorganisaties wordt 
ingevoerd, komt deze naast of bovenop de al bestaande standaardisering van werk-
processen. Voorbeelden zijn er legio. Zo klagen gemeenten in het grotestedenbeleid 

13 Van Gunsteren (1994: 54) spreekt in dit verband over een double bind waarin ambtenaren zich bevin-
den:

 1) burgers vragen als collectief dat hum ambt met regels is omgeven om misbruik te voorkomen;
 2) burgers vragen om ethischer gedrag in concrete handelingen.
14 Overigens pleit Noordegraaf ervoor om ambiguïteit bij overheidstaken te beschouwen als een 

empirische vraag. Hoewel de overheid vaker dan marktpartijen te maken heeft met ambiguïteit, is 
er geen sprake van een verschil-per-definitie. Ook marktpartijen kunnen worden geconfronteerd 
met ambiguïteit en ook de overheid kan zich bezighouden met beleidsterreinen waarop de doelen en 
strategie onomstreden zijn. (Noordegraaf 2000)

15 Verg. Kastelein. Ook de nadere analyse van de bijzonderheden van de overheidsorganisatie in deze 
paragraaf is grotendeels rond zijn werk gecentreerd. Verschillende bijdragen in de feestbundel ter 
zijner ere onder redactie van Burger et al. (1993). Van den Heuvel (1998) maakt een soortgelijke ana-
lyse van de bijzondere eisen die aan overheidsbeleid gesteld mogen worden, zelfs zonder dat direct 
in het perspectief van resultaatmanagement te plaatsen.
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dat voor de regelingen die zijn opgegaan in het gsb, de nieuwe verantwoordingsme-
chanismen op outputniveau niet in plaats van, maar naast de bestaande mechanis-
men zijn gekomen. Gemeenten moeten nu aan de vakminister verantwoorden wat 
ze met de middelen doen, terwijl ze aan de gsb-minister moeten bewijzen dat ze 
resultaten hebben geboekt.16

Grote handelingsdruk leidt tot interventiefuik
De institutionalisering van en isomorfie bij de overheid wordt verder in de hand 
gewerkt doordat de overheid onder veel grotere druk staat om te handelen dan 
bijvoorbeeld bedrijven.17 Burgers kijken snel en vaak naar de overheid om problemen 
op te lossen. Een aantal auteurs, bijvoorbeeld Van Gunsteren (1994) en Bovens en ’t 
Hart (1997), is van mening dat er steeds meer vragen op het bordje van de overheid 
komen te liggen, omdat de tolerantie van burgers voor ‘pech’ – in individuele levens, 
in de maatschappij of in de uitvoering van beleid – steeds verder afneemt.18 Deze 
handelingsdruk is de tweede bron van krachten die op de overheid inwerken.

De maatschappelijke druk om ‘iets’ te doen is vaak zo groot dat deze niet kan 
worden weerstaan zonder grote imagoschade (voor overheid en politicus). Tegelij-
kertijd staat de overheid tegenover veel maatschappelijke verschijnselen met lege 
handen. Noordegraaf (2004) spreekt in dit verband van een ‘interventiefuik’.19 De 
toenemende druk gaat gepaard met afnemende mogelijkheden om iets te doen. Het 
sturingsinstrumentarium van de overheid ontglipt de nationale staat (Bovens et al. 
1995) en de samenleving vertoont een steeds grotere immuniteit voor overheidsinter-
venties.20 Het gevolg is dat de overheid steeds dieper in de interventiefuik vast komt 
te zitten. Er is geen weg terug, maar ook geen vooruitgang meer.

De uitweg wordt vaak gevonden in het openknippen van de fuik, het (re)organise-
ren van het beleids- en uitvoeringsterrein in kwestie. Heeft op een gegeven moment 
één gemeente in het kader van een bepaald maatschappelijk vraagstuk een organi-
satorische actie ondernomen, dan vormt dat een voorbeeld voor andere gemeenten. 
Als een maatschappelijk probleem op de agenda verschijnt, kijkt men al snel naar de 
ervaringen die elders opgedaan zijn. Uiteraard is men ‘elders’ graag bereid de lof op 
de eigen keuzes te ontvangen en zal men niet snel aangeven dat eigenlijk nog niet 
duidelijk is, of ze wel tot het beoogde resultaat leiden.

16 Overigens is een deel van de sectorale verantwoordingsmechanismen in de derde gsb-periode (vanaf 
2005) afgeschaft.

17 Vergelijk Van Gunsteren (1994: 119) die er op wijst dat de overheid zowel meer aan zijn taakomgeving 
is gebonden, als minder mogelijkheden heeft om omgevingssignalen te negeren of simplificeren.

18 'Tegenvallers zijn er natuurlijk altijd geweest. Ze horen bij het leven, ook het publieke. Er schort ken-
nelijk iets aan het vermogen om ze op te vangen, bijvoorbeeld door ze te voorzien, door reserves aan 
te houden en door gevolgen in eendracht te repareren' (Van Gunsteren 1994: 128).

19 Uit electorale overwegingen, maar ook omdat politici meer hun best doen om ‘de kloof met de 
burger’ te overbruggen.

20 Een alternatieve beschrijving van een verwant verschijnsel betreft de beleidsaccumulatiethese zoals 
die is geformuleerd door In ’t Veld (1995) en die luidt dat mislukkend beleid leidt tot meer beleid, dat 
in afnemende mate effectief is.



282 Extra erg in de sociale pijler?

Stroperige besluitvormingsprocessen
Een gevolg van de interfererende druk van enerzijds de hoge maatschappelijke ver-
wachtingen en anderzijds de bijzondere eisen die aan de overheid worden gesteld (de 
interventiefuik) is dat de beleidsprocessen van de overheid zich op een aantal punten 
onderscheiden van besluitvormingsprocessen in ‘gewone’ organisaties.

‘The literature often suggests that […] public organizations should have distinct decision-
making processes because of factors different from those faced by private organizations, 
such as political interventions and constraints and more diverse, diffuse objectvies. […] 
evidence supports such assertions. Although this evidence shows that the general decision 
making processes of public organizations often resemble those of private organizations, 
it also indicates that major decisions in public organizations involve more complexity, 
dynamism, intervention and interruption than those in their private counterparts’ (Rainey 
2003: 160).21

Vanuit de basiswaarde democratie is de overheid in de eerste plaats gehouden ervoor 
te zorgen dat alle mogelijke belangen in het proces vertegenwoordigd zijn en dat 
minderheidsbelangen beschermd worden. Daarbij is het niet aan de overheid om a 
priori te besluiten welke ‘belangen’ vertegenwoordigd dienen te zijn. Dat zou immers 
een indirecte onderdrukkingsmacht bij de overheid leggen. De instituties rond de 
overheid – in dit geval met name de awb met daarachter de Grondwet – zorgen 
ervoor dat er recht op toegang tot de besluitvorming bestaat voor alle zelfbenoemde 
belangen. Dat betekent dat de overheid slechts in beperkte mate invloed heeft op 
de deelnemers aan en het verloop van – en daarmee de efficiëntie van – besluitvor-
mingsprocessen.

Daar komt nog iets bij. Het bureaucratische gehalte van de overheid – dat in dit 
geval deels is terug te voeren op de eis voorspelbaar te zijn – leidt ertoe dat deelname 
aan besluitvormingsprocessen door overheidsorganisaties vaak routinematig ver-
loopt. Veel deelnemers participeren uit hoofde van hun functie, of uit hoofde van de 
functie van hun organisatieonderdeel. Het gebeurt zelden dat partijen hun aanwe-
zigheid bij vergaderingen laten afhangen van de inhoud van de agenda. Aanwezig-
heid wordt grotendeels bepaald door institutionele routines en organisatorische 
‘presentie’ (Noordegraaf 2000). Inhoudelijke discussies en rationele oplossingen 
worden belemmerd door de aanwezigheid van een groot aantal partijen, die vooral 
bezig zijn met het ‘bewaken’ van hun eigen belang.

Besluitvorming in overheidsorganisaties wordt bovendien gekenmerkt door gemid-
deld meer ‘ronden’ dan in andere organisaties. Enerzijds wordt dat veroorzaakt door 
het feit dat de overheid zo’n grote organisatie is, dat zelfs op basis van ‘bedrijfs-

21 Ook: 'The decision making process in public organizations involves more turbulence, more shifting 
participation by a greater diversity of internal and external interests, more delays and interruptions, 
and more formal and informal interaction between participants' (Rainey 2003: 174).
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matige’ span of controleprincipes een groot aantal hiërarchische lagen nodig 
zijn, anderzijds leidt het politieke primaat tot een moeilijk voorspelbare ronde in 
de ultieme besluitvormingslaag: aan het eind van een ambtelijk voorbereidings-
proces wordt een nieuwe en zeer machtige beslisser geïntroduceerd in de vorm van 
de gemeenteraad of het parlement. Dit leidt ertoe dat meer processen dan in het 
bedrijfsleven juist in dit laatste stadium mislopen of aan ongewenste wijzigingen 
blootstaan. Ambtenaren die actief zijn in de voorbereiding, weten dit natuurlijk. Zij 
zorgen ervoor dat ze in de voorbereiding politieke sonderingsrondes inlassen. Dat 
verlaagt de kans op politieke mislukkingen, maar leidt er ook toe dat in de voor-
bereiding naast afwegingen van inhoudelijke en organisatorische aard, electorale 
afwegingen en bestuurlijke machtsposities een rol spelen.

De overheid is ten derde gedwongen om doelen te stellen die zich kenmerken door 
vaagheid, ambiguïteit, breedheid, onhaalbaarheid. De overheid heeft minder dan 
andere organisaties de mogelijkheid om de randvoorwaarden te controleren.

In de stroperige besluitvormingsprocessen bij de overheid manifesteert zich een 
interessant verschijnsel. Waar de overheid bekendstaat als een bovenmatig hiërar-
chische organisatie, blijkt in de praktijk dat dit in ieder geval niet leidt tot ferme 
of snelle besluitvorming. Besluitvormingsprocessen bij de overheid kenmerken 
zich door een eindeloze opeenvolging van vergaderingen met betrokkenen. Daarbij 
hebben deze betrokkenen – in ieder geval in de op consensus gerichte Nederlandse 
bestuurscultuur – een grote hindermacht. Van ‘bazen’ in de zin van snel een knoop 
doorhakkende leiders is in het openbaar bestuur juist opvallend weinig sprake.22/23

Het is dus niet verwonderlijk dat de overheid wordt gekenmerkt door een hogere 
mate van institutionalisering en een sterkere isomorfie dan het particulier initiatief 
of de private sector. Aan het handelen van de overheid worden hoge eisen gesteld, 
wat onder andere negatieve gevolgen heeft voor de mogelijkheid om processen te 
sturen op resultaat. De overheid staat daarnaast onder zeer hoge druk om te hande-
len. Niets doen is vaak geen optie, omdat het gelijk staat aan politieke zelfmoord van 
de bestuurder.

22 Wat abstracter geformuleerd zou je hier kunnen stellen dat de overheid het slachtoffer wordt van 
de checks and balances die zijn gecreëerd om haar eigen ‘zwaardmacht’ te kunnen controleren. 
Ondernemingen kunnen – juist omdat ze geen gesanctioneerd geweld mogen gebruiken veel meer 
ruckischtlos hun machtsposities inzetten. 

23 Een nuancering vinden we bij Fernandez en Rainey (2006). Zij constateren dat overheidsorganisa-
ties niet meer veranderingsresistent zijn dan gewone organsiaties. 'Some academic theories and 
popular stereotypes depict large organizations, and especially government bureaucracies, as change 
resistant. This view conflicts with the reality that organizations, including government agencies, 
change frequently. Authors report evidence that various forms of organizational change in the 
public sector succeed frequently, that career civil servants often lead them, and that they succeed as 
often as change efforts in private business firms' (Fernandez en Rainey 2006: 1)
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Een gevolg van de interfererende druk van enerzijds de hoge maatschappelijke ver-
wachtingen en anderzijds de bijzondere eisen die aan de overheid worden gesteld is 
dat de beleidsprocessen van de overheid vaak stroperig verlopen.

8.1.3 Efficiëntie in uitvoering
Van de organisatiewetenschappen kunnen lessen worden geleerd waar het de ‘effi-
ciëntie’ van overheidsactiviteiten betreft (Lammers et al. 1997). Het gaat dan om de 
vraag hoe met zo weinig mogelijk middelen en in een zo kort mogelijk tijdsbestek 
doelen kunnen worden gerealiseerd. Burger et al. (1993) hebben op basis van het 
werk van Kastelein een aantal typisch organisatiekundige zaken tegen het licht 
gehouden waar het de overheid betreft en komen tot de conclusie dat de aard van 
overheidsorganisaties vaak op gespannen voet staat met de eisen van een ‘efficiënte’ 
inrichting van structuren en werkprocessen.

Wisselende doelstellingen beïnvloeden efficiëntie
In de eerste plaats veronderstelt het ‘instrumentele’ karakter van organisaties 
(Lammers et al. 1997: 27-34)24 dat er een duidelijk doel wordt nagestreefd of dat er 
tenminste een duidelijke hiërarchie van doelen bestaat (Cohen et al. 1972; Weick 
1979; March 1988). Dat is bij overheidsorganisaties echter niet vanzelfsprekend. De 
politieke context van overheidsorganisaties leidt in de praktijk bij voortduring tot 
een scala aan slecht geordende doelen, die op en soms zelfs tegen elkaar in werken. 
Bovendien veranderen de doelen in een hoog tempo van inhoud, betekenis, status en 
soms zelfs richting.25 De beleidsdoelstellingen op het gebied van integratie en inbur-
gering vormen hiervan een goed voorbeeld. De eigen cultuur bijhouden of assimile-
ren, de Nederlandse taal leren of juist de Arabische, werken of juist niet, makkelijke 
naturalisatie of de grenzen dicht: al deze tegenstrijdige keuzes zijn in de afgelopen 
vijftien jaar officiële beleidsdoelstellingen van het rijk geweest (Commissie Blok 
2004; Rijkschroeff et al. 2003 (deelrapport 6)).

Veranderingen in de beleidsdoelstellingen leiden tot continue bijstelling van de 
organisatiestructuur en vaak tot het achter de feiten aanlopen van de organisatie. 
Een voorbeeld uit de praktijk van de casussen betreft de positionering van het inbur-
geringsbeleid op lokaal niveau. In de tijd dat het denken over Nederlands als tweede 
taal vooral een welzijns- en ontplooiingskarakter had, was het beleid vaak onderge-
bracht bij de afdelingen Welzijn en/of Onderwijs. Toen er meer werkloze allochtonen 
kwamen verschoof een deel van de ambtenaren, middelen, expertise en bevoegdhe-

24 Verg. Selznick (1957: 4), die zoals gezegd spreekt van ‘instruments, engineered to do a job’, of Van 
Doorn die gerichtheid op objectieve doelen opneemt in de definities van twee van de drie kenmerken 
van organisaties: functionalisatie en finalisatie (Lammers et al. 1997: 32). 

25 Verg: March (1988: 12) die wijst op het inconsistente en instabiele karakter van organisatorische 
doelstellingen. Bovens en ’t Hart (1998: 40-41) stellen dat ‘goal stability’ een van de vier fundamen-
teel niet correcte aannames is die aan goal based evaluation ten grondslag liggen. (De andere zijn: 
doelen zijn vaag, doelen zijn onrealistisch, en er bestaan tegelijkverschillende doelstellingen met 
betrekking tot hetzelfde onderwerp).
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den naar de afdeling Sociale Zaken. Met de emancipatie van het inburgeringsbeleid 
tot een eigenstandig beleidsterrein ontstonden – met name in grotere gemeenten 
– aparte bureaus inburgering. Ten gevolge van de aangekondigde strengere inburge-
ringswet werden deze afdelingen vanaf 2005 weer afgebouwd en gedeeltelijk geïnte-
greerd in afdelingen burger- en vreemdelingenzaken en gedeeltelijk bij de afdeling 
Sociale Zaken ondergebracht. Anno 2007 heeft de nieuwe inburgeringsminister 
Vogelaar aangekondigd dat er toch weer op grote schaal middelen voor gemeenten 
beschikbaar komen voor een ‘Deltaplan Inburgering’.26 Bij iedere organisatorische 
verandering veranderden ook de werkprocessen, moesten nieuwe routines worden 
ontwikkeld en werd personeel opnieuw geplaatst en vaak bijgeschoold. Hoewel ‘de 
winkel doorgaans open bleef’, is er veel tijd en energie gaan zitten in deze secundaire 
zaken. Bovendien was het gebrek aan continuïteit in de processen een voortdurend 
probleem, zowel voor de medewerkers als voor de klanten. Om een voorbeeld te 
geven: onder de nieuwe inburgeringswet wordt een deel van de mensen die in de 
afgelopen jaren hebben voldaan aan hun plichten op grond van het vorige inburge-
ringstelsel gedwongen om nogmaals aan een nu anders ingevulde inburgeringplicht 
te voldoen.27

Het inrichten en veranderen van organisaties is vaak een moeizaam proces en het 
duurt enige tijd voordat een organisatie dan weer optimaal functioneert. Personeel 
moet op de juiste plek terechtkomen, werkprocessen en routines moeten worden 
ontworpen, geïmplementeerd, geïnternaliseerd en bijgesteld. Het voortdurende 
veranderen van doelen heeft onvermijdelijk negatieve gevolgen voor de ‘efficiënte’ 
inrichting van de beleids- en uitvoeringsorganisatie.

Een complicerende factor hierbij is dat veranderingen in organisatie(structuren) 
niet alleen worden geïnitieerd door inhoudelijke veranderingen. Het denken over 
effectieve en efficiënte organisatie- en beleidsstructuren is zélf een doel en zelfs een 
vak geworden, met mensen die zich daarin specialiseren.

Interessant in dit kader is de Algemene Bestuursdienst (abd). Alle personeel bij 
de rijksoverheid boven een bepaalde schaal is niet langer in dienst van een departe-
ment, maar van deze abd. De abd kent een strikte roulatiefilosofie. Na enkele jaren 
een positie te hebben bekleed, worden deze hoge ambtenaren overgeplaatst naar 
een andere plek. Hierdoor wordt een te grote inhoudelijke betrokkenheid expliciet 
gemeden, omdat deze in de weg zou kunnen staan van goed management. Het is dan 
ook op ‘algemene managementvaardigheden’ dat het uitgebreide interne scholings-
programma van de abd is gericht.

26 Saillant detail is dat de huidige minister de voorzitter van de door de vorige minister afgeschafte 
Taskforce Inburgering was.

27 Een zelfde soort regimeverandering trof in de afgelopen jaren bijvoorbeeld tienduizenden mensen 
die dachten dat zij tot hun pensioen verzekerd waren van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 
maar die inmiddels opnieuw worden gekeurd en op grote schaal hun uitkering (gedeeltelijk) verlie-
zen. 100.000 mensen die rechtmatig gebruik maakten van professionele thuishulpen, blijken onder 
de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ‘slechts’ recht hebben op alphahulpen. 
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De overheid als gespleten organisatie
De overheid is buitengewoon groot. De Nederlandse overheid heeft in zijn geheel een 
‘omzet’ die kan wedijveren met de grootste ondernemingen ter wereld28 en in veel 
gemeenten is de gemeente zélf de grootste werkgever. De overheid houdt zich bezig 
met een scala aan onderwerpen, waarbij de meest divers samengestelde commer-
ciële conglomeraten extreme specialisten lijken. Dat is natuurlijk geen keuze die uit 
efficiëntie- of winstoverwegingen is ingegeven. Dan zou het ongetwijfeld verstandig 
zijn om taken af te stoten en slechts te investeren in optimaal renderende zaken. Die 
handelswijze staat de overheid echter niet vrij:

‘De overheid levert niet een of meer afgrensbare producten, maar heeft tot taak het instand-
houden van een leef bare wereld en het verschaffen van een vanuit rechtvaardigheidsoog-
punt verdedigbare verdeling van levenskansen’ (Van Gunsteren 1994: 120).

Naast de breedte van onderwerpen waarmee (lokale) overheden zich bezig moeten 
houden, versterkt de inherente gelediding van het openbaar bestuur de complexiteit 
van de organisatie nog verder. Tjeenk Willink identificeert bínnen de overheid drie 
rationaliteiten en tijdsperspectieven die er toe leiden dat de overheid niet alleen in 
praktische zin, maar in essentie complex is.

‘De overheid is een gedifferentieerd en geleed samenstel van organisaties, posities en ver-
houdingen. De differentiatie komt tot uiting in de verdeling van taken over verschillende 
ministeries en diensten. De geleding komt tot uiting in het politieke, ambtelijke en publieke 
karakter van de overheid met ieder hun eigen rationaliteit en tijdsperspectief ’ (Tjeenk 
 Willink 2002: 16).29/30

Tjeenk Willink werkt niet uit wat hij precies als de onderscheidende elementen van 
een politiek, een ambtelijk en een publiek karakter verstaat. Hij lijkt te duiden op 
de inherent verschillende belangen die bij die elementen horen. Politici hebben een 
electoraal belang en ambtenaren een organisatorisch en werknemersbelang. En het 

28 Voor wie het weten wil: anno 2006 is de Amerikaanse supermarktketen Wal-mart het grootste 
bedrijf met een omzet van 227 miljard euro (288 miljard dollar). In de Nederlandse collectieve sector 
(rijk, sociale zekerheid en zorg) gaat ruim 200 miljard euro om.

29 Het mag enige verbazing wekken dat Tjeenk Willink in dit citaat geen aandacht besteed aan de dif-
ferentiatie van de overheid in drie bestuurslagen. In andere publicaties (Tjeenk Willink 2000, 2004) 
besteedt hij hieraan wel aandacht. Overigens vraagt hij ook bij voortduring aandacht voor de ‘vierde 
bestuurslaag’: Europa (Tjeenk Willink 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

30 Er is wel discussie mogelijk over de vraag of Tjeenk Willink hiermee een zo essentieel onderschei-
dend element van overheidsorganisaties te pakken heeft, als hij suggereert. Immers, ook in niet 
publieke organisaties kan sprake zijn van verschillende belangen van bijvoorbeeld eigenaren/aan-
deelhouders, management, werknemers en klanten. Ook als het niet zozeer een essentieel, als wel 
een gradueel verschil betreft, is het echter relevant. Rainey (2003: 177) meent dat voor een gradueel 
verschil, in ieder geval veel empirisch bewijs bestaat. 
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is (bepaald) niet vanzelfsprekend dat deze belangen parallel lopen met wat je het 
‘algemene belang’ zou kunnen noemen, dat hoort bij de publieke rationaliteit.31

Verdere complicerende factoren zijn enerzijds, dat een van de drie rationaliteiten – de 
publieke – geen vaste of onomstreden waarden heeft. Eerder is al op gewezen op het 
essentieel ambigue en ambivalente karakter van de publieke zaak. Anderzijds geldt 
dat er geen harde personele scheiding tussen de drie rationaliteiten is aan te geven. 
Politici en ambtenaren oriënteren zich (tenminste in hun retoriek) op de publieke 
zaak, ambtenaren leven zich in – uit loyaliteit of eigenbelang – in de politieke context 
waarin hun bestuurders opereren. De bestuurders maken op hun beurt deel uit van 
de organisaties waarvoor ze verantwoordelijk zijn en waaraan ze leiding geven.

Tjeenk Willink kiest een vrij neutrale terminologie als hij spreekt van het gedifferen-
tieerde karakter van organisaties, dat hij benoemt in termen van taakverdeling en 
specialisatie. Er is echter veel empirisch onderzoek beschikbaar dat de minder fraaie 
kanten van deze differentiatie laat zien. In hoofdstuk 7 is al gewezen op het belang 
van ‘schaarste’ als basisconditie in het publiek domein. Deze basisconditie leidt er in 
de praktijk toe dat verschillende organisatieonderdelen met elkaar concurreren om 
‘aandacht’ en ‘middelen’. Daarbij lijkt zich in veel gevallen voor te doen wat bekend 
staat als goal-displacement:32 het verschijnsel dat bureaucraten de neiging hebben om 
na enige tijd middel tot doel te verheffen. In dit geval leidt dat tot de voortdurende 
pogingen van organisatieonderdelen om hun macht, hun beleidsterrein en hun 
budgetten te vergroten, zonder dat daaraan inhoudelijke overwegingen – laat staan 
maatschappelijke ambities – ten grondslag liggen (Lammers et al. 1997: 88).33

In de casussen zijn dit soort ‘automatische’ conflicten bijvoorbeeld herkenbaar 
in Gouda waar Sociale Zaken en Welzijn en Onderwijs elkaar in de haren zitten 
over de zeggenschap over en de middelen van het oudkomersbeleid. Hetzelfde type 
conflicten valt in Amsterdam veelvuldig waar te nemen tussen de centrale ctad en de 
ctadsdelen (Den Uyl en Hoenderkamp 2002).34

31 De drie geledingen hebben ieder een sterke verbinding met de drie ‘stromen’ van Kingdon. Dat bete-
kent dat het te verwachten is, dat in de coördinatie- en afstemmingsvraagstukken drie verschillende 
logica’s (rationaliteiten) aan elkaar moeten worden geknoopt. Overigens zonder dat er sprake van 
hoeft te zijn dat een van de logica’s de andere deelnemers overtuigt. In tegendeel, de afstemming is 
geslaagd als er een (al dan niet concreet) besluit ligt, dan vanuit alledrie de logica’s aanvaardbaar is 
(Kingdon 1995).

32 De term is origineel van Merton, maar heeft breed ingang gevonden.
33 Vergelijk de theorie van budgetmaximalisatie van William Niskanen. Geveke en Steunenberg 

(1995) wijzen er op dat deze theorie niet het concrete gedrag van ambtenaren betreft: 'De keuze van 
budgetmaximalisatie als gedragsveronderstelling dient men niet te verwarren met het feitelijke 
gedrag van ambtenaren. […] De feitelijke motivaties van ambtenaren zijn natuurlijk zeer divers en 
vanzelfsprekend niet identiek aan budgetmaximalisatie. Daar gaat het ook niet om. Het punt is dat 
wellicht meer inzicht in het optreden van de bureaucratie kan worden verkregen, wanneer wordt 
aangenomen dat ambtenaren een omvangrijker budget prefereren. Budgetmaximalisatie is dus een 
veronderstelling in het model en géén hypothese' (Geveke en Steunenberg 1995: 222).

34 Ik heb overigens de indruk dat de sociale pijler in dit opzicht minder erg is dan andere overheids-
sectoren. De ‘bureaucratic personality’ (Merton) en de welhaast sadistische bureaucraat die zich 
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Het lijkt dus verstandig om in het denken over de overheid niet zomaar uit te gaan 
van de overheid als unitary actor, vinden ook Bovens et al., die wijzen op de meer-
waarde van het meenemen van interne overwegingen, spanningen en zelfs strijd 
binnen de overheid bij het analyseren van bestuurskundige vraagstukken.

‘De bureaupolitieke benadering verdient daarmee in empirisch opzicht de voorkeur boven 
de meer traditionele opvatting die het openbaar bestuur presenteert als een eenvormige, 
a-politieke eenheid’ (Bovens et al. 2001: 248).

Conclusie
In deze paragraaf is ingegaan op de vraag of de voorwaarden om effectief en effi-
ciënt te opereren voor de overheid ongunstiger zijn dan voor andere sectoren in de 
maatschappij. Het antwoord op deze vraag moet bevestigend zijn. In de eerste plaats 
is duidelijk geworden dat de overheid in grotere mate dan het particulier initiatief 
en de private sector wordt gekenmerkt door institutionalisering en isomorfie. Beide 
zaken staan op gespannen voet met effectiviteit en efficiëntie. Behalve door ver-
gaande institutionalisering en isomorfie wordt de effectiviteit en efficiëntie van de 
overheid negatief beïnvloed door enerzijds het onvermogen om te voldoen aan de eis 
van stabiele en heldere doelen die nodig zijn om effectief en efficiënt te opereren en 
anderzijds is de overheid simpelweg te groot om daadwerkelijk efficiënt te zijn.

Het is echter niet mogelijk om op grote schaal te de-institutionaliseren, de kwa-
liteit van doelen te verbeteren of de overheid te verkleinen. Aan de overheid worden 
extra eisen gesteld met betrekking tot democratie, rechtmatigheid en integriteit. 
Deze eisen liggen ten grondslag aan de meeste overheidsinstituties. De samenleving 
stelt echter niet alleen eisen aan het handelen van de overheid. Er worden ook hoge 
eisen gesteld aan het resultaat en de effectiviteit. De combinatie van torenhoge ver-
wachtingen met betrekking tot wat de overheid moet en kan realiseren en de strenge 
eisen aan het praktische handelen van de overheid leiden tot een duivels dilemma: de 
overheid moet wel handelen, ook al is bij voorbaat duidelijk dat dit slechts tot teleur-
stelling zal leiden. Of zoals Lammers et al. stellen:

‘Er kunnen tegenstrijdigheden optreden tussen enerzijds de “technische” eisen die voort-
vloeien uit het primaire proces, en anderzijds de institutioneel verankerde normatieve ver-
wachtingen omtrent de juiste inrichting van de organisatie’ (Lammers et al. 1997: 402).35

welbewust verschuilt achter regels van Crozier (1963) zijn in de casussen niet te herkennen. Veel 
ambtenaren in de sociale pijler lijken daar te werken vanuit een duidelijke maatschappelijke 
betrokkenheid. Het effect blijft echter hetzelfde. Omdat het in de praktijk gaat om een verdeling 
van schaarste (zie 6.9), zullen ook inhoudsgedreven ambtenaren steeds proberen hun budgetten te 
vergroten.

35 Vergelijk ook Van Gunsteren (1994) over de spanning tussen praktisch ethisch handelen van ambte-
naren en de normatieve eisen die ‘de burger’ aan ‘de overheid' stelt.
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De dubbele druk uit de samenleving heeft nog een tweetal gevolgen. Enerzijds 
leidt hij tot isomorfie, anderzijds leidt hij via structurele en culturele factoren 
tot stroperigheid in besluitvormingsprocessen bij de overheid.

8.2 Specifieke eigenschappen van de sociale pijler

In de vorige paragraaf is ingegaan op de kenmerken van de overheid, die ertoe leiden 
dat de over het algemeen in de moderne maatschappij toch al niet gunstige voor-
waarden voor rationele besluitvorming en handelen voor de overheid extra ongunstig 
zijn. In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag of er factoren spelen in de sociale 
pijler die de kans vergroten dat deze pijler zelfs binnen de overheid relatief slecht af 
is als het gaat om de kansen op rationeel, effectief en efficiënt opereren. Het ant-
woord op deze vraag zal bevestigend luiden. De bijzonderheid van de sociale pijler is 
gelegen in een drietal aspecten. In de eerste plaats hebben actoren in de sociale pijler 
meer dan in de andere pijlers last van maatschappelijke bemoeienis, die hun het 
werken bijna letterlijk onmogelijk maakt. In de tweede plaats is er in de sociale pijler 
nog meer dan bij de rest van de overheid sprake van gefragmenteerde actoren, wat de 
complexiteit van handelen sterk verhoogt en de (enkelvoudige) doelrationaliteit van 
handelen juist verlaagt. En ten derde is er in de sociale pijler fundamenteel minder 
kennis beschikbaar en mogelijk dan in de andere pijlers.

8.2.1 Sociale pijler gekenmerkt door ‘impossible jobs’
Actoren die in de sociale pijler verantwoordelijk zijn voor het daadwerkelijk realise-
ren van doelen – overheidsmanagers – verkeren in een buitengewoon ongelukkige 
uitgangspositie om effectief en efficiënt te zijn. Dit kan duidelijk worden gemaakt 
aan de hand van het door Hargrove en Glidewell (1990) uitgewerkte concept impos-
sible jobs. In de analyse van Hargrove en Glidewell is er sprake van een ‘onmogelijke 
klus’ als er sprake is van de volgende vier kenmerken:
– een gebrekkig publiek draagvlak voor de doelgroep;
– een hoge conflictintensiteit tussen belangrijke groepen stakeholders;
– een weinig sterke ‘beleidsmythe’;
– een laag publiek vertrouwen in de professionaliteit van de sector.36

In deze paragraaf wordt uitgewerkt dat deze vier kenmerken in de sociale pijler veel-
vuldig voorkomen.37

36 'The core position is that impossible jobs have illegitimate clients and multiple, intensely conflicting 
constituencies; enjoy little public confidence in the professional expertise available and are guided 
by weak myths that do not sustain policy continuity' (Hargrove en Glidewell, 1990: 8).

37 Het kader van Hargrove en Glidewell biedt een gedeeltelijk ander perspectief op de thematiek die in 
het vorige hoofdstuk is beschreven met behulp van het wicked problems-kader van Rittel en Webber. 
De overlap tussen beide kaders wordt duidelijk bij bijvoorbeeld Mazmanian en Sabatier (1981) die 
spreken van ‘intractability’ (onoplosbaarheid) en daaraan kenmerken koppelen, die we gedeeltelijk 
herkennen uit het kader van Rittel en Webber (wicked problems) en gedeeltelijk uit dat van Hargrove 
en Glidewell (impossible jobs): 
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Een gebrekkig publiek draagvlak voor de doelgroep
Het eerste kenmerk dat Hargrove en Glidewell aandragen bestaat uit een twee-
tal dimensies. In de eerste plaats is het veel makkelijker om (succesvol) beleid te 
voeren voor een doelgroep die vindbaar en gemotiveerd is, dan voor een groep die 
expres tracht de interventies te vermijden. Dat heeft een duidelijke praktische kant: 
als mensen niet gevonden en geholpen willen worden, is succes boeken een stuk 
lastiger. Het moge duidelijk zijn dat dit type doelgroep in de sociale pijler veelvuldig 
voorkomt.

‘Politiezorg en zorg voor dak- en thuislozen, bijvoorbeeld, of “zorgwekkende zorgmijders”, 
“veelplegers” of “voortijdige schoolverlaters”, gaan onvermijdelijk gepaard met moeilijke 
en afstandelijke contacten, doordat “afnemers” van zulke zorg daar vaak niet om gevraagd 
hebben, en bovendien de neiging hebben zich aan zorg te onttrekken’ (Noordegraaf, 2006: 
197).

Maar het heeft ook een abstractere kant, in de zin dat de steun voor het beleid 
afbrokkelt als de doelgroep niet ‘dankbaar’ genoeg is. Dit hangt samen met de 
tweede dimensie. Een deel van de doelgroep in de sociale pijler is niet erg ‘fotoge-
niek’. Het helpt voor het draagvlak voor beleid bij de achterban (stakeholders, poli-
tiek, maatschappij) niet erg als de ‘klanten’ in kwestie in de woorden van Hargrove 
en Glidewell, ‘lazy, irresponsible or anti-social’ zijn (Hargrove en Glidewell, 1991: 
17). Dat is een deel van de doelgroepen – bijvoorbeeld verslaafden, psychiatrische 
patiënten, overlast veroorzakende jongeren, criminelen – wel degelijk.38 Het is mak-
kelijker om steun en middelen te vergaren voor beleid dat zich richt op ‘leuke’ of in 
ieder geval ‘zielige’ doelgroepen dan voor doelgroepen die in de ogen van velen veel 
te verwijten valt. Kinderen, bejaarden, gehandicapten en asielzoekers, mits overtui-
gend ‘zielig’, kunnen op veel sympathie rekenen en het beleid dat zich erop richt om 
hen te helpen heeft een continue basis in een breed politiek draagvlak.39

Om dit abstracte argument concreet te maken helpt het wellicht om de discussie over 
‘pamperen’ voor ogen te halen. Het betreft hier in feite een algemeen toepasbaar ver-
wijt op de paternalistische overheid, die veel te makkelijk gaat zorgen voor mensen 
die problemen hebben. Het argument heeft in objectieve zin net zoveel kracht als het 
wordt toegepast op consultatiebureaus, aow, verzorgingshuizen en achterstands-
programma’s voor jonge allochtone kinderen, als wanneer het wordt gebruikt in de 
context van verslaafden, overlastgevende jongeren, gedetineerden en bijstandsge-

– beschikbaarheid van kennis/technologie;
– diversiteit van doelgroepgedrag;
– omvang van de doelgroep;
– mate van beoogde gedragsverandering.
38 Deze these wordt de laatste jaren met verve gebracht door de Britse arts Dalrymple (2004). 
39 Een soortgelijk onderscheid in doelgroepen is al gemaakt door De Swaan in Zorg en de Staat (1996), 

waar hij een onderscheid maakt tussen ‘armen die steun verdienen’ en ‘armen die gevaarlijk zijn’.
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rechtigden. Toch komen we het argument in de praktijk alleen in de debatten over de 
tweede reeks voorbeelden tegen.

Een ander voorbeeld vanuit deze invalshoek helpt ook om nog eens scherp het 
grote belang van ‘definitiestrijd’ te zien. Wie een analyse maakt van het debat over 
integratie ziet dat in de loop der jaren het beeld van de doelgroep drastisch is ver-
anderd. En wel in de richting van wat Hargrove en Glidewell als de lastige kant van 
de legitimiteitsdimensie beschouwen: in het begin van het integratiebeleid werden 
allochtonen neergezet als slachtoffers met een onrechtvaardig tot stand gekomen 
achterstand, die ondanks goede bedoelingen via glazen plafonds en muren, onbe-
grip en discriminatie kansen op volwaardige participatie in de Nederlandse samen-
leving werden ontzegd. In de jaren negentig begon dit beeld concurrentie te krijgen 
van dat van voormalig gastarbeiders als profiterende uitkeringstrekkers en alloch-
tone jongeren als overlast veroorzakende nietsnutten. Na de aanslagen in New York 
en de ‘Fortuyn-revolte’ van 2001-2002 werd dit concurrerende beeld dominant en 
verbonden met beelden van moslims die bewust niet integreren, omdat zij met hun 
geloof de Nederlandse samenleving fundamenteel afwijzen. Dit verschoven beeld 
van ‘de allochtoon’ heeft er toe geleid dat, waar er vroeger veel draagvlak bestond 
voor ‘investeren’ in allochtonen en hun integratie, en een repressief beleid werd 
gezien als ‘blaming the victim’, dit draagvlak inmiddels is verruild voor veel repres-
sie en weinig investeren. Dat wordt inmiddels beschouwd als tenminste pamperen 
en in extremere gevallen als het belonen van slecht gedrag (vergelijk Commissie Blok 
2004; Rijkschroeff et al. 2003).40/41

Er kan worden gesteld dat juist in de sociale pijler veel van het type ‘lastige doel-
groepen’ bestaan, die door Hargrove en Glidewell worden geassocieerd met impos-
sible jobs: je kunt er niet veel aan doen en je kunt er niet veel mee bereiken.

Een hoge conflictintensiteit tussen groepen belangrijke stakeholders
Hargrove en Glidewell stellen als tweede kenmerk van een impossible job dat 
het werk van overheidsmanagers moeilijker wordt als zij dat moeten doen op een 
beleidsterrein waar verschillende groepen betrokkenen uiteenlopende ideeën over 
hebben. Zij onderscheiden vijf categorieën betrokkenen.42

– Politieke superieuren;
– voorstanders van de klantgroep;

40 Ik realiseer me dat ik deze ontwikkeling vanuit een vrij negatieve teneur beschrijf. Of dat terecht is, 
laat ik hier in het midden. Wel wil ik er op wijzen dat ik minimaal een goede kant aan deze ontwik-
keling zie en dat betreft de verschuiving van de opvatting van ‘de allochtoon’ als weerloos object 
naar een ‘krachtig subject’. De handelingsmotieven die dit subject vervolgens krijgt toegedicht wil ik 
niet voor mijn rekening nemen. 

41 Het debat over bijstandsgerechtigden heeft een zelfde ontwikkeling doorgemaakt in de eerste helft 
van de jaren negentig en daarna nog eens in de eerste jaren na de eeuwwisseling. Van ‘slachtoffers’ 
zijn bijstandsgerechtigden min of meer omgelabeld tot ‘daders’. Daardoor zijn voorheen ondenkbare 
maatregelen zoals werkplicht en het afpakken van een uitkering, inmiddels standaard beleid. 

42 Zij spreken van ‘constituencies’ (achterbannen) (Hargrove en Glidewell 1990: 5).
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– tegenstanders van de klantgroep;43

– verantwoordelijke/betrokken ambtenaren;
– klanten.

In hun beschrijving (Hargrove en Glidewell 1990: 17-18) wordt duidelijk dat het er 
vooral om gaat dat de vrijheid van de manager en diens apparaat om naar eigen 
(professioneel) inzicht beleid te maken en uit te voeren sterk wordt ingeperkt op het 
moment dat er conflict bestaat tussen verschillende groepen. Aangezien elke keuze 
in het straatje van een bepaalde achterban zal liggen, zal in deze situatie vrijwel 
automatisch een andere achterban zich gedupeerd voelen en het beleid en de uitvoe-
ring met argusogen volgen en politieke en maatschappelijke steun zoeken voor het 
verleggen van de gekozen koers of het vervangen van het management.

In de Nederlandse – meer nog dan in de Amerikaanse – context, wordt de inde-
ling in vijf categorieën achterban doorsneden door een andersoortige indeling, 
waardoor nog meer versnippering en ontstaat. Dan gaat het om onderscheid tussen 
bijvoorbeeld overheid-werkgevers-werknemers, zuilen, klassen, etnische achter-
grond, geslacht, regio, bestuurslaag en beleidsterrein. Dat speelt in sterkere mate in 
de sociale pijler dan op andere terreinen. In de fysieke en economische pijler lijken er 
minder (maar wel zeer sterke) ‘belangengroepen’ te zijn. De sociale pijler lijkt verder 
ook meer versnipperd waar instituties georganiseerd op bijvoorbeeld etnische ach-
tergrond of klasse minder voorkomen.44 Een laatste dimensie die volgens Hargrove en 
Glidewell de intensiteit van het conflict kan verhevigen is als de betrokken stellingen 
een ideologisch karakter hebben (Hargrove en Glidewell 1990: 6). Het behoeft geen 
toelichting dat de sociale pijler ook hier bovengemiddeld vaak ‘last’ van heeft.

Een weinig sterke beleidsmythe
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen beleidsterreinen waar de discussie zich 
beperkt tot het hoe en tot welke prijs de maatschappij in een bepaalde richting kan 
worden bewogen én beleidsterreinen waar de richting zélf onderwerp van discussie 
is. Voorbeelden van het eerste type beleidsterrein zijn gezondheidszorg, veiligheid, 
werkgelegenheid, onderwijs, milieu, et cetera. Er valt eindeloos te discussiëren over 
de inhoud van het beleid, kosten en baten en de wenselijkheid van overheidsbemoeie-
nis. Maar in welke richting de maatschappij zich idealiter zou ontwikkelen (gezon-
der, veiliger, meer werkgelegenheid, hoger opgeleid, schoner), is geen onderwerp 

43 De groep ‘tegenstanders’ lijkt me meer onderdeel van de Amerikaanse politieke cultuur, waar met 
name rond moreel omstreden onderwerpen zoals abortus, hiv en homoseksualiteit expliciete 
‘antigroepen’ bestaan. In Nederland lijken dat soort groepen minder voor te komen, hoewel ze rond 
onderwerpen als abortus en euthanasie wel degelijk bestaan. Rond homoseksualiteit lijkt een anti-
groep van islamitische jongeren in opkomst. Vooralsnog bewandelen zij geen politieke wegen, maar 
kiezen ze voor rechtstreeks geweld. Een antigroep die recentelijk wel (weer) een politieke vertaling 
heeft gekregen in de pvv betreft de groep autochtone antimoslims.

44 Een mogelijke verklaring hiervoor zou de grotere beschikbaarheid van kennis en technologie 
kunnen zijn, waardoor de politieke strijd om probleem- en consequentiedefinities minder breed 
uitwaaiert en uiteindelijk ook minder gewicht in de schaal legt. 
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van discussie (Schnabel 1996). Daar voegen Hargrove en Glidewell aan toe dat de 
taak om ‘goed te doen’ helemaal eenvoudig wordt gemaakt, als het publiek zelf ook 
wel weet dat de ideaaldoelstelling onbereikbaar is. Niet iedereen zal de universiteit 
halen, criminaliteit is van alle tijden en er zullen altijd zieken zijn. Sectoren waar een 
duidelijke plus-pool is en waar het publiek ‘realiteitszin’ heeft, beschikken volgens 
beide auteurs over een ideale ‘beleidsmythe’. De algemene ideeën over de sector 
leiden enerzijds tot een groot draagvlak voor beleid, en anderzijds tot een hoge tole-
rantie voor falen: de Nederlandse gezondheidszorg wordt niet als zodanig ter discus-
sie gesteld, omdat er nog mensen ziek worden of niet genezen kunnen worden. Beide 
argumenten gelden niet voor terreinen als welzijn, integratie, jeugd, waarmee deze 
belangrijke terreinen in de sociale pijler dus voldoen aan het derde kenmerk van 
impossible jobs: de richting van het beleid staat steeds ter discussie.

Hargrove en Glidewell wijzen erop dat doelstellingen op deze terreinen het risico 
lopen om te worden bezien als een ‘operational-failure-cover-up’: een mooi label om 
te maskeren dat er in de praktijk maar wat aan wordt gerotzooid. Dit lot treft bijvoor-
beeld het club- en buurthuiswerk. Het publiek beziet dit als ‘betaald koffie drinken’ 
en doet meesmuilend als ter verdediging wordt aangevoerd dat het hier de uitvoering 
van beleid rond sociale cohesie betreft. Hetzelfde gebeurt met voorheen overlast 
veroorzakende allochtone jongeren die als assistent-jongerenwerker of als interme-
diair worden aangesteld. Het publiek gelooft niet dat het hier echt om het bevorderen 
van integratie of het tegengaan van overlast gaat: de functies worden gezien als het 
belonen van slecht gedrag.

Een gevolg van de publieke argwaan is dat deze sectoren en de actoren die erin 
werkzaam zijn voortdurend onder curatele staan. Elke activiteit wordt onder de 
loep genomen, iedere euro omgedraaid. Dan blijkt dat er inderdaad vaak wat op de 
beleidstheorie valt af te dingen en dat er zaken in de uitvoering mislopen. Het is 
echter de vraag of de praktijk van de ‘niet verdachte’ beleidsterreinen een dergelijke 
curatele wel zou overleven (Freidson 2001).45

Juist in de sociale pijler komen veel van dit soort terreinen met een zwakke 
beleidsmythe voor – hoewel de voorbeelden van sectoren mét een sterke beleidsmy-
the duidelijk maken dat ook deze in de sociale pijler vertegenwoordigd zijn.

Laag publiek vertrouwen in de professionaliteit van de sector
Hargrove en Glidewell wijzen er ten vierde op dat het werk van een (semi-) overheids-
organisatie makkelijker wordt naarmate de publieke opinie vertrouwen heeft in de 

45 De keren dat bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer dergelijke terreinen onderzocht heeft, stemmen 
wat dat betreft somber. Sterker: ik heb de stellige indruk dat er in andere pijlers beleid overleeft met 
een onderbouwing waarmee men in de sociale pijler geen enkele overlevingskans zou hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan de ‘doorrekenmethoden’ van de kosten en baten van een Betuwelijn of een jsf. In 
die gevallen gaat het bovendien om heel andere bedragen en overschrijdingen dan doorgaans in de 
sociale pijler (met de overschrijding op de Betuwelijn – voorlopige stand: 10 miljard i.p.v. 2 miljard 
euro – kan 20 jaar lang het inburgeringsbudget, 400 miljoen per jaar, worden verdubbeld). 
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‘professionaliteit’ van de sector in kwestie. Dit vertrouwen in een professie berust op 
een drietal basisaannames:
– resultaten kunnen (alleen) worden geboekt door de inzet van bepaalde kennis of 

technieken;
– deze kennis en technieken zijn niet zomaar bij iedereen bekend, maar moeten 

worden verworven via een uitgebreide opleiding;
– het gaat om voor het individu belangrijke zaken.

Hoewel insiders in de sociale pijler menen dat aan deze eisen is voldaan (Hortulanus 
et al. 1995; Hortulanus 2001, 2003; Van der Laan 2000; AbvaKabo 2003), is het de 
vraag of dit ook in de ogen van ‘het grote publiek’ het geval is. En in hun verlengde 
de ogen van politici, bestuurders en opdrachtgevers.46 Ook in vergelijking met hun 
tegenhangers op het gebied van bijvoorbeeld verkeer en vervoer (Rijkswaterstaat, 
rdw), Defensie, Financiën en volkshuisvesting (vrom), slagen de sectoren in de 
sociale pijler er slecht in om aan te geven in hoeverre hun werk iets anders is dan het 
maken van een gezellig praatje (welzijnswerkers, wijkagenten), het uitleggen van wat 
simpele kennis (leraren) of het routinematig op standaardcursussen plaatsen van 
werklozen (arbeidsbemiddelaar). Daarbij speelt een rol dat ook de sectoren zelf voor 
een deel cultiveren dat er sprake moet zijn van een zeker talent voor leraarschap, jon-
gerenwerk of politieagent zijn. Cruciale concepten in de achterliggende theorie doen 
ook vaak aan als moeilijke woorden voor simpele verschijnselen (‘presentie’, ‘ver-
trouwensband’) of als het op een ingewikkelde manier legitimeren dat zaken duister 
en ondoorzichtig blijven (‘met een been in de formele, met één been in de informele 
wereld)’ (Fortuin en Wentink 1999).

Daarnaast wordt de sociale pijler gekenmerkt door een lage interne status van 
ambtenaren. Grofweg kan worden gesteld dat hoe groter het budget waarmee een 
ambtenaar werkt, hoe hoger diens status. In de sociale pijler zijn de budgetten vaak 
beperkt, terwijl het aantal beleidsmedewerkers groot is. Gemiddeld worden dan ook 
kleine budgetten beheerd. Een overstap van een afdeling welzijn naar bijvoorbeeld 
het grondbedrijf is voor ambtenaren een promotie. Talentvolle ambtenaren trekken 
hierdoor snel door van sociale naar meer ‘harde’ sectoren. Dit imago wordt verder 
versterkt door het feit dat je in de sociale pijler weinig tastbaars achterlaat (Rosenthal 
et al. 2000) en weinig prestigieus publiek bedient.

Een gevolg van deze situatie is dat de ambtenaren in de sociale pijler vaak geen 
hoogvliegers zijn. Veelal zitten zij ofwel pas net, of juist al (te) lang op hun plek. Dat 
laatste is nooit een goede zaak, maar in het geval van de sociale pijler heeft het extra 
negatieve consequenties. Meer nog dan andere beleidsterreinen is de sociale pijler de 
afgelopen twintig jaar gekenmerkt door decentralisatie. Welzijn en in toenemende 

46 In ieder geval de welzijnssector is zelf van mening dat dit niet het geval is. Getracht wordt hieraan 
wat te doen via het sinds 2002 lopende imagoproject ‘Welzijn Versterkt!’ (nizw/vog/Verdiwel/vsw, 
2000). Ook de poging van Van Buren (1998) om de economische waarde van sociaal-cultureel werk te 
berekenen kan in dit licht worden gezien.



295Extra erg in de sociale pijler?

mate onderwijs, sociale zaken, sport, cultuur, zorg zijn allemaal meer en meer op 
het bordje van de gemeente terecht gekomen. Dit vraagt om een verandering van de 
werkwijze. Van een subsidiemachine en beleidsuitvoerder moe(s)ten de diensten in 
de sociale pijler veranderen in beleidsmakers en uitvoeringsregisseurs. Dit vraagt 
andere kwaliteiten van ambtenaren. In plaats van of wellicht naast klassieke ambte-
narencompetenties als integriteit, dossiervastheid en zorgvuldigheid, worden meer 
en meer nieuwe competenties zoals creativiteit, communicatieve en procesmanage-
mentvaardigheden en flexibiliteit gevraagd.

In ieder geval vraagt de veranderende werkwijze een nieuwsgierigheid en verande-
ringsbereidheid (Hiemstra 1999) Het vergrijsde ambtelijk apparaat in de sociale pijler 
beschikt niet altijd over de gevraagde kwaliteiten en kan ook weinig enthousiasme 
opbrengen voor de nieuwe werkwijze. Uiteraard heeft deze cultuur ook weer gevol-
gen voor de doorstroom van nieuwe medewerkers die wel de ambitie en kwaliteiten 
hebben om invulling te geven aan de nieuwe rol van de ambtenaar in de sociale 
pijler. In de praktijk valt vaak te zien dat deze mensen of snel weggaan, of door het 
management worden gesignaleerd en vervolgens op project- en programmaleiding 
buiten de klassieke lijnorganisatie worden geplaatst.

De afkalving van de status van de klassieke sociale professies – zo is er inmiddels 
sinds het verdwijnen van de andragogiek geen universitaire studie sociaal werk 
meer – lijkt verder te zijn versterkt door de gelijktijdige professionalisering van de 
managementlaag in de publieke sector. Voor een deel bestaat deze laag uit leiding-
gevenden, die uit het veld zijn opgeklommen. Voor een ander deel wordt hij gevormd 
door ‘carrièremanagers’. Beide groepen hanteren vanuit hun aanvullende of basis-
opleidingen echter hetzelfde inhoudelijke kader. Een kader waarin het klassieke 
professionele werk meer en meer is omgedefinieerd naar een ‘standaardproduct’, 
en de professional tot een ‘asset’. Waardevol, maar vervangbaar. Doordat ook veel 
beleidsambtenaren en bestuurders hetzelfde inhoudelijke kader hanteren wordt het 
‘managers’-kader bovendien als een vorm van afgedwongen en normatieve isomorfie 
steeds meer dominant.

Inmiddels klinkt er sinds enkele jaren een breed gedragen roep om de ‘herwaar-
dering van de professional’ (Freidson 2001; Tonkens 2002; wrr 2003).47 Een enkele 
uitzondering daargelaten, wordt niet gepleit voor het herstellen van de, in retros-
pectie geprojecteerde, almacht van de professional. Veeleer wordt erop gewezen dat 
de praktijk van de sociale pijler in de laatste decennia wordt gekenmerkt door een 
twee tegengestelde logica’s: de institutionele logica (overheid) en de vraaglogica 
(klant). De inspanningen van bestuurders, ambtenaren en managers richten zich er 
daarbij op om beide perspectieven met elkaar te verenigen. De kloof tussen burger 

47 Inmiddels heeft de ‘roep om ruimte’ ook zijn intrede in het politieke systeem gedaan. Bijvoorbeeld 
Fortuyn (2002) en Dijsselbloem en Kalsbeek (2005) en de verkiezingsprogramma’s van vrijwel alle 
partijen in 2006. In de politieke arena gaat deze roep doorgaans vergezeld van een uitgesproken 
afkeer van ‘managers’. 
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en politiek moet immers niet alleen op beleids-, maar ook, of misschien wel juist, op 
uitvoeringsniveau worden gedicht.

De pleitbezorgers van ‘de professional’ wijzen er op dat er eigenlijk geen sprake 
is – of dient te zijn – van een tweetal logica’s, maar van een drietal waartussen de 
balans moet worden gevonden.48 De derde logica is die van de professional.49 Noorde-
graaf geeft een alternatieve omschrijving van de drie logica’s in termen van ‘praktij-
ken’ en ‘plekken’.

‘Burgers gaan over hun eigen alledaagse praktijken, professionals gaan over allerlei prak-
tijken op specifieke plekken, en bestuurders gaan over verschillende praktijken op verschil-
lende plekken. Anders gezegd, burgers gaan over behoeften en verlangens, professionals gaan 
over cases en bestuurders gaan over ‘case load’ en capaciteit’ (Noordegraaf 2006: 189).

Problematisch bij deze oproepen tot ruimte voor professionaliteit blijft echter dat 
een deel van de professies in kwestie – juist die in het hart van de sociale pijler – zo 
ver in de verdrukking zijn geraakt dat ze van de gecreëerde ruimte niet of nauwelijks 
gebruik kunnen maken.50 Vooralsnog komt de abstracte herwaardering van ‘de 
uitvoering’ in concreto vooral tot uiting bij herkenbare beroepen als verzorgenden, 
docenten of wijkagenten, en in veel mindere mate bij jongerenwerkers, minderhe-
denwerkers, maatschappelijk werkers of reïntegratieconsulenten. Het kader van 
Hargrove en Glidewell biedt aanknopingspunten om dit te verklaren: behalve bij de 
professionaliteit zelf, scoren deze sectoren ook slecht op ‘beleidsmythe’ en ‘legitimi-
teit van de doelgroep’.

48 Elliot Freidson – een van de voormannen van deze stroming – heeft zijn boek zelfs ‘the third logic’ 
als ondertitel meegegeven. (Freidson 2001) 

49 De wrr interpreteert de drie logica’s als volgt: 'De institutionele logica heeft betrekking op de “regels 
van het spel”. Het gaat dan om het geheel van regels en afspraken op het vlak van de toetreding tot 
de dienstverlening, de mogelijkheden en beperkingen van de dienstverlenende organisaties (als 
taak- of marktorganisatie?) en de rol van de overheid als wetgever, financier en toezichthouder. 
De provisielogica gaat uit van het primaire proces van de dienstverlening door de professionele 
beroepsbeoefenaar (de arts, de docent, de arbeidsbemiddelaar, de welzijnswerker) en zijn (beroeps)
organisatie. Het gaat dan in concreto om zaken als de mate van formalisering en standaardisering 
van de professiebewaking, taak- en organisatieomschrijvingen, de positie en de rol van beroepsor-
ganisaties en de mate en de wijze van arbeidsdeling en zeggenschap van de professionele beroeps-
beoefenaren over hun werksituatie. De vraaglogica ten slotte stelt de positie van de cliënt centraal. 
Welke keuzemogelijkheden zijn er voor de afnemers van publieke diensten? Hoe is het gesteld met 
de toegankelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening? Is er zeggenschap en inspraak van de 
zijde van (organisaties van) cliënten? Kan worden gesproken van een responsieve dienstverlener die 
inspeelt op de specifieke behoeften van de afnemer?' (Eijlander en Lauwerier 2004: 4).

50 De grote moeite van met name de welzijnssector om zich een ‘professioneel’ imago te verschaffen, 
kan niet los worden gezien van de grote inhoudelijke verwarring waarin deze sector verkeert sinds 
zij eind jaren zeventig onder vuur is komen te liggen vanuit de eigen geleding (Achterhuis 1979) en 
de natuurlijke politieke achterban (bijvoorbeeld: Kalma 1983). Voor een uitgewerkte analyse zie 
Duyvendak 1999b. Vergelijk ook paragraaf 6.5
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Nabijheidsfactor
Een punt dat niet door Hargrove en Glidewell wordt gemaakt, maar dat in dit kader 
een rol lijkt te spelen is de ‘nabijheidsfactor’. Zowel het geloof in de beleidsmythe, als 
de waardering van de professionaliteit van de werkers, lijken negatiever naarmate het 
publiek zelf dichter op het onderwerp staat. Of anders gezegd: experts en professio-
nals varen wel bij een zekere ruimte om hun werk naar eigen inzicht vorm te geven. 
Die ruimte wordt hen nauwelijks gegeven door ‘gewone mensen’ als deze menen 
zelf (ervarings)deskundige te zijn. De ins en outs van het Nederlands defensiebeleid, 
onze opstelling ten opzichte van vrijhandel, de toelating van medicijnen of zelfs de 
kosten van de vergrijzing zijn geen onderwerp van gesprek op verjaardagsfeestjes, in 
pauzes, aan de bar of rond borreltafels. Maar de kwaliteit van verzorgingshuis- en 
verpleeghuiszorg, integratie van buitenlanders, overlast door en opvoeding van jon-
geren zijn dat wel.51 Formeel beleid zal op deze terreinen de toets der kritiek van de 
borreltafel moeten kunnen doorstaan. Het is de vraag of dat de totstandkoming van 
een beleid dat enerzijds is gebaseerd op kennis én dat anderzijds voldoende genuan-
ceerd is, bevordert. Hortulanus maakt daarover een opmerking met betrekking tot 
politici op het terrein van welzijnsbeleid, die wel eens een veel bredere geldigheid 
zou kunnen hebben:

‘En als urgente sociale vraagstukken worden gedefinieerd in een klein circuit van politici 
[…] dan is de kans groot dat de probleemdefinitie gebaseerd wordt op het meest voor de 
hand liggende aangrijpingspunt voor interventies, of vereenzelvigd wordt met een oorzaak 
van het probleem die te voren is gekomen uit een simpele oorzakenanalyse. […] Er is geen 
sprake van een onderbouwde beleidsvisie en evenmin van een zorgvuldige interventiestrate-
gie’ (Hortulanus 2003: 13).

Impossible jobs in de sociale pijler
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de sociale pijler op alle elementen 
die door Hargrove en Glidewell worden benoemd als kenmerkend voor impossible 
jobs goed scoort. Juist in de sociale pijler is er sprake van lastige en weinig mediage-
nieke doelgroepen. Juist in de sociale pijler zijn er scherpe ideologische conflicten 
en tegenstellingen tussen (emotioneel) betrokken groepen stakeholders. Juist in de 
sociale pijler is er vaak geen sprake van een sterke beleidsmythe. En juist in de sociale 
pijler krijgen professionals weinig respect en wordt hen weinig ruimte gegund. Het 
feit dat het werkterrein van de sociale pijler voor veel burgers ‘nabij’ voelt, versterkt 
deze zaken nog.

51 Een voorbeeld van een beleidsterrein op het fysiek-economische vlak dat als gevolg van ‘dagelijkse 
nabijheid’ onder zware curatele van het publiek staat is het mobiliteitsbeleid. Beleid op het terrein 
van openbaar vervoer of filebestrijding loopt dan ook keer op keer vast in de modder van een discus-
sie waarmee iedereen zich bemoeit. 
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8.2.2 De Nederlandse sociale pijler als een gemengd bestel
Het kader van Hargrove en Glidewell biedt veel aanknopingspunten om de bijzon-
dere eigenschappen van de sociale pijler in vergelijking met andere pijlers duidelijk te 
maken. Het biedt echter geen plaatje. In het denken van Hargrove en Glidewell staat 
de individuele overheidsmanager centraal staat. Zij analyseren met name de ruimte 
die overheidsmanagers wordt ‘gegund’ om te interveniëren. De vraag wat de (poten-
tiële) interventiekracht van actoren is, blijft bij hen buiten beschouwing. De sociale 
pijler heeft echter essentiële eigenschappen, die ertoe leiden dat niet alleen de ruimte 
die actoren krijgen beperkt zijn, maar dat ook hun doorzettingsmacht als ze wél 
ruimte krijgen gering is.

In hoofdstuk 2 is ingegaan op het decentrale karakter van de sociale pijler en de 
moeilijkheden die daarbij horen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor grote delen 
van het sociale beleid. Maar tegelijkertijd kent Nederland eigenlijk helemaal geen 
formeel echt vergaande decentralisatie, lopen functionele en territoriale arrange-
menten door elkaar en kent het Nederlands publiek debat een sterke centralistische 
tendens. De casussen bevestigen dit beeld zonder meer. In alledrie de steden zijn 
legio voorbeelden te vinden van door het rijk voorgeschreven doelstellingen of proce-
dures, van de beperkende en stimulerende invloed van door het rijk gestelde finan-
ciële kaders en van de dominantie van door het rijk vastgestelde formele posities en 
institutionele kaders.

Ook Gilsing concludeert dat er in Nederland geen sprake is van een eigenstandig 
lokaal jeugdbeleid, omdat de door de rijksoverheid gestelde kaders, gecombineerd 
met de (machts)positie van het rijk ten opzichte van gemeenten er in de praktijk toe 
leidt dat gemeenten massaal de rijkskaders implementeren.

‘Het gaat te ver om te stellen dat de bestuurlijke verhoudingen rond het jeugdbeleid zich laten 
schetsen met behulp van het model van de eenheidsstaat, waarin gemeenten louter als uit-
voerders van nationaal beleid worden gezien. Daarvoor beschikken gemeenten formeel over 
een te zelfstandige positie. Niettemin wordt deze positie sterk ondermijnd door rijksbeleid 
dat zich tot in details met uitvoering bemoeit, overstelpend is in zijn hoeveelheid en boven-
dien slecht wordt gecoördineerd. Het rijk maakt zijn kaderstellende rol niet waar, waardoor 
van de voorgestane bestuurlijke rolverdeling met zijn tamelijk scherpe verdeling van verant-
woordelijkheden in werkelijkheid niets is terug te vinden’ (Gilsing, 2005: 323-324).

In paragraaf 8.1 is al gewezen op de algemene vraagtekens, die vanuit de eigenschap-
pen van de Nederlandse decentrale eenheidsstaat kunnen worden gezet bij het inter-
preteren van de overheid als een enkelvoudige actor. Bovenstaande maakt duidelijk 
dat deze vraagtekens in het geval van de sociale pijler alleen maar groter worden.

Ook dat is echter niet het hele verhaal. Ook een simpele dichotomie als centraal-
decentraal of lokaal-nationaal doet namelijk de complexiteit van de sociale pijler 
geen recht. Brodkin et al. (2002) wijzen er voor de Amerikaanse situatie op dat het 
relatief simpele begrip ‘decentralisatie’ in de praktijk nog niet eens recht doet aan de 
hoge complexiteit die de omgeving van lokale sociale projecten kenmerkt. Bevoegd-
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heden, taken en middelen zijn vaak over wel vier lagen en kokers verspreid. Zij stellen 
dat dit ‘disjointed federalism’ juist op het sociale terrein veelvuldig voorkomt en dat 
dit er toe leidt dat actoren in de praktijk van de sociale pijler in een buitengewoon 
veeleisende en onvoorspelbare omgeving moeten opereren. Scott en Meyer (1983) 
spreken in dit verband van fragmentatie van een maatschappelijke sector en maken 
(empirisch) aannemelijk dat een dergelijk fragmentatie van de institutionele omge-
ving van een organisatie moet leiden tot een complexer en omvangrijker beheersap-
paraat. Lammers et al. verbinden daaraan de logische conclusie.

‘Blijkbaar is zo’n grotere staf noodzakelijk om de vele, vaak onderling uiteenlopende regels 
en procedures te volgen’ (Lammers et al. 1997: 415).

Wie de institutionele structuur van een beleidsterrein als het integratiebeleid in 
Amsterdam bekijkt moet vaststellen dat hier bij uitstek sprake is van een structu-
rele complexiteit die voorbij een simpel onderscheid lokaal-landelijk gaat. Er spelen 
actoren op minimaal vier lagen en in vijf kokers een rol in het beleid. Daarvan kan een 
deel worden teruggevoerd op territoriale decentralisatie, zoals het beleggen van het 
inburgeringsbeleid bij de gemeente en bínnen de gemeentelijke structuur het beleg-
gen van het welzijnsbeleid bij de stadsdelen. Daarnaast is er in een aantal gevallen 
sprake van functionele decentralisatie. Zo is de uitvoering van het immigratiebeleid 
bij de ind neergelegd, spelen roc’s de uitvoerende rol in het educatiebeleid en is het 
cwi een – in Amsterdam lokaal opererende – nationale taakorganisatie op het terrein 
van werk en inkomen. Om de zaak verder te compliceren staat een deel van de functi-
oneel en territoriaal gedecentraliseerde actoren in een directe (zoals de gemeente en 
het roc) of indirecte (gemeente zit in het in bestuur van het cwi) opdrachtgeversre-
latie tot elkaar. Ook op het gebied van huisvesting zijn de relaties diffuus, zeker sinds 
de verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties in de jaren negentig.

De complexiteit van het beleids- en uitvoeringsterrein in beide andere casussen 
blijft achter bij die in Amsterdam, maar overstijgt nog steeds de centraal-decentraal 
dichotomie. Dat strookt met de opvattingen van de wrr, die de Nederlandse wereld 
van maatschappelijke dienstverlening karakteriseert als een ‘gemengd besteld’, dat 
wordt gekenmerkt door ‘bij uitstek complexe, meerlagige politieke velden waarop 
verschillende actoren zich met elkaar uiteenzetten’ (wrr 2004: 33, ook: Eijlander en 
Lauwerier 2004; Dijstelbloem et al. 2004).52

Hupe et al. (2000: 158-161) spreken voor de Nederlandse non-profit sector over een 
systeem van ‘hybrid governance’ dat wordt gekenmerkt door gemixte instituties (ver-

52 Gilsing, spreekt in zijn studie van het jeugdbeleid van beleidsvervlechting: “De verhoudingen 
kunnen daarom het best getypeerd worden als beleidsvervlechting, waarin verantwoordelijkheden 
niet helder zijn afgebakend en er sprake is van sterke wederzijdse afhankelijkheden. De complexiteit 
die mede door deze vervlechting optreedt, wordt verder versterkt door de verschillen in de mate van 
vervlechting tussen de deelterreinen van het jeugdbeleid. (Gilsing, 2005: 324)
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bonden sectoren), gemixte structuren (een gedifferentieerde maatschappij), gemixte 
rollen (een responsieve overheid), gemixte culturen (consultatieve democratie) en 
gemixte transformatie (uitonderhandelde hervormingen).

‘In this country, “civil society”, market and state are not separated spheres, but in each sphere 
the two others are institutionally included’ (Hupe et al. 2000: 163).

Daaraan verbinden zij de conclusie dat een zeer complexe institutionele structuur tot 
de essentie van ‘het Nederlandse model’ behoort. Hoewel er duidelijke voordelen aan 
deze verwevenheid zitten53, zijn er ook nadelen aan te wijzen. Waar het gaat om effi-
ciëntie, is een continue verbinding van operationele processen met andere ‘stromen’ 
niet ideaal. Integendeel, normaal gesproken kunnen organisaties hun operationele 
kern grotendeels afschermen van de buitenwereld, maar juist in de sociale pijler lukt 
dat slecht. Brandsen et al. (2006) wijzen er dan ook op dat niet alleen het systeem van 
publieke dienstverlening in Nederland een hybride karakter heeft (hybrid governance; 
In ’t Veld 1995; Hupe et al. 2000) maar dat ook de organisaties zélf een hybride karak-
ter hebben.54 Hargrove en Glidewell wijzen erop dat er juist bij dit type impossible 
jobs ‘strong linkages between internal workers and external constituencies’ bestaan 
(Hargrove en Glidewell 1990: 43). Dat perkt de ruimte van de overheidsmanager fors 
in om op basis van zijn eigen professionaliteit (als manager) het werk te organiseren 
in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

Drie factoren, waarvan er twee met elkaar samenhangen, compliceren de zaak 
binnen de sociale pijler verder. De eerste factor is dat er in het beleids- en uitvoe-
ringsveld geen eenduidige hiërarchie bestaat om de onderhandelingen langs te 
structureren. Dat geldt intern binnen de gemeentelijke organisatie, waar een groot 
aantal accountmanagers en beleidsverantwoordelijken vanuit verschillende afde-
lingen en gelieerd aan verschillende diensten op verschillende momenten (formele 
en informele onderhandelings-) contacten onderhouden met elkaar én met externe 
partijen. Maar zelfs al zou de gemeente dit probleem van interne coördinatie weten 
op te lossen, dan nog zou er maar zeer beperkt helderheid bestaan. De formele posi-
tie van de gemeente ten opzichte van de bij de uitvoering betrokken partijen verschilt 
namelijk van geval tot geval. Soms is de gemeente in staat een uitvoerende instelling 
direct aan te sturen. Bijvoorbeeld als de uitvoerder onderdeel is van de gemeente 
(stadsreiniging, leerplicht) of als de uitvoerder financieel van de gemeente afhanke-
lijk is (welzijnsinstelling). In andere gevallen is de afhankelijkheid eerder wederzijds 

53 Hupe et al wijzen bijvoorbeeld op de grote stabiliteit van de structuur en op het feit dat zeer com-
plexe ontwikkelingen tot stand kunnen komen (zie ook hoofdstuk 8)

54 Enkele partijen in Nederland zijn aan het denken over concepten om het gemengde en hybride 
karakter van het Nederlands publiek domein en de organisaties die daarin opereren, met name in 
de sociale pijler, beter tot uitdrukking te brengen. Daarbij wordt nagedacht over aparte juridische 
vormen voor de zogenaamde ‘maatschappelijk onderneming’ (Wetenschappelijk Instituut voor het 
cda 2005a, 2005b). Zie voor een Engelstalige invulling: Leadbeater 1997.
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(bijvoorbeeld bij vrijwilligersorganisaties die veel werk verzetten en slechts een 
kleine subsidie ontvangen). De gemeente kan dan niet zomaar zijn eigen wil door-
zetten, maar zal zich wat gelegen moeten laten liggen aan de wensen van de andere 
partij. Bij weer andere partijen ligt de afhankelijkheid de andere kant op. Bijvoor-
beeld als de gemeente toestemming van de provincie nodig heeft om een bestem-
mingsplan te wijzigen, als bedrijven zich uit moeten laten kopen om een nieuwe weg 
aan te leggen of als zorginstellingen moeten extramuraliseren om een gemeentelijk 
‘woonservicegebied’ te realiseren. Soortgelijke relaties liggen er ook tussen niet-
gemeentelijke partijen. Uiteraard vragen de verschillende vormen van relaties om 
verschillende manieren van regievoeren. En daarmee om verschillende competenties 
van de regisseur.

In plaats van een gestructureerde op formele positie berustende organisatie van de 
(onderhandelings)contacten komt – en dat is de tweede complicerende factor – een 
andere ordening: een ordening gebaseerd op gedeeld inhoudelijk belang.

In de praktijk is bijvoorbeeld de affiniteit tussen een beleidsmedewerker onder-
wijs en een directeur van een basisschool veel sterker dan die tussen dezelfde 
beleidsmedewerker en de wethouder economische zaken. Het zijn dergelijke de 
grenzen van organisaties overstekende affiniteiten die er bijvoorbeeld toe hebben 
geleid dat in Emmen een jarenlange verstrengeling tussen de gemeentelijke afdeling 
welzijn en de professionele welzijnsorganisatie uiteindelijk resulteerde in het failliet 
van die organisatie. De wederzijdse affiniteit had er namelijk toe geleid dat enerzijds 
de welzijnsstichting jarenlang genoegen had genomen met minder subsidie dan 
nodig was, terwijl anderzijds de gemeente de hiaten in de jaarlijkse verantwoording 
en afrekening met de mantel der liefde bedekte (Commissie Rekenkamer Emmen 
2003). In de terminologie van Kindon (1995) is er juist in de sociale pijler sprake van 
zeer sterke policy communities, die maken dat het bestaan van onheldere rollen en 
diffuse verantwoordelijkheden een basiskenmerk van de beleidspraktijk is.

Conclusie: van unitaire actoren met doorzettingsmacht is in de sociale pijler geen sprake
De conclusie die op basis van bovenstaande analyse moet worden getrokken is dat de 
sociale pijler in extreme mate wordt gekenmerkt door vervlechting. Dat geldt in de 
eerste plaats voor het niveau van het institutionele veld, waar taken, bevoegdheden 
en middelen zijn gespreid over een groot aantal actoren. Het geldt daarnaast voor 
de organisaties in de sociale pijler, waaronder de gemeente, die geen heldere rol 
hebben, maar die meerdere rollen (beleidsmaker, controleur, belangenbehartiger, 
uitvoerder, financier, trekker, tegenmacht). Ten slotte geldt het voor individuele 
actoren, die onderdeel uitmaken van beleidsgemeenschappen, waardoor zij geen 
eenduidige loyaliteit aan hun organisatie hebben, maar een veel complexere loyaliteit 
aan organisaties, inhoud, experts en maatschappelijke doelstellingen. Dat betekent 
dat geen van de actoren in de sociale pijler kan beschikken over een grote interven-
tiemacht of -kracht. Actie in de sociale pijler is altijd collectieve, geconcerteerde actie 
en is dus moeilijker tot stand te brengen dan in andere pijlers, waar minder actoren 
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bij onderwerpen betrokken zijn, rollen helderder zijn en interventiemacht vaak meer 
is geconcentreerd.55

8.2.3 Gebrek aan kennis in de sociale pijler
In dit boek is op een aantal plaatsen gewezen op het gebrek aan ‘harde kennis’ in 
de sociale pijler. Dit is een cruciaal kenmerk, getuige bijvoorbeeld het feit dat het 
ontbreken van onomstreden kennis een van de twee dimensies is die problemen 
‘wicked’ maken. Het is tegen die achtergrond interessant om te bekijken wat nu 
eigenlijk de oorzaken zijn van het gebrek aan kennis. In de literatuur over de sociale 
pijler wordt een aantal redenen aangegeven waarom er geen kennis over ‘wat te doen’ 
aanwezig is.

Lichte interventies in woud van niet beïnvloedbare factoren
In de eerste plaats wordt van meerdere kanten gewezen op het feit dat het type inter-
venties waarvan de sociale pijler zich bedient doorgaans ‘licht’ van aard zijn (Hor-
tulanus 2000; Hoenderkamp et al. 2003). Van der Doelen (1993) onderscheidt een 
aantal typen interventies waarvan de overheid zich kan bedienen.

Tabel 8.1
Zes typen overheidsinterventies

stimulerend repressief

communicatief voorlichting propaganda

economisch subsidie heffing

juridisch overeenkomst gebod, verbod

Bron: Van der Doelen in Rosenthal et al. (1996).

Kijkend naar de sociale pijler kan worden vastgesteld dat er in hoge mate gebruik 
wordt gemaakt van voorlichting en voorzieningen, in enige mate van subsidies56, en 
niet of nauwelijks van juridische en repressieve interventies. Wanneer de interventies 
op een schaal zouden worden geplaatst voor wat betreft de ‘vrijblijvendheid’ voor het 
beleidsobject, dan worden in de sociale pijler juist die interventies ingezet die een 
hoge mate van vrijheid voor het beleidssubject open laten. Schnabel (1996) wijst er 
in dit verband op dat de effectiviteit van (overheids)interventies toeneemt, naarmate 
de individuen waarover het beleid gaat beter kunnen worden ‘geobjectiveerd’. Dit 
ontneemt hen namelijk de mogelijkheid om zélf te besluiten of ze zich aan de inter-
ventie onderwerpen. Juist het niet gebruikmaken van en het strategisch ontwijken of 
anticiperen op overheidsbeleid leidt er in de praktijk toe dat veel interventies geen of 

55 Overigens moge op basis van paragraaf 7.1 duidelijk zijn dat in de andere pijlers van het overheidsbe-
leid slechts sprake is van méér, maar zeker niet van ongeclausuleerde handelingsvrijheid. 

56 Let wel: het betreft hier directe subsidies aan het object van het beleid. Subsidies aan allerlei inter-
mediaire organisaties worden doorgaans omgezet in ofwel voorlichting ofwel voorzieningen en 
dienen derhalve onder dat type interventie te worden geschaard (Zie ook: Gilsing 2005) 
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andere resultaten opleveren dan verwacht.57

Nu is het uiteraard ook bij lichte interventies de bedoeling dat ze resultaat hebben. 
En dus kunnen ze onderzocht worden op hun effectiviteit. Daarbij is echter lastig 
dat de resultaten alleen bij individuen gemeten kunnen worden, terwijl er op ieder 
individu een heel scala aan factoren inwerkt, die allemaal van invloed zijn op het uit-
eindelijke resultaat. Voorbeelden uit de casussen kunnen dat helder maken. Eén van 
de doelstellingen van het oudkomersproject in Gouda was om uitstroom naar gesub-
sidieerde banen tot stand te brengen. Deze doelstelling is voor 0% van de doelgroep 
gehaald, wat de conclusie aanlokkelijk maakt dat de gepleegde interventies slecht 
geschikt zijn om oudkomers aan gesubsidieerde arbeid te helpen. Deze conclusie is 
echter niet gerechtvaardigd. Gedurende de loop van het project werd in Gouda een 
stop op verdere gesubsidieerde banen afgekondigd (als gevolg van het kabinetsbe-
sluit om deze regelingen af te schaffen). Het behalen van de doelstelling was daar-
door niet langer mogelijk. In de Emmense wijk Emmermeer liep een project dat zich 
richt op gewelddadige jongeren. In de looptijd van dit project is het aantal geweldda-
digheden in de wijk terug gelopen, ook onder jongeren. Het project is dus een succes. 
Of speelt wellicht het feit dat de gemeente Emmen in dezelfde periode het in de wijk 
gelegen woonwagenkamp verplaatste waardoor een deel van de meest gewelddadige 
jongeren in andere wijken kwam te wonen ook een rol? Hoe in het effectonderzoek 
daarvoor te controleren? Hoe kunnen de beeldvormingprojecten in het Nederlandse 
integratiebeleid op hun effectiviteit worden beoordeeld als halverwege hun looptijd 
drie vliegtuigen met moslimterroristen in New York en Washington op gebouwen 
invliegen? Hoe te corrigeren voor economische conjunctuurbewegingen in effect-
onderzoek naar schoolverlatersprojecten? Wat zegt het over een methodiek als een 
project positieve effecten laat zien, tot het moment dat de charismatische project-
leider vertrekt?

Uiteraard zijn al deze zaken methodologisch op te lossen. Maar dat veronderstelt 
wel dat er voldoende voorkennis voorhanden is om in ieder geval tijdelijk een ‘labo-
ratoriumtoestand’ (ceteris paribus) te creëren én die te gebruiken voor omvangrijke 
steekproeven en meer controle. In de praktijk kan dat lang niet altijd, bijvoorbeeld 
omdat praktische redenen (er zijn niet veel potentiële controlegroepen) of ethische 
(we kunnen mensen niet langdurig een interventie onthouden omdat dat methodolo-
gisch goed uitkomt).

Op zich is het niet onmogelijk dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, maar in 
de praktijk van alledag blijkt het vaak moeilijk te realiseren. Empirische kennis is in 
het sociale domein extreem concreet en dus niet overdraagbaar

Een tweede ‘probleem’ met het genereren van kennis omtrent effectieve sociale 
interventies is dat succes in de sociale pijler op twee kennispijlers rust: enerzijds is 

57 In de afgelopen jaren is overigens een aantal politici opgestaan – bijvoorbeeld mevrouw Verdonk 
van de vvd en de heer Wilders van de pvv – die voorstellen ook op sociaal gebied ‘harde’ juridische 
interventies in te zetten. 
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er de in een opleiding aangeleerde kennis. Anderzijds speelt in het werk van alledag 
in de praktijk opgedane ervaringskennis een grote rol.58 Sociale problemen hebben 
een hoge mate van uniciteit. Ieder probleem ‘zit vast’ aan personen met specifieke 
kenmerken; maakt deel uit van een complex van sociale verbanden en situaties, en 
verandert bijna van dag tot dag. En hetzelfde geldt voor de oplossingen. Een geslaagd 
experiment in stad A geeft daarom geen enkele garantie voor succes in stad B.

Om het in een beeldspraak te vatten: wetenschappelijk onderzoek naar voetballen 
heeft weinig zin. Het type kennis dat je zoekt is namelijk niet overdraagbaar. Je kunt 
wellicht de regels van het spel en wellicht ook enkele basistechnieken en -tactieken 
vinden en vervolgens uitleggen via een schriftelijke of dvd-cursus. Een goede voetbal-
ler of trainer word je er niet van. De essentie van het voetbalspel zit niet alleen in ‘harde’ 
kennis (techniek), maar ook in de zachte kennis (intuïtie, talent) om in een concrete 
situatie dat te doen wat effectief is. Daarvoor zijn geen regels of wetmatigheden.

Het heeft in deze context weinig zin om empirisch onderzoek naar effectiviteit 
te doen, omdat de ceteris paribus veronderstelling die impliciet aan elk empirisch 
onderzoek vast zit, vrijwel onmogelijk te vervullen is. Wordt het toch gedaan, dan 
kunnen er eigenlijk maar twee dingen gebeuren: ofwel de bevindingen worden zover 
uit hun concrete context geabstraheerd dat ze toch algemenere geldigheid krijgen, 
ofwel de voorwaarden waaronder ‘deze kennis’ geldigheid heeft worden benoemd. 
In het eerste geval zal de kennis een hoog open-deur gehalte krijgen. In het tweede 
geval zal geen enkele andere casus aan de geformuleerde criteria voldoen.59

In de relatie tussen kennis en beleid zien we nog steeds een te sterke neiging naar een 
natuurwetenschappelijk wetenschappelijk paradigma ([…]. Hierdoor komen de complexi-
teit en uniciteit van sociale vraagstukken niet goed uit de verf. Dat zien we terug in sociaal 
beleid en interventies. Daar ontbreekt het aan aandacht voor contextuele analyses van 
problemen, voor de wederzijdse beïnvloeding van betrokken partijen, voor hun normati-
viteit, betekenisgeving, ambivalentie en dilemma’s, voor de mix van overheids-, markt- en 
zelfsturing, en uiteindelijk voor het alledaagse handelen van burgers, professionele werkers 
en beleidsambtenaren’ (Hortulanus 2003: 10).

Op dit punt van de overdraagbaarheid van kennis wijkt de sociale pijler essentieel af 
van de fysieke pijler en in mindere mate de economische, waar wél wetmatigheden 
bestaan.

58 Noordegraaf (2004b) spreekt van inferential respectievelijk experential knowledge. Anderen spre-
ken van ‘tacit knowledge’ (De Waal 2002: Brodkin en Kaufman 1998; Wilensky 1964, Lipsky 1980).

59 Om de beeldspraak door te voeren: in het eerste geval trek je Cruyffiaanse conclusies zoals ‘je moet 
schieten om te scoren’ in het tweede geval weet je precies wat je moet doen als Arnold Mühren mor-
genmiddag in München, bij een temperatuur van 26 graden, een pass over ruim vijftig meter geeft en 
jij in een onmogelijk hoek voor een doel uitkomt waarvoor zich een 1.91 meter lange Russische keeper 
in de vorm van zijn leven bevindt; waarbij jij een uitermate getalenteerde voetballer bent, et cetera.
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Cultuur en traditie
Naast de fundamentele inhoudelijke verklaringen die kunnen worden aangedragen 
voor het ontbreken van kennis waar het gaat om de vraag welke interventies maat-
schappelijke problemen oplossen, moet ook worden gewezen op het (min of meer 
toevallige) ontbreken van een onderzoekstraditie op dit terrein. Er is – in ieder geval 
in Nederland – vrijwel geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van welzijnsbe-
leid.60 Daaraan lijkt het in elkaar grijpen van een drietal (samenhangende) ontwik-
kelingen debet. In de eerste plaats had de wetenschap zelf weinig interesse in dit 
soort onderzoek. Of preciezer: de torenhoge ambities uit de jaren vijftig en zestig 
van de vorige eeuw om op een wetenschappelijke basis de samenleving te ‘maken’ 
zijn in de loop van de jaren zeventig en tachtig dusdanig in diskrediet geraakt, dat de 
‘wetenschappelijke wereld’ het ‘welzijnsterrein’ angstvallig meed. Daar speelde als 
tweede ontwikkeling doorheen dat het welzijnsveld ook beleidsmatig in de hoek zat 
waar de klappen vielen. Er werd fors bezuinigd. Daardoor verloren de interventies 
sowieso aan massiviteit. Bovendien nam de motivatie bij opdrachtgevers en mana-
gers ín het veld om een deel van de (beperkte) middelen te bestemmen voor vaak 
kostbaar (want grootschalig en longitudinaal) effectonderzoek er door af. De derde 
ontwikkeling was dat het welzijnsveld zich tot op zekere hoogte ook koesterde in de 
bovenbeschreven ‘technische’ moeilijkheden van hun werk. Welzijnswerk ging om 
contextuele vaardigheden, om presentie, om balanceren tussen de leefwerelden van 
cliënten en de formele wereld van overheid en markt (Duyvendak 1999b; De Haan en 
Duyvendak 2002). Vanuit het veld was dan ook de nodige argwaan tegen pogingen 
om effectiviteit aan te tonen of te meten. Het zou in strijd zijn met de aard van het 
werk en niet meer zijn dan een verpakte poging om tot verdere bezuinigingen te 
komen. Al met al was er in Nederland gedurende de jaren tachtig en negentig noch 
bij wetenschappers, noch bij beleidsmakers, noch bij uitvoerders veel ‘drive’ om 
kennis over sociale interventies te vergaren.61

Conclusie met betrekking tot kennis in de sociale pijler
Samenvattend kan worden gesteld dat er in de sociale pijler vaker sprake is van 
wicked problems dan in de andere pijlers. Dit heeft vooral te maken met het feit dat 
minder vanzelfsprekend kennis beschikbaar is doordat:
– de interventies zeer licht zijn; mensen kunnen zich er makkelijk aan onttrekken;
– overheidsinterventies slechts een factor zijn in een woud aan factoren, waarvan ze 

nauwelijks te isoleren zijn;

60 Wel zijn er veel effectevaluaties van individuele projecten en is er descriptief onderzoek beschikbaar 
over het beleid. Zie paragraaf 2.2.

61 Vanaf het eind van de jaren negentig (toen het sociale domein op de golf van het grotestedenbeleid 
weer enig aanzien had gekregen) is er wel weer meer aandacht voor effectonderzoek naar sociale 
interventies. Dat gebeurt grotendeels onder de noemer van het ‘evidence based’ werken, dat vanuit de 
gezondheidszorg voorzichtig is overgeslagen naar het bredere sociale domein. Hoewel niet iedereen 
fervent voorstander is van het ‘evidence based’-kader, is wel een discussie ontstaan over hoe het werk-
terrein zich kan professionaliseren, waarbij het überhaupt voeren van de discussie al getuigt van een 
teruggekeerd geloof in de mogelijkheid van professionalisering (Van der Laan 2000; Freidson 2001; 
De Waal 2002; Tonkens 2003; Van Vliet en Plemper 2003; Noordegraaf 2004b; wrr 2004).
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– empirische kennis in de sociale pijler extreem concreet en daardoor niet over-
draagbaar is;

– er binnen de sociale pijler geen cultuur en traditie van ‘evidence based’ werken 
bestaan.

Deze conclusie maakt duidelijk dat het hier geen probleem betreft, dat zomaar valt 
op te lossen. Alleen het vierde element kan relatief eenvoudig worden opgelost. In 
theorie kan daarnaast het eerste element worden aangepakt, hoewel dat een dras-
tisch andere manier van werken in de sociale pijler vraagt.62 Het tweede en het derde 
element, echter, zijn onlosmakelijk met de aard van de problemen en het werk in 
de sociale pijler verbonden en kunnen niet worden opgelost. De aanwezigheid van 
kennis zal daarom altijd een zwak punt in de sociale pijler blijven.

8.3 Conclusies

8.3.1 Slechte condities voor rationele besluitvorming
In hoofdstuk 7 is beschreven onder welke voorwaarden er sprake kan en zal zijn van 
rationele besluitvorming, en onder welke voorwaarden dit problematisch zal zijn en 
andere mechanismen het zich voltrekkende besluitvomingsproces beter kunnen ver-
klaren. Vaak wordt vergeten dat het Garbage Can Model door Cohen, March en Olsen 
niet als een algemeen geldend model voor besluitvormingsprocessen is neergezet, 
maar als een model voor besluitvormingsprocessen in een bepaald type organisatie: 
the anarchic organization.

Deze anarchistische organisaties hebben drie karakteristieken (Cohen et al. 1972: 
2-3):
– voorkeuren (mogelijke beleidsdoelstellingen) zijn problematisch (‘a variety of 

inconsistent and ill-defined preferences’);
– er is sprake van ‘unclear technology’ (interne processen zijn onduidelijk, ook voor 

de leden van de organisatie zelf);
– er is sprake van ‘fluid participation’ (actoren ‘zweven’ de besluitvormingsarena’s 

in en weer uit. De bepaling van wie ‘stakeholders’ zijn, is ‘uncertain and chan-
ging’).

Vele organisaties voldoen niet aan deze kenmerken. Kleine en grote bedrijven, taak-
organisaties, en zelfs uitvoerende onderdelen van de overheid (scholen, ziekenhui-
zen, politie) zijn doorgaans geen anarchistische organisaties. Maar juist de lokale en 
landelijke overheid voldoen als politiek-ambtelijke beleidsvormingsorganisaties wél 
aan de kenmerken, zoals ook door Cohen en de zijnen wordt geconstateerd:

62 Er is echter al op gewezen dat zich op dit punt de laatste jaren een omslag lijkt te voltrekken in de 
richting van zwaardere interventies.
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‘These properties of organized anarchy […] are particularly conspicious in public […] orga-
nizations’ (Cohen et al. 1972: 295).

Binnen de (lokale) overheid zijn het juist de afdelingen die zich bezig houden met 
sociale onderwerpen die het best aan in ieder geval de eerste twee van deze voor-
waarden voldoen.63 Het is immers op deze terreinen dat op basis van de casussen en 
de literatuur over deze onderwerpen geconcludeerd mag worden dat er vaker sprake 
is van ‘wicked problems’ die alle kenmerken van ‘intractability’ en van ‘impossible 
jobs’ hebben. Hetzelfde geldt voor de externe organisaties die zijn belast met de 
uitvoering van het beleid.

Een tweede factor die maakt dat de condities voor rationele besluitvorming in de 
sociale pijler niet gunstig zijn, betreft de fundamentele gemengdheid van het bestel 
van maatschappelijke dienstverlening. Bekijken we de positie van het lokaal sociaal 
beleid, dan moet opnieuw worden geconstateerd dat de sociale pijler, zelfs in verge-
lijking met andere pijlers en bestuurslagen, in een ongunstige positie verkeert voor 
‘rationele besluitvorming’.

Deze ongunstigere positie hangt samen met de hoge mate van decentralisatie in 
de sociale pijler.64 De rijksoverheid oefent immers grote invloed uit op de inhoud van 
de lokale beleidsstroom: dit gebeurt enerzijds langs inhoudelijke kaders, anderzijds 
door de dwingendheid van budgettaire kaders. In hoofdstuk 2 is daarbij al de vraag 
opgeworpen of de retoriek van het lokale niveau als een zelfstandige bestuurslaag 
niet een heel andere werkelijkheid verhult. Derksen is daarover duidelijk:

‘Veel ficties in het openbaar bestuur hebben een belangrijke functie – de ministeriële verant-
woordelijkheid is bijvoorbeeld een belangrijke fictie – maar in het lokaal bestuur ontnemen 
de ficties ons het zicht op wat er echt aan de hand is. Daar worden ze disfunctioneel’.65

Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de condities voor rationele besluit-
vorming in de praktijk van de sociale pijler niet of nauwelijks zijn vervuld. In de 
volgende hoofdstukken zullen we ingaan op de vraag hoe erg dat is.

8.3.2 Slechte condities voor rationeel handelen
In hoofdstuk 7 is daarnaast beschreven dat in zijn algemeenheid de invloed van 
doelrationele afwegingen als factor in de dagelijks handelingen van leden van orga-

63 Voor dit proefschrift is geen onderzoek gedaan naar de deelnemers aan besluitvormingsprocessen 
binnen en buiten de sociale pijler. Hoewel ik op basis van ervaring geneigd ben te zeggen dat er in de 
sociale pijler doorgaans erg veel mensen mogen meepraten en besluiten, durf ik hier niet te stellen 
dat de participatie in de sociale pijler structureel meer ‘fluïde’ is dan in bijvoorbeeld de bouw- en 
woonsector. Wel is daar het onderscheid tussen planvorming en uitvoering veel duidelijker. 

64 Overigens zou je ook kunnen volhouden dat de lokale fysieke en economische pijler juist in ongun-
stiger situatie verkeren, omdat op deze terreinen niet of nauwelijks sprake is van decentralisatie. In 
feite is er op lokaal niveau nauwelijks sprake van besluitvorming op deze thema’s. 

65 Wim Derksen in: Binnenlands Bestuur, 21 december 2001. Geciteerd in Peters 2006: 21.
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nisaties niet moet worden overschat. Dat geldt in zijn algemeenheid, maar er zijn 
daarnaast bepaalde omstandigheden aan te wijzen, waarin nog meer dan normaal 
een ‘logic of appropriateness’ een eventuele ‘logic of consequence’ zal overvleugelen.

Met Cohen, March en Olson en in hun kielzog een scala aan institutionalistisch 
georiënteerde auteurs (vergelijk Noordegraaf 2000) kunnen deze condities worden 
gekenschetst als:
– weinig kennis/technologie
– sterke instituties
– complexe structuren

In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat deze condities in de sociale 
pijler van de overheid in hoge mate worden vervuld. Net als bij rationeel handelen 
geldt hier dat de condities deels worden verzwaard door eigenschappen van de over-
heid an sich en deels door specifieke kenmerken van de sociale pijler.

De sociale pijler onderscheidt zich met name van de rest van de overheid door een 
extreem gebrek aan kennis en technologie en in iets mindere mate door een grotere 
complexiteit en ‘stevigheid’ van instituties. Op het gebrek aan kennis en technologie 
is hierboven al ingegaan. Waar het de complexiteit van instituties betreft lijken in de 
sociale pijler alle mogelijke onderscheiden in het semi-publieke domein tegelijker-
tijd relevant, waardoor een enorme hoeveelheid actoren een legitieme plek in beleid 
en uitvoering kan claimen. Daarnaast is de sociale pijler meer dan andere pijlers 
intrinsiek gemengd en hybride, zowel op het niveau van het systeem, als op dat van 
organisaties en individuen.

Waar het de ‘sterkte’ van instituties betreft, zijn er in de sociale pijler twee zaken 
die een rol spelen. De eerste is de inhoud van instituties: er lijkt zich de situatie 
voor te doen dat in de sociale pijler sneller dan in beide andere pijlers fundamentele 
instituties van de Nederlandse samenleving in het geding zijn. Grondwettelijk vast-
gelegde rechten omtrent vrijheid van individuen, gelijkheid van burgers, identiteit en 
soevereiniteit van groepen en zorgvuldigheid van de overheid zijn in de sociale pijler 
eerder relevant dan in de fysieke en de economische pijler.66/67

Het tweede element dat maakt dat de institutionele setting in de sociale pijler 
bijzonder sterk is, betreft het gedecentraliseerde karakter van het beleidsterrein. 

66 Overigens lijkt het omgekeerde het geval te zijn als het om het eveneens fundamentele ‘recht op 
bezit’ gaat. Deze ‘oerinstitutie’ speelt in de sociale pijler nauwelijks een rol, terwijl hij in de econo-
mische en fysieke pijler aan vele door de overheid verloren conflicten ten grondslag ligt. 

67 Met de opkomst van het Europese recht lijkt overigens de ‘sterkte’ van met name de economische 
instituties toe te nemen. De doctrine van vrije markt heeft in de afgelopen decennia keer op keer 
‘gevechten’ met rivaliserende doctrines via het Europese Hof van Justitie in zijn voordeel beslecht. 
Vergelijk Pessers (2006), waarin uiteen wordt gezet hoe het ‘maatschappelijk ordeningsprincipe’ van 
het recht achteruit is gedrukt door zijn economische tegenhanger. Een strijd die ook door Habermas 
(1988, 1992) als cruciaal voor het wel en wee van de (post)moderne samenleving wordt geïnterpre-
teerd. Burger et al. (1993) wijzen er eveneens op dat bedrijfsmatigheid in publieke organisaties 
niet zaligmakend is, maar concurreert met rechtsstatelijkheid, democratische besluitvorming en 
beleidsmatigheid.
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Concreet handelen in de sociale pijler heeft plaats op het lokale niveau, maar wordt 
daar ingeperkt door een bijzonder strikt inhoudelijk, organisatorisch en financieel 
kader dat op rijksniveau in elkaar wordt getimmerd en eerder aan stevigheid lijkt te 
winnen dan te verliezen.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de condities voor rationeel handelen in de alle-
daagse werkelijkheid van de sociale pijler niet of nauwelijks zijn vervuld. Ook Wage-
naar stelt dat de beleidspraktijken die de dagelijkse werkelijkheid van de overheid 
uitmaken een aantal kenmerken hebben, die er voor zorgen dat ze ver verwijderd zijn 
van de ideaaltypische rationele situatie:

‘Daarmee doel ik op de onzekerheid, op het gebrek aan informatie, het opene, onbepaalde 
karakter van de situatie (op elk moment kan het nog alle kanten op), de talloze morele 
oordelen die de ambtenaar velt over de cliënt, de persoonlijke, emotionele toon van het 
verhaal, de verplichting om tot een oplossing te komen en het compromis-karakter van de 
hele situatie, het schipperen tussen allerlei tegenstrijdige eisen’ (Wagenaar 1997: 8-9).

Slot
De condities voor een planmatige, op effectiviteit en zelfs efficiëntie gerichte beleids- 
en uitvoering in de sociale pijler zijn niet best. Van Gunsteren (1994) analyseert een 
aantal structurele verschillen tussen ‘reguliere’ en overheidsorganisaties en komt tot 
de volgende conclusies.
– De overheid is sterk gebonden aan haar taakomgeving. Als het minder goed gaat 

kan zij minder gemakkelijk dan veel andere organisaties zich een passender taak-
omgeving uitzoeken.

– Door de wetgevings- en zwaardmacht is de overheid minder vaak op slimheid 
aangewezen dan andere organisaties. Monopolie maakt dom.

– De omgeving van de overheid is complex. En het is vaak niet toegestaan deze com-
plexiteit te reduceren of te negeren.

– De grenzen tussen overheid en omgeving zijn permeabel. Storende elementen in 
de omgeving, hebben binnen de overheid een legitieme status.

– De overheid krijgt ‘nasty problems’ op haar bord en faalt dus vaak.
– Ondanks deze ongunstige condities, is de onterechte impliciete aanname van veel 

critici dat een hoog percentage van (minimaal) adequaat handelen verwacht mag 
worden (Van Gunsteren 1994: 119-120).

Op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk moet deze analyse niet alleen worden 
onderschreven, er kan ook aan toegevoegd worden dat de derde, vierde en vijfde con-
ditie extra van toepassing zijn op de sociale pijler van de overheid.
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9 Conclusies en beschouwing

9.1 Conclusies

Op dit punt in het boek aangekomen is het goed om nog eens terug te kijken naar de 
kritiek op de sociale pijler die in hoofdstuk 1 van dit boek is gepresenteerd. In para-
graaf 1.3.4 is die samengevat in deze tabel:

Tabel 9.1
Varianten van de ‘sociale pijler blijft achter’-these

de sociale pijler blijft achter bij… analyse oplossingsrichting

de maatschappelijke behoefte onwenselijke verschijnselen blijven 
ongemoeid

strenger/harder zijn, minder gedogen

kwaliteit publieke voorzieningen is 
onder de maat

meer markt, slimmer managen
fundamenteel andere aanpak

de eigen doelstellingen kwalitatief slecht beleid bescheidener doelen
betere beleidstechniek
meer aandacht uitvoering

bestuurlijke opgave lukt niet betere organisatie-techniek/ betere 
regie

de problemen zijn hardnekkig meer middelen
fundamenteel andere aanpak
meer onderzoek

de andere pijlers maatschappelijke opgave meer aandacht
beter prioriteren
meer middelen

bestuurlijke opgave verdere ontschotting budget en 
organisatie
professionaliseren uitvoering

In dit hoofdstuk wordt deze kritiek nog eens bekeken, maar nu met de inzichten 
uit de voorgaande twee hoofdstukken in het achterhoofd. In de eerste paragraaf zal 
worden uitgewerkt dat hoewel het onderzoek in dit boek geen aanleiding geeft om 
de critici te weerspreken in hun weergave van de feiten, er wel degelijk redenen zijn 
om met hen de discussie aan te gaan over het te hanteren beoordelingskader. In 
paragraaf 9.2 zal worden uitgewerkt dat er in het denken over de sociale pijler sprake 
is van twee intern consistente interpretatiekaders. Tegenover een normatief-kritische 
visie kan een empathische visie worden geplaatst, die empirisch veel waarschijnlijker 
is. In paragraaf 9.3 zal worden uitgewerkt dat de critici uit hoofdstukken impliciet 
uitgaan van een positivistische visie, die empirisch slecht onderbouwd is. Paragraaf 
9.4 gaat in op de vraag of de dominantie in het debat van een empirisch aanvechtbare 
visie vooral academisch interessant is, of dat het ook negatieve consequenties heeft 
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voor de beleidspraktijk. In paragraaf 9.5 worden de hoofdlijnen van dit hoofdstuk – 
en daarmee van dit proefschrift – nog eens op een rij gezet.

9.1.1 Conclusie 1: over feiten geen discussie
De kritiek uit hoofdstuk 1 bestaat uit twee elementen. Op het tweede element – het 
gehanteerde beoordelingskader – gaan we in paragraaf 9.1.2 in. In deze paragraaf 
richten we ons op het eerste element: uitspraken over de werkelijkheid, de feiten. Er 
wordt gesteld dat doelstellingen niet worden gerealiseerd, dat er sprake is van verko-
kering en bureaucratie, dat rationele besluitvorming en gedrag soms ver te zoeken 
lijken en dergelijke. In de casussen die zijn beschreven in de hoofdstukken 3, 4 en 5 
wordt deze kritiek voor een belangrijk deel bevestigd.

Zo hebben we in Gouda gezien dat juist in deze nog meest positief te waarderen 
casus wordt gespot met de wetten van het beleidsmaken en met de moderne opvat-
tingen over ambtelijk regisseurs, sturen op afstand en heldere rolverdeling. In plaats 
daarvan kwamen we een werkelijkheid tegen waarin de menselijke maat het domi-
nante ordeningsprincipe was. Dat gold voor de inhoud van de oudkomersprogram-
ma’s die als dat nodig was ver weg kwam te liggen van het formele kader en voor de 
uitvoering waarin korte lijnen en persoonlijk vertrouwen centraal stonden. Het gold 
voor de gemeentelijke regie op de uitvoering, waarin de persoonlijke inmenging van 
de ambtelijk verantwoordelijke in de praktijk het belang van formele afspraken ver 
oversteeg en het gold zelfs voor de gemaakte beleidskeuzes waarin de voorkeuren 
van de beleidsmedewerkers en betrokkenen sterk naar voren kwamen. Voorkeuren 
die overigens vaak meer op intuïtie en goede bedoelingen waren gebaseerd dan op 
rationele analyses of bewezen werkzaamheid. Waar het gaat om de effecten van het 
beleid, moet worden geconstateerd dat deze onduidelijk bleven. Dat gold voor de 
vraag wat eigenlijk de doelstellingen waren en hoeveel mensen een traject hebben 
gevolgd en wat daarin is bereikt én voor de vraag in hoeverre het beleid uiteindelijk 
heeft bijgedragen aan het maatschappelijke doel integratie.

In Amsterdam hebben we gezien hoe de uitvoering van inburgeringslessen door 
de decennia heen in hoge mate constant is gebleven, ondanks een enorme beleids-
matige drukte. Bovendien hebben we daar kunnen zien hoe de organisatorische 
structuur van het inburgeringsbeleid is verweven met en wordt bepaald door veel 
bredere organisatorische en institutionele netwerken. Een inzicht dat in zekere zin 
ook geldt voor de inhoudelijke afwegingen die aan tal van beleidskeuzes ten grond-
slag lagen. Er speelden allerlei zaken mee die voor het onderwerp in kwestie hele-
maal niet ter zake doende zijn (de mislukte vorming van de stadsprovincies) of die 
hoogstens een marginale rol zouden moeten spelen terwijl ze in de praktijk door-
slaggevend bleken (de positie van roc’s). Ten slotte zagen we in de casus Amster-
dam voorbeelden van wat je ‘pech’ zou kunnen noemen. De gebeurtenissen van 11 
september 2001 in New York hebben een inhoudelijk verband met de effectiviteit van 
het integratiebeleid in Amsterdam. Het is natuurlijk niet reëel om te verwachten dat 
deze calamiteit in het ‘projectplan’ benoemd had kunnen worden en voorzien van 
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een ‘opvang’-procedure. Ook in Amsterdam geldt dat het moeilijk is uitspraken te 
doen over de effectiviteit. In ieder geval is duidelijk dat het aantal mensen dat via een 
inburgeringsprogramma het taalniveau heeft gehaald waarop men geacht wordt te 
kunnen integreren – hoewel ook daarvoor geen bewijs bestaat –, ver achterblijft bij 
de omvang van de potentiële doelgroep en bij de doelstellingen.

In Emmen, ten slotte, hebben we gezien hoe een grote ambtelijke reorganisatie 
is doorgevoerd, zonder dat duidelijk werd op welke maatschappelijke effecten deze 
operatie zich richtte. Weliswaar waren er maatschappelijke effecten geformuleerd 
in de strategische visie, maar deze voldeden niet aan de eisen van haalbaarheid die je 
aan beleidsmatige doelstellingen mag stellen. Zo werden veel te optimistische ambi-
ties over opleidingsniveau en economische diversiteit geformuleerd, zeker gezien 
het tijdskader. Deze ambities zijn bovendien maar in heel beperkte mate leidend 
geweest voor het bepalen van de programma’s, zoals ook de programmadoelstel-
lingen weer van beperkte invloed zijn geweest op de programmalijnen. Op hun beurt 
zijn die weer van beperkte invloed geweest op de onderliggende projecten, die zelf 
weer activiteiten bevatten die ook niet altijd vanzelfsprekend waren. Kijken we naar 
de ontwikkeling van het reorganisatieproces dan was in Emmen waar te nemen dat 
veel van de majeure beslissingen werden genomen op strategische en bureaupoli-
tieke gronden. In Emmen werd ook mooi zichtbaar dat een beleidsterrein en een 
organisatie ieder een eigen geschiedenis hebben. Na een reorganisatie hebben alle 
van tevoren bestaande organisatieonderdelen en alle bestaande beleidsthema’s een 
plekje gekregen in de nieuwe structuur. Dit maakt gelijk duidelijk dat keuzes maken 
niet het sterke punt van het openbaar bestuur is.

Tegelijkertijd hebben we vastgesteld dat op deelonderwerpen absoluut resultaten 
zijn gehaald, maar daarbij lijkt er geen enkel verband te zijn tussen de effectiviteit en 
de plek van het deelonderwerp in het strategische kader. Integendeel, met name een 
aantal concrete initiatieven die zich buiten het strategisch programmamanagement 
om ontwikkelden hebben tot zichtbare resultaten geleid.

In alle drie de casussen geldt bovendien dat de thematiek waarop werd ingezet werd 
gekenmerkt door enerzijds het vrijwel ontbreken van een operationalisering van de 
problematiek en van de oplossingen en anderzijds door grote politieke en/of bestuur-
lijke druk(te) om ‘iets’ te doen.

Conclusie 1
Een eerste conclusie met betrekking tot de kritiek uit hoofdstuk 1 is dus dat op basis 
van dit boek de vele kritische uitspraken over het functioneren van de sociale pijler 
worden bevestigd. De kritiek merkt met name op dat er weinig sprake is van ratio-
naliteit in de besluitvorming en de organisatie van de sociale pijler. Deze studie laat 
zien dat dit beeld klopt en maakt op een aantal punten zelfs duidelijk dat die zaken 
die wel rationeel lijken te zijn, vaak moeten worden gezien als een retorische façade 
(‘talk’) waarachter een door contingentie en/of routines gestuurde werkelijkheid 
schuil gaat.
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9.1.2 Conclusie 2: het gehanteerde referentie- en beoordelingskader berust op ficties
Kritiek bestaat niet alleen uit feitelijke uitspraken over de werkelijkheid. Inherent 
aan het geven van kritiek (en volgens sommigen zelfs het doen van uitspraken in 
het algemeen) is dat een normatief kader wordt gehanteerd aan de hand waarvan de 
feitelijkheden worden beoordeeld.1 Een maatstaf zogezegd. In de hoofdstukken 3, 4 
en 5 van dit boek is een uitgebreide beschrijving gegeven van het verloop van de ont-
wikkelingen op en rond een bepaald sociaal beleidsthema in een drietal Nederlandse 
steden. Deze beschrijvingen zijn gepresenteerd ná een inleiding waarin uiteen is 
gezet dat (de uitvoering van) het Nederlandse sociale beleid al geruime tijd onder 
vuur ligt. Wie de casusbeschrijvingen leest met de kritiek uit de inleiding in zijn of 
haar achterhoofd, zal deze in eerste instantie bevestigd zien. De casussen laten zich 
immers lezen als een (treurige) opeenvolging van onnavolgbare ontwikkelingen. 
Actoren doen voorstellen, nemen beslissingen of voeren acties uit op basis van aller-
lei factoren die op zijn best kunnen worden gekenschetst als randverschijnselen. Het 
gevolg is een buitengewoon complex en ongericht stelsel van ideeën, voornemens, 
besluiten, acties, belangen en instituties waarin elke poging om daadkrachtig voor-
uitgang te boeken vastloopt. De weinige cijfers die beschikbaar zijn over de daadwer-
kelijke effecten van het gevoerde beleid – als datgene wat we hebben waargenomen 
die naam al mag hebben – bevestigen wat niet uit kon blijven: de maatschappelijke 
effecten vallen op zijn best tegen. Op zijn slechtst ontbreekt elk spoor van effecten.

Had deze studie echter een andere opbouw gehad, dan hadden de casussen wel-
licht een ander intuïtief oordeel opgeleverd. Als de casussen waren gepresenteerd na 
enkele theoretische hoofdstukken over bijvoorbeeld institutionalistische concepten 
als het ‘Garbage Can Model of decision making’, de sterke werking van een ‘logic 
of appropriateness’ en de verschillende mechanismen van isomorfisme; over meer 
‘planning’-achtige concepten als ‘wicked problems’ en ‘fuzzy gambling’; of over aan 
besluitvorming gerelateerde concepten als ambiguïteit en ambivalentie die kunnen 
leiden tot ‘negotiated nonsense’ en ‘dialogues of the deaf’, dan was het lezen van de 
casussen een continue aha-erlebnis geweest en was er waarschijnlijk geen sprake 
geweest van veel verbazing over de schijnbaar chaotische en weinig rationele werke-
lijkheid.

Daarmee dringt een belangrijk inzicht van dit proefschrift zich op: over vrijwel 
alle verschijnselen die zich manifesteren in de ‘werkelijkheid’ van de sociale pijler is 
debat mogelijk over wat de juiste wijze is om deze te interpreteren. Of het nu gaat om 
het gebrek aan harde kennis, om het politieke karakter van besluitvorming, om het 
regelgedreven gedrag van ambtenaren of om de ongrijpbaarheid van sociale proble-
men; keer op keer botsen ideeën over de vraag of het logisch en te verwachten was 
wat zich in de praktijk manifesteert, of dat het eerder verbazing en verontwaardiging 
moet opwekken..

1 Vergelijk: Bovens en ’t Hart, 1997, 1998
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Wanneer we de zichzelf herhalende botsing tussen interpretaties analyseren, valt op 
dat er steeds sprake is van eenzelfde type controverse. Iedere keer botst het positief 
geladen idee dat het allemaal veel beter kan op de meer relativistische interpretatie 
‘zo gaat het nu eenmaal’.

Tabel 9.2
Normatief-kritisch en empirisch-empathisch interpretatiekader

normatief-kritisch empirisch-empathisch

algemene insteek verbazing/verontwaardiging over 
gebrek aan succes

relativerende houding: het gaat nu 
eenmaal zo

visie maatschappij gestructureerd, kenbaar, maakbaar romplex, ongrijpbaar, onstuurbaar

kennisprobleem onzekerheid ambiguïteit

status kennis geaccepteerd omstreden

relatie wetenschap-beleid speaking truth to power strategische selectie; speaking power 
to truth

waarderingsprobleem vooralsnog onbeslist ambivalent

sociale problemen ingewikkeld wicked

relatie bestuur-maatschappij government (hierarchisch) governance

beleid rationeel fuzzy

elementen beleidsproces besluitvorming, vertaalslag arena’s, issue streams, policy windows

verloop beleidsproces stappen/fasen synchroon/continu/ ronden

besluitvorming primaat politiek policy politics; politiek opportunisme

centrale actor in beleid politici en overheidsmanagers policy entrepreneur

dominant handelingsprincipe logic of consequence logic of appropriateness

ontwikkeling uitvoering stelselwijzigingen incrementeel

centrale competentie in uitvoering nauwgezet en loyaal uitvoeren invullen op basis van professionalisme

management-insteek New Public Management netwerkmanagement

object management primair proces (input-throughput-
output-outcome)

processen, institutionele belangen, 
netwerken

Inzet interventies evidence based; Analyse en Instructie fuzzy gambling; variëteit en selectie

Dit betekent dat er geen sprake is van een incidentele botsing van interpretaties op 
geïsoleerde onderdelen van de werkelijkheid in de sociale pijler, maar van het min 
of meer systematisch tegenover elkaar staan van een tweetal intern consistente inter-
pretatiekaders. Het ene kader is normatief geladen en beschouwt de waargenomen 
werkelijkheid buitengewoon kritisch. Het andere kader steekt met name empirisch 
in, hetgeen leidt tot empathie ten opzichte van de beschreven actoren en begrip (ook 
moreel) voor de waargenomen verschijnselen.2 Deze kaders verschillen op een groot 
aantal punten van elkaar.

2 Dit onderscheid wordt vaker gemaakt. Bell et al. (1988) onderscheiden bijvoorbeeld prescriptieve, 
normatieve en descriptieve elementen in besluitvormingsprocessen. Deze driedeling lijkt me echter 



315Conclusies en beschouwing

In dit boek is impliciet uitgebreid ingegaan op de empirische waarde van beide 
kaders. Uit de hoofdstukken 7 en 8 van dit boek dringt zich een duidelijke conclusie 
op.

Conclusie 2
Een theoretisch perspectief op maatschappij, overheid en beleid dat uitgaat van een 
uiteindelijk zeer beperkte maakbaarheid van de samenleving en dat veel aandacht 
heeft voor het naast en door elkaar bestaan van verscheidene logica’s, voor een deel 
gestold in instituties, leidt tot een veel beter begrip van de werkelijkheid dan een the-
oretisch perspectief dat er van uitgaat dat besturen in essentie het rationeel oplossen 
van problemen is. Allerlei zaken die vanuit het normatief-kritische interpretatiekader 
leiden tot verbazing en zelfs (morele) verontwaardiging, vallen op hun plaats binnen 
een empirisch-empathisch interpretatiekader dat de volgende lijn kent:3

– In een context die gekenmerkt wordt door hybride en complexe instituties,
– wordt beleid gemaakt vanuit ambivalente verlangens op ambigue en wicked 

issues.
– Dit beleid wordt gemaakt in losstaande ‘stromen’.
– Dit beleid krijgt vorm in organisaties, die werken volgens vaste routines.
– Medewerkers in en rond die organisaties geven binnen de kaders die worden 

gevormd door deze drie ‘lagen’ vorm aan hun dagelijkse bezigheden.

Dat laat overigens onverlet dat het van grote waarde kan zijn om ook vanuit een 
normatief perspectief naar dit soort zaken te kijken. Verderop in dit en het volgende 
hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of de beschreven normatieve insteek deze 
toegevoegde waarde inderdaad heeft in het geval van het debat over de sociale pijler. 
Eerst gaan we in dit hoofdstuk echter verder in op het hoe en waarom van deze twee 
concurrerende kaders.

9.2 Analytische focus en ‘governance’-filosofie

Bovens en ’t Hart onderscheiden in hun werk over ‘policy fiascoes’ (1997, 1998) een 
tweetal ‘lagen’ waarop interpretatiekaders van elkaar kunnen afwijken. De eerste 
laag betreft de ‘analytische focus’ (en de bijbehorende vooringenomenheid) die 

wat onlogisch. Descriptief en prescriptief vormen een tegengesteld begrippenpaar. Het normatieve 
element heeft grote overlap met het prescriptieve element en ontbeert in hun boek een conceptuele 
tegenhanger. 

3 Hier wordt impliciet een soort hermeneutisch beoordelingscriterium voor ‘theorie’ gehanteerd dat 
vanuit de sociale wetenschappen – als niet harde wetenschapscategorie – gebruikelijk is. Die theorie 
die het grootste aantal empirische waarnemingen als ‘normaal’ weet te bestempelen is de beste 
theorie. Het cruciale verschil met het positivistische criterium uit de exacte wetenschappen is dat 
de hermeneutische sociaal-wetenschappelijke theorieën ruimte laten voor empirische afwijkingen 
terwijl het door Popper geformuleerde falsificatieprincipe voor de exacte wetenschappen betekent 
dat een negatieve waarneming direct tot het verwerpen van de theorie in kwestie moet leiden (De 
Vries 1984; Snel 1996).
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onderzoekers hebben als ze bezig zijn met de praktijk van het ‘openbaar besturen’ 
(governance) te bestuderen. Bovens en ’t Hart onderscheiden in het debat over 
beleidsresultaten vier van deze focussen.

Analytische focus
De eerste focus vinden we bij auteurs die besturen zien als problemen oplossen. 
Goed besturen wordt in deze focus opgevat als het hanteren van een duidelijke 
substantiële en procedurele rationaliteit: eerst worden problemen geïdentificeerd, 
dan doordacht (geanalyseerd) en vervolgens opgelost. Onderzoek met deze focus 
controleert de inhoudelijke rationaliteit van de stappen van het beleidsproces.

Het tweede type focus ligt op het managen van strijdige waarden.4 In dit perspec-
tief gaat men ervan uit dat het openbaar bestuur wordt gekenmerkt door continue 
onenigheid op drie niveaus: het constitutionele niveau (wat is de taak van de over-
heid?), het niveau van collectieve keuzes (welke beleidsinhoudelijke doelstellingen 
streven we na?) en het niveau van het operationeel management (wat doen we hoe?). 
Goed bestuur bestaat uit het managen van de botsingen tussen waarden op deze 
niveaus, zodat geen inertie ontstaat. Onderzoeksmatig vertaalt zich dat in aandacht 
voor macht, voor processen, maar ook voor een inhoudelijke test van substantive ratio-
nality (Bovens en ’t Hart 1998: 103 -104).

De derde focus betreft het functioneren van het openbaar bestuur als institutio-
nele interactie. Analisten met deze focus leggen er de nadruk op dat om de overheid 
te begrijpen, deze niet kan worden opgevat als één (unitary) actor die staat voor 
het algemeen belang, maar beter als een ‘conglomerate of complex organizations 
intricately tied to broader networks and arenas’ (Bovens en ’t Hart 1998: 105). Vanuit 
die focus besteden zij in hun analyses veel aandacht aan hoe het er in organisaties 
toegaat. Daarbij begrijpen zij overlap, conflict en redundantie vaak als ‘checks and 
balances’ die nou eenmaal nodig zijn om het systeem te laten functioneren.

De vierde focus richt zich op de structurele beperkende factoren (constraints) die 
de mogelijkheden van sturing door de overheid inperken. Bovens en ’t Hart onder-
scheiden dit argument op twee niveaus. In de eerste plaats zijn er de ‘macro-level’ 
denkers, die ervan uitgaan dat de moderne maatschappij tot een structurele ‘over-
load’ voor de overheid leidt. Hierdoor neemt sturingsmogelijkheid en dus de effecti-
viteit af, waardoor de legitimiteit van overheidshandelen afbrokkelt. Daarnaast zijn 
er de ‘meso-level’ analytici die vooral aandacht besteden aan de gedachte dat in de 
hoogcomplexe maatschappij, de institutionele velden waarin actoren opereren altijd 
verder verknoopt zijn dan die actoren zelf kunnen begrijpen. Daardoor worden acto-
ren per definitie ‘verrast’ door de effecten van wat zij naar eigen inzicht als rationeel 
handelen zullen bestempelen.

4 Vergelijk de grote groep bestuurskundige en politiek-filosofen die in navolging van Easton ‘het 
gezaghebbend toedelen van waarden’ benoemen als de kerntaak van de politiek. 
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‘Taking this systems view, structural analysis is able to explain or perhaps rationalize acti-
ons and developments in the course of a policy process that seems incomprehensible or patho-
logical when viewed from a more narrow, actor, subsystem, or component-level perspective’ 
(Bovens en ’t Hart 1998: 107).

Philosophy of governance
De tweede laag die Bovens en ’t Hart in de referentiekaders onderscheiden is nog 
fundamenteler dan de analytische focus. Het betreft wat zij de ‘philosophy of gover-
nance’ van bestuurswetenschappers noemen: hun algemene opvattingen over de 
aard van de samenleving en de mogelijkheid van de overheid om deze te ‘maken’. In 
deze ‘laag’ onderscheiden Bovens en ’t Hart ‘pessimisten’, ‘realisten’ en ‘optimisten’. 
Pessimisten gaan er vanuit dat beleid onvermijdelijk moet falen ‘gegeven de beperkte 
mogelijkheden van het menselijk verstand, de beperkingen van hedendaagse 
voorspellingstechnieken, de irrationaliteit van organisaties, de turbulentie van de 
omgevingen, de ongekendheid van de samenleving en de alom tegenwoordigheid 
van onzekerheid’ (Bovens en ’t Hart 1997:5).

Optimisten, daarentegen, gaan er vanuit dat elke beleidsdoelstelling in principe te 
realiseren valt, zolang deze tenminste het resultaat is van rationele besluitvormings-
processen en niet van politieke koehandel. Als beleid mislukt komt dat door poli-
tieke spelletjes, door doelbewust afwijken van de uitgezette lijn óf door individuele 
fouten (Bovens en ’t Hart 1998: 96).

Realisten nemen een middenpositie in. Beleid kan slagen – dat wil zeggen: de 
samenleving is maakbaar – als is voldaan aan bepaalde voorwaarden, die buiten de 
invloedssfeer van de overheid liggen. Is dat niet het geval, dan zal beleid niet succes-
vol kunnen zijn.

‘For analysts belonging to this macro brand of realism, policy failures are likely when 
governments undertake tasks or continue to do things they, by their very structure and 
logic of operation, are ill-equipped to handle’ (Bovens en ’t Hart 1998: 99).

Beide lagen in het model van Bovens en ’t Hart hangen met elkaar samen, maar er is 
geen sprake van een één-op-één doorvertaling van ‘philosophy’ in focus. In plaats 
daarvan is er sprake van een tweetal continua. De positie die men op een van beide 
dimensies inneemt perkt de mogelijke posities op de andere dimensie in, maar legt 
deze niet vast.
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Figuur 9.2
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Aan de hand van dit schema is het mogelijk om de twee interpretatiekaders uit deze 
studie min of meer te classificeren. Duidelijk is dat de critici uit hoofdstuk 1 zich 
aan de linkerkant van beide continua bevinden. De belangrijkste indicator daarvoor 
is in feite dat ze zich als criticus opstellen: men verbaast zich over de chaotische 
werkelijkheid en koppelt deze verbazing vaak ook aan verontwaardiging. In de aan-
bevelingen wordt vervolgens de analytische focus van de critici duidelijk. Deze ligt 
natuurlijk niet bij iedereen hetzelfde, maar met veelvuldige nadruk op de wenselijk-
heid van verdere rationalisatie van beleid en uitvoering, scherpere prioritering en 
meer onderzoek is duidelijk dat zich een analytische focus aftekent op het grensvlak 
van ‘problem solving’ en ‘management of competing values’.5 Daarbij valt op dat 
ondanks lippendienst aan de ‘hardnekkige realiteit’ vrijwel iedereen een principi-
eel geloof in de mogelijkheid van effectief beleid lijkt te hebben. De ‘philosophy of 
governance’ moet daardoor iets verder naar links worden gesitueerd dan de analyti-
sche focus.

De insteek van de theoretici die in hoofdstuk 7 en 8 zijn behandeld, ligt een 
stuk verder naar rechts op het spectrum. Met hun nadruk op onkenbaarheid en op 
wicked problems kiezen ze een relatief pessimistische invalshoek. Een deel van hen 
– Cohen, March en Olsen, Hargrove en Glidewell, Pollitt en Bouckaert, Noordegraaf 
– geeft daarbij expliciet aan dat zij de door hen gehanteerde modellen nadrukkelijk 
bedoelen als passend bij bepaalde empirische situaties, niet als algemeen geldend. 
Zij steken daarmee de grens naar de realisten over.6 Anderen, zoals Van Gunsteren, 
Kingdon, Powell en DiMaggio,7 geven hun ideeën over de structuurkenmerken van 

5 Getuige ook het schema in paragraaf 1.3.4
6 Ook Bovens en ’t Hart zelf, positioneren zichzelf aan de rechterkant van het realisme.
7 In Nederland is Paul Frissen een belangrijke representant van de pessimisten.
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de moderne samenleving – die effectief overheidshandelen in de klassieke zin van 
het woord onmogelijk maken – een meer universele geldigheid mee.8

In het onderstaande schema is bovenstaande analyse gevisualiseerd. De conclusie is 
duidelijk: er bestaat enige overlap bestaat tussen de interpretatiekaders van de critici 
in hoofdstuk 1 en de theoretici uit hoofdstuk 7 en 8 waar het gaat om de invloed van 
instituties en het bestaan van ambivalentie in de praktijk van de sociale pijler. Maar 
deze beperkte overlap kan niet verhullen dat er twee tegengestelde manieren zijn om 
naar de werkelijkheid van de sociale pijler te kijken. De eerste manier – in paragraaf 
9.1.2 gekarakteriseert als de normatief-kritische visie – kan op basis van boven-
staande analyse worden gekenschetst als een positivistische visie, waarin actoren 
centraal staan in doelbereikingsprocessen.9 De tweede manier van kijken – die van 
de theoretici uit hoofdstuk 7 en 8, in dit hoofdstuk gekenschetst als empirisch-
empatisch – gaat vooral uit van de kracht van instituties en structuurkenmerken en 
stelt weinig vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving door de overheid. 
De aanhangers van deze visie zou je de vertegenwoordigers van een relativistische 
visie kunnen noemen. 10

De verkenning van beleid in de sociale pijler in deze studie maakt duidelijk dat de 
empirische claims van de relativistische visie in de sociale pijler veel dichter bij de 
werkelijkheid staan dan die van de positivistische visie. De casuïstiek zoals die is 
beschreven in dit boek bevestigt daarmee het antwoord dat in de bestuursweten-
schappen al zeker 25 jaar wordt gegeven op de vraag welke van de twee visies de 

8 In extrema vinden we dit terug bij Luhmann (en in mindere mate Willke) die van dit idee de kern van 
zijn werk heeft gemaakt. Een middenweg wordt bewandeld door Koppenjan en Klijn. Hun ideeën 
over netwerkmanagement lijken zij algemene geldigheid toe te dichten. De in hoofdstuk 6 aange-
haalde noties omtrent ‘negotiated nonsense’ en ‘dialogues of the deaf’ plaatsten zij echter op basis 
van Hoppe (1989) in het beperktere kader van wicked problems.

9 ‘Positief’ verwijst hier zowel naar de optimistische insteek als naar het positivisme: de wetenschaps-
filosofie achter ‘rational problem solving’.

10 Bovens onderscheiden een analytische en een politieke visie, die tot op grote hoogte overeenkomt 
met de indeling in dit hoofdstuk. De aanduidingen waarvoor zij kiezen, zijn echter de mijne niet. Ze 
halen wat mij betreft onderdelen uit beide visies naar voren, in plaats van de rode lijn te benoemen. 

Tabel 9.4

thema’s analytische visie politieke visie

essentie van beleid rationele sociale probleemoplossing: doelen en 
middelen

object en resultaat van politieke strijd

verloop van beleidsprocessen opeenvolgende fasen permanente strijd

typering van de beleidsvorming combinatie van voorbereiding (analyse) en bepa-
ling (wilsvorming)

incrementeel proces van onderhandeling en 
coalitievorming

typering van de beleidsuitvoering programmering: keuze en toepassing instru-
menten

voortzetting van de politieke strijd

typering van de beleidsevaluatie toegepast onderzoek: doelbereiking (de)politisering beleidsresultaten

Bron: Bovens et al., 2001: 85
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beste claim op de ‘waarheid’ legt: de positivistische visie op beleid en maatschappij 
is empirisch veel slechter onderbouwd dan de relativistische visie.

Figuur 9.1
Visies op ‘governance’
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Deze conclusie wordt ook gestaafd door wetenschappelijke literatuur over de empiri-
sche realiteit van New Public Management-programma’s. Pollit en Bouckaert (2004) 
onderscheiden op basis van hun empirische analyse van Public Management Reform 
in westerse landen een realiteit, die haaks staat op de rationele en bedrijfsmatige 
retoriek van het New Public Management. In navolging van Lindblom onderscheiden 
ze drie elementen, die ze stuk voor stuk herkennen in de door hen in kaart gebrachte 
praktijken (Pollitt en Bouckaert 2004: 194).11

– incremental politics: kleine stapjes in het veranderen van output en outcome
– incremental analysis: problemen één voor één en ad hoc analyseren, geen grote 

alomvattende reviews
– partisan mutual adjustment: proces van besluitvorming dat gefragmenteerd en 

gedecentraliseerd is. Uitkomsten zijn het amalgaam van pogingen van allerlei sta-
keholders om elkaar te overtuigen, niet het besluit van een ‘single, unitary body’

Zij noemen dit tweede perspectief het incrementele perspectief en concluderen dat 
het qua verklaringskracht het positivistische npm-perspectief van besturen als stra-
tegische doelrealisering veruit de baas is.

‘It is possible to explain much of what has been described in our book more in terms of “mud-
dling through” than as an exercise in conscious strategy’ (Pollitt en Bouckaert 2004: 194).

11 Daarbij merken ze overigens op dat je om het eerste element te herkennen voorbij de retoriek van de 
grote ‘aankondigingsmomenten’ moet kijken naar de doelstellingen die uiteindelijk in de program-
ma’s terecht komen.
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9.3 Consequenties: de kritiek kritisch beschouwd

Het hierboven geïntroduceerde kader van Bovens en ’t Hart werpt een helder licht 
op de kritiek uit hoofdstuk 1 van dit boek. In deze paragraaf onderwerpen we de 
aard, focus en ‘philosphy’ van de positivistische visie aan een nadere – kritische 
– beschouwing.

9.3.1 Philosophy of governance
In de in hoofdstuk 1 behandelde teksten is eigenlijk nergens reflectie te vinden op de 
realiteitswaarde van de impliciet gehanteerde ‘analytische focus’ en ‘philosophy of 
governance’. De analyses vangen aan met de constatering dat de maatschappelijke 
werkelijkheid nog te wensen overlaat en dalen van daaruit af in de richting van de 
vraag wat er mis is gegaan. Dat impliceert dat het vertrouwen in de maakbaarheid 
van de samenleving groot is. Baakman en Willems valt het op dat de kritiek die op 
de effectiviteit van beleid – zij beperken zich niet tot de sociale pijler – wordt gefor-
muleerd wel heel ver weg lijkt te staan van de historische praktijk waarin de Neder-
landse verzorgingsstaat al ruim een halve eeuw, een door de bank genomen grote 
stabiliteit geniet en door zijn burgers van immer grotere macht, bevoegdheden, 
belastinggelden en verwachtingen wordt voorzien.

‘Het is moeilijk te geloven dat een organisatie die in evolutionair opzicht het succes van 
de eeuw genoemd moet worden, het werkelijk zo slecht doet als men op grond van de losse 
oordelen van burgers, de rapporten van de Rekenkamer en de succes-en-falen-analyses […] 
zou gaan geloven’ (Baakman en Willems 1995: 143).

Beide auteurs zijn duidelijk van mening dat aan de negatieve oordelen een veel te 
hoge verwachting ten grondslag ligt van wat de overheid vermag. Bovens en ’t Hart 
zelf gaan in hun analyse van hoe maatschappelijk wordt omgegaan met falend beleid 
zelfs zover dat ze de critici een opvatting over de mogelijkheden van overheidsstu-
ring toedichten, die niet alleen slechts betrekking had op het besturen van een stad 
van enkele tienduizenden inwoners, maar die daarbij 2500 jaar oud is.12

‘Taking Plato’s republic as one’s model, even if only implicitly, leads to a systematic 
overestimation of the potential of policy-making and the functional rationality of public 
administration’ (Bovens en ’t Hart 1998: 74).

Een uitzondering op deze ‘optimistische’ inslag zou wellicht kunnen worden 
gemaakt met betrekking tot de analyses die aanvangen met de hardnekkigheid van 
problemen. In die analyses komen we immers termen als wicked en nasty problems 
tegen. Voor een deel moet het gebruik van deze termen echter worden geïnterpre-
teerd als modieus taalgebruik en blijft de betekenis die aan deze termen wordt 

12 En bovendien ook toen nooit in de praktijk heeft bestaan.
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gehecht ver weg van de fundamentele conceptualisering die in hoofdstuk 6 van 
dit boek is geïntroduceerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de visitatiecommissies gsb 
(1999), de vrom-Raad (2001) en de Commissie Blok (2004). Wie doorleest in hun 
analyses merkt namelijk al snel dat het hier niet gaat om fundamentele ambiguïteit 
of ambivalentie, maar dat de termen worden gebruikt als synoniem voor ‘moeilijk’ of 
‘complex’.13 Anderen, zoals de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2001a), de 
wrr (1996) en ook het scp (2001a) en in mindere mate Engbersen (2001), blijven wel 
dicht bij de betekenis van de termen zoals die in dit boek zijn uitgewerkt. Hen kan 
derhalve een meer realistische ‘philosophy of governance’ worden toegeschreven. De 
overgrote meerderheid van de kritiek echter, stoelt overduidelijk op een optimisti-
sche ‘philosophy of governance’.

9.3.2 Governance-focus
Kijken we vervolgens naar de focus van de oplossingsrichtingen die door de critici 
worden gepresenteerd, dan zien we in de eerste plaats veel voorbeelden van wat 
Bovens en ’t Hart (1997, 1998) de focus op ‘problem solving’ noemen. Betere analy-
ses, meer aandacht voor bewezen effectieve interventies, een betere aansluiting van 
doel en middelen (zowel kwalitatief als kwantitatief), meer aandacht voor dienstver-
lening, meer middelen, meer onderzoek, strengere uitvoering en minder gedogen. 
Er is geen twijfel mogelijk over het in essentie positivistische karakter van de grote 
meerderheid van de oplossingsrichtingen die worden aangedragen. Problemen 
mogen complex en ingewikkeld zijn, door ze met een uitgekiende aanpak te lijf te 
gaan kan een goed functionerende, moderne overheid een hoge mate van doelberei-
king en efficiëntie bereiken.

Er is discussie mogelijk over de vraag of in de kritiek ook niet regelmatig aandacht 
voor institutionele interactie te onderscheiden is. Zo hebben pleidooien voor ont-
schotting, voor privatisering en verzelfstandiging en voor contractmanagement stuk 
voor stuk betrekking op de relaties tussen organisatieonderdelen en tussen insti-
tuties in het algemeen. Vergelijken we de inhoud van de aanbevelingen echter met 
de ‘institutional interaction’-focus van Bovens en ’t Hart, dan springen aanzienlijke 
verschillen in het oog. Beide auteurs beschrijven deze focus als uitgaand van het idee 
dat er in het moderne openbaar bestuur geen sprake is van makkelijk uit te lijnen 
eenduidige organisaties, maar dat meervoudigheid (multiplicy; Bovens en ’t Hart 
1998), conflicterende belangen en overlappende en elkaar doorsnijdende invloeds-
sferen de interactie tussen instituties bepalen. Degenen die zich vanuit deze focus 
richten op vraagstukken van governance leggen de nadruk op het managen van 
netwerken en interorganisationele velden, op de onvermijdelijkheid van redundantie 
en suboptimalisering en op de kracht van hybride uitvoeringsstructuren. Kijken we 
nog eens naar de critici uit hoofdstuk 1 die hun pijlen richten op de institutionele 
structuren van de sociale pijler, dan zien we eigenlijk een omgekeerde focus. Op 

13 De aanbevelingen liggen dan ook in de lijn van beter analyseren en meer kennis verzamelen.
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analyses over te complexe beleidsvelden, overbodige overlegstructuren, verwarde 
besluitvormingsprocedures en onduidelijke bevoegdheden in de uitvoering volgen 
doorgaans voorstellen voor verheldering, simplificering en uitlijning. Dan is er 
echter geen sprake van de ‘institutionele interactie’-focus zoals Bovens en ’t Hart die 
definiëren, maar van een op organisatiestructuren gerichte variant van de ‘probleem-
oplossingsfocus’.

Een tweede indicator die in die richting wijst, is het grotendeels ontbreken van de 
focus ‘management of competing values’. In veel van de kritiek – bijvoorbeeld die van 
de Visitatiecommissie G4 – wordt zelfs expliciet de grote aandacht voor procesma-
nagement, overleggen en praten die in de praktijk wordt waargenomen, verworpen.14 
Het zou vanuit de logica van het continuüm van Bovens en ’t Hart verbazing wekken 
als in een groep denkers wél het ‘problem-solving’ en het ‘institutional interaction’ 
perspectief vertegenwoordigd zou zijn, maar aandacht voor ‘management of compe-
ting values’ ontbreekt. Om het anders te zeggen: het is moeilijk voor te stellen dat de 
voorstanders van een meer rationale benadering van probleemoplossing in één keer 
overspringen naar keten-, netwerk- en contextmanagement zonder ook maar enige 
aandacht te besteden aan de waarde van procesmanagement.15 Als de door Bovens en 
’t Hart geconstrueerde trap van enkelvoudige sturingsobjecten naar meer complexe 
en reflexieve objecten wordt beklommen, vormen processen immers de trede tussen 
‘substantiële problemen’ en ‘institutionele netwerken’.

9.3.3 Conclusie 3: critici baseren zich op aanvechtbare opvattingen over governance
De conclusie met betrekking tot de kritiek uit hoofdstuk 1 is duidelijk. Een enkele 
uitzondering daargelaten, wordt de kritiek grotendeels geleverd vanuit het positivis-
tische interpretatiekader van beleid en maatschappij. De kritiek gaat vaak impliciet 
uit van een optimistische ‘philosophy of governance’, beschouwt good governance 
vooral als rationele probleemoplossing en bedient zich in zijn aanbevelingen vrijwel 
uitsluitend van de gereedschapskist van het New Public Management. Daarbij kan 
overigens de vraag gesteld worden of dit bewust gebeurt of dat bijvoorbeeld de opti-

14 Getuige bijvoorbeeld de centrale aanbeveling van de commissie: ‘Doen! Doen! Doen!’. De commis-
sie ergert zich aan het uitblijven van implementatie en constateert – terecht – dat beleidsprocessen 
zónder implementatie per definitie futiel blijven. Overigens valt in het rapport van de commissie 
naast de dominante ‘rational problem solving’-lijn die naar deze aanbeveling leidt een tweede lijn 
waar te nemen. Deze focust vooral op de gedachte dat juist uitvoerders in staat zijn om te gaan met 
tegenstrijdigheden en complexiteit die op beleids- en doelstellingsniveau niet vallen op te lossen. 
Deze argumentatielijn – die de tegenstrijdigheden als een basisconditie van de werkelijkheid lijkt 
te duiden – ligt op het schema van Bovens en ’t Hart wél behoorlijk ver naar rechts. Het rapport lijkt 
daarmee een voorbeeld van het door Kingdon gesignaleerde verschijnsel dat het niet altijd nodig of 
zelfs maar handig is om analyses en uitgangspunten uit te discussiëren om het eens te worden over 
een oplossing (Kingdon 1995: 78, zie paragraaf 6.3).

15 Voor een beschrijving van dit enigszins op het governance-foci continuüm van Bovens en ’t Hart lij-
kende continuüm in termen van management objecten, zie De Bruin et al. (1998) Zie ook: Mintzberg 
1989; Willke 1993; Boonstra 2000; Noordergraaf 2004a). Voor een alternatief zie Koppenjan en Klijn 
(2004). Zij spreken in een oplopende reeks van reflexief management over ‘management of content’, 
‘management of games’ en ‘management of networks’. 
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mistische philosophy of governance een opvatting over de wereld impliceert, die ook 
voor het gros van de critici zelf impliciet blijft.16

Er zijn allerlei perspectieven om naar de werkelijkheid van beleidspraktijken te 
kijken. In het debat in Nederland komt slechts het positivistische perspectief aan 
bod. In dit boek is echter duidelijk geworden dat tegenover de positivistische visie 
die in de kritiek verstopt zit, een meer relativistische visie kan worden geplaatst, die 
empirisch een fors hogere verklaringskracht heeft.

9.4 Vijf typen schade door te makkelijke kritiek

De conclusie dat het referentiekader uit de kritiek op de sociale pijler empirisch 
slecht onderbouwd is, laat onverlet dat de kritiek vanuit normatief perspectief intu-
itief verdedigbaar lijkt. De rationele en effectieve overheid is immers een wenkend 
perspectief. Dit leidt tot de vraag of het eigenlijk kwaad kan dat er veelvuldig kritiek 
wordt geleverd, vanuit een kader dat empirisch zo weinig realiteitswaarde heeft.

Op die vraag is een tweetal antwoorden mogelijk. Het eerste antwoord relati-
veert de schade die door de kritiek wordt aangericht. Als er één ding hier duidelijk 
is geworden, is dat dat processen in de werkelijkheid zich volgens hun eigen logica 
voltrekken en dat de invloed van sturingspogingen niet moet worden overschat. Dat 
geldt voor de maatschappelijke werkelijkheid waar ‘wicked problems’ misschien 
worden verplaatst, vervormd of aan het zicht onttrokken, maar waar zij zich uitein-
delijk onverminderd blijven manifesteren. Het geldt ook voor de alledaagse werke-
lijkheid van de overheidsorganisaties, waar de aanwezigheid van een op een ‘logic of 
consequence’ gebaseerde retoriek over ‘sturen’ moet worden begrepen als ‘either a 
selling angle or a post hoc rationalization’ (Pollitt en Bouckaert 2004: 195). De prak-
tijk wordt namelijk gekenmerkt door ‘garbage can processes of decision making’, 
door ‘muddling through’ in een situatie van ‘structural constraints’ en door acties 
en keuzes gebaseerd op een ‘logic of appropriateness’. Rationalisering als pr dus, 
behorende tot de ‘talk-functie’ van organisaties, die niet dient te worden verward met 
de ‘action’-functie.

‘De bestuurlijke reactie op deze kwesties is tweeledig: radicaal en pragmatisch.
[…] Verwarrend is dat in de beleidsretoriek vrijwel alleen aandacht is voor de radicale 
variant. Die past ook uitstekend bij het dominante denken in termen van de dichotomie 
overheid versus markt en zij kan ook makkelijk onder de banier van het structuurbeleid 
worden geschaard: van aanbodregulering naar vraagsturing. In de beleidspraktijk handelt 
men daarentegen, noodgedwongen, grotendeels vanuit het tweede perspectief ’ 
(Van der Grinten 2002: 51).

16 De ronkende taal die een deel van de critici, met name uit de politieke hoek, regelmatig hanteert 
over dat ‘we nu toch wel weten dat de samenleving niet maakbaar is’ suggereert op zijn minst dat 
niet iedereen zich bewust is van de abstractere consequenties van de eigen ideeën.
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De relatieve ongevoeligheid van de werkelijkheid op macroniveau voor de kritiek 
moet echter worden aangevuld – en dat is het tweede antwoord – met de consta-
tering dat er op meso- en microniveau wel degelijk ‘schade’ valt waar te nemen als 
gevolg van irreële opvattingen over hoe de werkelijkheid eruit dient te zien. Er is een 
stoet van politici, praktijkmensen en wetenschappers die hiervan voorbeelden geven 
(Brodkin en Kaufman 1998; De Bruyn 2001; Dijsselbloem en Kalsbeek 2005; Fortuin 
1994; Freidson 2001; Goewie et al. 2003; Van der Grinten en Kasdorp 1999; Van Gun-
steren 1976, 2006; Hoenderkamp et al. 2003a/b; Knijn 2005; Noordegraaf 2000, 2002, 
2004; Noordegraaf en Abma 2003; Pollitt en Bouckaert 2004; Snellen 2002; Tonkens 
2003; Van Vliet en Plemper 2004; De Waal 2002). De voorbeelden kunnen worden 
gecategoriseerd in 5 typen ‘schade’.

9.4.1 Het verdwijnen van complexe, professionele uitvoeringspraktijken
Beleid maken is simplificeren. Het is niet mogelijk om de complexe moderne maat-
schappij in grote lijnen, brede categorieën en algemene begrippen te vangen (Willke 
1997). Beleid bestaat nu juist per definitie uit dit soort gegeneraliseerde zaken. Beleid 
moet immers niet van toepassing zijn op één geval, maar op een (grote) groep geval-
len. Anders hoeven we het niet maken.

Naast deze instrumentele reden waarom beleid simplificeert, is er natuurlijk een 
praktische: met zijn brede en intern tegenstrijdige scala aan taken, is de overheid 
onvermijdelijk een functioneel gedifferentieerde organisatie, waarin organisatie-
delen verschillende onderwerpen voor hun rekening nemen. Beleid wordt dus altijd 
versnipperd (Hupe et al. 2000; Tjeenk Willink 2002; Wallage 2005).

Het gevolg is dat een beleidsdocument normaal gesproken een beperkte scope 
heeft.17 Het is daarbij raadzaam om als beleidsmaker dit basisgegeven niet uit het oog 
te verliezen. Dan kan namelijk de benodigde balans tussen verkokering en integra-
liteit worden gezocht. Een balans die doorgaans werd gevonden door in het beleid 
ruimte te laten voor de professionele uitvoerders.18 Van oudsher is het immers een 
kerncompetentie van professionals om met één been in de wereld van de klant te 
staan en met één been in de wereld van het beleid (Fortuin 1994; Fortuin en Wentink 
1999; De Waal 1991; Tonkens 2003).

‘De genoemde beleidsclassificaties en de bureaucratische reacties op complexiteit leiden 
ertoe dat ambtelijke verantwoordelijkheden (en daarmee politieke verantwoordelijk-
heden) steeds abstracter worden en steeds verder verwijderd raken van de leefwereld van 
de burgers. De leefwereld van de burgers, en ook die van de professionals, vraagt om een 

17 En heeft het dat een enkele keer niet – zoals bij een regeer- of bestuursakkoord – dan laat het zich 
lezen als een opsomming van niet of nauwelijks samenhangende delen.

18 Overigens is het de vraag of dit historische gegeven een gevolg was van bewuste overwegingen. Een 
alternatieve – en in mijn ogen meer waarschijnlijke – interpretatie is dat de overheid vroeger het ver-
fijnde mechanisme dat nodig is om uitvoeringspraktijken te sturen simpelweg niet beheerste. Je zou 
in dit verband kunnen spreken van de professionalisering en emancipatie van de beleidsfunctie. Een 
hypothese die lijkt te worden gesteund door de verandering van de typische ambtenaar van een op 
wet- en regelgeving gerichte jurist naar een op beleid en uitvoering gerichte sociale wetenschapper.
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verdeling van bevoegdheden en werkzaamheden overeenkomstig integrale taakeenheden: 
de politieman/-vrouw voor een wijk, een leraar voor een klas, een opbouwwerker voor een 
buurt en dergelijke’ (Snellen 2002: 28-29)

De beleidsfunctie is in de loop van de jaren negentig echter veranderd. Aan klassieke 
inhoudelijke, politieke en juridische aspecten werden meer en meer elementen uit 
het New Public Management toegevoegd. Vaardigheden als beleidsanalyse, pro-
gramma- en projectmanagement, het opzetten en implementeren van outputfinan-
cieringssystemen werden steeds belangrijker (Pollit en Bouckaert 2004). Eerst bij het 
management, maar meer en meer ook bij de ‘gewone’ beleidsmedewerkers. Daarmee 
is een positivistisch idee over wat er mogelijk is op het gebied van sturing van de 
maatschappij in de beleidsfunctie geslopen. Dit idee heeft zich vervolgens vertaald in 
het steeds verder dichtregelen van de ruimte van professionals (Tonkens 2003).

Slechts de meest sterke professies – denk aan (huis)artsen – slagen erin hun auto-
nomie enigszins af te schermen van de ‘technische’ ingrepen van het New Public 
Management, maar zelfs zij moeten hier en daar – denk aan vaste tarieven per 
consult, verplicht goedkope medicatie – toegeven aan de druk. Andere professies 
hebben de strijd allang verloren. Opbouw- en jongerenwerkers, buurtagenten, ver-
pleegsters, rechercheurs en leraren: allemaal hebben ze de ruimte die ze van oudsher 
hadden om hun werk naar eigen inzicht in te vullen in de afgelopen decennia sterk 
zien worden ingeperkt als gevolg van vergaande protocollering enerzijds en output-
sturing anderzijds (Tonkens 2003).

Noordegraaf wijst erop dat het steeds grotere belang dat wordt gehecht aan 
kwaliteitsmanagement binnen de overheid zijn doel voorbij is geschoten. Omdat de 
wereld van het openbaar bestuur géén rationele, eendimensionale wereld is, leidt het 
introduceren van kwaliteitssystemen die zijn gebaseerd op de gedachte dat dat wel 
zo is, ertoe dat zaken worden afgeleerd en afgeschaft die tenminste in theorie wel 
eens belangrijke functies (bijvoorbeeld als buffers voor conflicterende logica’s en 
belangen) zouden kunnen vervullen.

‘De kwaliteit van kwaliteitsmanagement [laat] te wensen over. De bedrijfsmatige toepas-
sing van een kwaliteitsbewuste sturingslogica […] is te logisch. Dat staat op gespan-
nen voet met bestuurlijke contexten in de publieke sector, die grotendeels onlogisch zijn’ 
( Noordegraaf 2002b: 54).19

19 Enkele pagina’s verder werkt Noordegraaf dit iets meer uit: 'Geconstateerd moet worden dat de 
mainstream-opvattingen over kwaliteitsmanagement sterk bedrijfsmatig van aard zijn en daardoor 
in hoge mate een objectivistische en ‘meten is weten’-kleur kennen. Dat is niet alleen vanuit meer 
subjectgebonden kwaliteitsopvattingen te bekritiseren, het past ook niet bij de meeste bestuurlijke 
contexten die we in het openbaar bestuur tegenkomen. Vele van die contexten verzetten zich tegen 
objectieve oordeelsvorming en meten is weten; in vele contexten zijn de assumpties van technisch-
rationele sturing onhoudbaar. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat het kwaliteitsdenken in 
het openbaar bestuur zelf een geringe kwaliteit ten toon spreidt. Dat denken zal minder oplossingen 
genereren, dan verwacht, en nieuwe problemen creëren' (Noordegraaf, 2002b: 64).
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Het gevolg van dit alles is dat onder het mom van meer efficiency, de effectiviteit juist 
afneemt. De optimale effectiviteit ligt namelijk in de balans tussen ‘simpele’ beleids-
sturing en ruimte voor complexe uitvoeringspraktijken. De queeste voor ultieme 
effectiviteit stuwt de uitvoering in dit geval voorbij het optimaliseringspunt.

9.4.2 Normativiteit verdwijnt
Pollitt en Bouckaert (2004) karakteriseren het probleem waarvoor het New Public 
Management een oplossing biedt als tweeledig: financiële krapte en afnemende 
legitimiteit. Zij beschrijven in hun boek de mogelijke verbeteringsstrategieën die 
worden gehanteerd door het New Public Management aan de hand van een concep-
tueel onderscheid tussen drie systemen: het politieke systeem, het bestuurlijk-admi-
nistratieve systeem en de markt. Zij wijzen vervolgens op een interessante spanning. 
Enerzijds is een van de hoofddoelstellingen van het New Public Management om het 
primaat van de politiek te versterken. Dat gebeurt door ‘blaming and distancing’ ten 
opzichte van het bestuurlijk-administratief systeem én door dit systeem via ‘contrac-
ten’ en ‘outputsturing’ aan te sturen. Anderzijds leidt hetzelfde New Public Manage-
ment volgens velen juist tot het verdwijnen van de politiek. Volgens deze redenatie 
bestaat de echte politiek niet zozeer uit het analyseren en oplossen van problemen, 
maar juist uit het waarderen van verschijnselen en het sluiten van compromissen 
tussen tegengestelde belangen. Pollit en Boukaert (2004: 9-10) leggen uit dat de ‘fusie 
tussen de normatieve oriëntatie van het traditionele openbaar bestuur en de instru-
mentele oriëntatie van algemene managementtheorie’20 niet kan worden begrepen 
als een ‘benign merger’. In die fusie zijn drie soorten waarden bij elkaar gevoegd, te 
weten,
– efficiency, matching resources to clear goals;
– honesty and fair dealing;
– security and resilience.

Er is echter geen sprake van een gelijkwaardige mix in het eindresultaat. De eerste 
categorie waarden is veruit dominant. Pessers (2006) maakt een vergelijkbaar punt 
door erop te wijzen dat in het moderne overheidsdenken de centrale waarden van 
de markt – efficiëntie, welvaart – de klassieke waarden van de rechtsstaat ver in het 
defensief hebben gedrukt en misschien wel definitief hebben verslagen.

Het naar de achtergrond verschuiven van de normatieve kanten van de politiek 
vermindert de capaciteit van de overheid om om te gaan met tegengestelde belangen, 
met paradoxen en met contradicties. Het zijn echter juiste dit type afwegingen die in 
de ambigue, ambivalente en multi-interpretabele werkelijkheid van de sociale pijler 
veelvuldig voorkomen. Het gevolg is dat de overheid slecht in staat is om het type 
complexe strategieën te ontwikkelen dat nodig is om – al is het maar incrementeel – 
effectief te zijn.

20 Pollitt en Boukaert verwijzen hier naar Perry en Kraemer, Public Management: Public and Private Perspec-
tives,. 1983.
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‘Politically, the incentives are still short-term: to make popular announcements of new 
initiatives, to intervene dramatically when things appear to be going wrong, to follow 
popular opinion rather than try to educate it, to take up single issues (mirroring the media) 
rather than develop integrated strategies, and so on’ (Pollitt en Bouckaert 2004: 150).

9.4.3 Lineair leren kan niet
Er wordt, ook in de wereld van New Public Management, veel gesproken over ‘leren’. 
De overheid moet een ‘lerende organisatie’ worden, omdat hij er nu niet in slaagt 
om fouten uit het verleden te vertalen in consequenties voor de toekomst (Stuiveling 
2007).

‘Een van onze algemene conclusies in deze Vooropname is dat het voor de overheid moeilijk 
blijkt om van ervaringen te leren. We hebben de afgelopen jaren in ons onderzoek gezien 
dat beleid op beleid wordt gestapeld, terwijl de effecten van bestaand beleid (nog) niet 
helder zijn’ (Algemene Rekenkamer 2006: 5).

Centraal daarbij staat dat organisaties structureel en systematisch ervaringen terug-
koppelen en relateren aan hun originele doelstellingen. Om dat te bereiken wordt 
veel geïnvesteerd in cyclische processen waarin structurele monitoring en evaluatie 
een belangrijke rol spelen. Als er in de sociale pijler echter veelvuldig sprake is van 
wicked problems, dan zal – zoals we gezien hebben – deze manier van werken niet 
leiden tot een vermeerdering van praktische kennis, maar hoogstens tot een voort-
zetting van door ambiguïteit en ambivalentie gekenmerkte debatten op een volgend 
niveau. Niet langer staat dan de inhoud van de beleidsdoelstelling fundamenteel 
ter discussie, maar de interpretatie van de resultaten. ‘Wicked problems’ hebben 
immers als kenmerk dat zij voortdurend veranderen, dat er géén rationele oplossin-
gen voorhanden zijn en dat zij niet objectief kunnen worden geëvalueerd (Rittel en 
Webber 1973; Conklin 2002).

De grote nadruk die wordt gelegd op lineaire rationele processen van kennis-
vermeerdering en leren leidt er volgens Van Gunsteren toe dat mislukt beleid alleen 
maar in termen van ‘gemaakte fouten’ kan worden geïnterpreteerd. En dat leidt ertoe 
dat waar mislukt beleid eigenlijk mogelijkheden tot leren zou moeten bieden, mis-
lukt beleid in de praktijk slechts leidt tot ‘blaming’ en zwartepieten.21

‘De manier waarop we over verantwoording spreken, bijvoorbeeld in de media, suggereert 
een andere werkelijkheid dan hierboven weergegeven. (…) Zodoende wordt elk verantwoor-
dingsproces waarin echt iets gebeurt en verandert als een mislukking gezien. Er kan dus 
niets worden geleerd, behalve dan dat sommige mensen veel dommer of slechter dan wij 
allen – normale mensen – zijn geweest’ (Van Gunsteren 2006: 234).

21 Overigens constateert de Algemene Rekenkamer (2006: 5) dat het evalueren van resultaten ‘uit de 
mode raakt’. Zij constateren een verschuiving in aandacht van verantwoording en meetbaarheid 
naar aandacht voor overmatige bureaucratie en administratieve lasten. 
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Noordegraaf wijst er eveneens op dat het concept van de lerende overheid wel eens te 
optimistisch zou kunnen zijn en zou kunnen leiden tot overspannen verwachtingen 
met betrekking tot de algehele rationaliteit en effectiviteit van overheidshandelen.

‘Het is verleidelijk om veel energie te steken in een lerende overheid die al kennende leert – 
een overheid die “stilstaat bij” en “iets doet met” gebeurtenissen, ervaringen, incidenten en 
gevoelens. Het is de vraag of dat idee – en dus veronderstellingen die de mogelijkheden van 
kennen en transparantie op de voorgrond plaatsen – een idee is dat geschikt is om effectivi-
teit en legitimiteit van overheidsoptreden te vergroten’ (Noordegraaf 2006: 193).

9.4.4 Perverse effecten
Een vierde type schade dat kan worden veroorzaakt door een op onterechte aanna-
mes gefundeerde kritiek is dat van de zogenaamde ‘perverse effecten’. In de litera-
tuur rond met name outputsturing wordt hieraan veel aandacht besteed. Er wordt 
een aantal varianten van deze ‘perverse effecten’ genoemd.

Doelverschuiving en -versmalling
Een bekend pervers effect van output-georiënteerde sturingssystemen is dat na enige 
tijd de organisatie zich gaat richten op het optimaliseren van de gemeten output, 
ook als dat ertoe leidt dat het achterliggende beoogd maatschappelijk effect niet 
wordt bereikt (Brodkin 1997, 2000; Bovens et al. 2001; De Bruijn 2001; Noordegraaf 
en Abma 2003). Een veelgebruikt voorbeeld uit de fysieke pijler betreft het flitsen 
van snelheidsovertredingen of het controleren van fietsverlichting. Beide zaken zijn 
bedoeld om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar als dit in managementcontrac-
ten wordt geoperationaliseerd in meetbare ‘boetes’ of ‘processen verbaal’ dan duurt 
het niet lang voordat de organisatie in kwestie om efficiëntieredenen kiest voor een 
werkwijze waarin niet langer het verhogen van de verkeersveiligheid de inzet van 
materieel en manschappen bepaalt, maar de kans op het kunnen uitschrijven van 
boetes. In het welzijnswerk zien we deze variant van doelverschuiving bijvoorbeeld 
als buurthuizen op grote schaal films gaan vertonen of disco’s gaan organiseren 
omdat zij in hun contract worden afgerekend op ‘bereikte jongeren’. Dat dit meet-
punt een operationalisering was van de achterliggende wens om professionals een 
band te laten scheppen met jongeren om hen zo te kunnen beïnvloeden in de keuzes 
in hun leven, verdwijnt totaal uit beeld.

Een ‘broertje’ van dit type verschijnselen is wat je zou kunnen typeren als doel-
versmalling (De Bruijn 2001). Bij dit mechanisme gaat het erom dat van meerdere 
gelijkwaardige doelen waarvan er een of enkele wel en andere niet goed te operati-
onaliseren zijn in meetbare doelstellingen uiteindelijk alleen wordt gewerkt aan de 
wél te operationaliseren doelstellingen. Dit leidt bijvoorbeeld tot het verschuiven van 
aandacht van slecht meetbare preventieve activiteiten van bijvoorbeeld ggd, maat-
schappelijk werk of politie naar veel beter te meten curatieve activiteiten.
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Bureaucratisering
Resultaat- en klantgericht werken is een van de kerncomponenten van eigenlijk elke 
variant van het New Public Management. Er is geen land in de ontwikkelde wereld 
dat in de afgelopen kwart eeuw geen organisatorische en ‘managerial’ veranderin-
gen heeft doorgevoerd om de effectiviteit van overheden te vergroten door deze meer 
te richten op enerzijds het behalen van concrete resultaten en anderzijds het centraal 
stellen van de klant (Pollit en Bouckaert, 2004).22 Beide focussen zijn overgenomen uit 
het bedrijfsleven waarin de klant van oudsher al als koning werd gezien en waar de 
tucht van de markt vanzelf leidde tot optimale efficiëntie in de productie van goede-
ren. In de periode waarin dit ‘leentjebuur’ spelen plaatshad – het laatste kwart van 
de twintigste eeuw – werd in de meest tot de verbeelding sprekende delen van het 
bedrijfsleven, veel gewerkt met enerzijds resultaatverantwoordelijke eenheden en 
anderzijds innovatie in service en dienstverlening (operatie klant). Beide zaken zijn 
door het New Public Management overgeplaatst naar de wereld van de overheid. Of 
beter, ze zijn daarheen gedeeltelijk overgeplaatst.

Burger et al (1993) hebben er bijvoorbeeld op gewezen dat in het geval van de over-
heid de introductie van outputsturing (zij spreken in navolging van Mintzberg van 
standaardisering van resultaten) doorgaans niet gepaard gaat met de gelijktijdige 
afschaffing van throughputsturing (standaardisering van werkwijzen). Daardoor is 
er helemaal geen sprake van grotere autonomie voor zelfstandige units of medewer-
kers, maar juist van extra controle. Voor klantgericht werken geldt in feite het-
zelfde. Het meten van klanttevredenheid is niet in de plaats gekomen van klassieke 
manieren om de kwaliteit van het werk van ambtenaren of ambtelijke organisaties 
te beoordelen, maar is daaraan als extra criterium toegevoegd. Dat betekent dus dat 
anders dan in de marktsector de implementatie van resultaat- en klantgericht werken 
in de publieke sector moest leiden tot méér bureaucratie. En dat is dan ook gebeurd.

‘Het introduceren van marktachtige elementen in een setting waarin de marktprincipes 
niet kunnen werken had bizarre gevolgen. Het leidde vaak tot meer bureaucratisering. Een 
afrekencultuur in geld en cijfers bij de politie of in het onderwijs. De wending naar verant-
woording achteraf in plaats van gedetailleerde instructies vooraf, die in het bedrijfsleven 
de leidinggevenden armslag gaf, leidde bij de overheid tot nog minder initiatief en durf 
doordat ambtenaren zich tevoren zorgvuldig gingen indekken. Door zo de markt na te doen 
krijg je het tegendeel van veerkracht’ (Van Gunsteren 2006: 222).

Minder uitvoering
Het perverse effect van New Public Management waartegen de meeste weerstand 
bestaat, is ongetwijfeld het fenomeen dat waar het doel van vernieuwende organisa-
tiewijzen vaak is om meer en slagvaardigere uitvoerders te krijgen, in de praktijk het 

22 Overigens heeft Noordegraaf (2000, 2002a) erop gewezen dat in dit verband vooral sprake is van 
retoriek (speak). Publieke managers zéggen dat ze zich (meer) laten leiden door resultaten en klan-
ten, maar in hun dagelijks handelen is hiervan weinig terug te zien. 
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omgekeerde wordt bereikt. Elke institutionele verandering, elke wijziging in aanstu-
ringswijze en elke poging om meer zicht en grip te krijgen op de (resultaten van de) 
uiteindelijke uitvoering blijkt in de praktijk vooral te leiden tot meer managers, meer 
staffunctionarissen, meer vergaderingen en het invullen van meer formulieren.

Er wordt op grote schaal schande gesproken van het grote deel van het budget en 
de tijd die in de zorg (‘handen aan het bed’), het onderwijs (‘contacturen’) of bijvoor-
beeld de politie (‘blauw op straat’) wordt besteed aan overhead en bureaucratische 
rompslomp. Het zijn echter de van bovenaf geïnitieerde pogingen om de kwaliteit 
van de uitvoering te verbeteren en te versterken die voor een belangrijk deel van deze 
‘rompslomp’ verantwoordelijk zijn.23

9.4.5 Afnemend vertrouwen
De vijfde categorie ‘schade’ is eigenlijk een metacategorie. De bovenbeschreven 
negatieve effecten van de grote kloof tussen werkelijkheid en retoriek leiden tot 
teleurstelling bij burgers. En daarmee tot een immer afnemend vertrouwen in de 
politiek. Burgers hebben doorgaans geen directe kennis van de werkelijkheid van 
een maatschappelijk probleem. En als zij die wel hebben, beperkt die zich vaak tot 
een of twee particuliere gevallen, die het zicht op de structurele factoren eerder ver-
troebelen dan verhelderen. Dat betekent dat burgers voor hun beelden van problemen 
varen op wat politici hen via de media vertellen.24 En die verhalen van politici bestaan 
doorgaans uit een structurele overdrijving van problemen, van kansen én van de 
mogelijkheden die de overheid heeft om zaken te veranderen en de snelheid waarmee 
die veranderingen bereikt kunnen worden.

‘Nog moeilijker is het voor politici om voor het voetlicht te brengen wat de aard van 
hun werk is. Politiek brengt onvermijdelijk mee het maken van compromissen (“achter-
kamertjes”), het inroepen van het geweldsmonopolie van de staat en het laten bestaan van 
dubbelzinnigheid en vaagheid (“liegen”). Maar de politicus die zich in de media hierop laat 
betrappen wordt gekruisigd’ (Van Gunsteren 2006: 222).

Pollitt en Bouckaert (2004) halen bovendien verschillende onderzoeken aan waaruit 
blijkt dat burgers een scherp onderscheid maken tussen politiek en ambtenarij. En 
dat zij in ‘distancing and blaming’ extra redenen zien om hun toch al grote wan-

23 Voor voorbeelden van dit verschijnsel zie het scala aan manifesten, verklaringen en met name 
‘zwartboeken’ dat het afgelopen decennia is gepubliceerd door belangenorganisaties van burgers 
en professionals. Voor een dieper gaande analyse van dit verschijnsel zie Tonkens 2003; wrr 
2004. De laatste biedt eveneens een scherpe analyse van de boter die veel van de betrokken klagers 
(belangenorganisaties, politieke partijen) vaak op hun hoofd hebben. Niet alleen zijn zij namelijk de 
meest hevige criticasters van bureaucratie en overhead. Zij zijn er door hun incidentgerichtheid, hun 
risicomijdendheid en hun lage tolerantie voor fouten en beleidsfalen ook de belangrijkste oorzaak 
van. Vergelijk Dijsselbloem en Kalsbeek 2005.

24 Politici, niet journalisten. In tegenstelling tot wat inmiddels bijna gemeengoed is, blijkt uit onder-
zoek dat de media doorgaans de politiek volgen, en niet vice versa (Kleinnijenhuis 2003; Van Gestel 
2006).
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trouwen jegens de politiek verder te versterken. Brunsson (1989) doet een interes-
sante observatie in dit verband. Hij gaat ervan uit dat de politiek een belangrijke 
taak te vervullen heeft in de ‘talk-functie’ van de overheid. De burgers verwachten 
van politici dat zij moraliteit tonen. Politici die zich in hun normatieve opvattingen 
en uitspraken té veel gelegen laten liggen aan technische criteria als haalbaarheid, 
vervullen deze functie onvoldoende en verliezen zo het vertrouwen van het publiek.

‘Those without sin or hypocrisy are those who pursue or advocate realisable goals, trading 
in their morality in exchange’ (Brunsson 1989, 233-234).

Baakmans en Willems wijzen er op dat juist in de Nederlandse samenleving de kans 
op dit soort ‘moralistische talk’ extra groot is, omdat uiteindelijk het vertrouwen in 
het oplossend vermogen van de overheid diep in onze cultuur verankerd zit.

‘Deze soort van symbolische, rituele of bezwerende ‘beleidsdoelen’ moet in Nederland wel 
veel voorkomen, omdat ieder probleem dat elders niet tot een bevredigende oplossing 
gebracht kan worden vroeg of laat op het bordje van de overheid terecht komt en deze, ook 
als de kwestie niet oplosbaar of een zogenaamd wicked problem is […], toch de voorwaar-
den moet helpen scheppen waaronder er in de samenleving mee omgegaan kan worden’ 
(Baakman en Willems 1995: 142).

Daarmee wordt duidelijk dat de interventiefuik zoals die is omschreven door Noor-
degraaf niet slechts een technische dimensie heeft (de overheid moet met steeds 
minder mogelijkheden steeds complexere problemen oplossen), maar ook een 
duidelijk legitimiteitsdimensie. Burgers hebben steeds hogere verwachtingen van 
de overheid, terwijl die steeds minder kan waarmaken. Om aan de macht te komen 
moeten politici beloftes doen en standpunten innemen die niet zijn verankerd in de 
realiteit, maar juist in de moraliteit. Dat levert het vertrouwen van de burger op, maar 
tegelijkertijd is het zo goed als onvermijdelijk dat dit vertrouwen wordt geschonden. 
Van der Grinten beschrijft dit proces.

‘[…] worden het parlement en de minister aangesproken op, respectievelijk verantwoor-
delijk gehouden voor, alles wat er fout kan gaan en fout gaat […] Zo kan een incident […] 
in een afwentelingspiraal ‘naar boven’ bij de minister terecht komen. Mondige patiënten, 
gedupeerde burgers, belanghebbende hulpverleners en gretige media brengen de kwesties 
graag onder de aandacht van de landelijke politiek. Die reageert vervolgens met een golf 
van bestuurlijke drukte, waarbij de minister door het parlement wordt gedwongen – of 
hij dat nu wil of niet – om maatregelen te treffen die dergelijke incidenten in de toekomst 
moeten voorkomen. Hoe gerechtvaardigd de aanleiding voor een dergelijke politieke ingreep 
ook mag zijn, ze leidt meestal weer tot een insnoering van de anderszins zo vurig gewenste 
bestuurlijke decentralisatie. […] De hier genoemde interventies van de politiek bergen het 
risico in zich van een inefficiënte kortsluiting tussen het laagste managementniveau en 
het hoogste politieke niveau. Het zou efficiënter zijn als de kwesties op een ordentelijke 
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manier ergens daar tussen in afgehandeld kunnen worden, in maatschappelijk gelegiti-
meerde ‘buffers’. Maar daar is voor nodig dat instellingen en hun management voldoende 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beleidsinstrumenten krijgen om zaken in hun 
bedrijfsvoering te regelen en daar ook op worden aangesproken door de toezichthoudende 
instanties’ (Van der Grinten 2002: 47).

Ook Pessers (2006) relateert het afnemende vertrouwen in politiek en overheid aan 
de opkomst van marktmechanismen en de terugtocht van de mechanismen van de 
rechtsstaat. Tot de centrale waarden van de markt hoort namelijk wantrouwen, ter-
wijl vertrouwen een basiswaarde van de rechtsstaat is.

9.4.6  Conclusie 4: Het verkeerde perspectief kan leiden tot afnemende effectiviteit en 
legitimiteit

Er zijn indicaties dat het antwoord op de vraag of het hanteren van een verkeerd 
perspectief door de critici leidt tot negatieve consequenties, bevestigend moet 
luiden. Hoewel duidelijk is geworden dat de werkelijkheid van de sociale pijler 
relatief ongevoelig is voor sturing, druppelen sturingspogingen wel degelijk door 
in de beleidspraktijken, alleen doorgaans niet op de manier die was voorzien door 
hun bedenkers. Dat er reële consequenties zijn, komt in de eerste plaats omdat de 
analyses en aanbevelingen van de critici worden gehanteerd door diegenen die in een 
positie zijn om de inrichting van beleidspraktijken te beïnvloeden. Er is hier geen 
sprake van een puur academische discussie door kamergeleerden, maar van een met 
de beleidspraktijken verweven managementdiscours. De negatieve consequenties 
hebben verschillende vormen, maar delen een wezenlijk element. De pogingen om 
de effectiviteit en efficiëntie van overheidsbeleid te verhogen, verkeren vaak in hun 
tegendeel. Dat komt omdat ze geen recht doen aan de complexiteit en ambiguïteit 
van enerzijds de maatschappelijke processen waarop ze zich richten en anderzijds 
het functioneren van de overheid zelf. Door te werken vanuit een overgesimplificeerd 
beeld van de werkelijkheid, worden instrumenten geïntroduceerd die niet kunnen 
werken. Door een overdreven vertrouwen in meetinstrumenten en effectevaluaties 
worden instrumenten afgeschaft die wel werken. Door een te grote nadruk op plan-
ning en protocollering op basis van ‘wetenschappelijke’ werkwijzes wordt ruimte 
voor intuïtie en ‘tacit knowledge’ verkleind. Tot slot verliest de overheid door een 
eenzijdige opvatting van de overheid als instrumentele doelbereiker, sturingsmoge-
lijkheden die zij van oudsher wel had, zoals het sturen op basis van vertrouwen en 
gezag. Hierdoor wordt de legitimiteitsbasis van de overheid versmald tot ‘diensten-
leverancier’, hetgeen gezien de aard van de overheid – bijvoorbeeld de intrinsieke 
bureaucratie – vragen om problemen is.

9.5 Samenvatting

Dit boek is begonnen met de constatering dat er veel kritiek is op de resultaten die 
worden geboekt in de sociale pijler. Rond de afgelopen eeuwwisseling werd van 
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allerlei kanten geconstateerd dat het toch merkwaardig was dat het in een wel-
varend en ontwikkeld land als Nederland schijnbaar niet mogelijk was om armoede 
en werkloosheid uit te roeien, tolerantie en integratie hand in hand te laten gaan en 
dienstverlening in zorg, onderwijs en door overheden op een acceptabel niveau te 
krijgen. Sterker nog, er was een breed gedeeld gevoel dat waar het ging om zaken 
als integratie, sociale cohesie en leefbaarheid niet alleen geen vooruitgang werd 
geboekt, maar zelf ronduit sprake was van achteruitgang.

Een nadere analyse van wat nu precies de aard en achterliggende overwegingen van 
de kritiek waren en in welke richtingen oplossingen werden gezocht, maakte vervol-
gens duidelijk dat onder de ogenschijnlijke consensus over de te beperkte effectiviteit 
van het sociale beleid in Nederland een amalgaam aan diagnoses, analyses en ideeën 
schuilging. Wel viel er ook een soort van rode lijn te ontdekken, waarin veel nadruk 
werd gelegd op het onvermogen van de overheid om op een kwalitatief hoogwaar-
dige manier beleid te maken en uit te voeren.

‘‘Kort gezegd signaleren we al jaren de volgende zwakke plekken:

Ministeries stellen doelen van beleid niet helder, zodat het voor uitvoerende partijen (zoals 
provincies, gemeenten, publieke instellingen) niet altijd duidelijk is wat er van hen ver-
langd wordt. Zonder heldere doelen is het bovendien moeilijk om achteraf te bepalen of het 
(belasting)geld van de burger is besteed aan het doel waarvoor het bestemd was. Een handig 
hulpmiddel bij het opstellen én beoordelen van beleid is: beleid moet smart-c zijn (Speci-
fiek, Meetbaar, Afgestemd, Realistisch, Tijdgebonden en daarmee (intern) Consistent).
–  Het blijkt voor de overheid moeilijk om van ervaringen te leren. We hebben in ons 

onderzoek gezien dat regelmatig beleid op beleid wordt gestapeld, terwijl de effecten van 
bestaand beleid (nog) niet helder zijn. Het lerend vermogen van de overheid kan en moet 
veel beter.

–  Uitvoerende instanties kunnen beter samenwerken bij de uitvoering van beleid en de 
overheid moet sturen op die samenwerking. Samenwerking is natuurlijk geen doel op 
zich. Het gaat om de kwaliteit, diepgang en continuïteit van de samenwerking; deze 
moeten gericht zijn op verbetering van de resultaten.

–  Ministeries slagen er nog niet helemaal in om op de verschillende terreinen de benodigde 
(verantwoordings)informatie te verschaffen. Een goede informatiearchitectuur houdt er 
rekening mee dat goede beleidsinformatie onderdeel is van een drietrapsraket: gegevens, 
informatie en kennis. Een veelheid van gegevens wordt veredeld tot bruikbare beleids-
informatie, op grond waarvan kennis kan worden ontwikkeld over het beleidsterrein. 
Kennis is bruikbaar als deze antwoord kan geven op vragen als: kunnen de getroffen 
maatregelen (goed) worden uitgevoerd en zo nee: wat schort eraan (mensen, tijd, geld)? 
Werkt het beleid? Heeft de minister de juiste maatregelen genomen en is hij binnen het 
beschikbaar gestelde budget gebleven?

–  Samengevat is de boodschap van de Algemene Rekenkamer aan de overheid: stel heldere 
beleidsdoelstellingen, leer van ervaringen, zorg dat alle betrokkenen bij de uitvoering van 
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het beleid meer en beter samenwerken en let op dat er goede (beleids- en verantwoordings)
informatie is die op ervaringen is gebaseerd’ (Algemene Rekenkamer 2006: 44).

Dit citaat is een recente parafrase van de constatering, die de aanleiding vormde om 
zelf eens een nadere blik te werpen op de werkelijkheid van de sociale pijler in een 
drietal casussen.

Voordat we aan de ‘nadere blik’ begonnen is in hoofdstuk 2 kort ingegaan op 
de vraag aan de hand van welk kader de effectiviteit van het sociale beleid eigenlijk 
beoordeeld kan worden. Een eerste verkenning van de mogelijke kaders maakte 
daarbij duidelijk dat de voor de hand liggende manier om naar effectiviteit te kijken 
– te weten het onderzoeken of de geformuleerde doelstellingen zij gehaald – in veel 
gevallen tot weinig interessante resultaten heeft geleid. Of beter, tot resultaten die 
minstens net zoveel vragen opriepen als dat ze beantwoordden. Om die reden beslo-
ten we om dan maar zonder vooropgezet kader de praktijk in te duiken. Dat bleek 
een gelukkige keuze, wanat nadat we de praktijk bekeken hadden, en deze probeerde 
te verklaren, werd duidelijk dat de formele doelstellingen van beleid een zeer wankel 
oriëntatiepunt vormen voor effectiviteitsvragen.

‘Official goals have little of the normative or prescriptive strenght imputed to them by most 
goal-based evaluation-researchers’ (Bovens en ’t Hart 1998: 40).25

Dat is deels het gevolg van de slechte ‘technische’ kwaliteit van doelen. Ze zijn, zeker 
in de sociale pijler, vaak gebaseerd op gebrekkige kennis, soms zelfs op regelrechte 
nonsens. Daarnaast spelen in de besluitvorming en in de doelformulering meer fac-
toren een rol dan alleen maar de vraag wat nu exact haalbare doelstellingen zijn. Dat 
moet overigens niet worden geïnterpreteerd als ‘slecht’ beleidmaken.

‘Wie zegt immers dat het daarbij om menselijkerwijs gesproken haalbare wenselijkheden 
moet gaan? Wie meent dat politici niet zo dom moeten zijn om onhaalbare doelen te stellen 
miskent belangrijke functies van het politieke proces, zoals de symbolische (er wordt ten-
minste iets aan het probleem gedaan), de conflictdempende (door echte keuzen te vermijden 
en onverzoenlijke zaken met elkaar te verzoenen) of de rituele functie (zo hoort dat in een 
democratie, we moeten toch iets doen) […] Of dat soort beleid faalt of succesvol is, mag men 
dus helemaal niet beoordelen aan hand van de officiële beleidsdoelen, dat zou per definitie 
leiden tot een falende overheid’ (Baakman en Willems 1995: 142).26

25 Ook Brodkin (2000: 4) wijst erop dat het analytische niet verantwoord is ‘to impute ‘authority to 
legislated policy’.

26 Brodkin stelt verder vast dat aanbevelingen als het stellen van heldere doelen en het vermijden van te 
complexe uitvoeringsstructuren weinig recht doen aan de realiteit van de politiek. 'Some of these stu-
dies produced common sense – if politically improbable – advice, for example, to keep policy simple; 
set clear objectives; or avoid 'complex joint action”.' (Brodkin 2000: 4). Overigens doet zij deze obser-
vatie naar aanleiding van een samenvatting van volgens haar een eerste en nog weinig doordachte 
golf wetenschappelijke publicaties over implementatie in de loop van de jaren zeventig (!).
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Niet alle ‘problemen’ die zich maatschappelijk manifesteren gehoorzamen aan de 
wetten van wat je simpele problemen zou kunnen noemen. Deze simpele proble-
men kunnen bijzonder ingewikkeld zijn, maar uiteindelijk is het een kwestie van 
onderzoek en analyse om vast te stellen wat het probleem is, uit welke elementen 
het bestaat, hoe het probleem aangepakt kan worden en welke resultaten geboekt 
kunnen worden op weg naar een bevredigende oplossing. Er is echter een tweede 
categorie problemen, waarvoor dat niet geldt. En laten die nou net in de werkelijk-
heid van de sociale pijler veelvuldig voorkomen. Het gaat om zogenaamde ‘wicked 
problems’. Problemen die ambiguïteit, ambivalentie, uniciteit en veranderlijkheid als 
essentiële kenmerken hebben en die zich daardoor per definitie niet laten vangen in 
op rationale leest geschoeide beleids- en uitvoeringsprocessen.

‘Despite the impressive advances in the technology of public policy making, there will 
always be so called ‘wicked problems’. These are problems that cannot be formulated 
precisely, that have no true-or-false-answers, that solicit widespread disagreement among 
stakeholders, and for which solutions cannot be tested under ceteris paribus but have to be 
experienced in practice’ (Bovens en ’t Hart 1998: 87).

Bovendien blijkt dat de praktijk van overheidsorganisaties helemaal niet voldoet aan 
de verwachtingen die daaromtrent worden gekoesterd. Besluitvormingsprocessen 
draaien niet om het oplossen van problemen, maar bestaan uit een opeenvolging van 
geïnstitutionaliseerde onderhandelingsronden waar deelnemers naar eigen inzicht 
problemen en oplossingen aan elkaar koppelen. Leden van organisaties oriënteren 
zich in hun dagelijks handelen niet op de uiteindelijke beleidsdoelstellingen, maar 
laten zich leiden door ‘regels’ die hen vertellen wat gepast gedrag is. Bovendien 
blijkt dat wanneer je ‘de overheid’ niet opvat als een eenduidige actor, maar als een 
conglomeraat van organisaties die hun eigen voortbestaan nastreven die allianties 
met anderen binnen én buiten de overheid aangaan en die vaak doelen nastreven die 
conflicteren met doelen van andere overheidsorganisaties, allerlei ogenschijnlijk 
irrationele uitkomsten van overheidsprocessen plotseling verklaarbaar worden.

In hoofdstuk 8 van dit boek is vervolgens aannemelijk gemaakt dat in de werkelijk-
heid van de sociale pijler van het Nederlandse overheidsbeleid – een werkelijkheid 
die zich grotendeels op lokaal niveau bevindt – een groot aantal van dit soort zaken 
tegelijk voorkomt en met elkaar interfereert. Juist in de sociale pijler komen veelvul-
dig ‘wicked problems’ voor. Juist in de sociale pijler is er sprake van een gebrek aan 
kennis. Juist in de sociale pijler is de overheid extreem gefragmenteerd. Juist in de 
sociale pijler staat de legitimiteit van de overheid onder druk. Juist in de sociale pijler 
scheppen politici verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden.

Al deze zaken bij elkaar leiden ertoe dat een theoretisch perspectief op maat-
schappij, overheid en beleid dat uitgaat van een uiteindelijk zeer beperkte maakbaar-
heid van de samenleving en dat veel aandacht heeft voor het naast en door elkaar 
bestaan van verscheidene logica’s, voor een deel gestold in instituties, leidt tot een 
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veel beter begrip van de werkelijkheid dan een theoretisch perspectief dat er van 
uitgaat dat besturen in essentie het rationeel oplossen van problemen is.

Interessant aan deze conclusie is dat hij vanuit wetenschappelijk oogpunt nau-
welijks vernieuwend kan worden genoemd. Al vanaf de jaren vijftig groeit onder 
bestuurskundigen meer en meer consensus over de onhoudbaarheid van positivis-
tische aannames over de mogelijkheden van het openbaar bestuur. Een consensus 
die zeker vanaf de jaren tachtig – toen theorieën over organisatorische processen 
opnieuw werden voorzien van een institutionele dimensie, steeds sterker is gewor-
den.

Toch is in dit hoofdstuk geconstateerd dat juist de positivistische aannames en 
ideeën die wetenschappelijk in hoge mate in diskrediet zijn geraakt, in de praktijk 
van de sociale pijler volop leven. Ze liggen aan de basis van de kritiek op de sociale 
pijler en de vele aanbevelingen en pogingen om de vermeende ineffectiviteit van het 
beleid te bestrijden. Deze verbeterpogingen – als stroming doorgaans gekenschetst 
als New Public Management – en de mensen die hen propageren worden met veel 
bombarie en stelligheid gebracht, maar zijn slecht onderbouwd en weinig realis-
tisch.

‘[They] exude an air of confidence which admits little or no anxiety over the paucity of 
any scientific basis for the ‘knowledge’ that they are (implicitly or explicitly) claiming to 
convey’ (Pollitt en Bouckaert 2004: 198).

In de afgelopen vijftien jaar is – ondanks een toegenomen maatschappelijke com-
plexiteit en ondanks afgenomen sturingsmogelijkheden van de overheid – de klas-
sieke ambtenarij met kernwaarden als voorzichtigheid en zorgvuldigheid vervangen 
door de nieuwe ‘machers’ van het publiek management.

‘The cautious mandarin has gone out of cultural fashion in favour of the ‘can do’ chief exe-
cutive’ (Pollitt en Bouckaert 2004: 159).

Dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de politiek – die het als het om de 
inrichting van de ambtenarij aangaat nou eens wél voor het zeggen heeft – in de 
praktijk veel beter vaart bij het overtuigend invullen van wat Brunsson de ‘talk’-func-
tie van organisaties heeft genoemd, dan bij het omlaag schroeven van verwachtingen 
bij burgers door te kiezen voor een technische – action – insteek.

‘Dit komt omdat degenen die in ons land gaan over het openbaar bestuur uitgaan van 
eenzijdige veronderstellingen en achterhaalde inzichten. Maar belangrijker nog dan dat: 
zij blijken volstrekt doof voor geluiden die een andere kant op wijzen dan de weg die zij zijn 
ingeslagen’ (Ringeling 2002: 17).

Aan het slot van dit laatste hoofdstuk is ingegaan op de mogelijke schadelijke 
effecten van de dominante aanwezigheid van een empirisch en theoretisch slecht 
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gefundeerde zienswijze op hoe de werkelijkheid van de sociale pijler zou kunnen 
of moeten functioneren. Geconcludeerd is dat hoewel deze werkelijkheid zich op 
systeemniveau in hoge mate ongevoelig toont voor ‘sturing’ – dus ook voor sturing 
gefundeerd op ondeugdelijke gronden – er op het meer tactische en operationele 
niveau van de praktijk verschillende typen ‘schade’ zijn waar te nemen. De varianten 
van schade leiden er tezamen toe dat er sprake is van een actief gemaakte variant van 
de interventiefuik van Noordegraaf. Hij spreekt van een basisspanning in de heden-
daagse samenleving tussen enerzijds de beperkte mogelijkheden van overheden om 
te sturen en anderzijds de druk op diezelfde overheid om succesvol te interveniëren. 
In deze formulering speelt de overheid zelf geen actieve rol.

Op basis van de analyse in dit laatste hoofdstuk moet geconcludeerd worden dat 
de overheid niet slechts het slachtoffer is van maatschappelijke condities, maar deze 
actief zelf mee vorm geeft: de overheid zélf beperkt zijn interventie – en sturings-
mogelijkheden door het mogelijk effectieve arsenaal aan handelingsmogelijkheden 
rigoureus uit te dunnen onder verwijzing naar niet-toepasselijke principes uit het 
bedrijfsleven en zelfs de natuurwetenschap. En de overheid zélf krikt de verwachtin-
gen over wat zij vermag stelselmatig hoger op dan zij ooit zal kunnen waarmaken.

‘How, one wonders, did these leaders intend to rebuild trust in government – one of their 
avowed intentions – when they resorted to such implausibly exaggerated and oversure lan-
guage? Who did they think would believe such claims?’ (Pollitt en Bouckaert 2004: 200).

Hoewel de inzichten uit dit boek duidelijk maken dat de werkelijkheid van politiek, 
beleid, uitvoering en maatschappij in de sociale pijler tot op hoge mate ongevoelig 
zijn voor interventies door de overheid, is in de vorige paragraaf tot slot toch dui-
delijk geworden dat het doorvoeren van allerlei op een verkeerde leest geschoeide 
maatregelen en ‘vernieuwingen’ schade aanricht. De overheid is bezig haar eigen 
toch al onmachtige positie almaar verder te ondermijnen door in haar drang om op 
de markt gebaseerde structuren in te voeren, traditionele bronnen van legitimiteit 
(conflictdemping, hypocrisie, moraliteit) en effectiviteit (ruimte voor professionals, 
vertrouwen) uit te bannen.
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10 Epiloog

De punt aan het eind van het vorige hoofdstuk markeert het einde van een poging 
een wetenschappelijk verhaal te vertellen over de werkelijkheid van de sociale pijler in 
enkele grotere Nederlandse gemeenten aan het einde van de twintigste en het begin 
van de eenentwintigste eeuw.

Een poging die als belangrijkste doelstelling had om te laten zien dat veel van 
het denken, het schrijven en het praten over de sociale pijler – en het gebrekkige 
succes daarvan – impliciet is gebaseerd op aanvechtbare veronderstellingen omtrent 
enerzijds de aard van de maatschappelijke, politieke, ambtelijke en organisatorische 
werkelijkheid en anderzijds de mogelijkheden om deze te veranderen.

Daarbij wordt in dit boek betrekkelijk makkelijk over de constatering heen gestapt 
dat de opbrengsten van de inspanningen in de sociale pijler inderdaad gering zijn. 
Een constatering die in dit boek in de casussen wordt geschraagd (zie paragraaf 9.1.1 
Over feiten geen discussie). Op basis van hetgeen in dit boek is gepresenteerd kan 
worden gesteld dat onderstaande conclusie van Rob Gilsing met betrekking tot het 
jeugdbeleid een bredere reikwijdte heeft dan dit beleidsterrein alleen.

‘De vele ambities van de nationale overheid op het gebied van jeugdbeleid hebben de 
gemeenten in een lastige situatie gemanoeuvreerd. In de complexe bestuurlijke omgeving 
waarin zij verkeren, is het een moeilijke opgave de vele ambities waar te maken. De lasten 
die het coördineren en afstemmen van de regelingen van en afspraken met andere over-
heden met zich meebrengen, drukken zwaar. Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek 
is dat de door gemeenten gepleegde inspanningen op het gebied van jeugdbeleid (in ieder 
geval nog) niet in verhouding lijken te staan tot de opbrengsten’ (Gilsing 2005: 324)

Het geven van allerlei structurele en incidentele verklaringen voor deze ineffectivi-
teit, zoals in dit boek is gebeurd, is niet hetzelfde als beweren dat er geen sprake is 
van ineffectiviteit. Aan het eind van dit boek gekomen, wil ik daarom ingaan op de 
vraag die in de loop van dit boek boven de markt is komen te hangen: als de struc-
turele condities om effectief sociaal beleid te voeren zo beroerd zijn als in dit boek 
beweerd, kunnen we ons dan niet beter de moeite en het geld besparen?

Dit betreft uiteraard een morele vraag. En bovendien één waarnaar ik geen 
onderzoek heb gedaan. Het antwoord – als het dat al is – dat in dit hoofdstuk wordt 
gepresenteerd, combineert elementen die in dit boek aan de orde zijn geweest met 
persoonlijke ideeën, voorkeuren en overtuigingen.

In hoofdstuk 2 is een kader geïntroduceerd om uitspraken over effectiviteit te 
kunnen doen. Daar is gesteld dat om effectiviteit te beoordelen een drietal zaken 
nodig zijn:
– kennis over wat feitelijk wordt bereikt;
– kennis over wat mogelijk te bereiken is onder de gegeven omstandigheden;
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– een oordeel over het belang van het doel (en daarmee over het minimaal accepta-
bele rendement).

In dit boek is vooral veel aandacht besteed aan het tweede element. In deze slotbe-
schouwing zal ik daar derhalve slechts kort op ingaan. Daaraan voorafgaand ga ik 
eveneens kort in op de vraag wat er nu eigenlijk wél bereikt is. Iets meer aandacht 
zal worden besteed aan de vraag hoe nu eigenlijk moet worden gedacht over het 
belang van de doelstellingen en daarmee over het minimaal acceptabele rendement. 
Uiteindelijk zal worden getracht op basis van de drie elementen tot een eindafweging 
te komen.

10.1 Wat wordt er feitelijk bereikt?

Het antwoord op deze vraag valt in twee onderdelen uiteen. In de eerste plaats is 
er wel degelijk enige effectiviteit in die zin dat de energie en de middelen die in het 
beleid worden gestoken, leiden tot de geplande resultaten (Pollit en Bouckaert 2004: 
202). Het is ontegenzeggelijk een feit dat het volgen van lessen ertoe heeft geleid dat 
groepen allochtonen Nederlands hebben geleerd, dat buurtgenoten elkaar hebben 
leren kennen via straatbarbecues, dat mensen aan een baan zijn gekomen via een 
reïntegratietraject, dat jongeren door jongerenwerkers van het slechte pad zijn afge-
houden.

Het onderzoek in dit boek maakt niet precies duidelijk hoe dit proces exact verloopt, 
maar het ligt – wellicht contra-intuïtief – in de rede dat dit eigenlijk gewoon volgens 
de geijkte schema’s verloopt. De overheid stelt middelen beschikbaar, waarmee 
mensen worden aangesteld of activiteiten gericht op de doelgroep worden uitge-
voerd. De doelgroep, tenminste een deel van daarvan, heeft baat bij die ondersteu-
ning en hun maatschappelijke situatie verbetert zich in de richting van de door de 
overheid beoogde maatschappelijke effecten.

Deze ‘succesvolle’ inzet van middelen gaat in de sociale pijler echter altijd verge-
zeld van een drietal verschijnselen dat afbreuk doet aan het rendement van de inzet.

In de eerste plaats leiden enerzijds het gebrek aan kennis over wat werkt en ander-
zijds de fundamentele politieke onenigheid over de invulling van het beleid ertoe 
dat de voor sociale doelstellingen beschikbare middelen niet gericht en gebundeld 
kunnen worden ingezet (Hoenderkamp et al. 2003) Op vrijwel alle beleidsterreinen 
binnen de sociale pijler hanteert de overheid een strategie van ‘gespreide winstkan-
sen’. Dat geldt zowel voor de rijksoverheid als voor de lokale overheid. Er wordt een 
schot hagel afgevuurd in de richting van een maatschappelijk probleem, waarvan de 
contouren vaag zichtbaar zijn. De kans dat er gedeeltelijk raak wordt geschoten is 
daarbij aanzienlijk. Maar deze strategie neemt ook per definitie met zich mee dat het 
grootste deel van de inzet het doel mist.

Een tweede rendementsbederver is de hoge veranderingsresistentie van de 
doelgroep. De praktijk laat keer op keer zien dat het creëren van voorzieningen 
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die zouden kunnen werken als de doelgroep dat zou willen, niet voldoende is. Een 
deel van de doelgroep zal geen gebruikmaken van het aanbod. Omdat ze er niet 
vanaf weten, omdat ze (menen dat ze) dat niet kunnen of omdat ze niet willen. En 
beschermd door de Nederlandse wet, die (met reden) individuen de mogelijkheid 
geeft om zich te verweren tegen een al te bemoeizuchtige overheid, zijn de mogelijk-
heden voor mensen om zich aan beleid in de sociale pijler te onttrekken behoorlijk 
groot.

Het derde mechanisme waardoor het directe rendement van de overheidsinzet 
op sociaal terrein laag is betreft de grote hap die uit de beschikbare middelen wordt 
genomen ten behoeve van beleidsvorming en andere vormen van overhead, zoals 
verantwoording en monitoring. De wijze waarop maatschappelijke eisen en ontwik-
kelingen inwerken op de organisatie en het functioneren van de overheid, leiden 
ertoe dat het onvermijdelijk is dat een relatief groot deel van investering gaat zitten 
in overleg, beleid en overhead.1 Veel van het politieke gesteggel, het bureaucratische 
overleg en het ambtelijke handwerk moet worden begrepen als noodzakelijk om 
belastinggeld te kunnen doorsluizen naar uitvoeringspraktijken.2 Als dit inder-
daad noodzakelijk is – en dat is het in mijn ogen tenminste gedeeltelijk – dan moet 
vermeden worden om over dit soort activiteiten te denken of te spreken als perifeer 
of overhead. Het gaat dan namelijk niet om ‘overbodige’ structuren of activiteiten, 
maar om zaken die in principe net zo goed deel uitmaken van het ‘primaire proces’ 
van overheidshandelen als de uiteindelijke activiteit bij de burger.3

Het tweede deel van het antwoord dat ik zou willen geven op de vraag wat er nu 
feitelijk bereikt is, is dat de politiek ertoe heeft bijgedragen dat – om de woorden van 
de burgemeester van Amsterdam te lenen – de boel bij elkaar wordt gehouden. Dat 
komt in de eerste plaats omdat symbolische politiek ook een waarde op zich heeft. 
In dit boek is een aantal keer geconstateerd dat de bemoeienis van de politiek met 
maatschappelijke vraagstukken een hoog retorisch gehalte heeft. Met Brunsson is er 
daarbij op gewezen dat deze retoriek functioneel is, omdat deze de legitimiteit van 
de overheid als organisatie versterkt. Daarin schuilt echter maatschappelijk geen 
reden om hiermee door te gaan. Het voortbestaan van de overheid als organisatie is 
immers vanuit die optiek geen nastrevenswaardig doel op zich.

Er zit echter een tweede ‘functionaliteit’ aan de door de overheid geproduceerde 
retoriek. Een functionaliteit waarmee overheidsorganisaties zich onderscheiden van 

1 Daarbij dringt zich voor het functioneren van het hele lokale overheidsapparaat de metafoor op die 
Tops (2001) eerder gebruikte om de relatie tussen uitvoering en bestuur/ambtenarij aan te duiden: 
de quarterback uit het American Football. Overigens gebruikte Tops deze metafoor met name om 
bestuurders op te roepen om zichzelf dienstbaarder op te stellen en ruimte te laten voor uitvoerders.

2 Met de term uitvoeringspraktijken bedoel ik de situaties waarin uitvoerders daadwerkelijk bezig zijn 
met de klant. In deze opvatting moet namelijk het deel van het werk van uitvoerders dat zich richt op 
het verwerven van en verantwoorden over gelden worden onderscheiden van de ‘echte uitvoering’. 
Dit deel hoort eerder bij de randvoorwaardelijke activiteiten. 

3 Mijn Radar-collega Arjan Verwey merkte ooit op dat er geen beleid nodig zou zijn, als iedereen het 
met elkaar eens was. Hoe langer ik daarover nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat hij daar 
intuïtief een essentieel kenmerk van ons werk benoemd, waar ik zelf vijf jaar op heb zitten studeren. 
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andere organisaties. De motivatie van diegenen met sociale problemen of diegenen 
die in een positie zijn om deze mensen te helpen, wordt gedeeltelijk bepaald door 
de communicatieve context waarin zaken worden geplaatst. Dit proces van framing 
bepaalt bijvoorbeeld of het leren van taal of het volgen van een reïntegratietraject 
wordt gezien als het creëren van kansen en het toetreden tot een samenleving, of als 
een plicht of zelfs straf voor emigratie. Het bepaalt of discriminatie wordt gezien 
als verwerpelijk, of het afwijzen van bijvoorbeeld Marokkaantjes als realistisch. Het 
bepaalt daarmee op een heel individueel niveau welke perceptie iemand heeft van 
de eigen positie, de eigen kansen en de eigen omgeving. En daarmee de motivatie 
van iemand om te werken aan positieverbetering en om gebruik te maken van door 
de overheid gecreëerde voorzieningen.4 Als illustratie van dit mechanisme kan 
dienen dat de gemeente Amsterdam in 2006 plotseling een ‘inburgeringsbereidheid’ 
onder allochtonen constateert (Gemeente Amsterdam 2006). Desgevraagd geven de 
ambtenaren aan dat zij inschatten dat deze het directe gevolg is van het feit dat onder 
het bewind van minister Verdonk de druk op inburgeraars hoog is opgevoerd, maar 
dat het retorische en beleidsmatige ‘tegengas’ van de gemeente tegen Verdonk ertoe 
heeft geleid dat allochtonen – in tegenstelling tot in een gemeente als Rotterdam – 
zich niet afkeren van de Nederlandse samenleving.

In de tweede plaats kan de retoriek ook op groepsniveau een conflictdempend 
effect hebben. De overheid is van oudsher een kanaal om agressie en conflict te 
reguleren. Het formuleren van beleidsdoelstellingen die stroken met de beleving van 
groepen die zich miskend of onrechtvaardig bejegend voelen, kan ertoe leiden dat 
zij niet voor eigen rechter gaan spelen. Door bijvoorbeeld geweld te gebruiken tegen 
andere groepen of door wet- en regelgeving te ontduiken of misbruiken.

Iets abstracter uitgedrukt, is mijn idee dat waar ‘normale’ organisaties middels 
talk hun eigen legitimiteit bevorderen, de overheid behalve zijn eigen legitimiteit ook 
expliciet talk genereert die bijdraagt aan de legitimiteit van maatschappelijke ver-
banden.5 Je zou zelfs kunnen stellen dat de overheid door het genereren van symboli-
sche politiek bij voortduring bezig is sociale cohesie te bevorderen.6

4 Mischa de Winter heeft meermalen een soortgelijk punt gemaakt met betrekking tot het startkwa-
lificatiebeleid. Zijn stelling is dat de overheid door officieel de waarde van een vmbo-diploma als 
ontoereikend te beschouwen, de motivatie van leerlingen die toch al alle zeilen moeten bijzetten 
voor dit diploma knakt (De Winter 2002]).

5 De Duitse maatschappijtheoreticus Habermas gaat zelfs zover om te stellen dat juist dit continue 
reproduceren van maatschappelijke verbanden – die ondanks wat intuïtief het geval lijkt níet van-
zelfsprekend zijn – de belangrijkste functie van het politieke systeem is. Dat zou betekenen dat het 
feit dat het bestaan van maatschappelijke verbanden in de moderne maatschappijen zelden of nooit 
ter discussie wordt gesteld of wordt bekritiseerd, juist wijst op een enorm succesvolle overheid. Het 
zou overigens ook betekenen dat de kritiek dat de kabinetten Balkenende bevolkingsgroepen uit 
elkaar spelen of tegen elkaar opzetten een buitengewoon ernstige aanval op de kern van het publieke 
domein is. 

6 Voor een mooie analyse van de voor- en nadelen van het veelvuldig veranderen van de begrippen in de 
sociale pijler zie Verplanke et al. 2002.
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10.2 Wat is er eigenlijk mogelijk onder de gegeven omstandigheden?

In dit boek is veel aandacht besteed aan wat er eigenlijk mogelijk is voor wat betreft 
het boeken van resultaten in de sociale pijler. De conclusies op dat terrein waren 
somber. Geconcludeerd is dat juist in de sociale pijler de voorwaarden voor een 
planmatige, rationele aanpak buitengewoon slecht zijn. Zowel in de besluitvor-
mingsprocessen als in het dagelijks handelen blijken allerhande factoren die géén 
betrekking hebben op de vraag hoe een maatschappelijk probleem zo effectief en 
efficiënt mogelijk kan worden opgelost, een dominante rol te spelen. Het is daarbij 
om meerdere redenen niet reëel om zomaar onder verwijzing naar andere voorbeel-
den te suggereren dat het allemaal veel beter kan.

In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat vaak niet aan de ceteris paribus 
voorwaarde is voldaan bij vergelijkingen of referenties met betrekking tot de sociale 
pijler. Dat geldt in de eerste plaats voor vergelijkingen tussen situaties in de sociale 
pijler en situaties daarbuiten. In hoofdstuk 8 is vastgesteld dat de sociale pijler te 
kampen heeft met structureel slechtere condities als het gaat om rationele besluit-
vorming én rationeel handelen. Dat betekent dat de grootst mogelijke voorzichtig-
heid moet worden betracht met het hanteren van referentiepunten voor beoordeling 
van buiten de sociale pijler. Dat geldt voor de economische en de fysieke pijler, waar 
de omstandigheden om op een rationele manier effectief beleid te formuleren en te 
realiseren al beter zijn dan in de sociale pijler. En het geldt a fortiori voor referentie-
punten van buiten de wereld van overheid en publieke sector. Verwijzingen naar hoe 
zaken op de markt of in het bedrijfsleven gaan, hebben slechts in een zeer beperkt 
aantal gevallen zeggingskracht met betrekking tot de sociale pijler. Een enkele keer 
is het inderdaad het geval dat zaken die ogenschijnlijk op elkaar lijken, dit ook in 
essentie doen (bijvoorbeeld als het gaat om het serviceniveau van dienstverlening 
via telefoon of internet). Maar veel vaker verschillen zaken die in eerste instantie op 
elkaar lijken bij nadere beschouwing fundamenteel van elkaar. Dat geldt ook voor 
‘contractsturing’ op basis van output. Op het eerste gezicht lijkt er geen verschil 
tussen het systematisch sturen op het bereiken van vooraf geformuleerde doelstellin-
gen in het bedrijfsleven of de sociale pijler. Wie zich echter rekenschap heeft gegeven 
van de verschillende dominante mechanismen in de doelformuleringsprocessen in 
bedrijven en in de sociale pijler, zal moeten constateren dat er van ceteris paribus 
beslist geen sprake is. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld ideeën over management. 
Het managen van een afdeling maatschappelijke ontwikkeling is niet hetzelfde als 
het managen van een koekjesfabriek. Populaire goeroes die beweren dat dit in essen-
tie wél het geval is, slaan de plank mis.

De moeilijke vergelijkbaarheid betreft niet alleen vergelijkingen met zaken buiten, 
maar ook situaties binnen de sociale pijler. De factoren die in de casussen – maar 
ook in vele evaluatieonderzoeken – opduiken als doorslaggevend zijn vaak in zeer 
sterke mate afhankelijk van persoonlijke eigenschappen en/of toevallige omstandig-
heden. Daarmee is contingentie in de sociale pijler niet een of andere abstracte cate-
gorie, maar een herkenbaar element van de alledaagse werkelijkheid. In het vorige 
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hoofdstuk zijn we ingegaan op het feit dat dit fundamentele beperkingen oplevert 
om in de sociale pijler te leren. Nastrevenswaardig als concepten als de ‘lerende over-
heid’ mogen zijn, het is de vraag hoeveel realiteitswaarde ze kunnen hebben (Noor-
degraaf 2006).7

De conclusie moet al met al zijn dat de verwachtingen omtrent wat de overheid kan 
realiseren niet te hooggespannen moeten zijn. Dat geldt enerzijds voor de precisie 
waarmee van tevoren kan worden bepaald wat voor resultaten zullen worden bereikt 
en met welke directe en indirecte effecten deze gepaard gaan. Anderzijds geldt het 
voor de ratio tussen geïnvesteerde middelen en energie en opbrengsten, het rende-
ment.

Interessant is natuurlijk dat de constatering dat de samenleving niet maakbaar 
is en dat de sturingsinspanningen van de overheid gedoemd zijn grotendeels stuk 
te lopen op de ‘weerbarstige werkelijkheid’ niet nieuw is. In tegendeel, de mantra 
van de niet-maakbare samenleving ligt politici vanaf de vroege jaren negentig in 
de mond bestorven. Geconstateerd moet echter worden dat dit tot bescheidenheid 
nopende ‘inzicht’ in de praktijk is gecombineerd met de introductie van npm-
instrumenten die behoorlijk met dit gegeven contrasteren.8 Het is immers nogal 
onlogisch om de constatering dat de overheid eigenlijk niet in staat is voorspelbare 
effecten te genereren te voorzien van voorstellen om een op technische doelrati-
onaliteit gestoelde werkwijze te introduceren. Toch is dat wat er gebeurd is. In de 
praktijk bleek de aanleiding voor ‘minder overheid’ doorgaans voor politici ‘too hot 
to handle’. Een ‘andere overheid’ bleek aantrekkelijker.9

7 Noordegraaf laat deze constatering overigens vergezeld gaan van de aanbeveling om op zoek 
te gaan naar andere manieren van leren. Hij geeft een voorzet waarin hij niet zozeer op kennis 
gestoeld beleid centraal stelt, als wel het creëren van (ruimte voor) ‘lerende praktijken. 'Frontlinies 
in politiezorg, zorg, welzijn en onderwijs vragen om "lerende praktijken", zeker als daar "multi-
problemen" spelen die niet in "eenduidige representaties" te vangen zijn. Ambigue cases, lastige 
gevallen, diffuse tendensen en onhandelbare cliënten gaan echter gepaard met een politieke en 
maatschappelijke roep om discipline, scherpte en snelle oplossing, terwijl dat aan die frontlinies 
niet goed mogelijk is. Lerende praktijken zijn dan geen praktijken die eenduidig doen wat politici of 
burgers opdragen, maar "gedempte" praktijken, waarin politieke spierballentaal en burgerverlan-
gens worden afgedempt. Daarmee wordt tijd gewonnen, kan kennisvermeerdering plaatsvinden en 
worden gevallen en middelen met elkaar in verband gebracht.' (Noordegraaf 2006: 209). 

8 De Algemene Rekenkamer komt bijvoorbeeld met de volgende analyse van het jeugdbeleid Nu is het 
onderwijs ook een complex beleidsveld, met veel spelers en overlap met veel andere beleidsterreinen. 
De aanpak van probleemjongeren bijvoorbeeld ligt op het grensvlak van onderwijs, jeugdhulpverle-
ning en justitie. Des te belangrijker is het om helder aan te geven waar ieders verantwoordelijkheid 
begint en eindigt; dat is een taak voor de betrokken bewindspersonen' (Algemene Rekenkamer 
2006: 24). Dit citaat maakt de beschreven spanning duidelijk. Enerzijds wordt lippendienst bewezen 
aan de complexiteit van de thematiek. Anderzijds wordt deze in een simpele pennenstreek opgelost: 
het is een kwestie van verklaren waar ieders rol begint en eindigt.

9 Het tweede kabinet Balkenende heeft zelfs onder de minister van Bestuurlijke Vernieuwing een 
programma onder deze naam opgezet (bzk 2003).
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10.3 Hoe belangrijk zijn de doelstellingen?

Het derde element om te komen tot een beoordeling van het succes van de overheid 
in de sociale pijler, betreft het belang dat gehecht moet worden aan de doelstellin-
gen die worden nagestreefd. Het antwoord op deze vraag valt uiteen in twee delen. 
In de eerste plaats is er het min of meer ‘harde’ gegeven dat iedere samenleving 
een bepaalde mate van sociale solidariteit moet genereren om überhaupt voort te 
bestaan.

Een samenleving die zichzelf niet reguleert heeft scherpe randjes. Het natuur-
recht (het recht van de sterkste) kent winnaars en verliezers. En datzelfde geldt voor 
de vrije markt. Mensen worden nu eenmaal geboren met verschillende capaciteiten 
en talenten. En in verschillende omstandigheden, wat tot gevolg heeft dat de één veel 
grotere kansen op maatschappelijk succes heeft dan de ander. Een sociaal systeem 
als een samenleving is van zichzelf noch egalitair noch volledig meritocratisch. Hij 
kenmerkt zich veeleer door een combinatie van het recht van de sterkste en het toeval 
dat door velen als onrechtvaardig wordt beschouwd.

Er is binnen de maatschappijwetenschappen grote consensus over het feit dat enige 
mate van machtsoverdracht van soevereine individuen naar een collectief nodig is 
om tot betrouwbare structuren te komen, die nodig zijn om veiligheid en welvaart 
mogelijk te maken. Tot hoe ver de macht en invloed van het collectief zich minimaal 
moeten uitstrekken om dit te bewerkstelligen is al sinds de oudheid onderwerp van 
debat. Het is echter nauwelijks vol te houden dat daarvoor zo’n uitgebreide vorm van 
overheidsbemoeienis op het sociale terrein als we in Nederland hebben nodig is. 
Voorbeelden van andere stabiele landen met een minder omvangrijke verzorgings-
staat zijn immers makkelijk te vinden.

Het antwoord op de vraag naar het belang van de doelstellingen heeft echter, naast 
de ‘noodzakelijkheidsdimensie’ een tweetal andere dimensies. De tweede dimensie 
betreft de vraag waar de beste mix tussen collectief en individu ligt als niet ‘overle-
ven’ de doelstelling is, maar optimale welvaart of optimaal welzijn.10 Het debat over 
deze vragen is minstens zo intensief als het debat over de minimaal noodzakelijke 
hoeveelheid ‘staat’. En het debat is nog niet bepaald beslecht. Duidelijk is echter wel 
dat er geen lineair en eenduidig verband bestaat tussen hoeveelheid staat en de mate 
van welvaart en welzijn. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw zien we in de top 
tien van welvarende staten en gelukkige burgers volgens de vn zowel verzorgings-

10 Dit type vragen is reeds te vinden bij Plato en Aristoteles, wordt door de middeleeuwse kerkvaders 
en Arabische filosofen besproken en daalt via onder meer Hobbes neer in de Verlichting (Locke, 
Spinoza, Rousseau, Kant, De Tocqueville, Hegel en Marx). Recentere pogingen om dit debat te 
beslechten zijn te vinden bij Arendt, Hayek, Rawls, Habermas, Barber en Sen. Hier wil ik volstaan 
met de constatering dat er soms zelfverklaarde winnaars in dit debat opstaan, maar dat deze nooit 
door iedereen zijn aanvaard. De laatste decennia kan daarbij de (postmoderne) gedachte dat dit 
debat ook niet te beslechten is omdat opvattingen linguïstisch zijn gefundeerd op en verankerd in 
sociaal en cultureel gevormde noties, op steeds meer steun rekenen (bijvoorbeeld bij Rorty). 
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staten als Noorwegen, Zweden en Nederland, als relatieve ‘nachtwakersstaten’ als 
Australië en de Verenigde Staten.

Daarmee komt de derde dimensie in beeld. Deze is het meest subjectief en heeft 
betrekking op de mogelijkheid of zelfs noodzaak van samenlevingen om zichzelf 
cultureel te definiëren. In het geval van Nederland kent deze definitie sterke sociale 
elementen. Investeren in sociaal beleid – ook tegen een laag rendement – maakt 
deel uit van de kern van onze nationale identiteit en kan onverminderd op een groot 
draagvlak rekenen. De positie die samenlevingen innemen in deze discussies, is niet 
goed of fout. Het is juist de positiebepaling op deze terreinen die voor een belangrijk 
deel de collectieve identiteit van de samenleving baseren. De Nederlandse samenle-
ving kent een egalitaire, sociale, feminiene cultuur die onder andere tot uiting komt 
in een breed gedragen afkeer van ‘Amerikaanse toestanden’. In plaats daarvan geven 
Nederlanders in grote meerderheid aan een ‘sociale’ samenleving te wensen, waarin 
zorgzaamheid, delen, solidariteit, respect en tolerantie kernwaarden zijn. Kernwaar-
den waaraan men bereid is in woord, daad en belasting een bijdrage te leveren (scp 
1998b, 2000c, 2002, 2004a).11

‘Op de vraag naar de dingen waarop men hoopt in de toekomst, worden eveneens antwoor-
den gegeven die met deze onderwerpen te maken hebben. Het meest noemt men echter de 
hoop op meer solidariteit’ (scp 2004a: 7).

Met andere woorden: de doelstellingen van het sociale beleid worden buitengewoon 
belangrijk geacht; niet uit noodzaak of eigenbelang, maar vanuit een doorleefde 
subjectieve culturele identiteit. Dit moet zich vertalen in de conclusie dat de investe-
ringen die in dit beleid worden gedaan, ook wenselijk worden geacht als zij slechts 
een beperkt rendement hebben.

Slot
Concluderend kan worden gesteld dat er in de Nederlandse maatschappij tegelij-
kertijd een tweetal breed gedragen ideeën over sociaal beleid opgeld doen. In de 
eerste plaats is er een breed gedeeld gevoel dat de effectiviteit van het sociale beleid 
onvoldoende is. Afgaande op de gegevens is het daarbij echter niet de bedoeling van 
de (kritische) Nederlandse bevolking dat de pogingen om sociale doelen te bereiken 
worden stopgezet. In tegendeel, de wens om een sociale samenleving te zijn wordt 
zeer breed gedeeld. Er is derhalve alle reden om door te gaan met het sociale beleid 
en met pogingen om het rendement van dit beleid te verhogen.

11 Uiteraard moeten de uitkomsten van dit soort onderzoek met een korrel zout worden genomen als 
het gaat om realisatie. Nederlanders kennen als puntje bij paaltje komt een frisse weerzin tegen 
belastingen en zijn in concrete gevallen vaak aarzelend ‘to put their money where their mouth is’. 
Toch blijkt uit de continu zeer grote meerderheidssteun voor de basisarrangementen van de verzor-
gingsstaat (collectieve zorgverzekering, volksverzekeringen, publiek onderwijs) met daarbij een 
grote minderheidssteun voor linkse partijen die verdergaande sociale maatregelen wensen te tref-
fen, dat Nederlanders uiteindelijk niet alleen in woord, maar ook in daad aan de genoemde waarden 
hechten. 
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In deze studie is duidelijk geworden dat verder gaan op de weg van New Public 
Management niet de enige of beste weg is om aan beide wensen tegemoet te komen. 
Het npm leidt – nu de quick wins op een aantal punten wel zijn binnengehaald – niet 
tot een hoger rendement, omdat het een tendens tot oversimplificatie heeft die over-
heidsinterventies laat mislukken. En het antwoord op mislukkende interventies is al 
te vaak: verdere simplificering met het stoppen van beleid als ultimum remedium. Dat 
staat echter haaks op die andere wens van de Nederlandse bevolking. Die bevolking 
wil niet dat het beleid wordt gestopt omdat het niet werkt, maar dat ervoor wordt 
gezorgd dat het wél werkt.

Het regeerakkoord van het vierde kabinet Balkenende dat is aangetreden terwijl ik de 
laatste hand aan deze studie legde, kent zowel npm-elementen als elementen die een 
herwaardering van andere sturingsmechanismen betekenen. Voor de sociale pijler 
zijn daarmee de ingrediënten voor een vruchtbaar beleid aanwezig. Dit boek biedt 
bepaald geen recept om van deze ingrediënten soep te maken. Eerder is het pleidooi 
om ambtenaren die werkzaam zijn in de sociale pijler te beschouwen als professio-
nele koks. Restauranteigenaren, klanten, receptenmakers en leveranciers kunnen 
ieder hun eigen terechte verwachtingen, wensen en zelfs eisen formuleren. Maar het 
is en blijft verstandig om bij het koken ook de kok en diens brigade de nodige ruimte 
te gunnen.
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Summary

In the nineties of the twentieth century the public debate on social policy in the 
Netherlands was mainly connected to the new ‘major cities policy’ (‘grotestedenbe-
leid’). The social agenda of this period – due to a flourishing economy – shifted from 
classical topics such as unemployment and poverty to issues such as the integration 
of immigrants and the ‘liveability’ of neighbourhoods in major cities. Government 
efforts to combat these problems were both criticized and stimulated by a coali-
tion of politicians, civil servants, academics and advisors who focused on ways to 
improve the current practice via client-, goal- and result-oriented policy-methods.

On the verge of the new millennium, however, a more radical line of criticism 
emerged. Departing from a similar set of social questions, it reasoned that current 
governmental efforts were not so much the solution, but more the cause of the prob-
lems. The lack of ‘results’ was directly linked to the way government operated and 
therefore the critics explicitly argued for a fundamental change in not only policy 
actions, but also in the structure of policy and government itself. 

The change of perspective on current governmental efforts from ‘worth improv-
ing’ to ‘totally inept’ led to a growing personal discontent; a discontent that eventu-
ally led the author to write this book.

The book starts with a description of the Dutch debate on social policy around the 
turn of the century. This section concludes with establishing that the combination of 
stable empirical claims and changing normative judgments calls for more research 
into the ‘reality of social policy’; a reality that is to be found at the local level. 

The next part of the book comprises three chapters describing (1) integration-
policy in Gouda, (2) immigrant-citizenship-policy in Amsterdam and (3) major-
cities-policy in Emmen. Despite differences in the nature of the policies, the cities 
and the particular circumstances, the three cases generate a common picture about 
the reality of everyday social policy. In this reality we witness governmental actors 
and their partners executing their day-to-day activities under difficult and complex 
circumstances. The social problems they have to tackle seem to be both intangible 
and unchangeable, and the instruments they have to their disposal to intervene are 
weak. Furthermore, they perform their jobs under organisational constraints, such 
as competing departments, policy fields, budget-claims and politicians. 

The third part of the book analyzes to what extent the general and specific 
insights generated from the cases can be explained via concepts from relevant aca-
demic literature. This shows that they fit rather well into a comprehensive theoreti-
cal framework that stresses ambiguity, ambivalence, wicked problems, non-rational 
elements in decision making and acting. It demonstrates evidence for a realist-
pessimist perspective on institutional acting and coping with structural constraints 
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in public policy – especially in the social field – rather than an optimist perspective, 
focusing on policy as problem solving.

In the final section of the book, the fundamental question of the value of social 
policy-making under these unpromising circumstances is raised and tentatively 
answered. 




