De nieuwe
publieke opgave
Bestaande beleidssystemen hebben hun
grenzen bereikt
De recente crisis is bezworen, maar mensen zien dat
niet in hun eigen portemonnee. Er is onvrede en
polarisatie in de samenleving. Volgens Kim Putters,
directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, heeft
zo’n 30% van de bevolking te maken met sociale
ongelijkheid (“Veenbrand, smeulende kwesties in de
welvarende samenleving”, 2019). Putters en anderen
wijzen erop dat de overheid een eenzijdig beleid voert
op kosten en uitgaven, zonder inhoudelijk debat. Het
vertrouwen van de samenleving in de politiek neemt
af. Er is behoefte aan een duidelijke maatschappelijke
visie op de toekomst.
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De vormgeving en de inrichting van het beleid op
het vlak van zorg, onderwijs en huisvesting hebben
hun grenzen bereikt. Een eenzijdige sturing vanuit
de overheid is niet langer effectief. Het is nu zaak
voor de overheid om het zelforganiserend vermogen van
inwoners en maatschappelijke organisaties te benutten.
In het sociaal domein zijn de laatste jaren al stappen
gezet op deze weg, met als doel dat er professionele
ondersteuning wordt geboden, die aansluit bij het
zelforganiserend vermogen van inwoners en
maatschappelijke organisaties. Maar de beoogde
wezenlijke transformatie blijft achter.
Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke
sleutel voor het doorbreken van de polarisatie in de
samenleving, en de vraag is: hoe doen we dat?
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door Wiebrand Top

Economisch staat het licht op groen. De
werkloosheid is historisch laag. Het
financieringstekort van de overheid is laag en de
staatsschuld loopt terug. Maar maatschappelijk
staat het licht op rood, met veel onvrede en
polarisatie in de samenleving. Veel mensen
voelen zich niet gehoord, er is onbehagen en
onzekerheid in de samenleving. Kan de
transformatie in het sociaal domein een
voorbeeldfunctie vervullen bij het doorbreken van
de polarisatie? Derickx, Top en Vos verkennen
deze vraag in hun essay “De nieuwe publieke
opgave”. Hun analyse maakt duidelijk dat de
beleidssystemen van de verzorgingsstaat hun
grenzen hebben bereikt. Zij verkennen hoe het
vertrouwen in de overheid hersteld kan worden,
welke rol maatschappelijk ondernemerschap
daarbij kan spelen en welk perspectief dan lonkt
voor de nieuwe overheid.

Meer participatie en verbondenheid,
minder polarisatie
De transformatie in het sociaal domein brengt een
werkwijze met zich mee waarbij inwoners en
professionals (namens de overheid) samen bepalen
welke doelen bereikt kunnen worden en welke
aanpak daarbij hoort. In die aanpak werken vaak
meer betrokken organisaties samen om het
geformuleerde doel te realiseren. De gekozen
aanpak sluit aan bij de draagkracht van de inwoner.
In deze brede “draagkrachtbenadering” zijn de
sociale omgeving van de inwoner en - naast diens
eigen competenties - de sociale basisinfrastructuur
de belangrijkste componenten van draagkracht. In
deze aanpak staan niet langer de productie en
kengetallen van de zorg centraal. Zo onstaat door de
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manier van werken een goede verbinding tussen
samenleving en overheid.
Ook in de brede maatschappelijke ontwikkeling kan
recht worden gedaan aan het zelforganiserend
vermogen van mensen en aan de verschillen tussen
mensen. Deze benadering vraagt om een nieuwe
professionaliteit, om een stevige sociale
basisinfrastructuur en om een slim samenspel van
de betrokken ondersteunende organisaties.
Participerende inwoners, die zich met elkaar
verbonden weten, dragen bij aan het verminderen
van de polarisatie in de samenleving: de kern van de
nieuwe publieke opgave.
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De ontwikkeling van de verzorgingsstaat
De relatie tussen overheid en burger is voortdurend in
beweging. De aandacht van de overheid richtte zich na
de Tweede Wereldoorlog eerst op de opbouw van de
verzorgingsstaat. Tijdens de opbouwfase had de
overheid een zeer dominante rol in de maatschappelijke en economische ontwikkeling. Na het einde van
de welvaartsgroei, halverwege de jaren 70, kwamen
de grenzen van de verzorgingsstaat in zicht. Toen
ontstond ook de discussie over de afbakening van
verantwoordelijkheden tussen overheid en burger.
Er ontstond in deze periode (1975-2000) een
taakverdeling tussen het rijk en gemeenten. De
centrale overheid richtte zich op de ontwikkeling
van de welvaart en de gemeenten op het welzijn van
de inwoners. De gemeenten moesten zorgen voor
maatwerk op lokaal niveau, in plaats van
verkokering en versnippering op centraal niveau.
Er ontstond echter een sterke focus op de
bedrijfsmatigheid binnen de gemeenten. De relatie
tussen de inwoner en het besluitvormingsproces
kreeg minder aandacht.
Door het oplopende financieringstekort konden de
pretenties van de verzorgingsstaat niet worden
waargemaakt. Er kwamen regels van het rijk die in
de praktijk de ruimte voor gemeenten inperkten om
zelf beleid te maken en om aan te sluiten bij de
behoeften van de inwoners.
In de afgelopen periode (sinds 2000) is geprobeerd
om samenhang en verbinding te organiseren. Dat
resulteerde uiteindelijk in de decentralisaties in het

sociaal domein. In die operatie gingen taken van het
rijk over naar de gemeenten. Dat ging gepaard met
forse financiële kortingen. Gemeenten zagen zich
gedwongen prioriteiten te stellen. In de ervaring van
de inwoner was dit de afbraak van de
verzorgingsstaat.

Overheid is niet meegegroeid
De overheid is niet meegegroeid met de
veranderende verhoudingen. Zij doet haar werk
slecht in de ogen van de burgers. Dat geldt vooral
voor levensbepalende voorzieningen voor de
zwakkere groepen: inkomen, werk, huisvesting,
gezondheid, onderwijs en zorg.
De verhouding tussen rijk, gemeente en inwoners is
toe aan vernieuwing. Er zijn nieuwe verbindingen
nodig met inwoners die behoefte hebben aan meer
invloed. De vraagstukken in de publieke en private
domeinen zijn niet alleen inhoudelijk complex,
maar vragen ook een nieuwe manier van
organiseren, van aanpakken. Er is niet langer ruimte
voor de standalone-organisatie of eenzame
professional. Er zijn ketens van ondersteuning
nodig, waarin verschillende professionele partijen,
vaak in onderlinge afhankelijkheid, samen met
inwoners werken aan de aanpak van vraagstukken.
Voor de overheid is het de kunst om door een
gedifferentieerde aanpak de verschillende groepen
burgers met hun eigen burgerschapsstijlen
aansluiting te laten vinden bij de gewenste
ontwikkeling. Er is een nieuwe maatschappelijke en
bestuurlijke aanpak nodig om in plaats van
ongelijkheid meer gelijkheid in de samenleving tot
stand te brengen.

Publiek en private
vraagstukken vragen een
nieuwe manier van
organiseren, van aanpakken
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Onvrede
Juist inwoners die behoren tot de ”middengroepen”
worden het meeste bedreigd door ontwikkelingen
als flexibilisering van de arbeidsmarkt, internationalisering van productieprocessen en robotisering.
Bezuinigingen en lastenverhogingen hebben juist op
hen het grootste effect. Bij hen komt dan ook de
meeste maatschappelijke onvrede en het meeste
wantrouwen ten opzichte van de politiek voor. Daar
komt bij dat ongelijkheid ook een etnische kwestie
is. Migratie- en vluchtelingenproblematiek worden
door veel mensen ervaren als een bedreiging van de
verworven positie in de samenleving. Dat is een
voedingsbodem voor onvrede en ook voor
discriminatie. Een groot vraagstuk, dat het belang
van verbinding van sociaal beleid, vertrouwen in de
overheid en het doorbreken van de polarisatie in de
samenleving nog meer onderstreept.
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Vanuit de behoefte om de juiste mensen te bereiken
is de overheidsregelgeving steeds omvangrijker
geworden. De effectiviteit van het beleid is echter niet
toegenomen. Cruciale systemen (gezondheidszorg,
volkshuisvesting, onderwijs, inkomen) zijn in de
praktijk niet meer effectief. Ze leiden tot onbedoelde
neveneffecten en de kosten zijn hoog in verhouding
tot het rendement. De conclusie van het retrospectief
is dat welvaart en gezondheid zijn toegenomen,
maar dat de maatschappelijke achterstand van een
kwetsbare groep mensen groter is geworden.

Doorbreken van polarisatie
in de samenleving als
grote opgave
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Vertrouwen in overheid terugwinnen
Wat vinden mensen belangrijk? Het blijkt dat tevredenheid over het
persoonlijk leven vaak gepaard gaat met weinig vertrouwen in de
samenleving en weinig betrokkenheid daarbij.

Er zijn zes wegen naar herstel van
vertrouwen:
Identificatie als sleutel voor individueel
vertrouwen
Het vertrouwen van burgers in de overheid wordt sterker
als zij zich met die overheid kunnen identificeren. Dat is
nu vaak een probleem. Neem de klimaatdiscussie.
Burgers zetten de hakken in het zand wanneer ze de
indruk hebben dat de lasten voor oplossingen te
eenzijdig bij hen terechtkomen. Negatieve opvattingen
staan identificatie en acceptatie dan in de weg. Het moet
daarom duidelijk zijn welk deel overheid en bedrijfsleven
voor hun rekening nemen.

Het “managen” van verwachtingen van inwoners
Inwoners zien de overheid als oplosser van alle
problemen. Dus is er voortdurend sprake van
teleurstelling. Temperen van verwachtingen is het
devies. Maar dat gaat moeilijk zolang er politieke
kanalen zijn die zich ontvankelijk tonen voor de te
hoge verwachtingen van inwoners ten aanzien van de
behartiging van hun belangen.

Een overheid die doet wat ze zegt
Het beeld van een overheid die doet wat ze zegt wordt
vaak verstoord. Gedoogbeleid, gebrekkige handhaving of
het pardonneren van wetsovertreders zijn grote
boosdoeners. Handhaven kan het vertrouwen herstellen.
Een gebrekkige slagvaardigheid van de overheid is een
handicap bij het probleemoplossend vermogen.
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Interactie versterken
Het inhoudelijke politieke debat zou meer kunnen
gaan om wat de overheid wél zou moeten doen, zoals
spreiding van welvaart, voldoende werkgelegenheid.
Inwoners kunnen meer betrokken worden bij de
uitvoering van beleid.

Transparantie en openheid
Tevreden klanten (over de dagelijkse contacten en de
dienstverlening) kunnen tegelijkertijd wantrouwende
inwoners zijn. Er is een brede, verdergaande, cultuur
van openheid nodig.

Een overheid die aansluit bij burgerschapsstijlen
Onderzoek helpt inzicht te krijgen. Een
onderverdeling naar burgerschapsstijlen laat zien hoe
verschillend inwoners vertrouwen ervaren. Bedrijvige
burgers hebben bijvoorbeeld een sterker publiek
vertrouwen: slechts een enkeling (6%) vindt anderen
onbetrouwbaar. Het is dan ook belangrijk om een
gedifferentieerde aanpak te kiezen die aansluit bij de
relevante burgerschapsstijl, met verschillende
handelingsscenario’s.
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Maatschappelijk ondernemen is
maatschappelijk eigenaarschap
De centrale vraag voor gemeenten is: hoe kun je de samenwerking met
maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, huisvestings- en
onderwijsorganisaties, zo organiseren dat die bijdraagt aan het
probleemoplossend vermogen in de samenleving? Het gaat bijvoorbeeld
om kwesties als werkgelegenheid scheppen voor kwetsbare groepen of
het leefbaarder maken van achterstandswijken. Maatschappelijk
ondernemerschap staat dan voor het vinden van oplossingen voor
complexe vraagstukken. De politiek formuleert in deze aanpak opgaven
en prioriteiten. Zij zorgt voor een sterke sociale basisinfrastructuur.
Instellingen en professionals moeten de ruimte krijgen om maatwerk te
creëren, passend bij de specifieke context en aansluitend bij de
draagkracht van inwoners. Ruimte krijgen betekent niet vrijblijvendheid,
maar staat voor gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en
verantwoording afleggen. In dit “spel” zijn er duidelijke spelregels,
waarbij de overheid niet eenzijdig de spelbepaler is. Maatschappelijk
ondernemerschap is maatschappelijk eigenaarschap. Alle partijen
werken vanuit onderling vertrouwen aan omlijnde oplossingen, waarbij
ook de budgettaire kaders duidelijk zijn.

Sturen op maatschappelijke impact
De overheid zal nieuwe sociale, fysieke, bestuurlijke en budgettaire
arrangementen moeten ontwikkelen, die gebaseerd zijn op het
zelfontwikkelend vermogen in de samenleving. Decentraal dus, waarbij
de overheid de kaders stelt, en met duidelijke afspraken wie welke
kosten draagt - ook eventueel de inwoners zelf. De overheid krijgt een
nieuwe rol, die andere eisen stelt aan het bestuur.
De komende periode wordt gekenmerkt door de overgang:
•	van public management naar management van de publieke zaak;
•	van het aansturen van de publieke sector naar het borgen van
publieke waarden;
•	van een klassiek overheidsbestel naar nieuwe bestuurs- en
organisatievormen, de-institutionalisering en hybride uitvoering;
•	van een compenserende verzorgingsstaat naar een activerende
verzorgingsstaat;
• van staat en markt naar civil society;
•	van overvloed naar structurele schaarste aan geld en arbeidskrachten;
• van groei naar duurzaamheid;
• van compenseren naar participeren;
• van regelen naar regie.
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Wiebrand Top
partner
Wiebrand Top is als partner aan BMC
verbonden. Zijn expertise en ervaring
liggen vooral in het sociaal domein.
Vanuit dat perspectief werkt hij als
strategisch adviseur en/of als
verandermanager aan de
transformatieopgaven die voortvloeien
uit de decentralisaties.
Een centraal thema in die
transformatieopgaven is de
verhouding van gemeenten met hun
partners en met hun inwoners. De
uitdaging voor gemeenten is om een
nieuwe samenwerking te ontwikkelen,
gericht op de kracht en de potentie
van de anderen. Werken in het sociaal
domein is daarom ook werken aan
bestuurlijke vernieuwing.

De grote opgave is het doorbreken van de
polarisatie in de samenleving die een
gevolg is van sociale ongelijkheid.
Ondersteuning moet gericht zijn op
concrete oplossingen en burgers moeten
zich gehoord weten door een herkenbare
overheid, die duidelijke antwoorden geeft
en haar eigen verantwoordelijkheid
neemt en maatschappelijke organisaties
stimuleert om te doen waar de
samenleving om vraagt.

Dit artikel is een verkorte weergave van
het essay “De nieuwe publieke opgave”
van Coen Derickx, Wiebrand Top en
Frans Vos. De volledige essay is te
vinden op BMC.nl.
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