
 

 

 University of Groningen

Bouwplaats lokale verzorgingsstaat
Bosselaar, H.; Vonk, G.J.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2013

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Bosselaar, H., & Vonk, G. J. (editors) (2013). Bouwplaats lokale verzorgingsstaat: Wetenschappelijke
reflecties op de decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg. Boom Juridische uitgevers.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 27-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/4d19c888-51d9-41ee-8637-0550dd96b204


89

Hoofdstuk 7

Het managen van activering: een dubbele 
uitdaging

Duco Bannink1

1 Inleiding

De laatste tien à vijftien jaar hebben zich grote veranderingen voorgedaan in het 
sociaal domein. Van groot belang is de verschuiving van inkomensondersteuning 
naar activering. Deze beweging is hand in hand gegaan met de overgang naar 
een nieuwe manier van besturen. Het idee bestaat namelijk dat activeren – let-
terlijk – dichtbij de mensen moet gebeuren, zodat rekening kan worden gehouden 
met lokale omstandigheden en waardoor samenwerking tussen lokale partners 
mogelijk is. Verantwoordelijkheden zijn daarom gedecentraliseerd. Het gevolg is 
dat lokale overheden meer dan voorheen het risico dragen van beleidsfalen, maar 
ook de opbrengsten genieten van beleidssucces.

Deze veranderingen stellen uitdagingen aan het management van activering. 
De manager van de lokale sociale dienst is verantwoordelijk voor het succes van 
de dienst. Nu is het probleem dat er in de omgeving waarin deze manager zich 
beweegt, verschillende opvattingen van succes bestaan. Bovendien bestaan er 
verschillende normatieve denkbeelden. Wat is het dus, dat deze manager moet 
leveren? Wat is eigenlijk succesvol beleid?

In deze bijdrage gaan we in op het management van activering tussen ver-
schillende verwachtingen en normatieve opvattingen. Ten eerste gaan we na hoe 
managers van sociale diensten hun positie invullen. Het antwoord op deze vraag 
is gebaseerd op een onderzoek onder managers van negentien gemeentelijke en 
intergemeentelijke sociale diensten in Nederland. Ten tweede bespreken we de 
theorievorming op het terrein van openbaar bestuur en management. Bestaan 
er wetenschappelijke inzichten over hoe dit zou moeten? Om tot een voorzichtig 
beeld van hun effectiviteit te komen leggen we het handelen van gemeentelijke 
managers naast de strategische mogelijkheden die in de theorievorming rond 
publiek management naar voren komen.

1 Dr. Duco Bannink is als onderzoeker verbonden aan het onderzoeksprogramma Governance of 
Activation van de afdeling Bestuurswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
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2 Het management van activering als een dubbele uitdaging

2.1 De abstracte beleidsregel en de concrete casus

De manager van een uitvoeringsorganisatie moet allereerst zien te begrijpen wat 
er eigenlijk van zijn organisatie wordt verwacht. Problematisch is alleen dat die 
verwachting niet duidelijk is: er zijn meerdere opdrachtgevers en betrokkenen, 
die voor zover ze zelf een duidelijk beeld hebben van hun wensen, allemaal waar 
voor hun geld willen, maar die vaak ook meerdere, soms tegenstrijdige eisen stel-
len. Die verwachtingen moet de manager binnen de organisatie vertalen, op zo’n 
manier dat deze adequaat functioneert en tegemoetkomt aan de vaak onduidelijke 
en tegenstrijdige verwachtingen.

De manager aan de top van de activeringsorganisatie is de spil tussen de 
politieke buitenwereld en de binnenwereld van cliënten en uitvoerders. Hij moet 
zich verhouden tot bestuurders, politici, cliënten- en collega-organisaties in de 
organisatieomgeving waarin beleidsvorming plaatsvindt en hulpbronnen worden 
verdeeld. Maar hij moet zich ook verhouden tot de uitvoerende professionals. Zij 
staan in contact staan met het gedeelte van de omgeving waarin de uitvoering 
plaatsvindt. Hier wordt de sociale problematiek geïdentificeerd en aangepakt. De 
‘human service organization’2 bevindt zich dus tussen het politieke domein waar 
hulpbronnen worden verdeeld en het beleid wordt geformuleerd, en het sociale 
systeem waarin diezelfde hulpbronnen worden aangewend en het beleid wordt 
uitgevoerd.

Zo beschouwd is beleidsimplementatie de overbrugging van de afstand tussen 
de abstracte beleidsregel en de concrete casus van een cliënt. De meervoudige, 
abstracte regel wordt toegepast op een specifiek geval. Lipsky3 stelt in dat verband 
dat street-level-bureaucraten, de uitvoerders van beleid op de maatschappelijke 
werkvloer, beleidsmakers zijn. De meervoudige, abstracte regel is nog geen beleid; 
de inhoud van het beleid wordt pas definitief bij de concrete beslissing die wordt 
genomen door de toepassing van de abstracte regel op de concrete casus.

Deze stap van regel naar casus is niet zonder problemen. De abstracte regel 
is gericht op de beheersing van de uitvoering. De uitvoering moet voldoen aan 
de regels of randvoorwaarden die door de beleidsmaker zijn gesteld. Die regels 
kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op rechtsstatelijke eisen zoals gelijkheid 
en zorgvuldigheid, maar ook op de noodzaak een collectief probleem op te lossen 
of de doelstelling kosten te beheersen.

In tegenstelling tot dit denken vanuit het systeem vraagt het specifieke geval 
van een cliënt juist om een op maat gesneden toepassing van de kennis en exper-
tise van een dienstverlener. Dit betekent het toelaten van variatie en onzekerheden 
in de uitvoering. Oftewel: om niet-beheersing.

2 Hasenfeld, Y. (1983). Human Service Organizations. Upper Sade River: Prentice Hall.
3 Lipsky, M. (1980). Streetlevel bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. New York: 

Russell Sage Foundation.
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Hoe complexer een beleidsprobleem, hoe minder beheersing mogelijk is.4 En 
andersom: hoe meer gestreefd wordt naar beheersing van de uitkomst, hoe minder 
complexiteit kan worden toegelaten.

Het overbruggen van deze afstand tussen de abstracte regel en het concrete 
geval kan op drie manieren: door te sturen, door te kopen of door te overleggen.5 
Terwijl ‘sturen’ primair is gericht op beheersing, is ‘overleggen’ primair gericht op 
complexiteit. ‘Kopen’ zit daar tussenin.

2.2 Sturen, kopen, overleggen

Bureaucratie is afstemming door autoriteit in een hiërarchische verhouding. Een 
bureaucratische verhouding kent één centrum waarvan uit wordt bepaald wat 
de doelstellingen van het beleid zijn en hoe het beleid wordt uitgevoerd. Dit kan 
alleen als de sturende partij daadwerkelijk in staat is om doelstellingen en uitvoe-
ring te definiëren. En dat kan weer alleen bij een simpele doelstelling en een laag 
niveau van complexiteit van de casus.

Er is in Nederland maar één voorbeeld waarin deze combinatie in vrijwel zui-
vere vorm voorkomt: de AOW. De doelstelling van de AOW is: ‘Geef een bepaalde 
hoeveelheid geld aan iedereen ouder dan 65 jaar.’ De uitvoering is gestructureerd: 
‘Bepaal leeftijd; betaal maandelijks een bedrag uit.’

Dit afstemmingsmechanisme is alleen vol te houden als de doelstelling inder-
daad zo simpel is. Bij een verhoogde pensioenleeftijd, waarbij onder aanvullende 
voorwaarden, zoals een lang arbeidsverleden of belastend werk, toch op 65-jarige 
leeftijd een uitkering mag worden verstrekt, zal de complexiteit van de uitvoering 
enorm toenemen.

belangenconflict

klein conflict groot conflict
com

plexiteit

lage 
com

plexiteit

sturen
afdwingen van conformiteit

kopen
afstemmen van belangen

hoge 
com

plexiteit

overleggen
afstemmen van expertise

dubbele problematiek
afstemmen van belangen en expertise

Figuur 1 De dubbele uitdaging: afstemming van belangen en expertise

4 Hill, M., & Hupe, P. (2002). Implementing public policy: Governance in theory and practice, 
London: Sage.

5 Thompson, G., Frances, J., Levaçic, R., & Mitchell, J. (Eds.) (1991). Markets, hierarchies and net
works: The coordination of social life. London: Sage.
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Anders dan het afstemmingsmechanisme sturen kunnen kopen en overleggen 
omgaan met een meer veeleisende omgeving. Toch zijn ook de afstemmingsme-
chanismen kopen en overleggen niet ideaal. Elk van deze twee mechanismen is in 
staat om één enkel sturingsprobleem op te lossen, terwijl er in werkelijkheid vaak 
sprake is van een dubbel sturingsprobleem (zie figuur 1): de complexiteit van het 
vraagstuk en de belangentegenstelling tussen de verschillende betrokkenen over de 
oplossing.

Overleggen, het afstemmen van expertise, is goed mogelijk als je ervan kunt 
uitgaan dat de ander (de gestuurde actor) ongeveer dezelfde belangen heeft als 
jijzelf (de sturende actor). Als chirurgen in een ziekenhuis uitsluitend gericht zijn 
op het genezen van de patiënt, dan kun je het afstemmingsmechanisme overleggen 
kiezen. Je verzoekt de chirurgen hun expertise in te zetten, bijvoorbeeld met het 
doel de inrichting van een vergoedingensysteem voor operaties te ontwerpen.

Maar omdat chirurgen ook eigen belangen hebben die afwijken van het 
belang van het ziekenhuis of de verzekeraar en omdat jijzelf (de sturende actor), 
in overeenstemming met het uitgangspunt van het sturingsmechanisme, niet 
over dezelfde expertise beschikt als de chirurg, is de groep van chirurgen in staat 
om een vergoedingensysteem te ontwerpen dat niet alleen tegemoetkomt aan de 
inhoudelijke problematiek (genezen van patiënten), maar ook aan de belangen van 
de chirurg (veel autonomie in de uitvoering van de taak en forse vergoedingen).

Kopen, het afstemmen van belangen, is goed mogelijk als je ervan kunt uitgaan 
dat de ander (de gestuurde actor) over expertise beschikt die jijzelf (de sturende 
actor) niet hebt. Als de inhoudelijke problematiek simpel genoeg is en je als stu-
rende actor afdoende zicht hebt op de mogelijke kosten van een oplossing, dan 
kun je het afstemmingsmechanisme kopen kiezen. Je formuleert een doelstelling 
en ontwerpt een vergoedingensysteem voor de re-integratie van bijstandscliënten, 
en verzoekt een aantal uitvoerders om de bedoelde prestatie te leveren tegen de in 
het vergoedingensysteem gedefinieerde vergoeding.

Maar omdat het re-integratiebedrijf ook eigen expertise ten aanzien van de 
uit te voeren taak en kennis van de cliënt en mogelijkheden heeft die jijzelf niet 
hebt en omdat er sprake is van een potentieel belangenconflict tussen de sturende 
actor (veel kwaliteit voor lage kosten) en de gestuurde actor (beperking van de 
eigen uitvoeringskosten tegen hoge inkomsten), is het re-integratiebedrijf in staat 
om de dienstverlening zo in te richten dat die niet alleen tegemoetkomt aan de 
inhoudelijke problematiek (re-integreren van cliënten), maar ook aan de belan-
gen van de aanbieder zelf (veel autonomie in de uitvoering van de taak en forse 
vergoedingen).

Er is vaak geen sprake van een enkelvoudig sturingsprobleem (ofwel com-
plexiteit, ofwel conflict), maar van een dubbel sturingsprobleem (complexiteit en 
conflict). Bij die dubbele problematiek gaat het om de wisselwerking van de twee 
enkelvoudige uitdagingen: (1) je kan als sturende actor een belangenconflict over-
bruggen door hulpbronnen te bieden; (2) je kan een verschil in deskundigheid 
overbruggen door vriendelijk om medewerking te vragen. Maar als beide proble-
men tegelijk aan de orde zijn, ontstaan er verschillende opties voor de gestuurde 
actor om de sturing te ontwijken en voor eigen nut in te zetten.
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Dit dubbele probleem ligt op het bord van de manager van de uitvoerende 
dienst in het veld van activering. Hoe benutten we de expertise van de uitvoerder? 
En hoe zorgen we voor het bereiken van de doelstelling? De klant wil in ieder geval 
in toenemende mate waar voor zijn geld. Maar wie is dat eigenlijk, de klant? De 
wethouder, de gemeenteraad, het Rijk, cliënten, werkgevers? En wat is die ‘waar’? 
Conformiteit, kwaliteit, rendement of van alles wat?

Conformiteit, kwaliteit of rendement zijn als afzonderlijke doelstellingen 
gemakkelijk na te streven. Conformiteit, werken volgens de regels, vereist een 
sterk bureaucratische aansturing van de uitvoering. Kwaliteit vereist een sterk pro-
fessionele uitvoering op basis van overleg. Rendement vereist een marktgerichte 
uitvoering, gestuurd via prikkels. Maar van alles wat is veel moeilijker. Bureau-
cratisch gestuurde uitvoering kan duur zijn en weinig responsief. Professionele 
uitvoering kan duur zijn en weinig rechtsgelijk. Prikkelgestuurde uitvoering kan 
weinig responsief zijn en weinig rechtsgelijk. Zijn er eigenlijk wel antwoorden op 
de dubbele uitdaging?

3 Denkbare antwoorden op de dubbele uitdaging

In de literatuur worden verschillende antwoorden gegeven op het probleem van 
de wisselwerking tussen complexiteit en conflict. Hierna worden vier onderschei-
dende posities uit de literatuur besproken.

3.1 New public service: overlaten aan de professional

Denhardt en Denhardt6 betogen dat dienstverlening het centrale element is in de 
uitvoering van beleid. Beleidsimplementatie is in eerste instantie dienstverlening, 
niet in de commerciële betekenis van het aanbieden van diensten aan cliënten. 
Nee, dienstverlening is dienstbaarheid bij Denhardt en Denhardt, zoals een butler 
zorgt voor zijn heer, of een dokter voor zijn patiënt. De benadering van Denhardt 
en Denhardt is een uitgesproken idealistische. Helaas is het ook een behoorlijk 
naïeve benadering.

Denhardt en Denhardt zetten in op het burgerschap van professionals, 
bestuurders en individuele burgers. Deze actoren zouden niet moeten worden 
aangesproken op hun prestaties en productiviteit, maar op hun bijdrage aan een 
groter algemeen belang. Hierover moet rekenschap worden afgelegd en dat is, zo 
geven Denhardt en Denhardt aan, niet gemakkelijk. De werkwijze stelt profes-
sionals in staat om dat te doen wat ze het liefste willen doen en wat in de kern van 
hun professionaliteit ligt: dienen.

Dit pleidooi voor professionele autonomie vindt in het debat over de verzor-
gingsstaat een enorme weerklank, ook in Nederland. Zo constateren Van Hassel, 
Tonkens en Hoijtink dat de grote onzekerheid in de jeugdzorg in de weg staat aan 

6 Denhardt, R., & Denhardt, J. (2000). The New Public Service: Serving rather than steering. Public 
Administration Review, 60 (6), 549-559; Denhardt, J., & Denhardt, R. (2007). The new public ser
vice. Serving, not steering. 2nd edition. Armonk: M.E. Sharpe.
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de ontplooiingsmogelijkheden van de professionals die daar werken.7 Dit vereist, 
zo stellen de auteurs, dat het management van uitvoerende organisaties de uit-
voerders ‘rugdekking’ biedt en dat de beroepsgroep zich organiseert in een eigen 
professioneel verband, waarin een ‘collectieve leerervaring’ mogelijk wordt.

Er is een centraal probleem dat Denhardt en Denhardt miskennen, of (bewust) 
negeren: het is niet evident wat het publieke belang is. Denhardt en Denhardt 
 stellen dat je burger, professional en bestuur kunt vragen samen te ‘zoeken’ naar 
het publieke belang. Dit publieke belang, vooronderstellen ze, is te identificeren 
en het bestaat voorafgaand aan de posities van de actoren. Maar het is de vraag of 
dat klopt. Om in het domein van de sociale dienst te blijven: is het publieke belang 
‘economische groei’, ‘werk’, ‘participatie’, ‘sociale samenhang’? Hierover bestaan 
verschillen van inzicht, die min of meer samenhangen met verschillen in ideo-
logische positie. Daarnaast worden opvattingen over wat het publieke belang is, 
geïnformeerd door belangenposities: een re-integratiebureau vindt dat het echte 
publieke belang ‘re-integratie’ is, een zorginstelling vindt ‘zorg’ het belangrijkst 
en de mensen van wijkbeheer zien vooral het belang van sociaal contact en inte-
gratie. Deze voorkeur voor bepaalde opvattingen van het publieke belang is niet 
alleen verbonden aan de belangenpositie van de verschillende organisaties, maar 
ook aan hun wereldbeeld. Voor een dokter is een cliënt een patiënt; voor een re-
integratiebureau is een cliënt een werkzoekende. De benadering van Denhardt en 
Denhardt ontkent of miskent simpelweg complexiteit en conflict.

3.2 Performance governance: continue afstemming met iedereen

Een tweede antwoord op de dubbele uitdaging van afstemming wordt gegeven 
door Bouckaert en Halligan. Hun boek Managing Performance (2008)8 neemt 
het uitgangspunt dat afstemming altijd plaatsvindt in een context van conflict en 
complexiteit. Het is nooit helemaal duidelijk wat het beleidsprobleem is, hoe de 
oplossing eruit moet zien en welke belangen en opvattingen ermee gemoeid zijn.

In die context moet de beleidsuitvoering worden gemanaged. Sturing kan 
betrekking hebben op inputs (budgetten), outputs (prestaties), outcomes (effecten) 
of sociale kwaliteit. Er bestaan disconnects oftewel verbroken verbindingen tussen 
deze sturingsniveaus. ‘Performance governance’, zo betogen Bouckaert en Hal-
ligan, is een afstemmingsmechanisme dat tot op zekere hoogte kan bijdragen 
aan het overbruggen van die verbroken verbindingen. Performance governance 
is niet het managen van prestaties, maar de organisatie van continu overleg over 
prestaties.

Management van prestaties, zo betogen Bouckaert en Halligan, is ondenkbaar 
zonder – of, nog sterker: is – overleg over prestaties. De succesvolle manager van 
een sociale dienst stuurt uiteraard zijn medewerkers aan, maar is vooral bezig met 
de continue afstemming van opvattingen in zijn omgeving. Het management van 

7 Hassel, D. van, Tonkens, E., & Hoijtink, M. (2012). Vluchten in bureaucratie: Bureaucratische 
gehechtheid onder professionals in de jeugdhulpverlening. Beleid en Maatschappij, 39(1), 5-24.

8 Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). Managing performance: International comparisons. London: 
Routledge.
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uitvoerende diensten is daarmee primair een op de buitenwereld gerichte activi-
teit. Dit perspectief lijkt toch een beetje op dat van Denhardt en Denhardt, omdat 
de interactie in de buitenwereld geen verankering kent in de aan die interactie 
deelnemende organisaties. Het belang van deze organisaties wordt niet geduid, 
zodat in het midden blijft of de organisatie van continu overleg over prestaties wel 
tot een uitkomst kan leiden. Zo wordt performance governance een vooral erg 
arbeidsintensieve activiteit zonder duidelijke doelstelling.

3.3 Metagovernance: slim schakelen

Een derde positie komen we tegen bij Meuleman9 en bij Jessop.10 Meuleman 
pleit voor het principe van ‘meta-governance’. Als vragen over het hoe en het wat 
van beleid verbonden zijn en als afstemming van inzichten altijd verbonden is aan 
afstemming van belangen, dan moeten we die twee problemen misschien gewoon 
apart oplossen.

Meuleman pleit daarom voor ‘situationeel schakelen’ tussen bestuursstijlen. 
De verschillende methoden van afstemming passen elk bij een eigen fase in het 
beleidsproces. Initiatief is noodzakelijkerwijs hiërarchisch, maar de afstemming 
over wat er precies moet gebeuren bij de start van een beleid, moet netwerkachtig 
worden vormgegeven, zodat alle actoren de gelegenheid krijgen om hun inzichten 
in te brengen. De uitvoering van de in de vorige fase vastgestelde doelstelling kan 
geregeld worden via het marktmechanisme (het ‘wat’ is immers bepaald; het is nu 
aan de aanbieder om het ‘hoe’ vorm te geven). Borging moet weer hiërarchisch 
worden en de evaluatie vereist opnieuw open debat tussen alle actoren.

3.4 ‘Ironische’ metagovernance

Jessop noemt ook het mechanisme van meta-governance, maar wijst daarbij 
nadrukkelijk – en volgens mij terecht – de pretentie af dat hiermee een ideaal 
rationeel afstemmingsmechanisme is gevonden. Die pretentie is naïef, betoogt 
Jessop. Hiervoor heeft hij twee argumenten. In de eerste plaats is het heel erg 
moeilijk om een beleidsproces zo te overzien dat situationeel schakelen mogelijk 
is. Meuleman noemt dit probleem ook, maar ziet het als overkomelijk, althans 
in principe. Jessop ziet het als fundamenteel: governance failure kan niet worden 
voorkomen, omdat afstemming altijd gericht is op dilemma’s. We zagen eerder 
al dat het fundamentele dilemma van de beleidsimplementatie het dilemma van 
beheersing tegenover complexiteit is. Je stuurt strakker en krijg daardoor een meer 
normconforme uitvoering, maar een uitvoering die minder sterk kan inspelen op 
de gedifferentieerde en veranderlijke werkelijkheid. Of je laat meer over aan de 

9 Meuleman, L. (2007). Programmasturing: Schakelen tussen netwerken, hiërarchie en marktden-
ken. In Blauwe denkers, Programmasturing: een tussenstand. Basisprincipes, ontwikkeling en theo
rie (pp. 27-43). Warnsveld: Politieacademie.

10 Jessop, R. (2003). Governance, governance failure, and metagovernance. Paper presented at the 
Policies, Governance and Innovation for Rural Areas International seminar, Università della 
Calabria.
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professionals in de uitvoering, maar je krijgt daardoor een minder normconforme 
uitvoering. Geen van deze methoden is ideaal, maar het op een onhandige manier 
toepassen van welke methode dan ook, leidt in ieder geval tot falen.

Jessop ziet daarom een ‘dubbele ironie’ in het management van de beleids-
implementatie: stuurders moeten sturen alsof sturing effectief zou kunnen zijn, 
maar rekening houden met falen. En ze moeten bewust kiezen voor een bepaalde 
manier van falen, om de mogelijkheid van algeheel en onvoorspelbaar falen te 
beperken.

In de tweede plaats is een slim schakelende bestuurder nooit alleen: er staan 
verschillende slim schakelende bestuurders naast elkaar te sturen. Die sturende 
actoren belichamen eigen opvattingen over de te volgen koers en eigen inzich-
ten in de werkelijkheid. Zelfs al is een van die meta-sturende actoren succesvol 
(wat niet waarschijnlijk is, zie het vorige punt), dan is nooit iedereen succesvol. 
Management is dus ook belangenstrijd: we staan met z’n allen naast elkaar te 
managen, we moeten uitgaan van falen, maar om overeind te blijven toch probe-
ren om de eigen definitie van effect en de representatie van de eigen organisatie 
als effectief overeind te houden.

Het is mijns inziens alleen Jessop die een sturingsconceptie formuleert die 
daadwerkelijk past op de dubbele problematiek van gecombineerde complexiteit 
en conflict. Die sturingsconceptie is er noodzakelijkerwijs één met sterk beperkte 
pretenties.

4 Antwoorden op de dubbele uitdaging in de managerspraktijk

Door middel van een empirisch onderzoek11 zijn we nagegaan in welke mate en 
hoe managers van sociale diensten omgaan met de dubbele uitdaging die aan 
hen gesteld wordt. Hieruit is gebleken dat managers sterk verschillen in de mate 
van succes. Althans, sommige sociale diensten staan sterk onder druk van hun 
politieke omgeving, terwijl andere sociale diensten in staat blijken te zijn om een 
zekere mate van autonomie te behouden. De sociale diensten waarin het manage-
ment innovatieve methoden van het benaderen van cliënten weet te ontwikkelen 
of van intern management dat tegemoetkomt aan eisen van effectiviteit, behou-
den de vrijheid om eigen keuzes te maken ten aanzien van de implementatie van 
het beleid. De formulering geeft al aan dat dit argument ook is om te draaien. De 
autonomie van sociale diensten is beperkt, want ze wordt ingeperkt door de eis 
van effectiviteit. Zolang een sociale dienst ‘levert’ wat wordt geëist, kan men een 
eigen beleid voeren.

Managers van sociale diensten kunnen hierbij een volgende, passieve strategie 
volgen of in zo’n houding gedwongen zijn, of ze kunnen een innovatieve, actieve 
houding volgen. Die innovatieve houding omsluit ook de definitie van doelstel-
lingen. Een sociale dienst kan autonoom blijven als hij levert wat wordt geëist, 

11 Een volledige rapportage is te lezen in: Bannink, D. (2012). Duiden en verbinden: Management 
van activering in een veranderende context. Vrije Universiteit Amsterdam.
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maar het management van die dienst is ook in staat om mede te definiëren wat 
het is dat wordt geëist.

De meer succesvolle strategieën, die de autonomie van de sociale dienst onder-
steunen, wenden de eigen deskundigheid van de dienst aan om ‘voor te lopen’ op 
de omgeving. Deze managers bouwen voort op inzichten uit de uitvoeringsorga-
nisatie en op opvattingen vanuit de omgeving om zo een eigen beleidsdoelstelling 
te formuleren die zowel de doelstellingen van de organisaties als die van de omge-
ving omvat. De minder succesvolle strategieën, die samengaan met een aantas-
ting van autonomie van de dienst en een relatief beperkte politieke en financiële 
effectiviteit, volgen zowel de politieke besluitvorming als de eisen die in de interne 
organisatie worden gesteld. Aangezien die inherent incongruent zijn, leidt zo’n 
strategie tot falen. Strategieën die de uitvoering en daarmee de beleidsvorming 
van de dienst overlaten aan de professional, laten een sterk ontwikkeld functio-
neel handelen zien. Maar dit handelen wordt gestuurd door de in de organisatie 
bestaande deskundigheid en komt daarom niet volledig tegemoet aan de eisen 
vanuit de omgeving van de organisatie. De continue, actieve afstemming van 
opvattingen en het daarbij voortbouwen op de eigen voorkeuren ten aanzien van 
middelen en doelstelling lijken minder goed mogelijk. Een dergelijke afstemming 
lijkt ofwel te verworden tot ‘ontkoppeling,’ ofwel tot een bijna cynisch gevecht om 
de macht.

Wat moeten de managers van sociale diensten hier nu van leren? In de eerste 
plaats moeten ze leren dat het managen van een sociale dienst veel weg heeft 
van een ‘wedstrijd die je niet winnen kan’, zoals zanger Bram Vermeulen het 
verwoordde. Het management van de sociale dienst is verantwoordelijk zonder 
zeggenschap over de middelen en verantwoordelijk voor middelenbeheer zonder 
zeggenschap over de doelstellingen. Nieuwe doelstellingen en nieuwe methoden 
zijn mogelijk, maar alleen als ze werken, dat wil zeggen: als ze aansluiten bij 
opvattingen in de omgeving van een sociale dienst en als de sociale dienst kan 
laten zien dat ze beter werken dan andere. Het op een effectieve manier gebruiken 
van de vrijheid die een manager van een sociale dienst heeft om innovatief intern 
en extern beleid te voeren, leidt tot een bestendiging van die vrijheid en daarmee 
tot het in stand blijven van de ruimte voor innovatie. Het niet gebruiken van die 
handelingsruimte, aan de andere kant, zal leiden tot de verdere inperking van die 
ruimte.

Effectiviteit wordt gedefinieerd in termen van de financiële randvoorwaar-
den van het budget en de inhoudelijke randvoorwaarden van de lokale politieke 
krachtsverhouding. Managers moeten tegemoetkomen aan verschillende doelstel-
lingen: de beleidsimplementatie moet werken, gegeven de centrale doelstelling 
die in de financiële verhoudingen van de WWB is vervat (werk boven inkomen, 
met een op die doelstelling gerichte financiële prikkel). Bovendien moet de mana-
ger van de sociale dienst in staat zijn om zijn politieke omgeving te overtuigen dat 
de beleidsimplementatie tegemoetkomt aan de specifieke wensen van relevante 
politieke actoren. Wanneer lage uitstroom of hoge instroom tot financiële proble-
men leidt, ontstaat politieke druk op de organisatie. Maar wanneer een manager te 
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sterk inzet op een subdoel van het beleid dat niet politiek wordt gesteund, ontstaat 
ook druk op de organisatie. Financiële en politieke randvoorwaarden bepalen dan 
ook de grenzen aan het handelen van de uitvoering.

5 Duiden en verbinden – een bescheiden antwoord op de dubbele uitdaging

Een strategie die erop is gericht om de eigen deskundigheid aan te wenden om 
‘voor te lopen’ op de omgeving, vereist een sterk ontwikkelde interactie met de 
politieke omgeving én een sterk ontwikkelde interactie met uitvoerende mede-
werkers in de eigen organisatie én een sterke verbinding tussen die twee niveaus. 
Zo’n strategie lijkt een noodzakelijke voorwaarde voor effectief management, 
maar pretenties over de effectiviteit van publiek management moeten beperkt 
zijn. Zoals Jessop het al formuleerde: falen is onvermijdelijk, alleen een ironische 
houding ten aanzien van publiek management is houdbaar.

De taak van de manager strekt zich uit over drie posities in de taakomgeving. 
In de eerste plaats moet in de politieke omgeving geïdentificeerd worden wat 
eigenlijk de definities van beleidseffectiviteit van relevante politieke actoren zijn. 
In de tweede plaats moet in de interne organisatie geïdentificeerd worden welke 
definities van sociale problematiek en beschikbare beleidsinterventies in de uitvoering 
bestaan. In de derde plaats moeten de definities vanuit de politieke omgeving en 
die vanuit de interne organisatie met elkaar in verband worden gebracht.

Deze derde positie, de positie van de manager, bevindt zich op het scharnier-
punt tussen buitenwereld en interne organisatie. Op deze positie ondervindt de 
manager conflictueuze druk vanuit bestuurders (en de daarachter liggende poli-
tieke omgeving) en uitvoeringsorganisatie (en de daarachter liggende sociale pro-
blematiek). Die druk is altijd conflictueus, omdat de manager vanuit de bovenkant 
te maken krijgt met de abstracte beleidsregel en de noodzaak tot beheersing, maar 
vanuit de onderkant met de concrete casus en de noodzaak tot toepassing van 
expertise. Veel managers vluchten daarom in de zekerheid die wet- en regelgeving 
biedt (zie figuur 2).

Geconfronteerd met conflicterende eisen ontstaan de handelingsopties van de 
manager tegelijkertijd. Hij kan profiteren van zijn positie tussen de lagen in. Hij 
heeft een zekere vrijheid om richting het bestuur te formuleren wat de mogelijk-
heden van de uitvoeringsorganisatie zijn. En hij kan richting de uitvoeringsorga-
nisatie formuleren wat de kern is van de eisen die vanuit de politieke omgeving 
worden gesteld. Dit is ‘ironische meta-governance’. Het gaat niet om simpelweg 
‘doorgeven’, maar om actief ‘duiden’. Het gaat enerzijds om het begrijpen en door-
geven van eisen uit de omgeving en de mogelijkheden van de eigen organisatie, 
maar anderzijds om het betekenis geven aan en vertalen van die eisen en mogelijk-
heden, geredeneerd vanuit de eigen positie. Die duiding is gericht op het ‘verbin-
den’ van de eisen vanuit de boven- en de onderkant van de activeringsorganisatie.
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Figuur 2 Ineffectief management van activering: vluchten in wet- en regelgeving12

De kunst is om de druk uit de drie velden om te buigen in de verbinding van de 
politieke omgeving en interne organisatie enerzijds aan externe doelstellingen en 
effectieve interventies anderzijds. De effectieve manager draait de zaak om: door 
het duiden van de inhoud van de politieke eisen in termen van de beschikbare 
expertise van de sociale dienst, en door het duiden van de benodigde expertise in 
termen van de politieke eisen vanuit het bestuur. De manager wordt niet betaald 
om simpelweg uit te voeren wat de wethouder zegt, want dan voerde de wethou-
der het management zelf wel. Noch is hij er uitsluitend om de belangen van de 
eigen organisatie te behartigen. Nee, de manager is juist aangesteld om die twee 
invloeden met elkaar in verband te brengen. Dit kan door het formuleren van 
een visie op de aanpak van de sociale problematiek. In die wisselwerking kan hij 
tegenstrijdige belangen verbinden door het ontwerpen van interventies die zowel 
mogelijk zijn als effectief (figuur 3).

Het werk van de manager speelt zich vooral af tussen de vlakken interne orga-
nisatie en politieke omgeving. De rol van de manager is niet blind doorgeven, 
maar actief duiden en verbinden. De meervoudigheid van eisen is lastig, maar 
biedt ook het uitzicht op de verbinding: die zit hem in de visie op de aanpak van 
de sociale problematiek. Zo vallen een belangen- en een probleemgeoriënteerde 
benadering van het management van activering samen. Het duiden van de poli-
tieke eisen in termen van de eigen mogelijkheden is het formuleren van een reële 
aanpak van sociale problematiek. Het tot stand komen van een reële aanpak van 
de sociale problematiek is het beschermen van de eigen organisatie. Management 
is het identificeren van de match tussen eisen en mogelijkheden. De positie van de 

12 Ontleend aan Bannink, D., & Goosen, C. (2013). Effectieve managementstrategieën: Duiden, ver
binden en vakmanschap. Amsterdam/Utrecht: VU en Divosa.
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manager is een unieke in de kolom van beleidsbepaling en -implementatie: alleen 
hier bestaat zicht op zowel eisen als mogelijkheden. Dit is de positie die potentieel 
de mogelijkheid biedt om een visie op de probleemaanpak te formuleren die beide 
uitgangspunten verbindt.

Figuur 3 Effectief management van activering: verbinden door het formuleren van een visie op de 

aanpak van de sociale problematiek13

De centrale aanbeveling die uit de analyse van cases en literatuur volgt, is dan 
ook dat managers van uitvoeringsorganisaties gericht zouden moeten zijn op de 
formulering van een visie op de oplossing van de sociale problematiek. Dat kan 
vanwege de positie van de manager in het midden, tussen beleidsformulering en 
probleemoplossing in. Dat moet, want (of: maar) andere actoren in het veld doen 
dat ook. ‘Duiden’ en ‘verbinden’ is tegelijkertijd de gezamenlijke afstemming van 
opvattingen én het verdedigen van de eigen belangen. Hierin komen twee theore-
tische benaderingen samen: het op de eigen belangen gerichte ‘ironische’ model 
van Jessop en het op de verbinding van belangen gerichte performance governance-
model van Bouckaert en Halligan. Management is de continue afstemming van 
doelstellingen en belangen, gericht op de kwaliteit van de uitvoering. Theoretisch 
zijn ze strijdig, maar in de dagelijkse managementpraktijk vallen deze twee 
modellen van publiek management samen.

13 Ontleend aan Bannink & Goosen, 2013 (zie noot 12).
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