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Voorwoord

Voor u ligt het boek Aanval op de Bureaucratie, het resultaat van het 
denkproces van 27 leiders van politie, OM en het Ministerie van Vei-
ligheid en Justitie (V&J). In dit boek stellen we ons als ‘denktank’ de 
vraag hoe we onze organisaties zo kunnen inrichten dat de ‘uitvoer-
ders’ in hun werk minder last hebben van bureaucratische regels. We 
presenteren dit boek in het kader van de Themadag ‘Minder regels, 
meer op straat’ die het Ministerie van V&J op 12 september 2012 
heeft belegd. Maar we hopen aan iets bij te dragen dat verder reikt 
dan deze conferentie. We zien onszelf als onderdeel van een beweging 
van professionals, burgers, managers en bestuurders die zich willen 
bevrijden van onnodige en vervreemdende bureaucratie. Ons boek 
sluit dan ook aan bij initiatieven en experimenten die bij de politie 
plaatsvinden, zoals de proeftuinen contextgedreven werken. Ook slui-
ten we aan bij de ambities zoals die in het aanvalsplan Minder regels, 
meer op straat van V&J zijn verwoord.

De lezer zal merken dat het een doe-boek is geworden. Het begint na 
deze inleiding met een ‘doe-advies’: twaalf praktische strategieën om 
een einde te maken aan onnodige regeldrukte en managementlagen. 
Maar het hart van het boek wordt gevormd door praktijkverhalen. In 
de eerste plaats van de gastsprekers die we in het voorjaar van 2012 
op onze bijeenkomsten uitnodigden. Het zijn de verhalen van vier 
bestuurders van buiten de wereld van politie en justitie die allen op 
hun eigen manier overbodige bureaucratie te lijf zijn gegaan. Na elk 
hoofdstuk vertellen leden van onze groep hoe ze in hun dagelijks func-
tioneren door deze verhalen zijn geïnspireerd (uitgebreidere reacties 
vindt u overigens op de website www.aanvalopdebureaucratie.com).

In dit doe-boek passen ook de ervaringen van de werkbezoeken. We 
gingen langs inspirerende voorbeelden uit onze eigen wereld. Dat 
waren de plaatsen waar politiemensen, dikwijls samen met het hun 
collega’s van het OM, al bezig zijn zich te ontworstelen aan doorge-
schoten bureaucratie.
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Onze opdrachtgever, de regiegroep ‘Aanval op de Bureaucratie’, vroeg 
ons het niet bij praktische voorbeelden te laten. De voorzitter van 
de regiegroep mr. Sandor Gaastra formuleerde de opdracht op onze 
bijeenkomst als volgt: “Ik hoop dat u in eerste instantie de bureau-
cratie tracht te begrijpen. Dat u mechanismen ontdekt waardoor de 
bureaucratie vervormt. En dat u in het bijzonder onderzoekt welke rol 
(wij als) managers hierin spelen.” Of zoals mr. Marc van Nimwegen, 
namens het OM ook lid van de regiegroep, op de eerste bijeenkomst 
de vraag uitdrukte: “Waarom doen we dit onszelf aan?”

Omdat ook ons duidelijk is dat je bureaucratie beter kan bestrijden als 
je de mechanismes die deze veroorzaken begrijpt, bevat dit boek naast 
praktische handreikingen analyses. Daarbij zijn opnieuw de verhalen 
van de gastsprekers behulpzaam gebleken. In dit boek leest u hoe ze er 
in slaagden ons de spiegel voor te houden. Ook dr. Jan Nap, program-
mamanager van de School voor Politie Leiderschap (SPL) helpt ons 
inzichten te verdiepen. Hij verbindt de verhalen uit de praktijk met de 
theorie over de bureaucratie en toont dat de problemen waarmee wij 
worstelen niet van vandaag zijn.

Tot slot van deze inleiding willen we de mensen die dit programma 
mogelijk maakten hartelijk danken. Dan denken we natuurlijk aan de 
leden van de regiegroep die ons niet alleen deze opdracht gaven, maar 
zich in het hele denkproces zeer betrokken toonden. Verder zijn we 
heel blij met de inzichten en openhartigheid van de vier gastsprekers 
mr. Paul Verburgt van ArboNed, Jos de Blok van Buurtzorg Neder-
land, drs. Jos Lamé van de Riagg Rijnmond en Liesbeth Vos MCM 
van het Friesland College. Dank ook aan de leden van de klankbord-
groep die parallel aan dit programma bijeenkwamen. Drs. Thijs Jan-
sen, o.a. bestuurslid en oprichter van de Stichting Beroepseer en Letty 
Demmers, Korpschef in Zeeland zorgden op onze laatste bijeenkomst 
namens de klankbordgroep1 voor een waardevolle input voor ons ad-
vies. Verder hadden dit boek en project nooit tot stand kunnen komen 
zonder de actieve medewerking van het OM en de financiële en orga-

1 In de klankbordgroep zaten verder: drs. Peter Holla (regio Kennemerland), 
drs. Jos Lamé (Riagg-Rijnmond), Peter van Os (politieacademie) en ir. Pauline 
Zwart (regio Twente)



6

nisatorische steun van de SPL en het Ministerie van V&J. In het bij-
zonder bedanken we drs. Judith Bloem van het Ministerie van V&J. 
Namens de denktank, 

Drs. Maaike de Graaff

Dr. Jan Nap

Marjanne Rauh MA
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Advies voor een Aanval op 
de (overbodige en hinderlijke) 

bureaucratie

Dit is het advies van 27 leiders van politie, OM en het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Op een vijftal bijeenkomsten stelden we ons de 
vraag hoe we in ons werk minder last van bureaucratie kunnen heb-
ben. En hoe we dus beter in staat zijn onze taak in de samenleving te 
vervullen. Het was de ambitie van ons als denktank om met aanbe-
velingen aan de landelijke regiegroep ‘Aanval op de Bureaucratie’ te 
komen. Maar vanaf de eerste bijeenkomst was ons ook duidelijk dat 
je dit alleen op een vruchtbare manier kunt doen als je probeert te 
begrijpen wat bureaucratie in stand houdt en genereert. In dit advies, 
dat we op 2 juli 2012 op onze afsluitende bijeenkomst vaststelden, 
hebben we daarom geprobeerd een balans te vinden tussen analyse en 
het identificeren van bureaucratiseringmechanismen enerzijds en het 
doen van aanbevelingen anderzijds.

Verder is dit een doe-advies. Daarmee bedoelen we dat we zo veel 
mogelijk proberen de verleiding te weerstaan om slechts met beschul-
digende vinger naar anderen en ‘structuren’ te wijzen. Tijdens de bij-
eenkomsten werd verschillende keren vastgesteld dat we als profes-
sionals en als managers ook zelf verantwoordelijk zijn voor het in 
stand houden en genereren van bureaucratie. We zijn daarmee dus, 
in de woorden van een gastspreker op een van onze bijeenkomsten, 
zowel slachtoffer als dader van de overdaad aan regels en protocollen. 
Deze conclusie sloot nauw aan bij een van de centrale vragen die we 
meekregen: te onderzoeken welke rol managers in dat proces spelen. 

De komst van de Nationale Politie maakt ons advies extra urgent. 
Een van de ambities van de Nationale Politie is om minder bureaucra-
tisch te werken. Een sleutelbegrip is daarbij ‘sturen op vertrouwen’, 
i.p.v. sturen met in regels en procedures gestold wantrouwen. Een 
andere ambitie is om meer contextgedreven (dus door de omgeving 
gedreven) te werken in plaats van systeemgestuurd. Tegelijkertijd is 
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het belangrijk ervoor te waken dat de komende reorganisatie niet on-
bedoeld leidt tot nieuwe vormen van bureaucratie. 

We maken gebruik van de input die we tijdens bijeenkomsten 
kregen: de gastsprekers van buiten de wereld van OM en politie die 
vertelden hoe zij in hun sector bureaucratie bestreden, de intervisie-
bijeenkomsten en de literatuur die we verzamelden. Verder werden 
we geholpen door de inbreng van de klankbordgroep van deskundi-
gen die parallel aan onze bijeenkomsten bij elkaar is geroepen en de 
werkbezoeken die wij als denktank in het kader van dit programma 
aflegden. Tot slot vormde ook de gedachtewisseling die we op de slot-
bijeenkomst met de opdrachtgevers (de regiegroep ‘Aanval op de Bu-
reaucratie’) en de klankbordgroep hadden, een basis voor dit advies. 

De onvermijdelijkheid van de bureaucratie
De titel van dit (E-)boek is ‘Aanval op de bureaucratie’. Maar dit 
advies begint meteen met een belangrijke nuancering. Het zou na-
melijk naïef zijn te denken dat een grote organisatie zonder zou kun-
nen. Max Weber omschreef de bureaucratie als de meest legale en 
de meest rationele organisatie die denkbaar is. De kenmerken ervan 
(taakafsplitsing, hiërarchie, protocollen, garanties tegen willekeur en-
zovoort), zijn in een grote organisatie productief. Dat geldt nog in 
verhoogde mate voor de organisaties waarin wij werkzaam zijn. Want 
de Weberiaanse waarden lopen voor een groot deel parallel aan de 
waarden van de rechtsstaat. Waar het in dit advies om gaat is dat we 
een aanval willen op de overbodige en hinderlijke bureaucratie. Dus 
waar regels leiden tot inefficiëntie, vervreemding en ontmoediging. 

Bestanddelen advies
Dit advies bestaat uit drie delen. Eerst kijken we vanuit het perspec-
tief van de regels. Wanneer zijn regels inefficiënt en overbodig? Waar 
komen ze uit voort? Met welke veranderingsstrategieën komen we 
van die ‘domme regels’ af? Het tweede deel is een analyse van het 
(gewenste) leiderschap. Wat voor leiderschap is er nodig als we het ge-
vecht met bureaucratie aan willen gaan? In het derde deel gaat het om 
systeemveranderingen. Wat zouden, vanuit ons perspectief, werkzame 
strategieën kunnen zijn om overbodige en hinderlijke bureaucratie te 
verminderen?
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1 Over het ontstaan en voorkomen van ‘domme’ regels
Op de afsluitende bijeenkomst werden drie voorbeelden van domme 
regels naar voren gebracht: de verplichte functioneringsgesprekken 
(compleet met de administratieve afhandeling daarvan), het systeem 
van urenregistratie bij de politie en de procedure bij geweldsinciden-
ten. De eerste vraag die daarbij natuurlijk gesteld moet worden is 
waarom deze als domme regels worden geïdentificeerd. Die ligt in de 
manier waarop ze worden uitgevoerd en vormgegeven.

In het geval van de geweldsrapportage schiet de regeling bijvoor-
beeld haar doel voorbij, namelijk een beeld te geven van de geweldsin-
cidenten. Deze is ontaard in een parafencultuur van leidinggevenden, 
met als uitgangspunt dat vooral alles gemeld moet worden. De proce-
dure wordt zo een schijnprocedure. Verder geldt voor alle drie dat ze 
te gedetailleerd zijn en te weinig proportioneel (anders gezegd: of het 
middel wel in de juiste verhouding tot het doel staat).

Uit de drie voorbeelden (met name uit de laatste twee) spreekt een 
gebrek aan vertrouwen ten opzichte van de professionals. Veel regels 
komen voort uit de angst van het leiderschap dat als ze professionals 
de ruimte geven, de organisatie stuurloos wordt. Verder speelt vrees 
voor (mogelijke) kritiek van buiten de organisatie een rol (een gevolg 
van een politieke cultuur waarbij na elk incident de eerste reactie is 
‘een schuldige’ aan te wijzen). Leidinggevenden en bestuurders willen 
zich daarom zo veel mogelijk indekken. Dat alles leidt er onder andere 
toe dat er systemen worden ingericht die tot in detail gericht zijn op 
het sturen van de uitvoering en op de controle daarvan. 

Overigens willen we hier de focus niet alleen bij de rol van de top 
van de organisatie, of die bij de politiek en bestuur, leggen. Bijna altijd 
zijn het genereren en in stand blijven van onzinnige regels het gevolg 
van een cultuur waarvan een hele (of een groot deel van een) organi-
satie deelgenoot is. 

Het is een cultuur waarin:

• Professionals zich loyaal tonen aan beleid en gemaakte afspraken 
waarvan ze weten dat ze niet werken (uit onze intervisiebijeen-
komsten bleek dat dit vooral bij de politie een valkuil is).
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• Professionals ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen, of een bijzondere vaar-
digheid ontwikkelen om bij elke regeling de mazen in de wet te 
vinden. 

• Professionals door hun gedrag blijk geven van een ‘verslaving aan 
bureaucratie’. 

Dat laatste komt op verschillende manieren tot uiting. In de wens 
regels op te stellen zoals voor vakantie-uren, of bijvoorbeeld in het 
aandringen van een Ondernemingsraad op het opstellen en controle-
ren op gedetailleerde richtlijnen voor functioneringsgesprekken.

Het zou dus een te eenvoudige voorstelling van zaken zijn te doen 
voorkomen dat bureaucratie slechts het product is van het wantrou-
wen vanuit de top ten opzichte van de organisatie.

De eerste aanbeveling die uit onze analyse volgt is dat onze orga-
nisaties, in lijn met de ambitie waarmee de Nationale Politie wordt 
gerealiseerd, meer vanuit vertrouwen worden gestuurd. Vertrouwen 
betekent echter wel meer handelingsruimte geven aan professionals. 
Sturing kan dus het beste, en dat is onze tweede aanbeveling kader-
stellend zijn en zich niet onnodig tot op detailniveau uitstrekken. Een 
derde, daarmee samenhangende aanbeveling is dat je je bij het intro-
duceren van regels en procedures moet afvragen of ze proportioneel 
zijn. Anders gezegd: of het middel wel in de juiste verhouding tot het 
doel staat. Bij de realisatie van de Nationale Politie zouden we op dit 
punt graag adviezen willen uitbrengen. De laatste, maar zeker niet 
onbelangrijkste aanbeveling, is dat iedereen in een organisatie zich re-
gelmatig moet afvragen wat haar of zijn eigen rol is bij het genereren 
en in stand houden van overbodige bureaucratie. Reflectie op eigen 
gedrag kan gestimuleerd worden door onderwijs en training. 

2 De uitdagingen voor het leiderschap
Wat betekent dat alles voor de rol van het leiderschap? Hoewel zij niet 
de enige ‘schuldige’ zijn, kunnen leidinggevenden aanjagers zijn van 
bureaucratie. Wij denken dat de volgende factoren hierbij van belang 
zijn:

• De behoefte zelf ‘in control’ te zijn.
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• De angst dat er fouten worden gemaakt.

• Het idee zich altijd te moeten verantwoorden.

• Een heilig geloof in maakbaarheid; het idee dat je een organisatie 
van bovenaf tot in detail kan sturen.

Op een van onze bijeenkomsten riep een gastspreker het beeld op 
van een manager die denkt zijn organisatie vanuit een dashboard te 
kunnen besturen. Data verzameld op basis van afvinklijsten komen 
in plaats van echte en betekenisvolle contacten met de eigen vakmen-
sen. Andersom raken ook de bazen uit zicht van de medewerkers. 
Dit proces wordt nog eens versterkt doordat in grote organisaties dit 
gat wordt gevuld door stafdiensten (variërend van de afdelingen van 
financiën, kwaliteitszorg en HRM), die de medewerkers vanuit hun 
specifieke invalshoek bestoken met procedures, protocollen en ver-
antwoordingseisen. Ongetwijfeld met het streven de processen waar-
voor zij verantwoordelijk zijn te optimaliseren. Maar helaas dikwijls 
zonder oog voor wat de optelsom van al hun ambities betekent voor 
de ‘werkvloer’; professionals die gek worden van de opeenstapelende 
en (vaak) tegenstrijdige opdrachten. De bestuurskundige Kastelein 
muntte in dit verband begin jaren negentig het begrip ‘multicentrale 
aspectspecificatie’ (de neiging van de leiding van groeiende lijnorga-
nisaties om onder de top afdelingen neer te zetten die een deel van de 
taken uitvoert). 

Bureaucratie wordt door de leiding ook aangejaagd door de ma-
nier waarop ze externe kritiek tracht te pareren en voor te zijn. Uit 
angst afgerekend te worden, moet naar de buitenwereld de indruk 
worden gewekt dat de cijfers (zowel de boekhouding als de presta-
tiecijfers) op orde zijn. Deze formele verantwoordingsmechanismen 
staan in de plaats van een betekenisvol gesprek over het werk van 
politie en OM en de effecten daarvan in de samenleving.

Maar we willen de rol van het leiderschap niet slechts in negatieve 
termen duiden. In dit advies gaat het erom welke rol het leiderschap in 
positieve zin kan spelen. We onderscheiden drie hefbomen waarmee 
leiderschap een bijdrage kan leveren aan de strijd tegen overbodige en 
hinderlijke bureaucratie. 

De eerste is het, vanuit de leiding, meer centraal stellen van het 
vakmanschap. Met meer nadruk op de praktijk en de context waarin 
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de professionals opereren, bied je een tegenwicht aan de neiging op-
lossingen voor problemen in verdere systeemperfectie te zoeken. 

De tweede hefboom is de stijl van sturen daarop aan te passen. In 
plaats van procedures, voorschriften en regels wordt de focus verlegd 
naar het professionele gesprek, waarin de inhoud van het vak centraal 
staat. Dit is geen vrijblijvende rol. Het vereist van de leidinggevende 
dat hij of zij kennis heeft van de praktijk en geïnteresseerd is in mo-
gelijke dilemma’s en problemen. Cijfers kunnen het begin van het ge-
sprek vormen, maar zijn nooit het thema waar het om gaat. De leider 
moet ernaar streven de vakvolwassenheid te stimuleren en de profes-
sionele standaard te verhogen en een professionele identiteit te ont-
wikkelen. De leiders spelen dus een vitale rol in de ontwikkeling van 
de politie en het OM tot een lerende organisatie. Deze rol vereist het 
vermogen te coachen, en waar nodig dient hij of zij het conflict aan te 
gaan als de professionals (of de teams) onder de maat presteren. Ove-
rigens gaan we zeker niet zo ver dat we concluderen dat bijvoorbeeld 
regels er helemaal niet toe doen. Terug naar Weber: je moet willekeur 
voorkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het voor de mensen in de 
organisatie wel duidelijk dient te zijn wat bijvoorbeeld de professio-
nele standaarden zijn.

De derde hefboom is het vermogen om in een verticaal georga-
niseerde organisatie als de politie en het OM toch veel aandacht te 
geven aan horizontale verantwoording. Daarmee bedoelen we dat 
ook met de buitenwereld een betekenisvol gesprek wordt gevoerd. 
Dat betekent voor de politie dat ze in staat is op een volwassen en 
serieuze manier uit te leggen wat ze doet, wat haar voor ogen staat 
en serieuze feedback te geven. Niet alleen aan het openbaar bestuur, 
maar ook aan de burgers en andere partners (zoals bijvoorbeeld zor-
ginstellingen en ondernemersverenigingen en de media). Dat houdt 
onder meer in dat je burgers  en partners een stem geeft in de invulling 
van je werk en bijvoorbeeld als regel aan burgers rapporteert wat er 
n.a.v. een klacht, tip of aangifte is ondernomen. In sommige geval-
len betekent het invulling geven aan deze horizontale dimensie dat je, 
vanuit je professionele rol, de durf hebt om het conflict aan te gaan. 
Bijvoorbeeld omdat een door de politiek bedachte maatregel niet bij-
draagt aan de veiligheid van burgers. Het contextgericht werken is 
een praktische invulling van de horizontale dimensie. 

Dit laatste punt behoeft wel enige doordenking. We stelden eerder 
vast dat bij de bureaucratische regels die van buitenaf aan OM en 
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politie worden opgelegd wantrouwen een drijfveer is. Een gedachte 
die heeft postgevat is dat zonder gerichte targets en zonder gedetail-
leerde prestatiemetingen er onvoldoende prestaties worden geleverd. 
Om diezelfde reden worden vanuit de politiek concrete beleidsdoelen 
gekoppeld aan gericht toegewezen fte’s (want anders weet je niet waar 
het geld aan wordt besteed, is de reactie). De vraag die we ons dus 
moeten stellen is hoe we het wantrouwen voor kunnen zijn. Hoe kun-
nen we ons handelen op een betere manier legitimeren? Vertrouwen in 
het optreden van politie en justitie is in elk geval cruciaal. 

3  Werkzame strategieën bij systeemveranderingen: anders 
gaan denken

Veranderen systemen door de aanpassing van structuren? Dat lijkt 
ons slechts een deel van het verhaal. Voor ons staat of valt een veran-
deringsstrategie met het vermogen op een andere manier te denken. 
Drie dingen zitten ons daarbij in de weg: 

• We zitten in ons denken gevangen in de metaforen van de indus-
triële revolutie. We stellen onze organisatie in ons denken voor 
als de fabrieken uit die tijd. We denken in producten, productie-
lijnen, protocollen, vaste eenheden, input, output, throughput en  
tijdsregistratie. Een oplossing wordt gezocht in een verfijning van 
het productieproces. 

• We denken in systemen, in plaats van in stijlen en culturen. Dat 
denken verraadt zich in de woordkeus. Wie in systemen denkt, 
spreekt over rapporteren en minder over communiceren. Die 
spreekt eerder over ordenen en minder over improviseren. Die 
zoekt de oplossing in disciplinering, en minder in stimuleren.

• We zijn als managers en leiders van politie zelf opgegroeid met 
de vanzelfsprekendheid van bepaalde ordeningsprincipes waarin 
regie en regels centraal staan. Erger nog: wij zitten op onze posi-
tie omdat wij blijkbaar geschikt zijn om binnen die principes en 
met die regels te functioneren. De vraag is dus in welke mate we 
in staat zijn om die principes of regels fundamenteel ter discussie 
te stellen. 
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Op basis van onze analyse stellen we als eerste veranderingsstrategie 
voor minder dwingend gebruik te maken van de metaforen van de ne-
gentiende eeuw en te experimenteren met modernere. Een voorbeeld 
is die van het jazzorkest die de sociaalpsycholoog Hans Boutellier in 
zijn boek De improvisatiesamenleving gebruikte. Volgens Boutellier is 
het jazzorkest de hoogste vorm die te bereiken is. Enerzijds biedt het 
de ruimte tot improvisatie, creativiteit en spontaniteit. Anderzijds is er 
de structuur van het ritme en het akkoordenschema. Boutellier wijst 
ook op andere metaforen om mee te experimenteren zoals netwerken, 
hubs en zwermen.  

Onze tweede suggestie is vaker te kiezen voor een verandering van 
attitude, stijl en cultuur en dus niet in een zoveelste aanpassing van 
het systeem (en te waken voor de reflex om naar aanleiding van een 
probleem een stuurgroep of taskforce in te stellen die met voorstellen 
moet komen voor een dergelijke systeemverandering). 

De derde aanbeveling is het erkennen van de noodzaak van diver-
siteit in denken en achtergrond. Als je je organisatie wilt veranderen 
in de richting van contextgerichter werken en een minder bureaucra-
tische werkwijze, dan betekent het dat je je moet openstellen. In de 
discussies hierover werd naar voren gebracht dat vooral ruimte voor 
een nieuwe, jongere generatie wenselijk is. Er werd daarbij verwe-
zen naar het begrip Y-generatie: de twintigers en dertigers voor wie 
begrippen als ‘zingeving’ en ‘waarden’ in hun werk van veel meer 
betekenis zouden zijn dan de generatie van vijftigers (de X-generatie). 
We moeten gebruik maken van een generatie die opgegroeid is in een 
moderne netwerksamenleving. In zekere zin leven zij in een toekomst 
die onze organisaties beogen. Maar wij zijn van wel mening dat het 
begrip diversiteit veel breder is op te vatten en het wenselijk is om 
mensen binnen te halen met een ander beroepsachtergrond, culturele 
achtergrond en expertise. 

Als je ruimte geeft aan anderen, laat je meteen ook de oude hiërar-
chie, gebaseerd op anciënniteit en het vermogen tot aanpassing aan de 
bestaande organisatie los. Deskundigheid en diverse ervaringen wor-
den belangrijker. Je maakt dan een overstap van een organisatie die 
gekenmerkt wordt door een formele hiërarchie naar een professionele 
organisatie. Je gaat van een cultuur van ‘wie de baas is heeft het voor 
het zeggen’, naar ‘wie het weet mag het zeggen’.
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Samenvattend:

Strategieën voor een aanval op (overbodige en hinderlijke) 
bureaucratie

1. Bij het bestrijden van overbodige bureaucratie is het verstandig 
oog voor de nuance te houden. Gooi Weber niet op de mest-
vaalt. Richt het vizier op verwording van de bureaucratie. Het 
gaat om de overbodige en hinderlijke bureaucratie.

2. Bestuur je organisatie meer vanuit het vertouwen in elkaar en in 
de professionals. Dat is meteen ook de (wederzijdse) uitdaging 
in de samenwerking met bestuur, politiek en ketenpartners.

3. Werk context- en praktijkgericht, niet systeemgericht. Regels 
dienen daarom kaderstellend te zijn, en zich dus niet tot op 
detailniveau uit te strekken. 

4. Loop alle regels en procedures door op de vraag of ze proporti-
oneel zijn (dus of regels wel in juiste verhouding tot doel staan. 
Maak de bureaucratie dus zo lean and mean mogelijk. De rea-
lisatie van de Nationale Politie creëert het momentum om dit te 
realiseren (we zouden op dit onderdeel daarom graag adviezen 
uitbrengen). 

5. Kijk kritisch naar je eigen rol bij het in stand houden en ge-
nereren van bureaucratie. Ben bereid morgen anders te gaan 
werken. Laat het onderwijs en training zich ook richten op 
het vermogen tot reflectie over de eigen rol in de werking van 
bureaucratiseringsprocessen.

6. Werk aan een vorm van leiderschap waarin het vakmanschap 
centraal staat. Met dus meer aandacht voor de praktijk en 
context waarin de professionals opereren. Modern leiderschap 
verlegt de focus van een nadruk op procedures voorschriften en 
regelingen, naar het professionele gesprek over die praktijk en 
context. Cijfers en targets zijn hooguit het begin en de aanlei-
ding van het gesprek over de inhoud van het werk.

7. Daarmee bedoelen we beslist niet dat dit leiderschap ‘soft’ is. 
Strategieën tegen bureaucratie hebben alleen kans van slagen 
als het leiderschap juist ‘stevig’ is. Het werkt permanent aan 
een hoge professionele standaard. Het coacht en ontwikkelt, 
en is in staat hard in te grijpen als hun professionals onder de 
maat presteren. De leider heeft een cruciale rol in de ontwikke-
ling van de lerende organisatie. 
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8. Pas op voor de ongeremde rol van stafdiensten. Professionals 
worden gek van de opeenstapeling van (niet zelden tegenstrij-
dige) regels die ze genereren. 

9. Modern leiderschap is het vermogen om in een verticaal geor-
ganiseerde politieorganisatie toch veel aandacht te geven aan 
horizontale verantwoording. Dat betekent dat het in staat is 
aan partners, het bestuur en aan burgers uit te leggen wat de 
politie doet en welke keuzes ze maakt. Maar ook dat bijvoor-
beeld burgers een stem krijgen bij het stellen van prioriteiten. 

10. Daaruit volgt dat de politie, en het politieleiderschap zo com-
municeren en samenwerken dat ze het wantrouwen van politiek 
en publiek voor zijn. Als we daarin slagen zal het eenvoudiger 
zijn om de politie minder op cijfers (targets, fte’s) te sturen, 
kan er met meer globale, maar voor de burger betekenisvolle 
beleidstoetsen worden gewerkt.

11. Maak minder dwingend gebruik van de metaforen die horen 
bij de industriële revolutie van de negentiende eeuw. In plaats 
daarvan gaan we experimenteren met metaforen die passen bij 
een moderne communicatie- en netwerksamenwerking. Denk 
minder in termen van systemen, meer  in stijlen en culturen.

12. Bij het zoeken van het management van de toekomst is diversi-
teit een cruciale factor. Mensen van een andere generatie, met 
een andere culturele of beroepsachtergrond kunnen in de strijd 
tegen bureaucratie een bondgenoot zijn. 



17

Je moet zeer orthodox zijn 

Paul Verburgt

Paul Verburgt zou vertellen over zijn ervaringen als directeur van ArboNed bij 

het bestrijden van de bureaucratie. Maar aan het begin van zijn betoog wil hij de 

waarschuwing kwijt dat de politie, als het om bureaucratie gaat, tot de absolute 

risicogroep behoort. “Noem een voorbeeld van uitwassen van de bureaucratie, 

en het kan bij u gebeuren,” aldus Verburgt. “U bent als politie groot en verbrok-

keld. En u zit in een merkwaardige spagaat. Aan de ene kant is de politie een 

hiërarchische organisatie met een geweldsmonopolie. Aan de andere kant zit u 

vast aan een soort Rijnlands model dat meer van de sociale academie is. Ja, en 

dan moet je er niet van staan te kijken dat je in een soort hybriditeit terecht komt 

waarin geen mens nog zeker van zijn zaak is.”         

Manager zelf als motor van de bureaucratie
Verburgt onderscheidde vervolgens bureaucratie die van buiten komt 
(de politiek en ketenpartner OM) en die van binnen komt. Over het 
eerste zal hij niet spreken. “Beschouwt u dat als het weer; je hebt het 
te aanvaarden.” Als het om de bureaucratie in de eigen organisatie 
gaat is het van cruciale betekenis dat je op zoek gaat naar de drijvende 
kracht daarachter. Verburgt: “Het heeft geen zin zomaar een aantal 
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regels te schrappen. Als je de motor daarachter niet vindt, zijn die zo 
weer vervangen door andere regels.” De kern van het probleem is 
meestal het gevoel bij managers dat ze eindverantwoordelijk zijn en 
hun werknemers onvoldoende kunnen vertrouwen. Het gevolg is dat 
er controle-mechanismen, procedures en protocollen worden opge-
steld. “Allemaal gedreven door de angst dat dingen niet goed gaan.”

Dader én slachtoffer
“Wat is dus uw rol in het in stand houden en doen groeien van bu-
reaucratie? Laten we eerlijk zijn: u bent allemaal op en top bureau-
craat. Dat u zo hoog bent gekomen, bewijst dat u in staat bent zich 
aan te passen. En u moet zich er van bewust zijn als u in jargon praat, 
dat u voortdurend met elkaar in vergadering bent en ver af staat van 
het werkproces, u daardoor zelf in hoge mate verantwoordelijkheid 
bent voor bureaucratisering. Tegelijkertijd hebt u er ook last van. In 
die zin bent u dus tegelijkertijd dader én slachtoffer. Daar staat tegen-
over dat u als baas de mogelijkheden en de macht hebt om het anders 
te gaan doen.”

ArboNed
Als directeur van ArboNed maakte hij gebruik van de mogelijkheid. 
Toen hij daar werd aangenomen werd zijn baan hem door de men-
sen in de sollicitatiecommissie voorgesteld als een lot in de loterij. 
Verburgt: “Ze zeiden letterlijk: Dit bedrijf is helemaal klaar.” Al snel 
werd hem duidelijk dat de werkelijkheid minder rooskleurig was. “De 
eerste indicatie was toen ik de mensen op de werkvloer voortdurend 
over ‘jullie’ hoorde spreken als ze over het hoofdkantoor spraken. Als 
ze jullie zeggen in plaats van wij, dan weet je eigenlijk zeker dat het 
niet goed zit met een organisatie.”

Een conferentiezaal voor managers
Verburgt verbaasde zich al snel over het groot aantal managers en 
stafmedewerkers. “Er werd binnen ArboNed vooral veel vergaderd, 
overlegd en afgestemd. Als ik het management bij elkaar riep moest 
ik een conferentiezaal afhuren. Het zat dan afgeladen vol. En nooit 
ging het tijdens die vergaderingen over de inhoud, maar altijd over het 
proces en de onderlinge verhoudingen.”
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Cijfers
Na enkele weken werd hem duidelijk dat ook de financiële cijfers veel 
minder gunstig waren dan hem was voorgespiegeld. “De winst was 
werkelijk marginaal, terwijl de tarieven die ArboNed rekende werke-
lijk idioot waren. Bovendien zou binnen enkele jaren de gedwongen 
winkelnering beëindigd worden. Op basis van de cijfers kon je zien 
dat ArboNed op een faillissement afstevende.” Verburgt wist de aan-
deelhouders en de Raad van Bestuur, op basis van de cijfers en door 
met zijn portefeuille te zwaaien, ervan te overtuigen dat hard ingrij-
pen geboden was. “We hebben toen besloten in een keer 450 mensen, 
dat wil zeggen 25 procent van het personeel, op straat te zetten.”

Voor ontslagen managers is geen plaats in het bedrijf
Verburgt besloot tot enkele radicale stappen. “De eerste was het ma-
nagement drastisch terug te brengen. Van de 110 managers bleven er 
vijftien over. Even radicaal greep hij in bij de stafmedewerkers. En 
voor de mensen waar geen plaats meer voor was, werd geen plaats 
elders in het bedrijf gezocht.” Verburgt realiseert zich dat het hard-
vochtig klinkt. “Maar het is wel de manier om een fundamentele ver-
andering te bewerkstelligen. Door deze maatregel had ik bovendien 
de werkvloer meteen mee. Als je zo hard moet ingrijpen, dan moet je 
niet beginnen de managers waar geen plek voor is, posities van men-
sen in de uitvoering te laten verdringen.”

Collectieve doelstellingen stimuleren social support
“Maar,” vervolgde Verburgt, “we zijn nog veel verder gegaan. We 
hebben iedereen in een klein team gezet: van secretaresse, tot psycho-
loog, tot dokter. Al die teams kregen drie doelstellingen: het verbete-
ren van de omzet, de klanttevredenheid en het resultaat. Dus niet tien 
of twintig. Het voordeel van collectieve doelstellingen is dat er social 
support komt; je moet elkaar helpen om de doelstellingen te halen. En 
er kwam sociale controle. Ik schafte de personeelsafdelingen af. Want 
dat is een eeuwig spuitende bron van regels en gelijkschakelingen. 
Net bijvoorbeeld als de functioneringsgesprekken. De medewerkers 
moesten elkaar maar in de gaten houden. Als je dat niet deed ging je 
als team onder water.”
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MT-verbod
“Er waren ook geen chefs, alleen meewerkend voormannen. Zonder 
bevoegdheden. Want zodra er iemand met bevoegdheden is, schuift 
iedereen geroutineerd de verantwoordelijkheden naar die persoon af. 
De paar managers die ik nog had, gingen over ongeveer vijftien teams. 
De eerste opdracht aan hen was: elk team zelfstandiger maken. Ik 
wilde geen eindeloos gepraat. Een heel belangrijke factor was: een 
MT-verbod. Een aantal van de meewerkende voormannen wilden al 
heel snel een keer bij elkaar komen. Om te coördineren, ook al was 
niet duidelijk wat er dan gecoördineerd moest worden.”

Overzicht houden is eenvoudig
“Een veelgestelde vraag is hoe ik overzicht hield. Nou, zo moeilijk 
was dat niet. Om te beginnen voerden veel artsen (en de andere werk-
nemers) elke dag dezelfde handelingen uit, dus die hoefde je echt niet 
bij te houden. De resultaten van de teams publiceerden we. En haalde 
je je drie targets dan kreeg je een bonus. Haalde je een beter resultaat, 
dan kreeg je een iets hogere bonus. Belangrijk is dat we een permanent 
beroep deden op de volwassenheid van de medewerkers. Als je de 
targets niet haalde, en je vroeg geen hulp om problemen op te lossen, 
stond je te kijk als kinderachtig.”

Orthodox leiderschap om vrijheid te geven
“Cruciaal is dat je als leider van een organisatie zeer orthodox bent. 
Want steeds dreigen de motortjes van de bureaucratisering op gang te 
komen. Dus als iemand vroeg: we kunnen als chefs dan toch wel een 
keer per maand dineren, moest je antwoorden: Nee! Of als iemand 
vroeg: waarom kiezen we niet voor vier in plaats van drie targets, dan 
was het antwoord weer: Nee!”

Happy end?
“Tot slot wilt u natuurlijk weten hoe het afgelopen is. We zijn gered. 
Natuurlijk lukte dat ook door knalhard te bezuinigen. Maar ik denk 
ook dat het kwam door een hervonden vitaliteit. Na drie jaar hadden 
we als ArboNed de beste resultaten ooit. Op een gegeven moment 
begon ik me te vervelen en ben ik weggegaan.”
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Voorbij de rouw

Jan Nap

Betekent het verhaal van Verburgt dat bureaucratie per definitie niet deugt 

en dus moet worden afgeschaft? Die conclusie zou Jan Nap veel te ver gaan. 

De programmamanager van de SPL ziet het verhaal van Verburgt vooral als een 

oproep om na te denken over de vraag op welke manier je complexe organisaties 

als de politie nog kunt sturen. 

Weber als uitgangspunt
Als organisatiesocioloog kon Nap in zijn theoretische reflectie niet 
om de het werk van Weber heen. Deze negentiende-eeuwse socioloog 
onderstreepte immers in zijn werk vooral het belang van een goed 
werkende bureaucratie. Weber was in zijn denken een typisch product 
van het verlichtingsdenken. “Het was in zijn ogen de meest rationele, 
meest legale organisatievorm die maar denkbaar is.” Jan Nap somde 
de kenmerken van de Weberiaanse bureaucratie op: “Het werken met 
papieren stukken, een belangrijke rol van ambtenaren, die werken 
in hiërarchische verbanden en onderling een scherpe taakafsplitsing 
kennen. Rationaliteit is de gezagsgrond bij uitstek die leeft in een mo-
derne onttoverde wereld.”

De valkuil van de rationalisten
Nog steeds zullen weinig mensen het belang van het bestaan van bu-
reaucratie ontkennen. “Als we het over een aanval op de bureaucratie 
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hebben dan bedoelen we een aanval op de overbodige bureaucratie,” 
aldus Nap. Als we daar iets aan willen doen, dan dienen we ons al-
lereerst te realiseren dat die regels voortkomen uit redelijke, rationele 
overwegingen. “We hebben het dus over doorgeschoten rationaliteit. 
Niet zelden vanuit de behoefte organisaties van bovenaf tot in detail 
te blijven sturen. De valkuil van de rationalisten is dat ze de moge-
lijkheden om dat te doen overschatten en niet zien dat dit leidt tot 
verwording.”

De postmodernistische kritiek
Nap plaatste de kritiek op de ontwikkeling in het bredere kader van 
de postmoderne kritiek. De kern daarvan is dat het vooruitgangsden-
ken en de maakbaarheid in de loop van de geschiedenis ook op andere 
terreinen is doorgeschoten, en zelfs tot rampen heeft geleid. De grote 
ideologische stromingen van de negentiende eeuw (het socialisme/
communisme, het nationalisme en het liberalisme) hebben allemaal 
een proces van verwording meegemaakt. Het communisme leidde uit-
eindelijk tot de terreur van Stalin en Mao. Het nationalisme tot Hitler 
en de Holocaust. Het liberale geloof in marktdenken zou ons blind 
maken voor de gevolgen voor de ecologie. Nap: “En ook de banken-
crisis kan je daar aan toevoegen.”

Voorbij de rouw
“De postmoderne filosofen spraken over noodzakelijke rouwarbeid. 
Er moest afscheid worden genomen van het kortzichtig gebleken op-
timisme van de moderniteit. De rationaliteit was omgeslagen in haar 
tegendeel. De samenleving bleek toch niet zo makkelijk van bovenaf 
te verbeteren. De dromen van de verlichting bleken niet uit te komen. 
Inmiddels zijn we echter een fase verder. Nap: “We zijn nu voorbij de 
rouw en bezig met de herontdekking van de zingeving.” Ook het pro-
gamma Aanval op de Bureaucratie moet in het licht van die ontwik-
keling worden gezien. “We weten dat de grote verhalen hun kracht 
hebben verloren. Maar we zitten niet bij de pakken neer en zoeken 
een uitweg. Je ziet dat ook op andere manieren zoals de beweging 
rondom de beroepseer, de discussie over het Rijnlands model. Ook 
de SPL-nota ‘herontdekking van een waardevol ambt’ is hiervan een 
voorbeeld.”
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COT-Kramp
Het kenmerk van bureaucratie is dat ze probeert complexiteit de be-
heersen. De fase waarin we nu zitten is dat meer regels, protocollen en 
regels organisaties niet stuurbaarder maken, maar juist het tegendeel 
bewerkstelligen. “De vraag is hoe je de toenemende complexiteit pa-
reert,” aldus Nap. We kunnen er niet zonder meer gerust op zijn dat 
dit op de juiste manier gebeurt. Een gevaar is bijvoorbeeld wat Nap 
omschreef als de COT-kramp. Dus de angst om later in een onderzoek 
als van een COT de schuld in de schoenen geschoven te krijgen. Nap:  
“Als gevolg van de complexiteit bestaat de neiging om, als dingen 
misgaan, het debat daarover te reduceren tot de schuldvraag. Het ge-
volg is dat dan niet in de eerste plaats gepraat wordt over hoe dingen 
beter moeten worden. Bestuurders en managers reageren daar door 
hun aansprakelijkheid zo veel mogelijk te pareren. Dat leidt weer tot 
een nog grotere juridisering.”

Het gevaar van regressie
“Een ander gevaar is regressie. Dat we op de complexiteit reageren 
door een roep om een sterke man en juist meer hiërarchie. Of de kop 
in het zand steken en dus, op het moment dat dingen misgaan, reage-
ren met nog meer regelgeving.” In dit verband stelde hij vast dat het 
proces van vorming van de Nationale Politie niet zonder risico’s is. 
“Een van de grote uitdaging is er voor te zorgen dat het niet tot meer, 
maar tot minder bureaucratie leidt.”
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Reacties

Martin van Bochove MPA, Hoofd Centrum Versterking Opsporing 

(net benoemd tot  Programmaleider Administratieve Lasten Ver-

lichting Nationale Politie):

“We spelen inderdaad zelf een rol in het genereren en in stand 

houden van overbodige bureaucratie. Door oeverloos te mailen, 

aan iedereen cc’tjes te sturen, eindeloos te vergaderen. Dat bete-

kent dat je per meteen kan beginnen om daar iets aan te veran-

deren. Gewoon door kritisch naar je eigen gedrag te kijken en dat 

te veranderen.”

Arthur van Baaren Msc, Hoofd Divisie Regionale Opsporing, Poli-

tie Hollands-Midden:

“Verburgts opmerking dat onze organisaties verslaafd zijn aan 

bureaucratie was een eye-opener. Ik wist wel dat we vaak geneigd 

zijn de anderen de schuld te geven van de overbodige bureaucra-

tie. Maar met zijn opmerkingen dat we er zelf geen afstand van 

willen nemen, vielen voor mij opeens veel dingen op hun plek. Of 

om met Johan Cruijff te spreken: je gaat de dingen pas zien als je 

ze door hebt. Ik kom bijvoorbeeld net van een vergadering van 

onze Strategische Beleidsgroep. Het ging over hoe we met vermis-

singen moeten omgaan. Dan zie je meteen de strijd over de vraag 

of er niet een protocol moet komen. Dan hebben we er straks dus 

nog een bij.”

Mr. Marlies Goldsmits-Brouns, Plaatsvervangend korpschef Politie 

Limburg-Zuid:

“Het is belangrijk de bronnen van overbodige regels goed op ons te 

laten inwerken. Pas als je weet wat die bronnen zijn, kan je gaan 

nadenken hoe je in de richting van een oplossing kan komen. Ei-

gen regels kun je rechtstreeks beïnvloeden (afschaffen), regels die 

van buitenaf worden opgelegd vragen een beïnvloedingstraject 

via andere besluittafels. Ik vond verder zijn vaststelling dat we 

ons niet te snel moeten verschuilen achter systemen en ICT-proble-

matiek, heel scherp.” 
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Hans Fraikin, Senior Adviseur Beleid en Ontwikkeling bij KLPD:

“Als politie zijn we niet in staat om in ons eentje het probleem van 

de bureaucratie op te lossen. Zeker niet op de manier waarop wij 

nu gewend zijn om bureaucratie aan te pakken. Er is een door-

braak vereist, een ommekeer in ons denken.”
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“Je moet gewoon beginnen”

Jos de Blok

Bureaucratie bestrijden? Eigenlijk komt het er gewoon op neer dat je wijkver-

pleegkundigen zo veel mogelijk hun eigen baas laat zijn. Voor de rest moet je het 

simpel houden, zo luidde de boodschap van directeur Jos de Blok van Buurtzorg 

Nederland. In vijf jaar tijd groeide zijn organisatie uit van vier tot 5000 personen. 

De omzet steeg van 360 Euro naar 180 miljoen en in totaal zijn er nu 450 vesti-

gingen. “Maar laten we het niet te veel over cijfers hebben,” zegt De Blok. “Dat 

gebeurt al te veel in onze sector.”

Ontwikkeling bureaucratie
Een drijfveer om met Buurtzorg Nederland te beginnen was de on-
vrede met de ontwikkeling in de thuiszorg. De Blok: “Ik werk al vijf-
entwintig jaar in mijn sector. Eerst als wijkverpleger en later als ma-
nager. Begin jaren negentig zag je een ontwikkeling die slecht uitpakte 
voor onze sector. Het was een periode van schaalvergroting en de 
introductie van marktwerking. Het kruiswerk fuseerde met de gezins-
verzorging. Tot die tijd was het werk van een gemiddelde wijkver-
pleegkundige breed. Die kende iedereen in de wijk en wist wie er bij 
problemen kon worden ingeschakeld. Omgekeerd wisten mensen in 
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een buurt de wijkverpleegkundige te vinden. Alles was heel persoon-
lijk. Sinds het begin van de jaren negentig zie je dat niet de mensen, 
maar de systemen dominant werden. De afstand tussen de verpleeg-
kundigen en hun cliënten enerzijds en de directies groeide. De mensen 
die leiding gaven kwamen ook steeds minder vaak uit de zorg zelf. De 
commerciële bureaus worden vooral gedreven door de wens een zo 
groot mogelijke omzet en winst te realiseren.”

Perverse effecten
“Het gevolg was dat het in de zorg vooral om systemen en de produc-
ten ging. Verpleegkundigen voelden zich steeds minder aangesproken 
op de drijfveren waarmee ze voor hun vak kozen. Cliënten werden 
gereduceerd tot consumenten. Wijkverpleegkundigen tot productie-
arbeiders die zoveel mogelijk geregistreerde handelingen moesten ver-
richten. Het kwam erop neer dat ze steeds meer rijtjes moesten afwer-
ken.” Vooral de werking van de AWBZ werkte volgens De Blok deze 
manier van werken in de hand: de financiering vond daarin plaats op 
basis van handelingen. Een gevolg was dat commerciële zorgbureaus 
probeerden daar zoveel mogelijk van te verkopen. Voor programma’s 
gericht op preventie en op het handhaven van zoveel mogelijk zelf-
standigheden van cliënten was geen ruimte. “Dat is een belangrijke 
oorzaak van de stijging van de kosten van de AWBZ. Het werkt per-
vers.”

Empowerment 1
Buurtzorg Nederland laat zien dat het anders kan. “Het belangrijkste 
uitgangspunt is vertrouwen in de professionals die voor ons werken. 
Het zijn bijna allemaal mensen met hart voor hun vak, die met beide 
benen op de grond staan en wars zijn van poeha. Vaak zijn het mensen 
die de buurt, de mensen en de betrokken instanties goed kennen. Het 
uitgangspunt in de werkwijze van Buurtzorg Nederland is dat we zo 
min mogelijk aan hen opleggen. Waarom zou je bijvoorbeeld van bo-
venaf een protocol opstellen over de 24-uursbereikbaarheid van onze 
teams? Als je het aan de wijkverpleegkundigen overlaat, dan is het 
voor hen vanzelfsprekend dat hun team 24 uur bereikbaar moet zijn. 
En ze zijn uitstekend in staat die vervolgens te organiseren.”
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Zelfsturende teams
De teams zijn inmiddels overal in het land te vinden en vormen het 
hart van Buurtzorg Nederland. Een vestiging bestaat uit teams van tus-
sen de tien en twaalf wijkverpleegkundigen. “Dat blijkt het optimale 
aantal.” De teams hebben geen chefs. De wijkverpleegkundigen spre-
ken elkaar op hun functioneren aan. “De rol van het hoofdkantoor is 
die teams te ondersteunen.” In praktische zin betekent het dat ze een 
klein budget krijgen voor huur van een kantoor (ongeveer 500 Euro 
per maand) en de inrichting. Verder zorgt het hoofdkantoor voor IT 
en telefoonvoorzieningen. Ingewikkelde managementsystemen houdt 
Buurtzorg Nederland buiten de deur. “Op ons hoofdkantoor werken 
25 personeelsleden (variërend van administratief medewerkers tot 
coaches), dat is voldoende.”

Dat wil niet zeggen dat de wijkteams los van elkaar staan. Op de 
website staan tips hoe de teams problemen kunnen oplossen. Verder 
zijn er vakgroepen van experts. “Maar de teams bepalen zelf wat ze 
ermee doen.”

Empowerment 2
Door zich te bevrijden van de druk van het systeem ontstaat de ruimte 
voor verpleegkundigen om na te denken over de inhoud van het vak. 
“En de kern van het vak is niet patiënten wassen en wonden te ver-
binden, maar dat je problemen wil voorkomen en oplossen. De eerste 
vraag is voor ons wat de mensen zelf kunnen en wat er door ons kan 
worden opgevangen. Ons uitgangspunt is dus empowerment te bevor-
deren, in plaats van cliënten afhankelijk maken.”

Die werkwijze wordt ook toegepast bij terminale patiënten. “Als 
je te horen krijgt dat je nog een paar maanden te leven hebt, is dat 
natuurlijk een vreselijke klap. Als je dan meteen voor 24-uur per dag 
hulp aanbiedt, kan je raden wat op dat moment het antwoord is. 
Maar je kunt ook echt het gesprek aangaan. Je kunt vragen wat ze 
voorlopig zelf willen doen. Je kunt vragen wat de mensen om hun 
heen kunnen doen. Onze rol is dan iets meer op afstand. Stap voor 
stap kunnen we ze vertellen waar ze tegen aan kunnen lopen. We 
maken dan duidelijk waarmee we ze dan kunnen helpen.” Het is een 
werkwijze die een beroep doet op de professionaliteit en deskundig-
heid van de verpleegkundige. Je moet dus ook in staat zijn overzicht 
te houden en weten wie je wanneer het beste kan inschakelen. De 
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wijkverpleegkundigen van Buurtzorg Nederland zijn dan ook over het 
algemeen beter opgeleid dan die van andere aanbieders.”

Schijnbare paradox: tevreden klanten door minder te doen
“De werkwijze van Buurtzorg Nederland leidt tot een, op het eerste 
gezicht, paradoxaal beeld. Door de zorgverzekeraar worden we be-
taald op basis van indicaties van wat er voor een patiënt aan hande-
lingen nodig is,” legt De Blok uit. “Wij halen ongeveer 40 procent van 
het maximum. Toch scoren wij het hoogst op het gebied van klantte-
vredenheid. Daaruit blijkt dat het dus onzin is om, zoals gebruikelijk, 
cliënten als consumenten te zien die altijd alleen maar meer willen. 
Cliënten waarderen het als ze zo veel mogelijk als volwassen burgers 
worden behandeld.”

Leiderschapsstijl
De stijl waarmee De Blok leiding geeft sluit aan bij de filosofie dat 
patiënten en verpleegkundigen zo veel mogelijk hun eigen baas moe-
ten zijn. “Management en de stijl van managers kan behoorlijk in-
timiderend zijn. Die van mij is daarom informeel,” vertelt De Blok, 
gekleed in een zwart T-shirt en een zwarte spijkerbroek. “Ik probeer 
zo veel mogelijk aanspreekbaar te zijn. Ik hoef verder geen dienstauto 
met chauffeur. Waarom heb ik die nodig? Om stukken te lezen? Wij 
schrijven weinig nota’s, dat hoeft niet.” Zijn salaris is veel lager dan 
van zijn collega-directeuren.

Verder onderschrijft hij zijn rol als ‘dienend en ondersteunend’. 
Hij probeert zo dicht mogelijk bij de inhoud van het vak te blijven. 
“Ik draai ook af en toe nog steeds mee in de wijkverpleging. Het helpt 
dat de mensen die bij ons werken, zien dat ik weet waarover ik praat 
en bij de zorg betrokken ben. Ik heb er verder geen moeite mee als er 
dingen buiten mij om gebeuren. Bij ons hoor ik soms van initiatieven 
van onze teams waar ik totaal geen weet van heb. In Amsterdam or-
ganiseren ze bijvoorbeeld een rollatorrace en Radio Steunkous (uit-
zendingen op internet met informatie voor patiënten). De betrokken 
teams hebben daarvoor dan alles zelf met de politie en gemeente ge-
regeld.”

“Eigenlijk,” zo vat hij zijn rol samen, “probeer ik mezelf zo veel 
mogelijk overbodig te maken.” Slechts op een punt blijft hij waak-
zaam: en dat is als er bureaucratie en regels dreigen te worden in-
gevoerd. Als voorbeeld noemt hij een discussie over de rol van de 
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vakgroepen. “Daarin zitten mensen die zich op een bepaald gebied 
hebben toegelegd. Die mensen hebben soms het gevoel dat ze niet al-
leen hun expertise moeten aanbieden, maar meteen ook de norm moe-
ten stellen. Dan moet je duidelijk maken dat dit niet de bedoeling is.”

Kwaliteit en controle op kwaliteit
Een van de vragen aan De Blok was hoe er in zijn organisatie werd 
toegezien op de kwaliteit. De Blok vertelde dat hij zich over de kwali-
teit geen zorg maakt. “Veelzeggend is het,” aldus De Blok, “dat er bij 
de klachtencommissie in de vijf jaar dat Buurtzorg Nederland bestaat, 
niet één klacht is binnengekomen. Verder scoort Buurtzorg Neder-
land beter in de klanttevredenheidsonderzoeken dan de concurrentie. 
De kwaliteitscontrole vindt voor een groot deel door de collega’s in 
de teams plaats. Zij spreken elkaar onderling aan op hun werk. In 
sommige gevallen (ongeveer 15 keer per jaar) leidt dat ertoe dat het 
vertrouwen in een collega wordt opgezegd. Elkaar aanspreken werkt 
vele malen beter dan alle van bovenaf gestuurde controlesystemen.” 
Ook leidt deze werkwijze er volgens De Blok toe dat er eerder wordt 
ingegrepen als er dingen gebeuren die echt niet kunnen. Juist in orga-
nisaties die vertrouwen op protocollen en procedures, zie je dat het 
kan gebeuren dat ze dingen jarenlang fout kunnen doen. Kijk naar de 
recente incidenten in de jeugdzorg. Vaak bleken de direct betrokkenen 
op de hoogte, maar het systeem was er niet op ingericht daar iets mee 
te doen.”

Inspiratie voor de politie
Op de vraag wat nu de gouden tip voor de politie is antwoordde 
De Blok: “Dat je gewoon moet beginnen.” Zelf begon hij Buurtzorg 
Nederland met vier medewerkers in een klein kantoortje. “Het leek 
me dat het niet moeilijk was het beter, goedkoper en leuker te doen. 
Wij maakten daarvoor gebruik van de mogelijkheden die er binnen 
het systeem bestonden. Ik denk dat er overal al groene weides zijn, 
plekken waarin mensen manieren vinden om zonder overbodige bu-
reaucratie aan de slag te gaan. Wat me bij de politie wel opvalt is dat 
jullie een verstikkende manier van plannen hebben. En dat er bij die 
planning bijvoorbeeld heel scherp op gelet wordt of het wel conform 
de arbeidstijdenwet is. Ik zou zeggen: ga eerst maar eens doen wat je 
moet doen en kijk dan of het binnen de regelgeving past.”
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Ontsnappen aan vervreemding

Jan Nap

Het verhaal van Jos de Blok riep bij Jan Nap twee associaties op. De eerste was 

de Duitse filosoof Jurgen Habermas. “Die beschreef hoe ordening aanvankelijk 

plaatsvond door onderlinge afstemming, door communicatief handelen binnen 

kleine gemeenschappen. Habermas noemt dat de leefwereld. Daarvan onder-

scheidde hij de met grootschaligheid gepaard gaande moderne systemen, de 

systeemwereld”.

Zelfreferentiële systemen
“Het systeem raakt geleidelijk aan los van mensen en hun onderlinge 
samenwerking. In de systeemwereld gaat het niet meer om onderlinge 
afstemming op basis van gelijkwaardigheid, maar om top down stra-
tegisch handelen. De systemen worden ook langzamerhand ‘zelfre-
ferentieel’. Zo’n systeem verwijst dan niet meer naar de inhoud van 
het vak dat we uitoefenen, maar vooral naar zichzelf. Je ziet allerlei 
HRM- en managementsystemen naar zichzelf verwijzen en autonoom 
groeien. Dat leidt vervolgens tot vervreemding. De systeemwereld 
verdringt de leefwereld. Habermas spreekt van ‘kolonisering van de 
leefwereld’. Opeens is het dan ook niet meer iemand die stuurt. Maar 
‘het’ stuurt. Je hoort dat terug in discussies over bijvoorbeeld de ban-
kenwereld en de ziekenhuiswereld. Het antwoord op de vraag wie 
voor iets verantwoordelijk is luidt dan al snel dat ‘het systeem’ het 
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gedaan heeft. Dat we allemaal het slachtoffer zijn van een anonieme 
kracht.”

Modulair Organiseren
Ook in de organisatiekunde is met dit probleem geworsteld. “In de 
jaren tachtig deed daarom het begrip ‘modulair organiseren’ opgang. 
De zelfsturende teams waren toen heel erg in de mode.” De tweede 
associatie van Jan Nap was daarom met de bestuurskundige Kastelein 
met zijn boek Modulair Organiseren Doorgelicht. “Binnen de politie 
heeft dit denken grote invloed gehad. Wie herinnert zich niet de tijd 
dat we het over zelfbeheer en resultaatmanagement hadden? Waarbij 
je teams had met een integraal management dat zichzelf moest zien te 
bedruipen. Alles vanuit de gedachte dat als je als team verantwoor-
delijk moest zijn voor het resultaat, ook zelf het beheer moest hebben 
over de middelen. Niet alleen de resultaatverantwoordelijkheid, maar 
ook het beheer moest zo dicht mogelijk bij de praktijk georganiseerd 
worden. De teams moesten de ruimte krijgen om, afhankelijk van de 
regionale context, dingen anders aan te pakken.”

Multicentrale aspectspecificatie
Kastelein zocht een antwoord op een probleem wat hij de multicen-
trale aspectspecificatie noemde, legde Nap uit. Daarmee doelde hij 
dat de leider, of de leiding van groeiende lijnorganisaties er meestal 
toe besluiten om onder de top een aantal afdelingen te zetten die een 
deel van haar taken uitvoert. “Je moet dan denken aan een aparte 
HRM-afdeling, een financiële afdeling en bijvoorbeeld een communi-
catieafdeling. En die hebben allemaal hun eigen opvattingen over hoe 
dingen binnen de organisatie moeten gebeuren. Die gaan dan sturen 
op deelaspecten. Want, zo is hun redenering, als je iedereen de eigen 
gang laat gaan, ja waar blijven we dan? Dat vertaalt zich dan binnen 
de kortste keren in allerlei regels en protocollen. Het gevolg is de tra-
gische situatie dat de baas nog wel denkt dat hij leiding geeft, maar de 
afdelingen hun eigen gang gaan. De teams en de vakmensen die ver-
antwoordelijk zijn voor de uitvoering van de eigenlijke taken raken 
volstrekt verstrikt in de aspectsturing. De vervreemding slaat dan toe. 
Dit is een van de gevaren waar we bij de vorming van de Nationale 
politie op moeten letten.”

Kastelein pleitte er voor van MCA (multicentrale aspect specifica-
tie) over te gaan naar CMO (Contractuele multi-organisatie). “Daar-
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mee bedoelde hij dat je de uitvoeringsteams een budget moest geven 
waarmee ze zelf konden beslissen of ze een ondersteunende dienst 
nodig hebben. Het accent werd daarmee dus verlegd naar de mensen 
aan de frontlinie.”

Morele component
Naps conclusie was dat de vervreemding telkens weer leidt tot een 
verlangen naar meer ruimte voor professionals en een terugkeer naar 
de essenties van het vak. Nap merkte op dat hier ook een sterke mo-
rele component speelt. “Ergens in zijn verhaal zei Jos de Blok over 
de praktijken in de zorg dat iets gewoon niet deugt. Dat is heel be-
langrijk. Want daaruit sprak een verontwaardiging die voortkwam uit 
echte betrokkenheid bij zijn vak.”

Ontsnappen aan hardnekkige processen
Een andere conclusie die Nap trok is dat er sprake is van ‘hardnek-
kige bureaucratiseringprocessen’. Nap: “Ik denk dat bij bijna iedereen 
die ergens de baas wordt een neiging bestaat om te proberen greep 
te krijgen op de situatie. Je valt dan gemakkelijk voor de verleiding 
om te denken in termen van disciplinering. Een andere neiging van 
mensen met een deelverantwoordelijkheid is de dingen vooral vanuit 
het perspectief van de eigen functie te zien. Dus ze zien het bedrijf dan 
vanuit het perspectief van financiën, HRM. Bij de politie zag je dat de 
teamchefs vaak de neiging hadden zich vooral te focussen op deelas-
pecten, zoals het beheer van het pand, of het beheer van de spullen. 
Vaak deden ze dat omdat ze essentiële onderdelen van hun eigen vak, 
bijvoorbeeld het leggen van contacten in de buurt, te moeilijk vonden. 
Dus vluchtten ze naar een rol van spullenbaas. Het bijzondere van het 
verhaal van Jos is dat hij een manier heeft gevonden aan deze proces-
sen te ontsnappen zonder te centraliseren. Bij Jos staat echt het vak 
centraal.”
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Reacties

Drs. Philip Dekkers, Projectleider Meldkamer Ministerie van Veilig-

heid en Justitie:

“Het verhaal van Jos is inspirerend en de essentie die ik eruit 

haalde wil ik graag vasthouden: zoek naar de eenvoud als je het 

gevoel hebt dat het te technocratisch wordt. Dus: geen ingewikkel-

de mechanismen, geen callcenters en geen ingewikkelde beleids-

stukken en beheersconstructies. Natuurlijk zijn er ook verschillen 

tussen de politie en de zorgsector, maar de principes achter het 

verhaal, daar kan ik wat mee.” 

Mr. Ingrid Zwaag, Programmamanager dag 1, Bureau Kwartier-

makers  Nationale Politie:  

“Natuurlijk werkt Jos de Blok onder heel andere omstandigheden. 

Hij kon met een nieuwe organisatie beginnen, terwijl wij een be-

staande moeten ombouwen. Aan de andere kant zijn we teveel 

geneigd om de verbeteringen te zoeken in de dingen die heel 

moeilijk te veranderen zijn. Op een van onze intervisiebijeenkom-

sten hadden we het bijvoorbeeld over de ICT-systemen waar je te-

genaan loopt als je overbodige bureaucratie wilt aanpakken. De 

kunst is om dan niet bij de pakken neer te zitten, maar gewoon 

te beginnen met in je kleine omgeving dingen uit te proberen. En 

dus geen superambitieuze oplossingen te zoeken.”

Drs. Gertrude Graumans EMPM, districtschef Noord Politie Rotter-

dam-Rijnmond (opgetekend na werkbezoek):

“Wij waren erg onder de indruk van het verhaal van Jos de Blok. 

Vooral het concept van de zelfregulerende teams sprak ons erg 

aan. Daarom koos ik voor een werkbezoek aan kantoor Buurtzorg 

Nederland in de Rotterdamse Tarwewijk.

“Ook als politie hebben we te maken met topdownsturing en over-

bodige regels. Begrijp me goed: ik ben niet tegen regels en syste-

men. Ook bij Buurtzorg Nederland bleken die te bestaan. Je moet 

je altijd de vraag stellen of je voldoende ruimte hebt je eigen keu-
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zes te maken, en of dus regels en bureaucratie niet te veel zijn 

gaan klemmen.”

Mr. Marylène Koelewijn, Regionaal plv. hoofdofficier van justitie, 

parket Limburg (opgetekend na werkbezoek):

“Het werkbezoek stimuleerde me kritisch na te denken over hoe wij 

ons werk organiseren en  bij de vanzelfsprekendheid waarmee we 

verantwoordelijkheden bij managementlagen en niet bij de uit-

voerders leggen. Ik vraag me bij bijna elk overleg af waarom we 

het doen zoals we het doen. 

“Het voorbeeld van Buurtzorg Nederland heeft me als leidingge-

vende beïnvloed. Ik heb de neiging om bovenop de uitvoering te 

zitten. Nu zeg ik vaker: meld je alleen als je écht een beslissing van 

mij nodig hebt of als dingen anders gaan dan we hebben afge-

sproken met elkaar.” 

Mariëtte Christophe MPA, Landelijk Programmaleider Huiselijk 

Geweld: 

“Laten we gewoon beginnen! Elke dag weer komen burgers in 

aanraking met de politie, vaak voor het eerst. Wat let ons om net 

als Buurtzorg Nederland vanaf morgen dingen anders te gaan 

doen?”
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Spookrijder

Jos Lamé

Als professional in de (semi-)publieke sector moet je tegen de stroom in dur-

ven gaan, zegt Jos Lamé. Zelf deed hij dat als directeur van de Riagg Rijnmond. 

Niet voor niets heette het boekje dat hij samen met enkele geestverwanten naar 

aanleiding van zijn ervaringen als Riagg-directeur vorig jaar publiceerde Spook-

rijders in de Zorg. Lamé: “Ik zie niets in het idee van veel politici en managers dat 

alles in de zorg en hulpverlening onder één visie, of één regie moet vallen.” Dat 

idee leidt inderdaad tot meer bureaucratie. Maar dat is volgens Lamé lang niet 

het enige, of zelfs voornaamste, bezwaar. Dat is in de eerste plaats de opgelegde 

eenvormigheid. 

Verscheidenheid
“Er moet juist ruimte zijn voor verschillende zienswijzen en manieren 
van aanpak,” aldus Lamé. Het gaat hem dan niet alleen om de ruimte 
voor professionals om hun vak naar eigen inzicht te kunnen uitvoe-
ren. Hij vindt ook dat je burgers de ruimte moet geven om binnen het 
aanbod te kiezen wat bij hem of haar past. “Helaas hoort het bij het 
huidige politieke klimaat die verscheidenheid, onder het motto dat 
de aanpak ‘sluitend’ moet zijn, steeds meer in te perken.”  Bovendien 
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vindt hij dat er checks and balances moeten zijn. Zeker als politici 
geneigd zijn diep in te grijpen in de privacy en leefwereld (zoals ge-
dwongen uithuisplaatsing) van burgers.

Meldcode huiselijk geweld
Met zijn visie kwamen Lamé en het Riagg Rijnmond een paar keer 
hard in aanvaring met de vertegenwoordigers van politiek en bestuur. 
Een van de kwesties waarmee hij de landelijke media haalde was zijn 
weigering de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld te onderteke-
nen. “Wij waren niet tegen het inroepen van deskundigen,” legt hij 
uit. “Maar het opleggen van een meldplicht, zoals in de meldcode 
stond, klopte van geen kant. Daarmee zouden onze psychiaters en 
therapeuten tot opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente zijn 
gemaakt.” De politiek reageerde furieus op de weigering. De Rot-
terdamse wethouder Jantine Kriens (van volksgezondheid, welzijn, 
maatschappelijke opvang) kwalificeerde het Riagg Rijnmond als 
‘spookrijders in de zorg’, vandaar de titel van het boek, en besloot een 
subsidie van drieënhalve ton Euro in te trekken. Het Riagg Rijnmond 
stapte naar de rechter, en wist die er uiteindelijk van te overtuigen dat 
de opgelegde boete ‘disproportioneel’ was. 

Fusiedwang
Een paar jaar eerder kwam hij hard in aanvaring met het ministerie 
van VWS. Met zijn organisatie weigerde hij mee te doen aan de fusies 
van de Riaggs die overal in het land werden afgedwongen. “Wij zijn 
inmiddels de enige van de 60 Riaggs die zijn overgebleven. Het ging 
helemaal uit van het idee dat er meer samenhang moest zijn en dat de 
manier om die te bereiken was instellingen te laten fuseren. Ik vond de 
fusies een slecht idee. Op de eerste plaats omdat het heerlijk is om heel 
weinig contact met anderen te hebben. Dan kun je tenminste gewoon 
je werk doen. En op de tweede plaats omdat het leidt tot bureaucrati-
sering. Maar we namen wel een risico met het verzet tegen het beleid. 
Een van de sancties die toenmalig minister Borst van VWS tot haar 
beschikking had was de intrekking van de erkenningsvoorwaarden 
(d.w.z. opheffing Riagg Rijnmond). Maar zo ver kwam het niet. Bij 
mijn weten is de hele zaak nooit op haar bureau terecht gekomen.”
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Rif-project
Een ander conflict met het bestuur ging over het zogeheten Rif-pro-
ject. Een van de problemen waar het Riagg tegenaan liep was dat 
een aantal patiënten in Marokko in een diepe crisis raakten. Vaak 
gebeurde dat omdat ze onder druk van familie waren gestopt met 
medicijnen. De oplossing van het Riagg was twee medewerkers (met 
een Marokkaanse achtergrond) naar het Rif-gebergte te sturen. Daar 
gaven ze onder andere voorlichting aan de familie. Maar ze namen 
ook ‘een kofferbak vol medicijnen’ mee. Het bleek volgens Lamé ui-
terst effectief en goedkoop. “We voorkwamen dat we patiënten na 
terugkeer maandenlang moesten behandelen.” Vanuit Leefbaar Rot-
terdam brandde de kritiek los over deze hulp aan ‘vakantievierende 
Marokkanen’. “Ook toenmalig minister Hoogervorst veroordeelde 
onze aanpak en dreigde die zelfs te verbieden. Zijn topambtenaren 
waarschuwden: ik zou de minister maar niet boos maken. Toch beslo-
ten we het project door te zetten. Het loopt nog steeds.” 

Het denken van 1820
Vanuit zijn ervaringen onderscheidde hij een aantal patronen waar-
mee hij als professional te maken krijgt. “Ik spreek vanuit de zorg. 
Maar het gaat om ontwikkelingen waar men in sectoren als de volks-
huisvesting of de politie mee te maken heeft.” Een van de belangrijk-
ste is dat bij de overheid gedacht wordt vanuit de metaforen  van de 
industriële revolutie.  Wie in deze metaforen denkt, ziet alles als een 
fabriek uit 1820, legt hij uit. “Met een stoommachine, een kracht-
bron, met een daaraan gekoppelde productieketen. Een andere meta-
foor komt voort uit het Tayloriaanse denken. “Dat wordt gekenmerkt 
door een strikte scheiding tussen denken en doen. Alles gaat volgens 
het schema denken-instructie-doen-evaluatie-denken.” Een systeem 
dat volgens Lamé alsmaar in steeds verfijndere vorm wordt herhaald, 
zonder ooit het gewenste resultaat te behalen. 

De kern van het werk van professional
“Binnen deze metaforen ben je als professional, of als organisatie van 
professionals, dus een radertje in het netwerk. Iemand die volgens 
vast omlijnde instructies werkt.” En dat gebeurt dan in een wereld 
die je voor 100 procent geacht wordt te kennen. Maar een kenmerk 
van het werk van een professional, of die nu bij het Riagg werkt, of 
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de politie is volgens Lamé nu juist ‘dat je elke keer weer voor verras-
singen komt te staan’. 

Bovendien gaat de metafoor van een enkele machine niet op. “In 
ons vak heb je te maken met professionals met hun eigen opvattingen 
en een eigen dynamiek van hun vak. Een mooi voorbeeld is een con-
flict dat tussen ons en de politie kan ontstaan als een psychiatrische 
patiënt wordt opgesloten. Vanuit onze optiek kunnen we zeggen dat 
het het beste is zo iemand vrij te laten. Terwijl de agenten zeggen: ben 
je nou helemaal gek geworden? Weten jullie hoeveel overlast hij ver-
oorzaakte en hoeveel moeite het kostte hem hier te krijgen? De kunst 
is op een constructieve manier met dat soort verschillen om te gaan.”

De cirkels van Stonehenge
De oproepen tot ordening en nieuwe systemen hebben vooral een ri-
tuele betekenis, vindt Lamé. “Het is een manier om het onbeheersbare 
toch te beheersen.” Hij vergelijkt de vlucht in steeds meer regels met 
de rituelen uit de vroege oudheid. Die wanorde bestaat nog steeds. 
“Want helaas zal bijvoorbeeld nooit voorkomen kunnen worden dat 
er drama’s plaatsvinden zoals de moord op Géssica. Maar als een 
soort ritueel worden dan regels en meldcodes opgesteld om de illusie 
van beheersbaarheid in stand te houden. Je kunt het gerust vergelijken 
met het aanleggen van de cirkels van Stonehenge.

“Vooral in onzekere tijden en bij een complexe problematiek is 
regelmatig sprake van een inadequate reactie om met die onzekerheid 
om te gaan. De onzekerheid wordt dan eigenlijk ontkent. Mensen 
roepen om eenheid en om duidelijke uitspraken terwijl die per defi-
nitie dan juist niet te geven zijn. Die begrijpelijke, maar oneigenlijke 
behoefte krijgt dan vaak vorm in grote, centraal aangestuurde orga-
nisaties onder het motto: één visie en één regie. De metaforen die dan 
vaak gebruikt worden zijn: de strijd tegen het kwaad, oorlog tegen 
een gemeenschappelijke vijand, snelwegen met een enkele spookrijder, 
kloven die overbrugd moeten worden, treinen die op de rails moeten 
blijven, enzovoort. Gedetailleerde regelgeving moet dan bewaken dat 
die eenheid van handelen ook echt plaatsvindt. Het zou het juist dan 
een betere reactie zijn om te erkennen dat er uiteenlopende opvat-
tingen zijn over wat de beste aanpak is. Hoe pijnlijk het ook is om 
onzekerheid onder ogen te zien.”
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Diskwalificatie professionals
Een ander patroon is een terugkerende diskwalificatie van professio-
nals. “Gemakkelijk wordt na een incident door politici geroepen dat 
‘de hulpverlening’ of ‘de politie’ heeft gefaald.” Lamé citeerde een 
uitspraak van de voormalige Rotterdamse wethouder Geluk (van on-
derwijs) na de gewelddadige dood van het meisje Géssica (in de media 
Het Maasmeisje genoemd). Hij zei in een interview: ‘Rotterdam kent 
wel 600 Gessica’s. Hun leven loopt gevaar door langs elkaar heen 
werkende hulpverleners.’ Het is werkelijk onvoorstelbaar dat een ver-
antwoordelijk wethouder zo’n uitspraak in de mond durft te nemen.”

Nog een voorbeeld van diskwalificatie van professionals was het 
rapport ‘Naar een klantgerichte Zorg’ van het ministerie van VWS. 
Lamé: “De suggestie van de titel was dus dat tot dat moment blijk-
baar niemand in het belang van die patiënten dacht. Dat al die mensen 
in de zorg, blijkbaar ook degenen die nachtenlang diensten draaiden, 
alleen maar voor hun eigen belang werkten. En dat er dus ambtenaren 
nodig waren om ervoor te zorgen dat ze eindelijk eens naar het belang 
van die patiënten gingen kijken. Helaas is sindsdien iedereen elkaar 
gaan napraten dat de zorg nu ‘eindelijk’ eens klantgericht moet wor-
den en dat dit een hele revolutie in de zorg zou betekenen.”

Domeinoverschrijdingen andere spelregels
Een term die Lamé gebruikte was ‘domeinoverschrijding’. Lamé: 
“Mevouw Kriens vind ik een fantastisch mens hoor, maar ze moet niet 
willen bepalen hoe we ons werk moeten doen. Van de inhoud zorg- en 
hulpverlening heeft ze namelijk geen verstand. Daarmee zouden ze 
zich dus niet moeten willen bemoeien.” Ook bij de verzekeraars en 
vanuit het bestuur bestaat een neiging tot domeinoverschrijding. “Ze 
suggereren dat zij wel en de professionals in de sector niet weten hoe 
je de zorg moet organiseren en sturen.” 

“Het probleem waar je dan mee te maken krijgt,” zo analyseert 
Lamé, “is dat je als professional de spelregels van anderen opgelegd 
krijgt. Vergelijk het met een voetbalteam die gedwongen wordt vol-
gens de spelregels van het hockey te spelen. Bij de spelregels van de 
politiek hoort tegenwoordig dat je in geval van crisis belooft maatre-
gelen te nemen waardoor je echt alles onder controle hebt. De verze-
keraars willen in de eerste plaats de zorg zo inrichten dat ze de kosten 
kunnen beperken.”
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Waar professionals last van hebben
Aan het eind van zijn verhaal komt Lamé terug op het thema bureau-
cratie. “Kort gezegd zijn er dan drie manieren waarop je last van bu-
reaucratie kan hebben. In het eerste geval is er sprake van een redelijk 
standaardprobleem of situatie die het hoofd moet worden geboden. 
Over de aanpak is overeenstemming. Maar de uitvoerders hebben last 
van de (deels overbodig geworden) opgestapelde regels.

“In het tweede geval is er geen sprake van een standaardprobleem. 
Het gevolg is dat er verschil van mening bestaat over de aanpak. 
Daarin spelen wetenschappelijke paradigma’s en verschillen tussen 
beroepsgroepen een rol. De ene professional kan dan last hebben van 
de regels en de werksetting die horen bij het andere domein. 

“In het derde geval is er niet gewoon sprake van een meningsver-
schil tussen domeinen. Nee, de spelregels van de ander worden profes-
sionals afgedwongen, zoals het geval was met de Meldcode Huiselijk 
Geweld. Bestuurders of bijvoorbeeld verzekeraars sluiten dan een co-
alitie met het volk, de gebruikers, de ouders/leerlingen, de patiënten. 
De campagne krijgt dan de boodschap: alle leed had u bespaard kun-
nen worden als de professional niet had gefaald. Zij werken verkeerd. 
Door de invoering van nieuwe regels zal alles beter gaan. De profes-
sionals hebben dan niet alleen last van regels die niet passen in hun 
beroepsuitoefening, maar ook van de verslechtering van de relatie met 
en het ontstaan van onterechte verwachtingen bij de doelgroep waar 
ze een goede relatie mee moet opbouwen.”

De kunst van het conflicteren
Wat Lamé verbaast is het gemak waarmee hulpverleners zich laten 
diskwalificeren. Een veel gehoorde uitspraak van professionals zelf 
als de kritiek weer eens op hen losbarst of een of ander megalomaan 
bureaucratisch stelsel is bedacht: ’Laten we eerlijk zijn: we hebben er 
ook zelf een potje van gemaakt’. Lame: “En van die opmerking blijkt 
een intimiderende werking uit te gaan. Blijkbaar zijn we bang dat je 
alle stront over je heen krijgt als je niet meedoet aan zo’n collectieve 
schuldbekentenis. Er is veel te veel een houding van: Als je geschoren 
wordt, moet je schuld bekennen.”

Lamé behoort tot de paar eigenwijzen die wel protesteren. Hij is 
zelfs niet bang is naar de rechter te stappen. Misschien helpt het dat 
hij professioneel gezien in twee werelden leeft. “Naast mijn werk in 
Rotterdam, ben ik verbonden aan de Stolte leergang voor leidingge-
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venden in de zorg in Tilburg,” vertelt hij. “De enige opdracht die ik 
bij mijn aanstelling kreeg was eens iets anders te verzinnen”. Het gaf 
hem de gelegenheid een groep mensen om zich heen te verzamelen, 
variërend van politicologen, filosofen, tot dwarse architecten. Zij sti-
muleerden en adviseerden hem onder andere om te experimenten met 
het creatief omgaan met conflicten. ‘Conflicteren met lol’, noemt hij 
het. Hun adviezen gaven hem de moed soms door te zetten. Uit hun 
kring komen ook de auteurs van Spookrijders in de Zorg. 

De bühne
Maar hij wil het niet mooier maken dan het is. “Toen wij openlijk be-
sloten niet mee te doen brak de hel los. In de gemeenteraad werd mijn 
aftreden geëist en ik vertelde al dat een belangrijke subsidie werd in-
getrokken. Achteraf is het Riagg door de rechter in het gelijk gesteld. 
Maar vooraf rekenden we daar niet op.” Aan de andere kant ontkom 
je er, in het huidige politieke klimaat, niet aan om het gevecht soms 
op de bühne uit te vechten.“ Ik moet wel zeggen dat ik het geluk had 
met een Raad van Toezicht die me op beslissende momenten steunde. 
Helaas is dat niet altijd gebruikelijk.”
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Over conflicten, metaforen en 
het nut van hypocrisie

Jan Nap

Het eerste begrip dat Jan Nap bij het luisteren naar Jos Lamé te binnen schoot 

was ‘optimaal conflictniveau’. “Dat begrip is gemunt door de Vlaamse psycho-

loog Filip Vandendriessche,” aldus Nap. “Jos Lamé zegt niet bang te zijn voor 

conflicten, er zelfs van te houden. Maar de vraag voor hem is hoe je die op een 

constructieve manier kunt aangaan. Dat is ook een vraag die voor de politie rele-

vant is. Ik denk dat we  soms te conflictmijdend zijn; zowel intern als in relatie tot 

het bestuur en de ketenpartners.”

Nationale Politie
“Een tweede associatie die ik natuurlijk had was met de Nationale 
Politie,” ging Jan Nap verder. “Een van de dingen die bij de discus-
sie daarover steeds wordt gezegd is dat er een systeembreuk komt. 
Het nieuwe systeem moet zich kenmerken door eenheid, eenduidig-
heid, het schouder aan schouder optrekken, samenhang en het ein-
delijk hebben van een heldere lijn. Je kan dus wel zeggen dat het hele 
denken achter de Nationale Politie op gespannen voet staat met het 
denken van Lamé. Het is daarom goed om nog eens na te denken 
over de betekenis van wat hij zegt. Lamé spreekt over onvermijdelijke 
veelheid en verschil. Hoe kan je bij de ontwikkeling van de Nationale 
Politie recht doen aan de noodzaak in je organisatie diversiteit te laten 
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bestaan? Telkens gaat het om de vraag op welke wijze de complexiteit 
hanteerbaar gemaakt wordt. En ook over de vraag hoe je, gegeven de 
complexiteit geloofwaardig blijft. De belofte om de problemen van 
het samen leven echt op te kunnen lossen, staat op gespannen voet 
met wat er mogelijk is.” 

Oefenen met andere metaforen  
“Een daarmee samenhangende vraag die Lamé oproept is wat een 
organisatie eigenlijk is. En hoe die zich verhoudt tot haar omgeving. 
Wordt er samenhang of orde gesuggereerd die in werkelijkheid he-
lemaal niet bestaat of kan bestaan? Dus we zouden op het diepste 
niveau moeten proberen te analyseren welk beeld we van organiseren 
en organisatie hebben.” Nap vond daarin de opmerkingen over de 
betekenis en de risico’s van het gebruik van metaforen zeer relevant. 
“Een van de auteurs die zich in dit vraagstuk verdiepte is de Canadese 
auteur Gareth Morgan. Hij schreef in zijn boek Images of Organiza-
tions onder andere over de metafoor van de machine die voor orga-
nisaties wordt gebruikt. Regels blijken voor een deel voort te komen 
uit de gehanteerde metaforen,” concludeert Nap. “Een voorbeeld van 
zo’n machinemetafoor is het idee bij de politie dat er een soort dash-
board moet zijn, waarop alles wat de politie doet en relevant is, voor 
de top zichtbaar en bestuurbaar moet zijn. Zo’n panoptische bena-
dering, waarin je van één plek alles kunt overzien, leidt gemakkelijk 
tot verfijning van de verantwoordingsregels en daarmee tot heel veel 
bureaucratie. Als dat gepaard gaat met het streven naar risicoreductie 
kom je uit bij wat de Italiaanse filosoof Gianni Vattimo de ‘kolonise-
ring van de toekomst’ noemt. Dat is een tragische vergissing.” Nap 
vervolgt: “We moeten kritisch nadenken over de manier waarop me-
taforen werken. Niet alleen omdat ze je op het verkeerde been zetten. 
Want het gebruik van metaforen blijkt productief. Misschien is het 
een idee om, als we organisaties willen veranderen, te oefenen met 
andere metaforen.” 

Soll versus ist
Wat hem verder aansprak was de opmerking van Lamé dat hij niet 
zoveel belangstelling had voor strategische beleidsvisies, maar veel 
meer met hoe zijn organisatie op dat moment functioneerde. “Dat is 
ook een punt dat in onze eigen (SPL-)visie op leiderschap aan de orde 
kwam. Het ging daar om de notie dat je je minder door het ‘soll’ en 
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het ‘soll sein’ moet laten leiden, maar meer door het ‘ist’. Want dan 
heb je het over je werk als professional in de praktijk. Dat betekent 
echter beslist niet dat je de ambitie moet opgeven om de kwaliteit en 
effectiviteit van je werk te verbeteren,” vindt Nap. “Dat doe je alleen 
niet door een zoveelste beleidsvisie en blauwdruk, maar door terug te 
keren naar de vraag wat de essentie van je vak is.”

Organization of Hypocrisy
Een volgende associatie bij het verhaal van Lamé was het boek ‘Or-
ganization of hypocrisy’ van Nils Brunsson. “Die analyseert dat in 
organisaties de top en de uitvoering vaak met de ruggen naar elkaar 
staan. Ze kennen hun eigen primaire processen. De top is druk bezig 
met zeer complexe taal, plannen en besluiten de buitenwereld tevre-
den te houden. De plannen zijn er niet om in de praktijk uit te voeren, 
maar ze zijn als zodanig zinvol. Ze hebben een functie in de externe 
politieke legitimering. Daar tegenover staan de uitvoerders die bezig 
zijn met het dagelijkse werk. De hypocrisie bestaat er dan uit dat men 
net doet alsof het geformuleerde beleid en de uitvoering met elkaar te 
maken hebben. Brunsson benadert dat vervolgens heel pragmatisch. 
Volgens hem moet je de kloof tussen uitvoering en beleid niet proble-
matiseren, maar juist benutten.” 
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Reacties 

Drs. Michiel van Hattem, Hoofd Staf Bedrijfsvoering Politieacade-

mie:

“De les die ik heb getrokken is dat je als manager en baas het lef 

moet hebben om nee te zeggen. Dat is de enige manier om overbo-

dige bureaucratie buiten de deur te houden. Te vaak hebben we 

de neiging om toch te gaan meebewegen.”

Drs. Jaco  van Hoorn MPA, Plv. korpschef, Politie Hollands-Midden:

“Het voorbeeld van Jos Lamé kan de politie inspireren. Ook wij 

hebben te maken met inmenging in onze professionele ruimte. Bij-

voorbeeld als vanuit Den Haag te gemakkelijk wordt geroepen dat 

de politie ‘harder’ of doortastender moet optreden.” 

Mr. Geke Bruins Slot MBA, regionaal afdelingshoofd Maatwerkza-

ken, Arrondissementsparket Noord Nederland i.o.:

“Zowel het OM als de politie zou meer een cultuur van tegenspraak 

moeten ontwikkelen. Wellicht is het niet zo vreemd dat die er niet 

is. We zijn organisaties die van uit onze maatschappelijke rol 

hechten aan het gehoorzamen aan de wet. Bovendien kennen we 

(nog) weinig variëteit in de stijl van sturen. Onze organisaties 

zijn vaak nog sterk hiërarchisch.”

Mr. Maarten Hemelaar MPA, Hoofd Afdeling Onderzoek en Vervol-

ging, Regioparket Utrecht-Lelystad:

“Vooral zijn oproep om het lef te hebben tegen de stroom in te dur-

ven gaan als professional en te waken voor de verscheidenheid in 

de uitvoering sprak me aan. Een belangrijke conclusie die ik op 

basis van alle verhalen voor de toekomst trek is dat als we aan 

nieuwe structuren bouwen, niet meteen alle aandacht gericht 

moet zijn op de vraag hoe je de organisatie aanstuurt. Maar dat 

je bewust ruimte moet laten aan verscheidenheid.”
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Drs. Mart Verheijen EMPM, Chef Beleid Onderzoek & Control, Poli-

tie Limburg-Noord: 

“Binnen de nieuwe grote Nationale Politie moeten we toe naar 

meer kleinschaligheid. Zonder kleinschaligheid zijn er immers 

geen verschillen. Een kleinschaligheid die maakt dat politiemen-

sen elkaar weer leren kennen en elkaar aanspreken (zoals ook Jos 

de Blok duidelijk maakte). Die politiemensen uitnodigt om ont-

moetingen aan te gaan met de bewoners van hun eigen gebied 

zodat een verbondenheid ontstaat tussen team en werkgebied.”



48

Het begint niet met de zaak op 
orde brengen

Liesbeth Vos

Een aanval op de bureaucratie? Dat zijn woorden die Liesbeth Vos niet snel in 

de mond zal nemen. De voorzitter van het College van Bestuur van het Friesland 

College benadrukt dat regels, procedures en systemen nuttig kunnen zijn. Waar 

het dus om gaat is de overbodige bureaucratie, en vooral het soort bureaucratie 

dat je hindert in de uitvoering van je werk. Om die te identificeren moet je om 

te beginnen weten waar je heen wilt, zegt de bestuurder van de instelling die 

zich richt op het beroepsonderwijs. “Vaak willen managers de zaak eerst op orde 

brengen. Als alle systemen dan op orde zijn, denken ze dat er ruimte is voor ver-

nieuwing. Mijn stelling is dat het een nooit los van het ander gezien kan worden. 

Je moet er integraal aan werken.”

Het begint met een visie
Het verhaal van Liesbeth Vos begint daarom met haar visie op on-
derwijs. Die zet ze kracht bij met twee videofilmpjes. Een waarin de 
Britse onderwijskundige Ken Robinson wordt opgevoerd. Hij geeft 
een radicale kritiek op het onderwijssysteem. Dat is volgens hem nog 
altijd ingericht volgens principes die dateren uit de negentiende eeuw. 
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In plaats van de creativiteit en het eigen initiatief te stimuleren, wor-
den jongeren volgens aloude Tayloriaanse principes gedisciplineerd 
en ontmoedigd, zo vindt Robinson. De andere videofilm is van de 
Mac Arthur Foundation. Daarin wordt betoogd dat onderwijs veel 
meer moet zijn dan het overdragen van kennis. Als je jongeren wilt 
voorbereiden op de 21e eeuw moet je ze leren zich aan te passen aan 
snel veranderende omstandigheden, creatief te zijn, communicatieve 
vaardigheden te ontwikkelen, gebruik te maken van nieuwe media, 
kunnen samenwerken en dat ze tijdens hun loopbaan moeten blij-
ven leren. Dit alles kan het beste, aldus de boodschap in de video, 
door interactie tussen de buitenwereld (samenleving, bedrijfsleven) en 
school. (zie: http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U en 
http://prezi.com/8dfp_7i2zngd/politieacademie/)

Praktijkgestuurd leren
“Wij nemen afstand van het traditionele onderwijs”, aldus Vos. “Dat 
is meestal gebaseerd op vooraf geprogrammeerde inhoud. Veel theo-
rie, af en toe afgewisseld met een stage.” Het Friesland College denkt 
dat ze haar leerlingen (10.000 in het MBO en 3.000 in het volwas-
senenonderwijs), daarmee onvoldoende voorbereidt voor de arbeids-
markt, of de eisen die bijvoorbeeld in het HBO worden gesteld. Daar-
om kiest het Friesland College ervoor het leerproces zoveel mogelijk 
in de praktijk en in samenwerking met de (permanent veranderende) 
praktijk te laten plaatsvinden. “Het leren en werken in bedrijven mo-
tiveert  leerlingen enorm. Daar wordt ze duidelijk dat wat ze leren er 
echt toe doet. Wat de perspectieven zijn en wat je nodig hebt op de 
arbeidsmarkt.” 

De visie van het Friesland College vervat Vos in de term prak-
tijkgestuurd leren. Vos: “Alles draait bij ons om de interactie tussen 
bedrijven, leerlingen en docenten. Als die goed is, dan heb je goed on-
derwijs. We hebben het daarom in het onderwijs over de gouden drie-
hoek.” Het gaat daarbij overigens om meer dan stages voor leerlin-
gen. Bedrijven, maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen worden gebruikt 
als leerplekken. Vanuit die bedrijven is er input voor het onderwijs. 
Ook docenten draaien daar mee, terwijl omgekeerd mensen uit de 
praktijk gastdocent zijn. De muren tussen scholen en omgeving zijn 
dus geslecht. 
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Bureaucratische belemmeringen: extern gedreven
Maar overbodige bureaucratie en regels maken het in de praktijk 
brengen van de visie soms lastig, vindt Vos. Ministers en Kamerleden 
eisen bijvoorbeeld de garantie dat de MBO-leerlingen minstens 850 
uur per jaar les krijgen van bevoegde leraren. De onderwijsinspectie 
ziet er streng op toe dat dit gebeurt. “Dat leidt tot bizarre situaties,” 
vertelt Vos. “In onze Zorgacademie krijgen leerlingen onder andere 
les van chirurgen. Dat vinden niet alleen de chirurgen leuk, vanwe-
ge de onbevangen vragen die ze krijgen, maar vooral de leerlingen. 
Tijdens de lessen leren ze veel meer dan in de klas. Maar de onder-
wijsinspectie wil dat niet als echte onderwijsuren meetellen, omdat 
de chirurgen geen onderwijsbevoegdheid hebben.” Het is slechts één 
voorbeeld van de vele richtlijnen waarmee het beroepsonderwijs te 
maken heeft. “Bij de onderwijsinspecties telt niet het resultaat van het 
onderwijs,” zegt Vos, “maar of de opleidingen goed zijn omschreven 
en of de urentabellen kloppen. De belangrijkste drijfveer voor de con-
trole is wantrouwen. Het idee dat wij er een puinhoop van maken als 
we niet op al die richtlijnen worden vastgepind.”

Geen Don Quichotte
Vos toont zich voor een deel somber over de dynamiek die veel van 
de procedures en regels veroorzaakt. “Je ziet het aantal controles 
toenemen,” vertelt ze. Vos beschrijft een medialogica waarin na elk 
incident, misstand, of vermeende misstand, vanuit politiek en media 
om nog meer regelgeving en controle wordt gevraagd. Voor een on-
derwijsinstelling is het niet gemakkelijk en productief zich hiertegen 
te weer te stellen.

De beste remedie lijkt de kansen te benutten die er zijn en zo goed 
mogelijk met de gegeven situatie om te gaan. “Ik ben geen Don Qui-
chotte, die overal dwars tegenin gaat.” Soms kiest ze voor oncon-
ventionele oplossingen. “In een ziekenhuis een paar vierkante meter 
huren waar we officieel les geven. Dat helpt om aan de normen te 
voldoen.” Tegen het van bovenaf vastgespelde aantal onderwijsuren 
verzet ze zich niet. “Maar er zijn leerlingen die de stof sneller oppik-
ken. In dat geval laten we die leerlingen andere dingen doen. Een taal 
leren. Maar ophokken, dus omwille van de inspectie leerlingen binnen 
houden, dat doe ik niet. Over mijn lijk.”
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De wal en het schip
Aan de andere kant heeft ze het gevoel dat het onderwijs in een dyna-
miek is beland die niet meer houdbaar is. “Iedereen in het onderwijs 
heeft last van de steeds scherpere controle. Ik heb soms het gevoel 
dat we bijna bij de bocht zijn. Het geld, de tijd en de energie die in 
alle controle wordt gestoken gaat ten koste van het echte onderwijs. 
Tegelijkertijd zullen bijvoorbeeld ook de mensen van de Onderwijsin-
spectie zich steeds sterker afvragen wat de betekenis van hun werk is. 
Ze zijn aan het meten en afvinken. Maar ze krijgen geen enkel zicht 
op wat nu werkelijk de kwaliteit van het onderwijs is. ” 

De bureaucratie om angst en onzekerheid te bezweren
Vos wil overigens beslist niet de indruk wekken dat de alle overbo-
dige bureaucratie van buiten komt. “Daarmee ontken je dat we ook 
zelf vaak systemen optuigen.” Dat gold ook zeker voor het Fries-
land College, erkent ze volmondig. “Een van de redenen was angst 
en onzekerheid.” Dat moet volgens haar mede worden gezien tegen 
de achtergrond van de kritiek die ongeveer vijf jaar geleden op haar 
onderwijsinstelling losbarstte. “Wat begon als het protest van enkele 
leerlingen tegen een nieuw rooster, ontwikkelde zich tot een complete 
mediahype. Het ging in die hype over leerlingen die onvoldoende be-
geleid zouden worden, een gebrek aan structuur van die leraren. On-
geveer alle landelijke media zijn er langs geweest.”

Een groot deel keerde zich tegen het beleid van haar voorganger. 
Hoewel Vos haar voorganger steunde gaat ze niet zo ver te stellen dat 
alle kritiek onterecht was. “Het aanbod was soms te vrijblijvend. Dat 
vonden wij ook. En een aantal dingen was niet goed georganiseerd.” 
Maar het probleem was dat de reactie op alle kritiek was dat alles te 
goed werd georganiseerd.

De plaag van de kwaliteitszorg
“Mijn stelling is dat zodra een organisatie een kwaliteitsmedewerker 
aanstelt en een systeem aanschaft, de professionals het uit hun handen 
laten vallen. En dat is toch wel wat er gebeurde. Door het trauma dat 
we door alle kritiek opliepen wilden we van alles zo precies mogelijk 
regelen en kunnen verantwoorden. En met die systemen probeerden 
we controle te houden. Voor we het wisten bleken de aangekochte 
systemen ons niet te ondersteunen, maar te regisseren. Overal moest 
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worden gescoord, geturfd en ingevuld. Al dat corvee leidde tot grote 
vervreemding.” 

De plaag van de stafdiensten
Met de invulling van de systemen werd ook flink geïnvesteerd in de 
ondersteunende stafdiensten. “Dat had óók te maken met de fusies 
van een aantal jaren geleden,” legt ze uit. “We wilden ‘de boel op 
orde krijgen’, zoals dat heet. Er moest worden ‘geprofessionaliseerd’. 
Het bureau HRM groeide, er kwam een ‘bureau onderwijs’, een ‘bu-
reau middelen’. Taken werden steeds meer gedifferentieerd en de on-
dersteunende staf uitgebreid. Er moest steeds meer worden gecoördi-
neerd, afgestemd, gemanaged. Ondertussen groeide de afstand met 
de docenten die zich steeds minder herkenden in de beleidsnotities en 
instructies.” 

De aanpak van de bureaucratie
Enkele jaren geleden besloot de leiding van het Friesland College 
het roer om te gooien. “We hebben ons de vraag gesteld waar we de 
komende jaren (tot 2015) naartoe wilden. Of anders geformuleerd: 
wat we nodig hebben voor goed onderwijs. Dat hebben we zo goed 
mogelijk vertaald in concrete doelstellingen. Daarin hebben we een 
rendementsdoelstellig (het aantal leerlingen dat een diploma haalt) 
van 80 procent vastgelegd. Maar daarin staan ook ook verwoord hoe 
we willen dat onze leerlingen het in het vervolgonderwijs en op de 
arbeidsmarkt doen. Daarna zijn we gaan benoemen wat de cultuur 
was die we daarvoor nodig hadden. Wat voor committent vraag je 
van je mensen? Welke ruimte moet je tegelijkertijd aan de teams en 
professionals laten?”

“Een vervolgstap was dat we ons de vraag stelden welke bureau-
cratie voor het realiseren van onze plannen overbodig was en dus kon 
worden afgeschaft. Die inventarisatie leidde tot minder systemen en 
een forse reductie van het aantal stafleden. We hebben echt radicaal 
ingegrepen. Zo veel mogelijk zijn die mensen uit die staf weer terug 
in het onderwijs gestuurd. En alles wat er nog wel gebeurde werd 
getoetst op de vraag is of het paste bij de doelen die het Friesland Col-
lege zich stelde.
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Geen vrijblijvendheid
Vos benadrukt dat dit allerminst betekent dat er weer een cultuur van 
vrijblijvendheid zou zijn. Enkele controlesystemen blijven bestaan. 
Daartoe is het Friesland College immers verplicht. Het sloot zich zelfs 
aan bij een Kwaliteitszorgnetwerk met een aantal ROC’s die in ‘Den 
Haag’ als goed bekend staat. Maar de ‘echte’ controle vindt plaats 
door de feedback die de leiding van het Friesland College organiseert 
op de kwaliteit van het onderwijs. “Dat gebeurt door de drie groepen 
die wij als cruciaal beschouwen: het bedrijfsleven, de leerlingen, de 
docenten. We doen dat op verschillende manieren. Met vragenlijsten, 
in lange sessies, met mensen uit het bedrijfsleven die met ons meelo-
pen.” Vos zegt dat de evaluaties altijd veel verder gaan dan het afvin-
ken van lijstjes. “Er vindt een werkelijk gesprek plaats over de kwa-
liteit van het onderwijs. Voldoet het lesaanbod? Op welke innovaties 
dien je in te spelen? Op welke manier kunnen we samen optrekken 
om dingen te verbeteren? Halen we echt onze rendementsdoelstelling? 
Dat laatste ziet er goed uit. Het rendement is inmiddels 69 procent.”

Welke ruimte geef je professionals? 
Aan het slot van haar verhaal zet ze op een punt een vraagteken bij 
de manier waarop de vorige sprekers over de professionele ruimte van 
professionals spraken. “Ik heb daar een ander idee over,” zegt Vos. 
Het Friesland College stelt hoge eisen aan zijn docenten, zo maakt 
ze duidelijk. “Het is in het onderwijs niet meer een kwestie van: als 
docent je bevoegdheid halen en dan vervolgens jarenlang dat vak do-
ceren. Vakkennis verandert snel. Docenten moeten in staat zijn jonge-
ren te begeleiden in een proces waarin leren en werken geïntegreerd 
wordt. Ze moeten aansluiting houden met nieuwe techniek en andere 
generaties. We eisen dat ze in een team kunnen functioneren. Kan je er 
vanuit gaan dat docenten dat allemaal vanzelf opbrengen? En dat het 
in de teams vanzelf goed loopt? Ik zou het graag willen geloven, maar 
heb daarover eerlijk gezegd mijn twijfels. Ik zie ook docenten die een 
mentaliteit hebben van: ik zit mijn tijd wel uit. Het principe van zelf-
sturende teams is mooi, maar er zijn ook die niet goed functioneren, 
en waarvan je niet kan verwachten dat de mensen in dat team daar 
zelf iets aan doen. Een cruciale factor is dan dat je als leidinggevende 
aandacht aan je mensen geeft. Soms moet je coachen. Soms regisseren. 
Maar ik zie het ook als mijn taak als leidinggevende om te confronte-
ren en soms hard in te grijpen.”
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Samenvattend
“Als je af wilt van onnodige bureaucratie en wilt dat de professionele 
organisatie zich op haar ‘echte werk’ kan concentreren komt het voor 
leidinggevenden dus op een paar eigenschappen aan,” besluit Vos. “Je 
moet weten waar je heen wilt en daar aan vasthouden. Je dient moed 
te tonen. Tegelijkertijd stevig en pragmatisch zijn. En de mensen in je 
organisatie aandacht geven.”
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Bijna bij de bocht

Jan Nap

“Het leek slechts een tussenzin,” zo zei Jan Nap in zijn reactie op het verhaal 

van Liesbeth Vos. Maar het is bij nader inzien een opmerking met een diepe 

betekenis. “Vos zei dat we bijna bij de bocht waren. Het ging over de mensen 

van de onderwijsinspectie, die zelf het gevoel hadden dat de manier waarop ze 

controles uitvoerden, snapten dat ze met onzinnige dingen bezig zijn,” sprak hij. 

“Alsof je, door onverwacht een school binnen te vallen, en in een paar dagen 

alle dossiers en data doorzoekt, zicht zou kunnen krijgen op de kwaliteit van het 

onderwijs. Het illustreert een meer algemeen gevoel in de samenleving, dat we 

op een doodlopend punt zijn aangekomen.”

Stabiliteitslagen
Dat bracht Jan Nap bij het denken van de cultuurfilosoof Arnold Cor-
nelis en zijn boek De Logica van het gevoel. Hij beschreef daarin 
de verschillende ‘stabiliteitslagen’ in de cultuur, waarin verschillende 
emoties zich nestelen. Hij onderscheidt daarin drie niveaus die ver-
band houden met de mate van complexiteit in een samenleving. De 
eerste is het natuurlijke systeem. Dat is het niveau van het kind en de 
geborgenheid van de moeder. De tweede is dat van de adolescentie, 
waarbij je in de wereld van de sociale regelsystemen komt. Dat wordt 
gekenmerkt door rationaliteit en regelgeleide sturing. Vanwege de toe-
nemende complexiteit zouden we nu toe zijn aan een nieuwe stabili-
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teitslaag, een waar de sociale regelsystemen niet meer voldoen. Cor-
nelis omschrijft dat als het systeem van communicatieve zelfsturing. 

Catastrofaal leerproces
De vraag is, vindt Nap, hoe je met die onzekerheid van een nieuwe 
fase omgaat. Cornelis wees op de mogelijkheid van een ‘catastrofaal 
leerproces’. Het komt erop neer dat niet gekeken wordt naar oplos-
singen die passen in de nieuwe situatie, maar naar oplossingen die 
thuishoren in de fase van de eerdere persoonlijke, of maatschappelijke 
ontwikkeling. Een voorbeeld is het teruggrijpen naar de sterke leider 
(passend in de eerste stabiliteitslaag) of nog meer regels (passend in de 
tweede laag). Het zijn reflexen die ook in de discussie over de Natio-
nale Politie voorbij komen, aldus Nap. 

Paradigmawisseling? 
Als je aan dat catastrofale leerproces wilt ontkomen zal je de com-
plexiteit van de nieuwe situatie moeten accepteren. Nap: “En dat 
betekent ook dat je bereid bent onzekerheid te accepteren.” Ook 
voormalig hoogleraar organisatiekunde Cees Zwart uitte zich over 
dit onderwerp, vertelde Nap. Hij zei dat er een paradigmawisseling 
plaats aan het vinden was. Die van het denken in termen van ‘maak-
baarheid’ naar ‘kwetsbaarheid’. 

Gaan we die kant werkelijk op? “Het is nog te vroeg om dat te 
zeggen.” Nap verwees in dit verband naar de visie van de Ameri-
kaanse natuurkundige en wetenschapsfilosoof Thomas Samuel Kuhn 
op paradigmawisselingen. Hij beschreef dat die altijd plaatsvonden in 
een periode van onzekerheid. Die ontstond omdat de theorie niet in 
staat was problemen op te lossen. Dat betekent dat er nieuwe wegen 
gezocht moet worden. “Maar pas nadat het stof  van alle verwarring 
en van zoeken, is opgetrokken, kan je vaststellen wat voor paradig-
mawisseling er heeft plaatsgevonden.” 

De spiegel van buiten
Langs deze korte omweg keerde Nap terug bij het verhaal van Lies-
beth Vos. “Zij geeft in haar verhaal namelijk antwoord op wat je in 
deze tijd kan doen, waarin nog geen zicht is op een nieuw paradigma 
en we op zoek zijn naar sturingsmodellen. Een antwoord is het her-
bronnen. Dus het herontdekken van de dingen waar het je om was 
begonnen. Maar Vos maakt duidelijk dat je tegelijkertijd meer moet 
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doen. Je zult je vak namelijk ook moeten vernieuwen. Ook de omge-
ving waarin je opereert verandert snel. Haar verhaal maakt duidelijk 
dat je een spiegel van buiten nodig hebt.”

Moed tot waarheid
Het gebruiken van die spiegel vereist voor een leidinggevende ook 
moed. Je moet bereid zijn jouw waarheid ter discussie te stellen en 
te laten stellen. Nap sprak in dit verband van De Moed der Waar-
heid. Dat is de titel van een boek met de opgetekende colleges die de 
Franse filosoof Michel Foucault aan het eind van zijn leven aan het 
Collège de France gaf. Foucault spreekt over het belang van pharessia, 
het vrijmoedig en risicovol durven spreken over wat je voor waar en 
waardevol houdt. Het pharessiastisch spel vergt enerzijds ‘onderge-
schikten’ die zich durven uitspreken en anderzijds, ‘machtigen’ die de 
waarheid willen horen en het vrijmoedig spreken van anderen kunnen 
verdragen en zelfs aanmoedigen. Die gedachte komt overigens ook 
tot uitdrukking in één van de kernwaardes van de nationale politie, 
te weten, moed.

De improvisatiesamenleving
Nap: “Een andere lijn in het verhaal van Vos is dat je, in een complexe 
en veranderende omgeving, improviserend te werk moet gaan. Dit 
uitgangspunt wordt door de directeur van het Verwey-Jonkerinstituut 
Hans Boutellier in zijn boek De improvisatiesamenleving verwoord. 
De sociaal psycholoog vergeleek de samenleving daarin met jazzmu-
ziek. Volgens Boutellier is Jazz de hoogste vorm van organisatie die 
je kan bereiken. Enerzijds bestaat er binnen het orkest een enorme 
ruimte voor creativiteit en spontaniteit. Anderzijds is er de structuur 
van het ritme en het akkoordenschema.”
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Reacties

Drs. Hans van Dolderen, Directeur Bedrijfsvoering (waarnemend) 

Politiekorps Rotterdam-Rijnmond:

“Wat ik met de prikkelende uitspraken van Vos doe? Dat ik in mijn 

directe omgeving aan de slag ga met het terugdringen van bu-

reaucratie. Daarin  werken veel kenniswerkers op basis van regu-

liere dagdiensten. Professionals die weten welke klus zij moeten 

doen en welke deadlines daarvoor gelden. Toch moeten ze iedere 

dag weer hun gemaakte uren verantwoorden om daarmee te la-

ten zien hoe zij qua tijd invulling geven aan hun professie. Dit, 

omdat het ooit is bedacht dat iedere medewerker in BVCM de ge-

maakte uren moet verantwoorden op basis waarvan afwijkingen 

in de dienst verantwoord kunnen worden en betaalbaar kunnen 

worden gesteld. Het resultaat: discussies over ATW-overtredingen 

op zondag, uitbetalen, enzovoort, terwijl de medewerker zelf liever 

op een ander moment wilde werken en leidinggevenden kostbare 

tijd aan controles moeten besteden. Ik zou denken: schrap het ver-

antwoorden van uren in BVCM bij die medewerkers die dagelijks 

hetzelfde rooster zonder (verplichte) afwijkingen doorlopen. Hier 

ga ik mij maar eens hard voor maken.

Wil Voorbij EMPM, Plaatsvervangend Hoofd Dienst Spoorwegpoli-

tie, Korps Landelijke Politiediensten:

“Ook dit verhaal maakt weer duidelijk dat het van bovenaf opleg-

gen van regels pakken van werk genereert. Vaak gebeurt dat in 

de hitte van een maatschappelijk debat, bijvoorbeeld na de schiet-

partij in Alphen. Het zou aardig zijn dat we nadenken over het 

oprichten van een platform waarop we aan het bevoegd gezag, de 

politiek en het publiek duidelijk kunnen maken wat de gevolgen 

zijn van de regels die ze willen opstellen.”

Willem Koning, Plaatsvervangend Hoofd Centrum Versterking

Opsporing, “Het draait niet zozeer om het vereenvoudigen van 

werkwijzen, procedures en ICT-systemen. Er verandert pas echt iets 

door een andere visie op de uitvoering van het werk en de sturing 

daarvan.”
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Drs. Judith Bloem, Programmamanager ‘Minder regels, meer op 

straat’ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie:

“Met één opmerking ben ik al concreet aan de slag gegaan. Vos zei 

dat ze haar stafleden verplicht een week per jaar stage liet lopen 

op ‘de werkvloer’. Toen ze dat zei realiseerde ik me dat het te lang 

geleden was dat ik met een korps ben meegelopen. Ik heb daarover 

meteen afspraken gemaakt. Ik zou het overigens ook geen slecht 

idee vinden als werknemers in de ‘uitvoering’ stage liepen op een 

stafafdeling. Wellicht komen ze dan tot de conclusie dat niet alles 

dat daar wordt uitgedacht onzinnig is.”
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Praktijkvoorbeelden

Buurt Bestuurt 

Enkele�leden�van�de�denktank�vertrokken�in�mei�van�dit�jaar�voor�
een� werkbezoek� naar� de� Rotterdamse� deelgemeente� Delfshaven.�
Daar�bevindt� zich�de�kraamkamer�van�Buurt�Bestuurt.�Gastheer�
was�Hans�Hoekman,�senior�wijkagent�in�Delfshaven.�Hij�is�een�van�
de�bedenkers�van�Buurt�Bestuurt�en�nog�steeds�als�coach�bij�het�ini-
tiatief�betrokken.�Naar�aanleiding�van�het�werkbezoek�vroegen�we�
wat�er�zo�bijzonder�is�aan�de�aanpak.�En�wat�de�relevantie�is�voor�
de�strijd�tegen�de�bureaucratie.

Het begon in 2007 op het Rotterdamse Burgemeester Meinesz-
plein, vertelt Hans Hoekman. “We zaten die zomer met de handen 
in het haar. De bewoners klaagden over de overlast van groepen 
jongeren. Ze hadden het gevoel dat wij er nauwelijks iets aan de-
den. Het leek onmogelijk ze te overtuigen dat we het probleem wel 
serieus namen. Het vertrouwen in de politie was minimaal. Dus als 
een soort noodgreep hebben we aan die klagende bewoners aange-
boden dat ze de beschikking over 50 uren politie-inzet kregen. Ze 
mochten zelf bepalen wat de agenten in die uren moesten doen.”

De oplossingen waar de burgers mee kwamen maakten niet 
meteen indruk op het wijkbureau van politie. “Het kwam er onder 
andere op neer dat de politie een paar keer per week twee uur zicht-
baar op het plein aanwezig was. Die twee uurtjes leken ons maar 
een beperkte bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van de 
overlast in de buurt. Maar toen we het experiment evalueerden was 
de overlast in de beleving van de burgers met maar liefst 80 procent 
afgenomen. Dat heeft ons aan het denken gezet. Blijkbaar zat er een 
grote kloof tussen wat wij en wat de burgers belangrijk vonden.”
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Wat deden jullie dan verkeerd?

“Het was niet zo dat we de problemen onderschatten. We brachten 
de groep jongeren onopvallend in kaart. Zochten uit hoe de gezins-
situatie was. We overlegden met de gemeente en de woningbouw-
corporaties over de juiste aanpak. En achter de schermen waren 
we met die jongeren zelf bezig. Maar de bewoners zagen daar dus 
allemaal niks van! 

“Die twee uur zorgde er echt niet voor dat de overlast specta-
culair afnam. Het gaat om het gevoel. Het had te maken met het 
idee gehoord te worden, begrepen te worden, je verhaal kwijt te 
kunnen, mee te kunnen beslissen. Onze ervaringen met de bewo-
ners rond het Burgemeester Meineszplein vormden de basis van het 
concept Buurt Bestuurt dat ik samen met mijn collega Fons Bijl 
(Wijkteamchef Nieuwe Westen)  heb ontwikkeld. We kregen van de 
korpsleiding de mogelijkheid om het concept ergens anders uit te 
proberen. Maar deze keer als een goed uitgewerkte pilot.”

Is de kern van het plan nog steeds dat burgers zelf mogen kiezen 
hoe die 50 uur in wordt gezet? 

“Dat is niet de hoofdzaak. Je moet het zien als een soort cadeautje 
waarmee we met de aanpak beginnen. Het helpt om het vertrou-
wen van de burgers te herstellen en het gesprek met bewoners op 
gang te brengen. Overigens kan het ook zijn dat we bijvoorbeeld 
200 uur aanbieden. Het aantal uren laten we van de omstandig-
heden afhangen. In de kern gaat het om het idee dat je bewoners 
serieus neemt. Belangrijker dan die uren die we beschikbaar stellen 
is dat ze zelf de top 3 moeten bepalen van de dingen die moeten 
worden aangepakt. De professionals gaan daar vervolgens mee aan 
de slag. Het interessante is dat ze dan ook moeten beslissen wat er 
géén prioriteit is. Het wordt dan hún keuze. Het gevolg is dat ze 
daarmee veel beter kunnen leven.

“Een ander belangrijk aspect van onze aanpak is dat je goed 
contact met de bewoners houdt. We proberen er echt zo veel mo-
gelijk burgers bij te betrekken. Dat doen we op een zo toegankelijk 
mogelijke manier. Als we een bewonersvergadering houden stellen 
we niet een ambtelijke agenda op en is er geen voorzitter die je na 
twee zinnen afkapt. Verder houden we de bewoners zo veel en zo 
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goed mogelijk op de hoogte van wat we met hun prioriteiten doen. 
Elke week krijgen ze een of meerdere keren een mail, sms of Twit-
terbericht, in de trant van: ‘vandaag scooters gecontroleerd, mor-
gen gaan we controleren op zwerfvuil’. Tijdens onze contacten op 
straat verzamelen we zo veel mogelijk mobiele nummers en mail-
adressen, zodat het aantal burgers dat ons volgt en meedoet groeit.

“Verder is het belangrijk dat we de aanpak bewust klein hou-
den. Het beste werkt onze aanpak op buurtniveau. Je moet er ook 
niet te veel mensen bij willen betrekken. Zo blijft het voor iedereen 
overzichtelijk.”

Is het belangrijkste resultaat van jullie werkwijze meer 
vertrouwen? Of zijn jullie op een andere manier effectiever in 
jullie werk? 

“Dat laatste zeker ook. Door onze werkwijze doen we alles net iets 
anders en beter. We pakken eerder signalen op, krijgen preciezere 
informatie. Burgers melden eerder dingen en zijn meer bereid mee 
te werken.”

Leidt jullie aanpak tot een minder bureaucratische werkwijze?

“Daar is het ons niet om te doen geweest. We zijn met een probleem 
geconfronteerd en daarmee aan de slag gegaan. We zijn op zoek ge-
gaan naar de ruimte die er in het systeem was. De grootste omslag 
die nodig was, moest bij onszelf als professionals plaatsvinden. We 
moesten af van het idee dat wij het beste konden bepalen wat goed 
voor de burgers was. Leren luisteren, in plaats van alleen zenden. 
Het is wel zo dat als je eenmaal op deze manier je prioriteiten stelt, 
je steeds meer bureaucratische regels loslaat. Je vraagt je steeds af 
hoe je het werkproces zo kan inrichten dat je kunt doen wat van 
‘buiten’ van je wordt gevraagd. We hebben daarvoor  bijvoorbeeld 
de strakke roosterplanning losgelaten.”

Is er geen spanning tussen de prioriteiten die landelijk worden 
vastgesteld, en die de bewoners stellen?  

“Burgers stellen wel andere prioriteiten. In hun top-3 staan de din-
gen die dicht bij hun eigen ervaring aansluiten, zoals overlast of 
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het achterlaten van vuil op straat. Ze komen bijvoorbeeld niet met 
de aanpak van de vrouwenhandel. Maar ik zou dat niet meteen 
een spanning willen noemen. De landelijke prioriteiten laten ge-
noeg ruimte ander keuzes te maken. Soms moet je die ruimte ook 
gewoon nemen.”

Tegen welke belemmeringen lopen jullie dan wel aan? 

“We zijn met onze aanpak afhankelijk van de steun van anderen. 
Als politie ben je, als het om veiligheid en leefbaarheid gaat, immers 
een van de partners. Maar toen we in Delfshaven het idee wilden 
uitrollen bleek niet meteen iedereen enthousiast. Wel de mensen in 
de uitvoering hoor. Maar de deelraadvoorzitter vreesde dat als wij 
samen met de bewoners prioriteiten stelden, zijn rol werd uitge-
hold. Hij was toch als vertegenwoordiger van die burgers gekozen?

“Een vrees die regelmatig de kop op steekt is dat het extra geld 
gaat kosten. Terwijl veel van wat wij doen niets kost en zich dus 
meer dan terugbetaalt. Gelukkig is het wel gelukt de reserves te 
overwinnen. We hadden het geluk dat er binnen de gemeente ie-
mand was die in onze aanpak geloofde. Zulke trekkers heb je no-
dig. In Delfshaven zien ze het als hun exportproduct. Terecht: want 
niet alleen in Rotterdam, maar ook in een groot aantal andere ge-
meentes wordt met ons concept gewerkt. Zelfs collega’s uit het bui-
tenland komen langs om te kijken hoe wij het doen. We willen het 
concept niet dwingend opleggen. Als je onze site ziet zal je opvallen 
dat we vooral de tactiek van de verleiding toepassen: door te laten 
zien wat er allemaal mogelijk is.” 

Meer info:  www.rotterdam.nl/buurtbestuurt



64

Vanguard: de terugkeer naar  
het echte politiewerk

De�burgers�zijn�tevreden,�de�prestaties�verbeterd�en�de�medewer-
kers�van�de�politie�hebben�meer�plezier�in�hun�werk.�En�dat�alles�
door�stap�voor�stap�overbodige�bureaucratie�af�te�breken�en�politie-
medewerkers�de�baas�te�laten�zijn�over�hun�eigen�werk.�Dat�is�het�
resultaat�van�de�Vanguard�Methode�waarmee�in�Haarlem�Noord�is�
geëxperimenteerd.�Het�is�een�van�de�zeventien�proeftuinen�van�het�
landelijk�programma�Gebiedsgebonden�Werken.�Dit�jaar�gaan�alle�
basisteams� in�Haarlem�(politiedistricten� in�Kennemerland)�ermee�
aan�de�slag.

Het idee achter de Vanguard Methode dateert uit het begin van de 
jaren veertig. Topman Taiichi Ohno van het Japanse Toyota vroeg 
de arbeiders om zojuist geproduceerde auto’s uit elkaar te halen en 
zo snel mogelijk weer in elkaar te zetten. Ze mochten zelf bepalen 
hoe ze dat deden. Het lukte ze volgens de overlevering in vier uur. 
Terwijl de gemiddelde productietijd tot op dat moment 40 uur was. 
De conclusie luidde dat er dus 36 uur te winnen viel.

De anekdote is de inleiding van een presentatie die op 26 maart 
in het politiebureau Haarlem Noord wordt gegeven. Teamchef 
Marianne Demmers vertelt tijdens die presentatie, samen met haar 
collega Mark Springer en de plaatsvervangend districtschef van 
Kennemerland-Midden Anne Marie Feije, over de ervaringen die 
met de experimenten met de Vanguard Methode zijn opgedaan. De 
Haarlemse burgemeester (en tevens korpsbeheerder van Kennemer-
land) mr. Bernt Schneiders is een van de toehoorders.

Ruimte voor professionals
De grote opgave van Toyota was de productiviteit te verhogen (die 
toen nog ver achter bleef bij de Amerikaanse auto-industrie). Het 
probleem was daarbij dus niet het personeel, maar het productie-
systeem waarin veel verspilling (‘waste’) zat. Tot een vergelijkbare 
conclusie kwamen ze in Haarlem Noord. “De Vanguard Methode 
is in Groot-Brittannië uitgewerkt voor de publieke en semi-publie-
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ke sector,” aldus Marianne Demmers. “Een belangrijk uitgangs-
punt is dat je medewerkers zelf in staat stelt om hun organisatie 
opnieuw in te richten.”

Een van de eerste vragen die ze zich in Haarlem Noord stelden 
is welke ruimte politiemensen nog hebben om eigen keuzes te ma-
ken. ”Als je kijkt naar het functioneren van een agent dan blijkt de 
organisatie om hem of haar heen voor 95 procent leidend te zijn 
voor wat hij of zij doet. Agenten zijn afhankelijk van een planning, 
de manier waarop meldingen worden doorgegeven, of hoe de taken 
zijn verdeeld,” aldus Demmers. “De resterende vijf procent bepaalt 
de agent zelf. Het gaat dan om vragen als: of de kennis en vaardig-
heden voldoende zijn, of je als agent klantvriendelijk bent en of je 
geneigd bent door te vragen. De paradox is dat de cursussen bij de 
politie voor het overgrote deel daarop zijn gericht. Terwijl het veel 
effectiever is om kritisch te kijken hoe we dingen organiseren.”

Vervreemding
Het begon in Haarlem met een kritische evaluatie van de werk-
wijze. 

Een van de conclusies was dat de politieorganisatie zich te veel 
onderwerpt aan procedures en protocollen. Het gevolg was een 
proces dat plaatsvervangend districtschef Feije als ‘vervreemding’ 
beschreef. “Veel te weinig waren de vragen van de burgers, de di-
recte waarnemingen van onze agenten, of de inhoud van het werk 
leidend.” Een belangrijke conclusie die op basis van het onderzoek 
werd getrokken was dat het werkproces, net als bij Toyota, veel 
efficiënter kan. Een tweede was dat de ‘klantvraag’ te veel uit zicht 
raakte. Feije: “Die conclusies zijn voor een deel met elkaar verbon-
den. Als je inefficiënt werkt en daardoor veel binnen op het bureau 
zit, is er minder tijd om zichtbaar aanwezig op straat te zijn. Terwijl 
burgers dat laatste wel willen.”

Verspilling
Een voorbeeld van inefficiëntie was dat voor elke aangehouden 
verdachte zes verschillende PV’s in BVH (red: BVH staat voor po-
litiesysteem Basisvoorziening Handhaving) werden gezet en naar 
het OM verzonden. “Twee personen waren daar elk vier uur mee 
bezig,” vertelt Demmers. “We gingen er vanuit dat het OM dat zo 
wilde. Maar toen we contact opnamen met het OM bleek dat een 
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simpel A4tje volstond waarin antwoord gegeven werd op een paar 
basale vragen, zoals of er aangifte is gedaan, wat het gestolen goed 
waard was, of de dader dit vaker heeft gedaan. Nu we dat zo doen 
levert dat een enorme tijdwinst op.”

De klantvraag centraal
Maar het gaat bij de Vanguard Methode om meer dan het bestrij-
den van overbodige bureaucratie, vertelt Max Springer. “De grote 
slag die we willen maken is dat de klant en de klantvraag in ons 
werk centraal komen te staan.” Dat gebeurt volgens de plaatsver-
vangend teamchef op verschillende manieren. Springer: “Voor een 
slachtoffer is het bijvoorbeeld heel vervelend als hij zijn verhaal een 
paar keer opnieuw moet vertellen. Bovendien levert dat bij ons veel 
tijdverlies op. Het gevolg is dat we voor een manier van werken 
kiezen waarin we een zaak zo veel mogelijk zelf afhandelen en dus 
niet overdragen. En als dat dan toch onvermijdelijk is, bijvoorbeeld 
omdat de oplossing een zaak blijkt van het maatschappelijk werk, 
of de verslavingszorg, dan doen we dat 100 procent schoon. Met 
100 procent schoon bedoelen we dat het hele dossier compleet met 
alle relevante informatie wordt overgedragen.”

Oplossingen
Het centraal stellen van de klantvragen, betekent ook dat de politie 
meer oog moet hebben voor de context waarin een incident plaats-
vindt. Springer geeft een voorbeeld: “Op een vrijdag kregen we 
een melding binnen van een geval van huiselijk geweld. De vrouw 
had een lingeriesetje gekocht en wilde dat laten zien. De man was 
net bezig met het innemen van drugs en wilde verder televisie kij-
ken. Maar zij bleef maar proberen zijn aandacht te trekken. Het 
liep op een ruzie uit en die liep zo uit de hand dat de politie erbij 
kwam en de man een nacht vasthield. Een dag later hebben we 
hem heengezonden. Formeel was het incident keurig afgedaan en 
in ons systeem gezet. Twee dagen later verschijnt de man opnieuw 
in onze systemen. Dit keer voor de inbraak in een paar auto’s. Ook 
dit is volgens de regels afgedaan. Maar wat we uit het oog dreig-
den te verliezen was de onderliggende problematiek: namelijk de 
verslaving. Als je daarmee niet aan de slag gaat zullen er nog veel 
incidenten volgen en zijn we als politie alleen bezig met symptoom-
bestrijding.”
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Professionaliteit in beeld
Als je de klantvraag centraal stelt wordt weer een beroep gedaan 
op de professionaliteit van de agenten, concludeert Feije. “Dat stelt 
wel eisen aan de professional. Die moet in staat zijn zich af te vra-
gen wat de context van een melding is en denken in oplossingen.” 

Lastig blijft wel dat bepaalde systeemcondities hardnekkig 
blijken. “We wilden bijvoorbeeld dat burgers die belden over een 
incident, via de meldkamer meteen met onze agenten ter plaatse 
werden doorverbonden. Op die manier konden we sneller en ac-
curater op situaties in de wijk reageren. Er zat dan immers geen 
schakel tussen en konden we, bijvoorbeeld als er snel moet worden 
ingegrepen, meteen bij alle relevante informatie. Maar dat bleek in 
strijd met de regels en procedures bij de meldkamer. Het duurde 
drie maanden voor we dat voor elkaar kregen,” vertelt Springer. 

Energie en motivatie
Een buitenstaander zou kunnen denken dat de taak van de politie-
mensen met de Vanguard Methode wordt verzwaard . “Maar door 
onze werkwijze boeken we veel winst, zodat politiemensen weer 
meer tijd krijgen voor het echte werk,” zegt Feije. “Het mooie,” 
zo voegt Springer daaraan toe, “is dat je ziet dat onze agenten ont-
zettend veel energie krijgen van de aanpak. Onze mensen zien dat 
hun werk ertoe doet en bijdraagt aan oplossingen. Dat is ook de 
ervaring in andere sectoren waarbij ze met de Vanguard Methode 
werken, zoals in de jeugdzorg.”

Kritische kanttekening
Bernt Schneiders plaatst tijdens de presentatie slechts een kritische 
kanttekening. “Ik sta helemaal achter de aanpak. Maar veel dingen 
klinken zo logisch,dat ik me afvraag waarom het niet allang zo 
gebeurt.” Feije antwoordt: “Voor een deel gaat het om regels en 
procedures die van buitenaf zijn opgelegd. Maar ik vind dat we 
als politie ook de hand in eigen boezem moeten steken. We heb-
ben ons te veel de slaaf gemaakt van protocollen en systemen. Ik 
zie het contextgestuurde werken, in ons geval door middel van de 
Vanguard Methode als, een terugkeer naar het echte politiewerk.”
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Context gedreven werken in 
Limburg-Noord

Hoe�kun�je�met�minder�bureaucratie�mensen�beter�en�sneller�aan-
gifte�laten�doen?�In�Limburg-Noord�hebben�ze�daar�een�antwoord�
op.�John�Stultiens�EMTP,�chef�basiseenheid�van�de�gemeente�Horst�
aan�de�Maas,�vertelt�over�de�aanpak�in�zijn�regio:�“We�hebben�ge-
kozen�om�contextgedreven�te�werken.”

Dat klinkt nog bureaucratisch. Wat betekent contextgedreven?

“Als je het heel simpel wil zeggen: dat we in onze werkwijze de 
ogen open houden voor de omgeving. Dus niet alleen alles zien 
door de bril van de politieorganisatie, maar ook door die van de 
burgers, de gemeenten en andere partners. Als we het over aan-
giftes hebben is de uitdaging ons te verplaatsen in de mensen die 
slachtoffer zijn. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend. Maar helaas 
wordt bij het bedenken van procedures vaak in de eerste plaats in-
tern vanuit de politie geredeneerd. En vanuit de politie geredeneerd 
is het bijvoorbeeld efficiënter als mensen dat via internet doen of 
naar het politiebureau komen.”

Jullie doen dat niet meer ?

“Als mensen dat willen, kan dat óók. Maar vaak willen slachtoffers 
liever dat er een agent van het eigen wijkteam langskomt. Denk al-
leen maar aan ouderen die minder mobiel zijn en minder vaardig 
met internet. Bovendien willen ze later van de agent in de buurt 
horen wat er met de aangifte is gebeurd. De politiezorg wordt dus 
persoonlijker. Verder kent zo’n agent uit het wijkteam de context 
van de buurt.”

Kost dat niet heel veel tijd en menskracht?

“Vroeger was een agent met zo’n aangifte inderdaad nogal wat tijd 
kwijt aan papierwerk. In onze aanpak nemen we de agenten zo veel 
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mogelijk werk uit handen. Dat doen we door een goede back office 
in te richten. De agenten geven de gegevens door en die worden 
door de mensen op de back office verwerkt tot processen-verbaal. 
We zijn nu zelfs bezig met een app waarmee agenten gegevens van-
uit een mobile device nog sneller kunnen doorvoeren.”

Wat is het verschil met de FOBO-aanpak? 

“Dat is ook een prima initiatief. Maar daar gaat het onder andere 
om het verwerken van waarnemingen van de agenten. Dus hoe ze, 
als ze iets zien, dit eenvoudig kunnen doorgeven en omgekeerd snel 
de informatie kunnen krijgen. Het is een vorm van Real Time Info 
Management. In onze werkwijze is de persoonlijke dienstverlening 
aan, en het perspectief van, de burgers het uitgangspunt.”

Kan je spreken van een succes?

“Dat vind ik wel. We krijgen heel positieve reacties van de burgers. 
We merken zelf dat we minder tijd kwijt zijn aan procedures en het 
invullen van formulieren. En we kunnen ons werk nu zo inrichten 
dat agenten vaker op straat zijn. Wij hopen dat deze werkwijze 
overal in het land wordt overgenomen. Dit is voor ons een van de 
vele maatregelen van de proeftuin.”

We nemen aan dat het contextgedreven werken zich niet beperkt 
tot het doen van aangifte?

“Zeker! De kern is dat je door de ogen van je omgeving leert kij-
ken. We zijn aan de slag met de meldingen die op de meldkamer 
binnenkomen. De meldkamer prioriteert de meldingen. Wij willen 
dat de lokale politie, de agent op straat, en dus niet de mensen van 
de meldkamer, een inschatting maakt bij de meldingen en op een 
passende manier reageert. Nu komt het nog eens voor dat er niets 
wordt gedaan met een melding van overlast. Wij zorgen ervoor dat 
ze dan altijd even door iemand van de lokale politie worden terug-
gebeld. Als dat niet gebeurt, voelen burgers zich in de steek gelaten.”
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Front Office Back Office:  
Mythen en feiten

De�ambitie�van�de�Front�Office�Back�Office-aanpak�(FOBO)�is�dat�
agenten�op�straat�zo�min�mogelijk�lastig�worden�gevallen�met�pa-
pierwerk.�Maar�is�de�werkelijkheid�echt�zo�mooi?�Zeven�leden�van�
onze�denktank�gingen�naar�Leiderdorp�(Korps�Hollands-Midden)�
waar�door�de�plaatselijke�politie�met�de�methode�gewerkt�wordt.�
Aan�twee�van�hen�vroegen�we�met�welke�vooroordelen�ze�op�stap�
gingen.�En�hoe�verhielden�die�zich�tot�de�feiten?

Mythe 1:  FOBO is niet meer dan een callcenter.
Het eerste vooroordeel waar mr. Marlies Goldsmits-Brouns mee 
rondliep toen ze naar Leiderdorp ging is dat de hele FOBO-aanpak 
uiteindelijk toch niet meer zou behelzen dan het inrichten dan een 
callcenter. “Of laat ik het anders formuleren: ik was er een beetje 
voor beducht dat het daar op neer kwam,” zegt de plaatsvervangend 
korpschef van Limburg-Zuid. “Maar dat bleek echt een misver-
stand. De conclusie uit de ervaringen in Hollands-Midden is dat het 
een methode is die een heel positieve invloed heeft op de kwaliteit 
van het politiewerk. De politieagenten op straat krijgen veel betere 
informatie bij een melding. Omgekeerd leidt het tot betere kwaliteit 
van de op straat verzamelde informatie. Als iemand bijvoorbeeld 
wordt aangehouden, kan de informatie meteen worden gecheckt.”

Mythe 2: FOBO leidt tot uitholling van de politiefunctie.
“Dat was een bezwaar dat voor mij heel zwaar woog,” zegt drs. 
Henk Bril. Dat was dan ook een belangrijke kwestie die het hoofd 
divisie recherche van het Korps Utrecht bij de projectleider en twee 
dienders van Hollands-Midden aan de orde stelde. “Wat ik hoorde 
was dat je als agent op straat weliswaar op allerlei manieren werd 
geholpen, maar wel verantwoordelijk bleef voor de cruciale beslis-
singen. Om een voorbeeld te noemen: bij een winkeldiefstal geef je 
wel meteen alle gegevens door. Dat is handig want dan kan meteen 



71

alles worden gecheckt. Maar als agent of hulpofficier bepaal jij wat 
er vervolgens gebeurt.”

Goldsmits-Brouns: “Het gaat ook niet om de uitholling van de 
functie. Duidelijk werd dat het bewerken en verwerken van infor-
matie een heel ander soort vakmanschap vereist dan dat van de 
politieagent. Dit vakmanschap is nu ondergebracht bij mensen in 
FOBO. De politiemensen voelden zich bevrijd van gedoe en in hun 
beleving konden ze zich richten op hun primaire taken buiten. Als 
ze na hun dienst aan het bureau komen vinden ze in BVH alle mel-
dingen, afmeldingen en inbreng van informatie. De agent hoeft na 
gedane arbeid de informatie alleen nog te accorderen.”

Bril: “Ik was nog wel beducht dat door de FOBO de noodhulp-
reflex werd versterkt. Dus de neiging een zaak zo snel mogelijk over 
te dragen. Maar agenten hadden en namen juist meer tijd om uit te 
zoeken wat er in zaken allemaal speelde.”

Mythe 3: Het is wéér een uitbreiding van de niet-operationele 
sterkte bij de politie.

Goldmits-Brouns: “Op zich is dat waar. Op de back office zit geen 
‘blauw’ politiepersoneel. Maar een gevolg van FOBO is dat in Lei-
derdorp een patrouille wel twee uur langer op straat is. Wat ik ook 
een opvallende vond is dat FOBO leidde tot een grotere tevreden-
heid bij burgers. Die zijn aangenaam verrast dat de agenten goed 
voorbereid naar de melding komen. En als standaard werden bur-
gers na een melding teruggebeld.”

Mythe 4: Het duurt onnodig lang voor FOBO is uitgerold.
Bril: “Het gaat inderdaad niet snel. Er wordt nog maar in twee 
districten mee gewerkt. Maar waar ik achterkwam is dat vooral de 
interactie heel belangrijk is. Het kost gewoon veel tijd om elkaar 
goed te begrijpen. Het blijkt nog een klus om letterlijk elkaars taal 
te leren spreken. Om een gek voorbeeld te noemen: agenten zijn 
geneigd om bij het doorgeven het zogeheten nato-alfabet te gebrui-
ken. De mensen van de back office kenden dat niet.”

Tot slot
“Het werkbezoek heeft me definitief overtuigd van de bruikbaar-
heid van de FOBO-aanpak,” zegt Godsmits-Brouns. “Belangrijk is 
wel om ten aanzien van het vakmanschap van de politieagent ba-
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siskeuzes te maken. Is informatievergaren, verwerken en bewerken 
iets wat we elke politieagent kunnen en willen leren? Of behoort 
dat tot het vakmanschap van een niet-politieagent?”

“Ik denk,” zo voegt haar collega Bril daar aan toe, “dat FOBO 
goed aansluit op andere vernieuwingen waarmee we bezig zijn, zo-
als de ZSM-aanpak (zie laatste praktijkcase). Daar merken we dat 
er heel wat vertragingen opgelopen worden. Ja, en dat is juist niet de 
bedoeling van ZSM natuurlijk. Het zou mooi zijn dat als de agenten 
onderweg zijn, er vast gegevens ingeklopt, gecheckt en doorgegeven 
kunnen worden. Een bijkomend voordeel is dat de afdoeningamb-
tenaar die gegevens voorbij ziet gaan en weet dat er een zaak aan-
komt.”

Meer informatie over FOBO is onder andere te vinden op de web-
site van het politiekorps Hollands-Midden: 
http://www.politie.nl/hollands-midden/projecten/ 
frontofficebackofficemeerblauwopstraat.asp
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De Wiki Opsporing

Over�het�recherchewerk�is�bij�de�politie�en�het�Openbaar�Ministerie�
veel�informatie�beschikbaar.�Maar�hoe�zorg�je�ervoor�dat�de�kennis�
over�dit�brede�en�dynamische�vak�ook�beschikbaar�komt?�Pieter�
van�der�Heide,�recherchekundige�bij�de�politie�Friesland�kwam�met�
het�idee�om�een�Wikipedia�voor�de�opsporing�op�te�richten.

Maar was die informatie dan niet al gewoon beschikbaar? 

“Het lastige is dat de informatie vaak op zeer verschillende plaatsen 
beschikbaar is: op PolitieKennisNet, op het intranet van de korp-
sen, op het internet, in mails die de verschillende collega’s elkaar 
sturen, op schrift en in de hoofden van politiemensen. PolitieKen-
nisNet heeft een brede doelgroep. Als je als uitvoerend opsporings-
ambtenaar naar heel praktische en specifieke informatie zoekt ben 
je daar vaak erg veel tijd aan kwijt.” 

Dus toen kwam u op het idee van de Wiki Opsporing?

“Ik was al een tijdje bezig met het bereikbaar maken van gegevens 
en informatie voor de opsporingswerkzaamheden. Ik heb daartoe 
een recherchepagina, de Startpagina Recherche, ontwikkeld, waar-
op diverse applicaties en formulieren bereikbaar zijn. Deze pagina 
is inmiddels beschikbaar en in gebruik bij de toekomstige politie-
regio 3-Noord. Ik was echter nog niet tevreden. Ik had al een tijdje 
het idee om een soort encyclopedie te ontwikkelen, maar het lukte 
niet om dit technisch voor elkaar te krijgen.

“Eind 2011 was ik uitgenodigd op een bijeenkomst over meer 
zin en minder onzin in het recherchevak. Het organisatieadviesbu-
reau Twynstra Gudde organiseerde namens politie Friesland deze 
bijeenkomst. Het was de bedoeling om daar vooral met praktische 
suggesties te komen. Die gelegenheid heb ik aangegrepen om dit 
idee aan collega opsporingsambtenaren voor te leggen en met hen 
hierover te discussiëren. Het werd een diepgaande en boeiende ses-
sie die me duidelijk maakte dat er veel interesse voor was. Het bleek 
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nog steeds niet eenvoudig het idee van de grond te krijgen. Ik had 
echter wel nieuwe energie gekregen om te zoeken naar een nieuwe 
mogelijkheid om een database te kunnen opzetten. Uiteindelijk is 
het toch gelukt om automatiseringsruimte bij politie Friesland te 
verkrijgen.”

Hoe werkt Wiki Opsporing? 

“Hij werkt net zoals de gewone en bekende Wikipedia. Alleen is 
deze Wiki bedoeld ter ondersteuning van het opsporingwerk bij 
de politie. De Wiki bevat op de pagina’s net zoals Wikipedia vele 
verwijzingen (links) naar andere relevante pagina’s. Met deze links 
kun je op een interactieve manier door de database heen navigeren 
en zo de benodigde kennis vinden of je eigen kennis vergroten.

“Het grote verschil met PolitieKennisNet is dat alle gebruikers 
direct een actieve rol spelen bij het delen en up to date houden van 
informatie. Iedereen die bij Wiki Opsporing is aangesloten kan in-
formatie toevoegen en delen. Er zijn sitebeheerders die toezien op 
de kwaliteit van de informatie, maar de deelnemers gaan vooral de 
informatie van elkaar controleren, corrigeren en aanvullen. Dit kan 
met behulp van de vele aanwezige functies op het gebied van kwa-
liteitscontrole. Wiki Opsporing wordt dus veel laagdrempeliger en 
dit leidt tot het beter delen van informatie over opsporing.

“Een ander verschil met PolitieKennisNet is een eenvoudigere 
zoekfunctie. Er zijn meer zoekmogelijkheden om de benodigde in-
formatie te zoeken. Je kan op woord, afkorting, of naam zoeken. 
Waarbij direct de noodzakelijke informatie beschikbaar komt voor 
de directe opsporing, inclusief de benodigde formulieren of links 
hier naar toe..”

Even heel praktisch: stel dat ik als opsporingsambtenaar met 
diefstal van een telefoon te maken krijg. Hoe werkt het dan? 

“Dan zoek je op ‘telefoon’ of ‘gsm’. Vervolgens kom je op de pagina 
‘Telecom’ met een overzicht van alle beschikbare onderzoeksme-
thoden. Daarop kan de gebruiker de gewenste onderzoeksmethode 
aanklikken en dan komt hij op de pagina met de procedure en de 
contactgegevens om deze methode in te kunnen zetten. Wanneer 
een collega veel ervaring heeft op dit gebied, zul je de contactgege-
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vens van deze collega op de pagina kunnen vinden, zodat expertise 
gedeeld kan worden.”

Is het alleen voor politiemensen beschikbaar?

“Nee, voor iedereen die zich met opsporing bezighoudt en toegang 
heeft tot het automatiseringssysteem van de politie. Dus ook voor 
niet-blauwe collega’s zoals medewerkers van het Openbaar Minis-
terie en bijzondere opsporingsdiensten.”

Hoe ver bent u nu met het opzetten van de WIKI- Opsporing?

“We zijn daarmee nu met de Wiki gestart en de database werkt 
goed. Voordat we er breed de organisatie mee ingaan moet Wiki 
Opsporing echter met basisinformatie worden gevuld. Hiermee zijn 
we nu bezig. De ambitie is dat het daarna groeit tot de meest prak-
tische en complete kennisdatabase.”

Ons programma is onder andere gericht op de vraag hoe je 
minder last kan hebben van bureaucratie, heb je het gevoel dat je 
daar een bijdrage aan levert?

“Ik ben met het idee begonnen vanuit de verbazing dat zo veel in-
formatie niet of beperkt beschikbaar was. Als de database gevuld 
is kan de Wiki Opsporing bijdragen aan het inzichtelijk maken van 
procedures en het voorkomen van onnodig papierwerk. Ik denk 
dat het een uitstekend middel is om je weg te vinden in de opspo-
ring en op die wijze minder last te hebben van de bureaucratie.

“Wat het voorbeeld wel duidelijk maakt is dat je soms gewoon 
moet beginnen. Je kan natuurlijk eindeloos klagen over systemen 
die niet op orde zijn. Klagen lost niets op, doen wel.”
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Contextgedreven werken in de 
Rotterdamse wijk Middelland

Tijdens� het� werkbezoek� van� de� denktank� aan� het� Rotterdamse�
stadsdeel�Delfshaven�spraken�we�onder�andere�met�de�wijkteamchef�
Middelland�Jan�van�Dorst.�Hij�vertelde�hoe�in�Middelland�op�twee�
manieren�het�contextgedreven�werken�is�vormgegeven.�Waarom�ze�
daar�mee�zijn�begonnen?�In�beide�gevallen�omdat�de�wijk�met�een�
probleem�werd�geconfronteerd�waarop�snel�een�antwoord�gegeven�
moest�worden.�Regels�en�procedures�moesten�soms�even�overboord,�
of�aangepast.

“Het probleem van het politiewerk in een wijk als die van ons,” 
vertelt Jan van Dorst,” is dat de problemen niet altijd voorspel-
baar zijn.” Aan het begin van de zomer van 2011 had de Rotter-
damse wijk Middelland volgens de wijkteamchef ‘out of the blue’  
te maken met een gigantisch drugsprobleem. “Dat had te maken 
met verschillende oorzaken. Verslaafden werden, door een harde 
aanpak, uit andere wijken verdreven. Ook de sluiting van een paar 
zorginstellingen, elders in de stad, was een factor. Wat we ons re-
aliseerden is dat we snel moesten ingrijpen. In de zomer zijn er 
vanwege de vakantie veel minder politiemensen beschikbaar. De 
politie-inzet wordt dan niet per wijk, maar per district georgani-
seerd. De noodhulp blijft nog wel rijden. Andere activiteiten gaan 
op een lager pitje.”

Hebben jullie niet overwogen de aanpak van het probleem over 
de vakantie heen te tillen?

“Nee, dan zou zich echt een megaprobleem hebben ontwikkeld. 
Middelland is namelijk kwetsbaar voor drugsoverlast. We hebben 
hier veel nachthoreca. Bovendien zijn in onze wijk veel zorginstel-
lingen gevestigd, waar verslaafden zich ook melden. Er moest voor 
het begin van de vakantieperiode iets gebeuren. De urgentie drong 
zich echt op.”
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Dus wat deden jullie?  

“Het enige wat ons op dat moment te doen stond: andere taken uit 
onze handen laten vallen. Vervolgens zijn we met alle beschikbare 
middelen aan de slag gegaan.”

Wat voor dingen lieten jullie dan liggen?

“Denk aan verkeerscontrole en de aanpak van jeugdoverlast. Op 
sommige plekken in de wijk waren we juist minder aanwezig. Maar 
er was in onze ogen geen alternatief. We zijn er dag en nacht mee aan 
de slag gegaan. De arbeidstijdenregeling werd ook even opzij gezet.”

Wat was het resultaat?

“In de week dat we er mee begonnen hebben we de eerste dag elf 
mensen aangehouden. Daarna negen. Aan het eind van de week 
waren het er nog nul. De hele zomerperiode, plus twee weken daar-
na, hebben we in Middelland geen last van overlast meer gehad. 
Maar minstens zo belangrijk is dat deze werkwijze daarna onder-
deel werd van een structurelere aanpak, die het mogelijk maakte 
om als politie sneller te interveniëren.”

Wat houdt die aanpak concreet in? 

“We werken hier nu met een veertiendaagse cyclus. In zo’n cyclus 
wordt op basis van de problemen in de wijk geprioriteerd. Soms 
is dat een actie zoals tegen de drugsoverlast, waarbij we alle roos-
ters omgooien. Soms kan het een actie tegen verkeersoverlast zijn 
waarop we extra mensen inzetten. In alle gevallen is het doel het 
probleem op korte termijn beheersbaar te maken.” 

We kunnen ons ook voorstellen dat niet alle burgers blij zijn met 
jullie aanpak. Bijvoorbeeld toen jullie vorige zomer besloten om 
minder aandacht aan andere vormen van overlast te geven.

“De klachten en meldingen van burgers zijn juist bepalend voor de 
keuzes die we maken. Op basis daarvan gaan we verifiëren, infor-
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matie veredelen en verdieping aanbrengen. Vervolgens maken we 
plannetjes van aanpak. 

“Dan  zijn er natuurlijk nog wel mensen die willen dat de over-
last voor hun deur wordt aangepakt. Maar dan merk je wel dat 
als je uitlegt waarom keuzes worden gemaakt, mensen daar begrip 
voor kunnen hebben. Overigens vind ik wel dat de politie het ver-
mogen om de keuzes en behaalde resultaten naar burgers terug te 
koppelen beter zou kunnen ontwikkelen.”

Hoe lukt het om jullie rooster zo in te richten dat er ruimte is 
voor deze aanpak? De politie heeft bijvoorbeeld toch ook te 
maken met de arbeidstijdenregeling?

“We hebben onze methodiek zo moeten aanpassen dat het binnen 
de bestaande regels kon. Toen we daar praktisch naar keken bleek 
dat mogelijk. Het gaat dan om flexacties en interventieacties, zoals 
wij het noemen. Het rooster daarvoor wordt 6 weken van tevoren 
gemaakt. De 10 mensen die we daarvoor vrij maken moeten flexi-
bel zijn. Hen wordt gevraagd zich over een bandbreedte van tussen 
13.30 en 07.00 uur beschikbaar te houden.  Wanneer precies, bepa-
len we uiterlijk vier dagen van tevoren. Soms kiezen we ervoor om 
gas te geven en bijvoorbeeld een actie van een week lang te doen.” 

Vinden jullie agenten het niet vervelend dat ze zo flexibel moeten 
zijn?

“Je vergt veel van je medewerkers. Want als ze zo’n dienst draaien 
moeten alle eerder gemaakte privé-afspraken wijken. Maar je kunt 
vrijwillig intekenen op de diensten, en we hebben nooit een gebrek 
aan inschrijvingen. Ze vinden het namelijk hartstikke leuk om mee 
te doen. Vooral omdat er een kop en een staart aan de acties zit.”

U bedoelt dat ze direct resultaat zien?

“Resultaat is het goede woord. Want de onderliggende problemen 
los je niet op. Dat is doorgaans de taak van de partners en ligt 
meestal niet binnen de mogelijkheden van de politie.”
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Toch kunnen we ons voorstellen dat jullie soms ook met de 
onderliggende problemen aan de slag willen.

“Maar het is in principe de taak van de ketenpartners om daarin 
het voortouw te nemen. Afgelopen jaar zijn we wel van dat spoor 
afgeweken. Dat had te maken met een jeugdgroep die in onze wijk 
actief is. We kregen allerlei signalen dat het met de jongeren de 
verkeerde kant op ging. Een groep die eerst werd geanalyseerd als 
alleen hinderlijk, gaf steeds meer overlast en een harde kern ervan 
ontwikkelde zich tot crimineel. De vraag is of we genoeg resultaten 
zouden behalen als we vasthielden aan onze kerntaken. In dit geval: 
overlast bestrijden en orde handhaven.”

Wat wilden jullie dan nog meer doen?

“De praktijk is dat jeugdinstellingen er grote moeite mee hebben 
die jongeren rechtstreeks aan te spreken. Iets wat wij met onze er-
varingen op straat veel beter kunnen. We zijn daarom gaan experi-
menteren met intensieve bemoeizorg. Bijvoorbeeld door te zorgen 
dat ze zich bij de hulpverlening melden. We zijn dus tijdelijk uit 
onze kerntaken gestapt. Ook dat is een voorbeeld van contextge-
dreven werken: uit je kaders stappen omdat de problemen daarom 
vragen. De resultaten zijn heel positief en van de ambtenaren van 
de deelgemeente krijgen we veel bijval.

“Het is wel de bedoeling dat we onze taak te zijner tijd weer 
overdragen. Daarover zijn we nu ook in gesprek. Het gevaar is wel 
dat de gemeente en de betrokken instellingen het hele idee vanwege 
de bezuinigingen in de ijskast leggen. Dat zou natuurlijk doodzonde 
zijn. Want uiteindelijk betaal je daarvoor als samenleving de prijs.”



80

ZSM

Enkele� leden� van� de� denktank� gingen� op� bezoek� bij� het� parket�
Utrecht.�Officier� van� Justitie�mr.� Paul�Morsch�vertelde�daar�hoe�
ZSM�bijdraagt�aan�de�strijd�tegen�de�bureaucratie.�Morsch�werkt�
tegenwoordig� in�Rotterdam.�Ook�daar� is�hij�nauw�betrokken�bij�
de�nieuwe�aanpak,�die�dit�jaar�overal�in�het�land�zal�worden�‘uit-
gerold’.�“Er�is�nog�veel�bureaucratiewinst�te�boeken,”�aldus�de�of-
ficier�van�justitie.�

Om te beginnen wil Paul Morsch benadrukken dat het bij de ZSM 
aanpak om veel meer gaat dan het bestrijden van bureaucratie. 
“Ons doel is het vertrouwen van de burgers in de strafrechtketen te 
vergroten. Nu worden zaken in de ogen van burgers vaak te traag 
afgedaan. Bijvoorbeeld als ze zien dat daders nog voor ze hun straf 
hebben gekregen opnieuw de fout in gaan. Het streven is om een 
delict zo snel mogelijk af te doen. Een ander doel is zichtbaar te 
maken hoe we met een delict omgaan. Vooral voor de slachtoffers 
is dat belangrijk. Bovendien willen we maatwerk leveren. Met de 
relevante ketenpartners stellen we vast wat de beste en meest effec-
tieve aanpak is. Een enorme winst van ZSM is dat we nu dagelijks 
met hen overleggen, afstemmen en zaken doen.” ZSM staat dus niet 
alleen voor Zo Snel Mogelijk, maar bijvoorbeeld ook voor Zo Slim 
Mogelijk, en Zo Samenwerkings- en Samenlevingsgericht Mogelijk. 

Wat is vanuit het perspectief van de strijd tegen de bureaucratie 
het grootste succes?

“Een heel belangrijk verschil is dat we met ZSM als ketenpartners 
niet meer achter elkaar aan werken. Daarmee bedoel ik dat we zo 
veel mogelijk informatie met elkaar delen en zo min mogelijk werk 
dubbel doen. Verder lukt het ons door de aanpak veelvoorkomende 
vormen van criminaliteit veel efficiënter af te handelen. Dat doen we 
onder andere door procedures te versnellen en te vereenvoudigen. 
Cruciaal in de aanpak is het front office model. Al meteen na een 
aanhouding wordt bekeken of de zaak in aanmerking komt om snel 
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te worden afgedaan. Dat gebeurt dan met zo min mogelijk bureau-
cratisch papierwerk. Met die aanpak voorkom je dat zaken onnodig 
lang in het systeem blijven zitten. In die eerste fase beslissen we 
ook over een eventueel ander traject. Zwaardere delicten komen 
bijvoorbeeld niet voor ZSM in aanmerking. 

“Vanuit het perspectief van het OM zitten we met de nieuwe 
aanpak veel meer vooraan in het proces. We zitten niet meer aan 
de telefoon te wachten tot we door de politie worden benaderd. 
We zijn op het politiebureau aanwezig en kunnen live zien waar en 
wanneer arrestanten binnen worden gebracht. Zaken worden zo 
voor ons zichtbaarder en tastbaarder.”

Het OM legt veel nadruk op het begrip ‘betekenisvol’. Heeft dat 
ook te maken met het streven naar een minder bureaucratische 
aanpak?

“In de eerste plaats gaat het om het leveren van maatwerk. Dus de 
best denkbare afdoening. Maar tegelijkertijd betekent het wel dat 
systemen en procedures in onze manier van werken veel minder 
leidend zijn. Ketenpartners zijn vanaf het begin echt in gesprek over 
de beste aanpak. We leggen geen standaardstraffen op. In sommige 
juridisch gelijke gevallen kiezen we ervoor zwaarder, of juist min-
der zwaar te interveniëren. Dat is dan afhankelijk van de details 
van de zaak. Door de directe samenwerking met de ketenpartners 
kunnen we die details beter en sneller met elkaar delen. Daardoor 
kom je soms tot conclusies die je met een traditionele standaardaf-
doening niet zou trekken.”

Zoals? 

“In een Utrechtse wijk werden bijvoorbeeld deuren beklad en be-
spuugd. Daar kan je met een standaardsanctie op reageren. Maar 
door de ZSM-aanpak kwamen we er door de gesprekken met alle 
ketenpartners achter dat het niet zo maar incidenten waren. De 
slachtoffers waren homoseksueel en het motief was homohaat. Het 
is duidelijk dat je daar op een andere manier mee moet omgaan 
dan met een gewoon geval van vandalisme, of met een uit de hand 
gelopen burenruzie.”
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Rijdt het streven naar minimumstraffen jullie niet in de wielen 
bij het leveren van maatwerk?

“Waar we wel tegenaan lopen is de nieuwe wet die het opleggen van 
werkstraffen beperkt. Aanvankelijk werd daarmee vooral beoogd 
daders die zich schuldig maken aan verkrachting of doodslag daar-
van uit te sluiten. Maar de wet is zo geformuleerd dat als iemand 
al eens een werkstraf heeft opgelegd gekregen en binnen een peri-
ode van 5 jaar weer wordt opgepakt voor een soortgelijk feit, geen 
nieuwe werkstraf mag worden opgelegd.  Dat vind ik als professio-
nal vervelend. Want het kan zijn dat gevangenisstraf helemaal niet 
zinvol is en je zo iemand beter vanuit een reclasseringsperspectief 
kan benaderen. De wet beperkt daarmee de professionele ruimte. 
Terwijl het mooie van ZSM is dat je die ruimte juist groter maakt.”

Welke stappen zou je met ZSM, vanuit het perspectief van de 
bestrijding van de bureaucratie, nog kunnen maken?

“Er is nog veel bureaucratiewinst te boeken. Als partners zouden 
we nog betere afspraken kunnen maken over hoe je met digitale 
middelen informatie kunt uitwisselen en verzamelen. Het aanvan-
kelijke idee was dat de politie nog veel sneller en vooruitstrevender 
te werk zou gaan. Vooral met het gebruik van digitale middelen. 
Hoewel we met ZSM kiezen voor een snelle beoordeling en  af-
handeling van zaken, houdt de politie er aan vast een volledig uit-
gewerkt Proces Verbaal op te stellen. Terwijl dat echt niet meer 
noodzakelijk is. Ik heb dan de indruk dat het nog niet is gelukt om 
onnodige procedures en interne administratieve afspraken los te 
laten. Ook zouden de ketenpartners nog veel scherpere afspraken 
kunnen maken over het delen van informatie. Zodat je straks met 
een druk op de knop informatie over een verdachte kan krijgen. 
Over zijn of haar achtergrond, eventuele antecedenten, of het een 
veelpleger is, enzovoort. Het enthousiasme over ZSM is er bij ke-
tenpartners als de politie echt wel hoor. Maar niet iedereen is zich 
al voldoende bewust van de mogelijkheden die er zijn.”
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