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Voorwoord

Heel voorzichtig begon een nieuwe traditie te ontstaan: de derde donderdag van april
moest ieders geheugen en agenda in als de dag voor de jaarlijkse Dag van de Financiële
Verhoudingen. Voor 16 april 2020 hadden we inmiddels alweer de derde editie in de
steigers staan. Totdat een virus Nederland meer dan twee maanden helemaal stil zette.
Net als vele andere evenementen kwam de derde Dag van de Financiële Verhoudingen
daarmee te vervallen. We konden heel snel schakelen en vonden met de derde donderdag van oktober – donderdag 15 oktober – een goed moment voor een nieuwe poging om de derde Dag in ongewijzigde vorm te organiseren. Corona Volente, zeggen
we daar tegenwoordig bij, omdat we op het moment van dit schrijven (begin juni)
ook geen garanties durven geven dat de situatie dan zal toestaan dat we binnen de
dan bestaande richtlijnen met zo’n honderd mensen samenkomen om over bestuurlijke en ﬁnanciële vraagstukken te spreken.
De Dag van de Financiële Verhoudingen zag twee jaar geleden het licht met als doel
om de kennis van en het debat over de ﬁnanciële verhoudingen te stimuleren. Het
voornemen was om in 2018 en 2019 in ieder geval een Dag te organiseren en dan te
bezien of de Dag een blijvende plek op de ROB-jaarkalender van activiteiten moest
krijgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – dat de organisatie van de eerste twee dagen (ﬁnancieel) ondersteunde – liet al snel na de tweede
Dag weten: ga door! Daar hebben we met de organisatie van de derde Dag graag invulling aan gegeven.
De opzet voor de derde Dag is vergelijkbaar met de eerste twee, namelijk: verbind een
maatschappelijke opgave en de ﬁnanciële verhoudingen aan elkaar om aldus inzichtelijk te maken dat beleidsinhoudelijke ambities niet gerealiseerd kunnen worden
zonder inzicht te hebben in de ﬁnanciële verhoudingen. In 2018 stond de verduurzamingsopgave van gemeenten centraal, een jaar later regionale samenwerking. Tijdens
de derde Dag bezien we de bekostiging van opgaven die in maatschappelijke netwerken van diverse partijen worden opgepakt. Welke ﬁnancieringsarrangementen passen daarbij? Wie betaalt en bepaalt?
Toen we het onderwerp voor de derde dag kozen, hadden we niet kunnen vermoeden
dat een pandemie het thema extra actueel zou maken. De Coronacrisis heef immers
diep ingegrepen, natuurlijk in de eerste plaats in de levens van de mensen die door
het virus werden besmet. Maar de impact van het virus en de maatregelen die werden
genomen om het onder controle te krijgen werpen hun schaduw ver vooruit. De
economie heef een optater van ongekende omvang gekregen, de overheidsﬁnanciën
zijn ingezet als Ducktape om de eerste schade op te vangen en verhelpen, en tal van
(semi)publieke instellingen moeten rekenen op een langdurige beperking van in-

komsten omdat zij zich moeten aanpassen aan zoals het zich nu laat aanzien een langer durende situatie waarin afstand houden de norm is. Het is een illusie om te denken
dat de overheid de oplossingen voor de vele vraagstukken die opdoemen alleen kan
bieden. Brede maatschappelijke samenwerking zal komende jaren nog meer dan anders noodzaak blijken te zijn.
Een vast onderdeel van de Dag van de Financiële Verhoudingen is de publicatie van
een essaybundel in aanloop naar de Dag. Daarvoor vraagt de Raad diverse deskundigen te reﬂecteren op het centrale thema. Tijdens de Dag staan de verschillende bijdragen uit de bundel centraal in het programma. Bestuurders uit de praktijk reﬂecteren op de essays van (voornamelijk) wetenschappers in de bundel. In deze bundel
bespreken negen essays vragen en dilemma’s over de ﬁnanciering van maatschappelijke opgaven in netwerken. De stukken zijn geschreven in een tijd dat Corona nog
ver weg leek. Twee stukken richten zich daarbij op vraagstukken in het sociale domein en drie verhalen gaan over ruimtelijke opgaven. Twee essays staan stil bij de
vraag welke ﬁnancieringsvormen passen bij maatschappelijke initiatieven. Het zal
niet verbazen, maar eigenlijk is de onderliggende vraag naar de ﬁnancieringsvormen
van opgaven die in brede netwerken worden opgepakt vooral: welke positie kan de
overheid in die netwerken vervullen en welke rol kan ze daarbij spelen? Ze bezit vaak
over meer formele beleidsinstrumenten dan andere spelers in het netwerk; is dat een
beletsel om op te treden als een nevengeschikte samenwerkingspartner? Zijn er ﬁnanciële vormen en arrangementen die recht doen aan gelijkwaardige participatie
van alle deelnemers in een netwerk?
Deze essaybundel kon niet tot stand komen zonder de bijdrage van diverse deskundigen en wetenschappers. De Raad is hen erkentelijk dat zij hun kennis wilden delen.
De auteurs schreven hun stukken op persoonlijke titel; het is daarom belangrijk hier
op te merken dat de opvatting die zij in hun essays verkondigen niet per se ook de opvattingen zijn van de Raad of de organisaties waaraan zij verbonden zijn. Bart Leurs,
stafmedewerker van de Raad, voerde de redactie van deze bundel. We hopen dat de
essays bijdragen aan wederom een inspirerende Dag van de Financiële Verhoudingen.
Mochten de omstandigheden wederom roet in het eten gooien, dan hebben we met
deze bundel in ieder geval de zekerheid dat de essays ook zonder of met een aangepaste conferentie kunnen bijdragen aan de kennisvorming en het debat over zowel
de plek van de overheid in maatschappelijke netwerken als ook de betekenis van de
ﬁnanciële verhoudingen in het veranderende speelveld voor de overheid.

Han Polman
Voorzitter
Raad voor het Openbaar Bestuur

Rien Fraanje

samenwerken, samen betalen? – essaybundel van de raad voor het openbaar bestuur

Inhoud

Voorwoord

3

Ter inleiding: voorbij stok, wortel en preek
Bart Leurs

7

1

Hoe bekostig je multi-level governance? Naar goede ﬁnanciële
verhoudingen voor ‘de opgave centraal’
Caspar van den Berg en Bart Leurs

13

2

Revolverende fondsen en de zoektocht naar democratische legitimiteit
Diny van Est, Bas Leenheer en Rutger Vos

24

3

Terug naar de echte werkelijkheid!
.
Sjef Czyzewski

33

4

Kansen en uitdagingen voor de relatie tussen sociaal ondernemers en
gemeenten
Philip Karré

5

Leiderschap en regionale ecosystemen voor ondernemerschap
Erik Stam

6

Laat de knikkers niet het spel dicteren: ﬁnanciering van
netwerksamenwerking in Regio Zwolle
Annemarth Idenburg, Corné Paris, Peter Oosterhof en Manon Koldewijn

43

50

56

7

Ruimtelijke ordening: disbalans tussen overheid en markt
Wim Derksen

63

8

Geld voor participatie
Martijn Bolkestein

71

9

Publieke ﬁnanciering van burgerinitiatieven
Esmée Driessen en Willemien den Ouden

79

Bijlage 1 Samenstelling Raad voor het Openbaar Bestuur

5

90

samenwerken, samen betale
betalen?
n? – essaybundel van de raad voor het openbaar bestuur

6

samenwerken, samen betalen? – essaybundel van de raad voor het openbaar bestuur

Ter inleiding: voorbij stok, wortel en preek
Bart Leurs

Dr. B.W.A. Leurs is werkzaam bij de staf van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Schuldenproblematiek. De energietransitie. Leefbaar houden van regio’s. Zomaar
wat voorbeelden van maatschappelijke opgaven, die vaak worden genoemd in de
context van complexe problematiek. Dergelijke problematiek is niet eenduidig
toe te delen aan overheid of markt, of aan een bepaalde bestuurslaag, of aan een
bepaald beleidsdomein. Om stappen te zetten, kan de overheid wel een koers uitzetten, maar om die werkelijk te varen heef hij de inzet van markt, maatschappij
en burgers nodig. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) is een uiting van de gedachte dat ook overheden onderling elkaar nodig hebben.
In complexe problemen zijn veel spelers betrokken, ieder heef slechts een deel
van de sleutel in handen en de efecten van beleidsinterventies zijn moeilijk te
voorspellen. Over hoe in een dergelijke complexe context toch een koers bepaald
kan worden en hoe al doende geleerd kan worden, is op andere plaatsen veel
bruikbaars gezegd.1
Besturen gaat echter niet zonder geld – en juist over de vraag hoe de rekening in
dit soort vraagstukken gedeeld moet worden, is de gedachtenvorming minder ver.
Er bestaat wel een analyse over de publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief 2 en er is recentelijk nagedacht over de bekostiging van de verduurzamingsopgave.3 Veel meer kennis is er niet. Vragen des te meer: hoe verdeel je de rekening
onder zoveel spelers? Hoe verdeel je de risico’s? Hoe zorg je voor transparantie
over de besteding van belastinggeld? Hoe leg je hier democratische verantwoording over af? En hoe zorg je voor doelmatigheid, in een context waarin elke speler
zijn eigen logica volgt? Conclusie: hedendaagse opgaven vragen om een intersectorale, interdepartementale en interdisciplinaire aanpak, maar de bijbehorende
ﬁnanciële structuren ontbreken vooralsnog.

1

2
3

Zie bijvoorbeeld de bundel ‘Sturen in een verweven dynamiek’, uitgebracht door het Ministerie
van (toen nog) Economische Zaken in 2017. Met name de bijdrage van Mark van Twist, Martijn
van der Steen en Nancy Chin-A-Fat is warm aanbevolen.
Raad voor de ﬁnanciële verhoudingen, Tussen betalen en bepalen, Den Haag: Rfv, 2014.
Raad voor het Openbaar Bestuur, Verduurzaming – en nu de kosten nog (Essaybundel), Den Haag:
ROB, 2018.
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Deze essaybundel is een eerste aanzet om de leemte hierin te vullen, onder de noemer ‘Samenwerken, samen betalen?’ Vanwege de veelzijdigheid van het thema
en de opgaves is gekozen voor essays die elk een ander aspect belichten. Deze inleiding destilleert uit deze veelvormigheid de belangrijkste noties, en brengt ze
met elkaar in verband. Deze kort samengevatte noties zijn bedoeld als amuse-bouche: mocht een gedachte prikkelen, lees dan vooral ook het gehele essay van de
auteur.
1

Probleemanalyse
De bundel start met een analyse van het probleem van bekostigingsvraagstukken
van maatschappelijke opgaven in multi-level governance (Van den Berg en Leurs).
Het zet de belangrijkste eigenschappen van maatschappelijke opgaven af tegen
de wijze waarop de overheidsbekostiging nu vormgegeven is: de ﬁnanciële verhoudingen. Uit de probleemanalyse volgt de conclusie dat er drie spanningsvelden zijn:
1 In de eerste plaats gaat de huidige inrichting van de ﬁnanciële verhoudingen uit van een eenduidige toedeling van taken aan één of twee spelers, en
van scheiding tussen overheid, markt en burger: ‘je gaat erover of niet’.
Maar maatschappelijke opgaven zijn niet op die manier met een schaartje te
knippen, omdat er veel betrokkenen zijn die van elkaar afhankelijk zijn.
2 In de tweede plaats gaan de ﬁnanciële verhoudingen er nu van uit dat
beslissingen rond (publieke) uitgaven ‘blanco’ uit economische en rationele
overwegingen worden gedaan. Maar bij maatschappelijke opgaven gaat het
om het fundamentele veranderopgaven, waarbij gestolde gedragspatronen,
opvattingen en (machts)structuren aan de oppervlakte komen: lock-in.
Deze lock-in-efecten lopen door bekostigingsdiscussies heen.
3 De huidige ﬁnanciële verhoudingen gaan ervan uit dat afwegingen goed te
maken zijn op basis van oorzaak-gevolg. Maar in maatschappelijke opgaven
zijn de gevolgen van (beleids)interventies moeilijk te doorzien: er zijn vele
spelers betrokken, de efecten kunnen zich over grote afstanden uitspreiden
en de lange-termijn gevolgen zijn moeilijk te voorspellen. Het vervangen
van de straatverlichting is veel beter te overzien dan de woningbouwopgave. Vooraf beoordelen of een bepaalde uitgave doelmatig zal zijn, is dus
niet goed mogelijk.
Tegelijkertijd hebben de ﬁnanciële verhoudingen een belangrijke functie, namelijk zorgen dat belastinggeld op transparante, democratische en doelmatige wijze
wordt uitgegeven. Deze uitgangspunten staan niet ter discussie. Maar hoe kan
aan deze uitgangspunten recht gedaan worden als klassieke ﬁnanciële prikkels
(‘de wortel’) en regelgeving van bovenaf (‘de stok’) in de context van maatschappelijke opgaven op zichzelf niet toereikend zijn? En wat als het gezamenlijk formuleren van een visie (‘de preek’) te vrijblijvend is, niet gedragen is of zelfs voorbij
gaat aan uitgangspunten als democratische verantwoording en doelmatigheid?
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Deze vragen kunnen samengevat worden in een model, waarlangs de inzichten
uit de rest van de bundel te ordenen zijn.
Figuur 1 Analysekader spanningsvelden maatschappelijke opgaven en
financiële verhoudingen
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In de essays die hierna volgen, geven de auteurs waardevolle aanzetten om met
deze spanningsvelden om te gaan. Rode draad hierin is dat overheidsoptreden
nieuwe instrumenten moet ontwikkelen, naast de aloude ‘wortel, stok en preek’.
Het tweede essay, van Diny van Est, Bas Leenheer en Rutger Vos, beschrijf de problematiek van democratische legitimatie en verantwoording. Hun analyse vindt
plaats in de context van revolverende fondsen, maar is goed vertaalbaar naar andere nieuwe publieke ﬁnancieringsinstrumenten. Ze stellen vast dat we het experimentele stadium rond de toepassing van revolverende fondsen ruim voorbij
zijn, maar dat het denken erover sterk is achtergebleven. Ze zien dat een structurele, breed gedragen analyse van hoe revolverende fondsen ingericht kunnen worden, ontbreekt. Daarmee wordt de democratische legitimiteit aangetast: zonder
analyse geen goede beleidsvoorbereiding, zonder conceptuele duidelijkheid geen
transparantie. Zij geven een aanzet voor deze benodigde analyse en roepen op om
– in de context van de netwerksamenleving – in een coalition of the willing deze vragen met spoed en systematisch ter hand te nemen.
2

Sociale opgaven
Daarna wordt de blik gericht op sociale opgaven. In het derde essay beschrijf Czyzewski hoe het gestolde denken in beleidsmatige kokers (Pijl 1 en 2 in Figuur 1)
de aanpak van hardnekkige problematiek van kwetsbare mensen bemoeilijkt.
Mensen zijn één geheel, maar het beleid is opgedeeld in sectoren. Er wordt veel
gestuurd met ﬁnanciële prikkels, maar mensen zijn geen homo economicus – zeker
niet als ze kwetsbaar zijn. En deze verkokering leidt tot verspilling van geld. De
9
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auteur pleit voor uitgaan van het algemeen belang, i.c. het helpen kwetsbaren.
Daartoe moet de samenhang van problematiek doorgrond worden, maar dat kan
alleen maar door te kijken naar de echte werkelijkheid van mensen, niet door te
redeneren vanuit de virtuele werkelijkheid van systemen. Het hanteren van de ‘stok’
(ﬁnanciële prikkels) werkt averechts bij kwetsbare mensen, omdat die nog meer
stress verzoorzaken. In plaats daarvan moeten de regels en bekostiging de ruimte
geven aan beleidsmakers en professionals om in de praktijk te leren wat werkt.
De ‘proefneming’ dus. Hij bepleit hiertoe het idee van een Stabiliteitsfonds.
In het vierde essay geef Philip Karré een analyse van de relatie tussen publieke
bekostiging en (sociaal) ondernemerschap. Sociaal ondernemerschap is van meerwaarde door het verbinden van de kracht van markt, overheid en burgerinitiatief.
Maar de gestolde structuren in het gemeentelijk beleid (Pijl 2 in Figuur 1) en het
klassieke denken in termen van scheiding markt/overheid (Pijl 1) maken het lastig
die meerwaarde te verzilveren. Hij pleit ervoor dat publieke partijen (gemeenten)
en sociaal ondernemers zich beter moeten verplaatsen in elkaars logica. Het karakter van sociale opgaven vraagt daarom. Geen ‘wortel of stok’, maar ‘preek’ dus.
3

Ruimtelijke opgaven
In het vijfde essay plaatst Erik Stam ondernemerschap in de context van leiderschap in regionale opgaven. Hij stelt vast dat het vanwege schurende logica’s lastig
is om ondernemers te betrekken. Met name omdat regionaal leiderschap lastig in
te vullen is omdat er ‘vrijwel geen hiërarchische sturing is en er vaak ook geen harde
grenzen zijn van de gemeenschap die wordt geleid’. Hij analyseert de regio als ecosysteem, en komt dan tot de conclusie dat er ondersteunende netwerken en instituties nodig zijn. Die instituties moeten leading by talking en leading by doing bevorderen: de ‘preek’ respectievelijk de eerder genoemde ‘proefneming’. Zij moeten
logica’s verbinden, ondersteunende netwerken vormen en een inbedding vormen
voor duidelijke rollen en mandaten (een nieuwe vorm van ‘de stok’). Deze instituties zijn nodig om om te voorkomen dat gestolde machtsstructuren tot lock-in
leiden (Pijl 2 in Figuur 1). Deze nieuwe instituties zijn ondersteunend aan regionaal leiderschap, ze zijn er geen vervanging van.
In het zesde essay gaan Idenburg, Paris, Oosterhof en Koldewijn verder in op het
spanningsveld dat instituties in regionale opgaven opleveren. Ze vatten dit samen
in het motto van Jean Monnet dat ‘niets mogelijk is zonder mensen, maar dat niets
houdbaar is zonder instituties’. Voor bestaande taken zijn de ﬁnanciële verhoudingen als institutie adequaat, maar voor opgaven die zich organiseren rond gedeeld belang constateren ze dat die soms onbedoeld in de weg kunnen zitten, de
lock-in uit Figuur 1. Ze tonen dat aan voor de regio Zwolle. Ze concluderen, in navolging van Stam, dat er nieuwe instituties nodig zijn, om te voorkomen dat ‘de
knikkers het spel dicteren’. Die nieuwe instituties moeten een leer- en groeiproces
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faciliteren, in wederzijds vertrouwen.4 Daarbij past terughoudendheid met sancties. Veel ‘preek en proefneming’ dus, en pas in allerlaatste instantie de ‘stok’.
In het zevende essay neemt Derksen een tegengesteld standpunt in, gebaseerd op
de lessen uit het ruimtelijke ordeningsbeleid. Hij stelt vast dat waar de overheid
zich terughoudend opstelt, de markt op klassieke wijze de ontstane vacuüm heef
opgevuld (Pijl 2 in Figuur 1). Hij ziet dat ruimte, net als geld, eindig is, en de verschillende ruimtelijke behoefen dus politiek tegen elkaar afgewogen moeten
worden, net als ﬁnanciële behoefen. Hij adressert het punt van onvoorspelbaarheid (Pijl 3 in Figuur 1) en beargumenteert dat meer leiderschap van de overheid
tot andere bewegingen zou hebben geleid. De les die hij trekt is dat - zonder de
oplossing te weten – de overheid wel richting kan geven aan veranderopgaven.
En daar zijn ook de ‘stok’ en de ‘wortel’ (geld) voor nodig.
4

Maatschappelijk initiatief
In het achtste essay begint Bolkestein met de constatering dat maatschappelijk
initiatief in feite al heel oud is. Terugkijkend naar de tijd vóór de verzorgingsstaat,
de 18e en 19e eeuw, ziet hij veel initiatieven waarin de overheid weinig tot geen
rol speelt en waarin vrijwilligers en private sponsors samenwerkten. Kijkend naar
twee recente voorbeelden uit zijn eigen adviespraktijk ziet hij twee kwetsbaarheden van maatschappelijk initiatief. De eerste is dat naarmate initiatieven evolueren, langduriger verplichtingen tussen initiatief en overheid vereist zijn. Daar is
continuïteit voor nodig, en dat is de onzekere factor in burgerinitiatieven. De
tweede kwetsbaarheid is de afhankelijkheid van ﬁnanciering, ook als andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld kennis en geld inbrengen bij het
burgerinitiatief, zoals bijvoorbeeld het VSB-fonds. Maar als de bekostiging van
een fonds stopt en de gemeente er ook zijn handen van af trekt, valt het initiatief
snel stil. Bij de ondersteuning van burgerinitiatief moet daarom aandacht zijn
voor manieren om op de langere termijn bekostiging te borgen. Dit sluit aan op
het door Idenburg et al. aangehaalde motto van Monet: zonder mensen gebeurt
er niet veel, zonder instituties beklijf het niet.
Driessen en Den Ouden belichten in het negende essay de knelpunten in de publieke ﬁnanciering van burgerinitiatief. Zij constateren dat de klassieke ordeningslogica markt/overheid, die tot uitdrukking komt in beoordelingscriteria
voor opdrachtverstrekkingen, zich slecht verhouden met de maatschappelijke
meerwaarde die maatschappelijke initiatieven kunnen opleveren. De andere klassieke bekostigingsvorm, namelijk subsidie, kent ook nadelen voor zowel (lokale)
overheden als initiatiefnemers. Voor de overheden is doelmatigheid lastig vast te
stellen. Vanuit het oogpunt van maatschappelijk initiatief is subsidiëring uitdrukking van een hiërarchische afhankelijkheidsrelatie, die botst met de gelijkwaar-

4

Dit besef is geformuleerd door Van Twist et al, zie noot 1.
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digheid van het initiatief. Hier doen de gestolde structuren en het klassieke denken uit Figuur 1 dus weer opgeld. De oplossingsrichting die de auteurs zien, is dat
maatschappelijke meerwaarde geobjectiveerd zou moeten worden, zodat dit als
beoordelingscriterium kan meewegen in de beoordeling in tenderprocedures.
5

Wat leren we hieruit?
De waarde van de ﬁnanciële verhoudingen staan, als institutie beschouwd, buiten
kijf: ze zijn van belang om waarden als transparantie, rechtszekerheid en democratische legitimatie te borgen. Maar als het gaat om het bekostigen van maatschappelijke opgaven in netwerken is er een vorm van omdenken nodig. Klassieke instrumenten van wortel, stok en preek (ﬁnanciële prikkels, taaktoedeling,
regelgeving en visie) zijn nodig, maar onvoldoende. Uit de bovenstaande inleiding
destilleren we twee nieuwe instrumenten.
Het eerste nieuwe instrument is de ‘proefneming’. Hiermee bedoelen we bestuursen bekostigingsvormen die een leerproces faciliteren: leading by doing. Dit vereist
een overlegstructuur waarin actoren – hoewel ze qua instrumentarium en ﬁnanciële omvang niet gelijk hoeven te zijn – erkennen dat ze elkaar nodig hebben en
daarom elkaars waarde erkennen. Waarin afspraken gemaakt kunnen worden
over hoe ze naar hun eigen achterban verantwoorden. En een ﬁnancieel instrumentarium dat risicodeling op een ordentelijke manier regelt, zodat de mogelijkheid er is om het leergeld te verdelen.
Het tweede nieuwe instrument is de ‘weegschaal’. Dat wil zeggen dat in deze overlegstructuren niet een partij eenzijdig zijn wil kan doordrukken, maar dat er checks
and balances zijn. En zodat een gelijkwaardige – doch niet vrijblijvende – regelmatige evaluatie kan plaatsvinden of men op de goede weg is en over hoe nieuwe
richtingen bestendigd kunnen worden.
Voor deze nieuwe instrumenten zijn nieuwe instituties nodig en een hernieuwde
rolopvatting van bestaande instituties, zoals de ﬁnanciële verhoudingen. Financiële verhoudingen waarin het mogelijk is om te experimenteren en beheerst risico’s genomen worden, waarin het betaalde ‘leergeld’ op een goede manier verdeeld wordt. Een bekostiging die niet afrekent, maar wel checks and balances bevat.
Waarin democratische legitimatie en transparantie geborgd zijn. Een ﬁnanciële
verhouding die niet bestaande machtsstructuren bestendigt, maar tot nieuwe
richtingen kan leiden. Want anders, zoals Idenburg et al. zeggen, blijven de knikkers het spel bepalen.
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1 Hoe bekostig je multi-level governance?
Naar goede financiële verhoudingen voor
‘de opgave centraal’
Caspar van den Berg en Bart Leurs

Prof. dr. C.F. van den Berg is hoogleraar Bestuurskunde, leerstoel Global and Local
Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dr. B.W.A. Leurs is werkzaam bij de staf
van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

1

Inleiding
Voor veel traditionele publieke taken – meestal overheidstaken – is de bekostiging
goed geregeld, zolang ze aan één overheidslaag toe te delen zijn. Denk aan wegenonderhoud, natuurbeheer of de bouw van scholen. Decentrale overheden mogen
zelf (een beetje) belasting ophalen bij hun inwoners, en ze krijgen (grotendeels)
een lump sum-achtige uitkering van het Rijk uit het gemeente- of provinciefonds
die ze naar eigen inzicht kunnen besteden. Ze hoeven alleen maar aan de gemeenteraad c.q. staten verantwoording af te leggen. Ook als er twee partijen betrokken
zijn, zijn er vertrouwde instrumenten. Denk aan de verstrekking van bijstandsuitkeringen, waar twee partijen bij betrokken zijn: gemeente en Rijk. Hierin is de
afspraak helder: het Rijk vergoedt de geraamde kosten voor alle gemeenten samen,
maar bouwt de ﬁnanciële prikkel in dat gemeenten individueel beloond worden
als ze het bestand laag houden.
Maar er zijn ook maatschappelijke taken en opgaven die zich niet houden aan de
bedachte beleidskokers, niet netjes aan één bepaalde schaal of bestuurslaag toe
te delen zijn (zoals de jeugdzorg) en die de traditionele grenzen tussen markt, overheid en burger overstijgen. In die gevallen is het vraagstuk wie bepaalt en wie betaalt lastig op te lossen.
Een actueel voorbeeld is de energietransitie. Hier zijn veel meer spelers bij betrokken: netbeheerders, energie- en warmteleveranciers, lokale overheden, rijksoverheid met eigen marktordening, woningcorporaties, geldverstrekkers, woningeigenaren en -huurders, leveranciers en installateurs. Grote vraag is: wie gaat het
betalen, onder welke voorwaarden? Door de grote onzekerheid over de kosten en
de lange-termijnefecten van (beleids)interventies lijken alle betrokkenen op elkaar te wachten. Omdat de overheid de enige partij is die instituties biedt om deelbelangen tegen elkaar af te wegen en een gezamenlijk belang te formuleren, is de
overheid de aangewezen partij om duidelijkheid te bieden door een gedeelde visie
(‘de preek’) en kaders, bijvoorbeeld via regelgeving (‘de stok’). Maar er moet ook
bekostigd en gestimuleerd worden – met geld (‘de wortel’). Omdat de investerin-
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gen te groot en onzeker zijn, kunnen de markt en de burger die niet in hun eentje
dragen. Tegelijkertijd heef de overheid al die partijen nodig om deze opgave tot
stand te brengen.
Dit essay analyseert waarom de huidige regels die bepalen hoe de verschillende
overheidslagen hun taken bekostigen – de ﬁnanciële verhoudingen - zich moeilijk
verhouden met het karakter van maatschappelijke veranderopgaven. Het laat drie
spanningsvelden zien:
1 De huidige ﬁnanciële verhouding gaat nog grotendeels uit van een eenduidige verkaveling van taken over bestuurslagen en sectoren. Maar maatschappelijke vraagstukken hebben het karakter van een ‘marmercake’: middelen, kennis en mogelijkheden om verandering tot stand te brengen, zijn
verdeeld over vele partijen. En de efecten van interventies beperken zich
niet tot één schaalniveau. Dit stelt extra eisen aan democratische legitimiteit en verantwoording.
2 De huidige ﬁnanciële verhouding gaat uit van rationeel gemotiveerde beslissingen. Maar er kan sprake zijn van strategisch gedrag. Bovendien zijn er
in de samenleving structuren ingesleten in gedrag, opvattingen en machtsstructuren (lock-in), waardoor beslissingen niet altijd alleen op doelmatigheidsgronden gemaakt worden.
3 De huidige ﬁnanciële verhouding gaat uit van traditionele allocatievraagstukken: waar kan ik mijn euro’s het beste aan uitgeven, gegeven de keuzes?
In maatschappelijke opgaven is het probleem echter dat de gevolgen van
keuzes inherent onvoorspelbaar zijn. Er zijn geen causale één-op-één relaties tussen keuzes en uitkomsten, en efecten van interventies gaan over
(bestuurs)schalen heen. Daarom zijn maatschappelijke opgaven niet als een
traditioneel allocatievraagstuk te benaderen.
In de onderstaande paragrafen lichten we elk van deze drie spanningsvelden toe.
2

Maatschappelijke opgaven zijn niet op te knippen over bestuurslagen
en sectoren
Wat bedoelen we met maatschappelijke opgaven?
Tot enkele jaren terug luidde het bestuurlijke adagium: ‘je gaat erover of niet’. Dat
gaat ervan uit dat veel taken en opgaven aan één bestuurslaag toe te delen zijn.
Vaak is dat ook zo, denk aan lokale verkeersveiligheid, provinciaal natuurbeheer
of de landsverdediging. Soms is een beperkt aantal spelers betrokken, zoals bij de
uitvoering van de bijstand: het Rijk stelt de kaders en het budget vast, gemeenten
voeren uit, met enige vrijheid in de uitvoering.
Maar veel maatschappelijke veranderopgaven vinden in netwerken van vele spelers plaats (zie tekstbox), zoals de energietransitie of het leefbaar houden van
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regio’s. Ook jeugdzorgtaken hebben deels een meerschalig karakter. Het Interbestuurlijk Programma heef dan ook het adagium ‘je gaat erover of niet’ losgelaten:
overheidslagen hebben elkaar nodig om bepaalde opgaven aan te pakken, en moeten daarom in gelijkwaardigheid elk hun deel bijdragen.5
Maatschappelijke netwerken 6
Een netwerk is een verzameling actoren die via onderlinge verbindingen
informatie en/of materiaal uitwisselen. Dit kan een fysiek netwerk zijn,
zoals het spoorwegennetwerk, de neuronen in hersenen (die via synapsen elektrische pulsen uitwisselen) of het elektriciteitsnetwerk. Het kan
ook een abstract netwerk zijn, zoals sociale netwerken, die bestaan uit
relaties tussen mensen en informatie-uitwisseling via die relaties.
Netwerken hebben vaak een geneste structuur, dat wil zeggen dat een
groep netwerken op een hoger schaalniveau zelf ook weer een netwerk
vormt. Denk bijvoorbeeld aan dorpen of steden. Binnen het dorp of stad
vormen mensen een netwerk. Maar die dorpen en steden vormen zelf
ook weer een netwerk, verbonden door telecommunicatie, spoor en
wegen.
Voorbeeld van een genest netwerk

In netwerken kunnen soms dominante spelers zijn, de hubs, zoals de
hubs in de luchtvaart, of personen op Twitter die heel veel volgers hebben. Via deze hubs is het mogelijk om informatie of materiaal in slechts
een paar stappen van een willekeurig punt A naar een willekeurig punt B
te transporteren.
Maatschappelijke netwerken,7 waar dit essay over spreekt, is een koppeling tussen sociale netwerken (zoals organisaties en bestuurseenheden)
en fysieke netwerken (zoals woonplaatsen verbonden door wegen).

5
6

7

Programmastart Interbestuurlijk Programma, 14 februari 2018.
Zie voor een toeganklijke inleiding op de theorie: Van Twist, M., Van der Steen, M. & Chin-A-Fat,
N. (2017). Sturing en complexiteit: leren door doen, in: Sturen in een verweven dynamiek, Den
Haag: Ministerie van Economische Zaken.
Castells, M. (2010), The rise of the network society. Chichester: Wiley-Blackwell.
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Deze netwerkstructuur is een van de kenmerken van wat wij maatschappelijke
opgaven noemen. Dit zijn opgaven die zowel een transitie-aspect als een netwerkaspect in zich dragen. Het transitie-aspect wil zeggen dat het gaat om het creëren
van een nieuwe toestand op grote schaal (bijvoorbeeld duurzame energievoorziening of mobiliteit) of het bijsturen van een autonome ontwikkeling (bijvoorbeeld
bevolkingsdaling en de daarmee gepaard gaande leefbaarheidsvraagstukken). Bij
de gewenste overgang van de oude naar een nieuwe toestand is de inspanning van
vele spelers nodig: niet alleen overheden, maar ook bijvoorbeeld bedrijfsleven,
onderzoekers, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en individuele
bewoners. En velen worden er door geraakt, zowel qua efect als qua ﬁnanciële
bijdrage.
Multi-level governance en netwerkbestuur
De multi-level governance benadering in de bestuurskunde en politicologie gaat
ervan uit dat bestuur plaatsvindt als samenspel van actoren en instituties op verschillende territoriale niveaus en door publieke, maatschappelijke en private actoren gezamenlijk. Niet één schaalniveau heef daarbij het monopolie, of op alle
onderwerpen de doorzettingsmacht. Ook de centrale overheid is een speler die
moet opereren in wederzijdse afhankelijkheidsrelaties met decentrale en internationale overheden, en met niet-gouvernementele actoren.8
Verdeling van taken over andere of meerdere overheidslagen helpt bij de inrichting van een doelmatig bestuur, omdat schaal en taak meer met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen worden.9 Bovendien zorgt dit voor interne checks
and balances binnen het openbaar bestuur, omdat niet één overheidslaag het volledig voor het zeggen heef.10 Taken kunnen echter raakvlakken hebben, gebieden
kunnen overlappen en voor diverse opgaven kan de inspanning van meerdere
overheidslagen en verschillende partners nodig zijn. De literatuur betoogt dat er
bij elke bestuurlijke inrichting sprake is van een uitruil tussen de voordelen en
nadelen van decentralisatie. De voordelen van functionele of territoriale decentralisatie liggen in het ﬂexibel en doelmatig kunnen inspelen op sectorale of regionale vraagstukken. Dit moet afgewogen worden tegen mogelijke schaalnadelen, het ontbreken van een integrale afweging (bij functionele decentralisatie) en
coördinatieproblemen tussen bestuurslagen en jurisdicties.11

8

Hooghe, L. & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance.
Reihe Politikwissenschaf / Institut für Höhere Studien, Abt. Politikwissenschaf, 87. Wien:
Institut für Höhere Studien. Van den Berg, C.F. (2011). Transforming for Europe: The Reshaping of
National Bureaucracies in a System of Multi-Level Governance. Leiden: Leiden University Press.
9 Tiebout, C. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures, in: Journal of Political Economy 64,
p. 416–424.
10 ROB (2020). Briefadvies Herziening uitkeringsstelsel. Den Haag: ROB.
11 Alesina, A. & Spolaore, E. (1997). On the Number and Size of Nations, in: Quarterly Journal of
Economics 112, p. 1027-56.
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Naarmate het aantal actoren toeneemt, is er meer risico op free-riders gedrag: actoren die hun risico’s op anderen afwentelen, maar proﬁteren van de gemeenschappelijke baten. Denk aan gemeenten in jeugdzorgregio’s die risico-delingsarrangementen afsluiten: het is verleidelijk om bij tekorten in de eigen gemeenten
‘met de pet rond te gaan’, maar eigen overschotten zelf te houden. Om dit free-ridersgedrag te voorkomen, zijn bovenliggende instituties of gedragsnormen met
handhaving nodig.12
Hoewel de bovenstaande beschouwing geschreven is in de context van overheidspartijen, gelden deze overwegingen net zo goed voor maatschappelijke netwerken, waar ook niet-overheidspartijen deel van uit maken. Als er vele partijen van
elkaars inzet en middelen afhankelijk zijn, dan zijn bijdragen en inzet lastiger toe
te rekenen. Dit bemoeilijkt het maken van afspraken en de verantwoording daarover. En wie is er verantwoordelijk als het mis gaat? Dit kan leiden tot het beroemde ‘naar elkaar wijzen’.
Kortom, het adagium ‘je gaat erover of niet’ is niet vol te houden in situaties
waarin vele actoren van elkaar afhankelijk zijn. En dan loop je aan tegen het vraagstuk van betalen en bepalen: als je er niet in je eentje over gaat, dan kun je ook
niet in je eentje bepalen. Maar wie betaalt dan waarvoor, aan wie en hoeveel? Dit
leidt tot de volgende knelpunten in de bekostiging van maatschappelijke opgaven
in netwerken.
Spanningsvelden met de ﬁnanciële verhoudingen
De ﬁnanciële verhoudingen zijn geschoeid op de gedachte dat taken eenduidig
zijn toe te delen aan ofwel Rijk ofwel decentrale overheden: ‘je gaat erover of niet’.
Er is eén democratisch gelegitimeerd orgaan (zoals parlement, staten of gemeenteraad) dat beslist over de inzet. Aan dat orgaan dient verantwoording afgelegd te
worden over aanwending en resultaat: wie betaalt, bepaalt.
Dit is uitgewerkt in drie typen bekostigingswijzen. Voor taken waar decentrale
overheden zelf over gaan, zijn de eigen inkomsten en de algemene uitkering (AU)
uit het gemeente- of provinciefonds bedoeld. Voor taken waarvan ‘de uitvoering
door het Rijk gevorderd wordt’ bestaan speciﬁeke uitkeringen (SU) ten laste van
het Rijk. Tot slot zijn er decentralisatie-uitkeringen (DU) in het fonds voor taken
die tijdelijk van aard zijn of waar geen goede verdeling voor mogelijk is. Deze bekostigingsvorm wordt in de praktijk vaak gebruikt voor beleid waar Rijk en decentrale overheden samen afspraken over maken. Omdat DU’s deel uitmaken van
de fondsen, gaan gemeenten c.q. provincies in theorie geheel zelf over de aanwending (horizontale verantwoording), maar in de praktijk gaat er door hun ontstaansgeschiedenis en karakter een zekere dwang van DU’s uit om ze te besteden

12 Zie noot 8.

17

samenwerken, samen betalen? – essaybundel van de raad voor het openbaar bestuur

aan het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld.13 Hieruit blijkt dat zelfs voor
tweezijdige afspraken niet altijd goede bekostigingsvormen zijn, laat staan voor
bekostiging van opgaven in netwerken. Het adagium ‘wie bepaalt, betaalt’ is kennelijk ingevuld vanuit de gedachte dat slechts één partij bepaalt.
Dit heef gevolgen voor de democratische legitimiteit van aanwending van gelden, zeker als het gaat om opgaven die door een divers netwerk van spelers wordt
opgepakt. Er is sprake van meerdere betrokken overheden en vaak ook van een
hele trits van niet-overheidspartijen, zoals bij de regiodeals. De ‘klassieke’ legitimiteit heef als assumptie dat ﬁnanciële bijdragen en resultaten redelijk eenduidig
toerekenbaar zijn. Onder die assumptie is de afweging over de aanwending van
middelen en de verantwoording daarover goed mogelijk. Je kunt eenvoudig volgen ‘waar het geld blijf’, wat ermee gebeurt en wat het efect is. Maar we hebben
zojuist gezien dat dit in de context van netwerkbestuur en multi-level governance
veel lastiger is, omdat zowel bijdragen als resultaten niet goed toerekenbaar zijn
en omdat doelen difuus en pas op de lange termijn merkbaar zijn. Dat betekent
dat de democratische legitimiteit niet simpelweg op de leest van input en output
geschoeid kan worden.
Dit voorbeeld laat zien dat er in de huidige Nederlandse ﬁnanciële verhoudingen
nog geen goede manier is om de bekostiging van maatschappelijke opgaven democratisch gelegitimeerd in te richten. Het gaat om het kiezen van de balans tussen het primaat of ultimaat van de politiek enerzijds, en het bewerkstelligen van
verandering door wederzijds vertrouwen anderzijds.14 Hiervoor is een andere manier van evalueren nodig, waar de NSOB handvatten voor geef.15
3

Gestolde gedragspatronen en machtsstructuren spelen mee in financiële
afwegingen
Deelbelangen en onvolledige informatie
In de vorige paragraaf is gesproken over het inrichten van een doelmatig bestuur,
dat doelmatige afwegingen maakt. Maar in samenwerkingsrelaties spelen ook
verschijnselen mee zoals eigenbelang, lobby’s en machtsstructuren in de maatschappij. Dit zijn inzichten uit de politieke economie en gedragseconomie,16 die vraagtekens zetten bij de aanname over rationele, benevolent rulers.17 Beslissers wegen
niet alleen rationele belangen mee, maar denken ook aan de eigen reputatie of
worden mogelijk beïnvloed door lobby’s.

13
Zie noot 10.
14 ROB (2020). Akkoord! Besturen met akkoorden. Den Haag: ROB.
15 Van der Steen, M., Faber, A., Frankowski, A. & Norbruis, F. (2018). Opgavegericht evalueren:
beleidsevaluatie voor systeemverandering. Den Haag: NSOB.
16 Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Thinking, fast and slow. Amsterdam: Business Contact.
17 Bos, F. (2012). Four centuries of ﬁscal decentralization in the Netherlands in view of diferent
economic theoretic perspectives, in: OECD Journal on budgeting (2).
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Neem bijvoorbeeld het gemeentelijk belastinggebied. Het zou doelmatiger zijn
om dat uit te breiden met gelijktijdige verlaging van de landelijke belastingen.18
Maar lokale bestuurders staan niet te juichen bij het idee om zelf meer belasting
bij hun inwoners op te halen. Als de bibliotheek en het zwembad dicht moeten,
dan kan bij de huidige grote afhankelijkheid van rijksbijdragen makkelijk verwezen worden naar een te lage uitkering uit het gemeentefonds. Als gemeenten echter veel meer eigen belastingen kunnen ophalen, dan zijn ze meer aanspreekbaar
op eigen beleid en sturing.
Het rationele principe ‘wie bepaalt, betaalt’ wordt vaak weerlegd in de praktijk
vanwege ‘winkelen met andermans portemonnee’. Denk bijvoorbeeld aan het
abonnementstarief dat het Rijk voor de Wmo heef ingesteld. Dit voorkomt stapeling van zorgkosten voor Wmo-gebruikers, maar voor deze wens van het Rijk
worden gemeenten slechts zeer gedeeltelijk gecompenseerd.
Als twee partijen afspraken met elkaar maken, dan is er vaak sprake van informatie-asymmetrie: actoren hebben geen volledige kennis van elkaars handelen en motieven. Denk aan relaties zoals kiezer-gekozene, werkgever-werknemer, verzekeraar-verzekeringnemer.19 Er bestaat dan het risico op moral hazard: partijen
kunnen ongewenst gedrag vertonen. Ter preventie hiervan zijn er maatregelen
als dikke contracten, verantwoording en verlegging van risico.
Een bekend voorbeeld uit de Nederlandse ﬁnanciële verhoudingen is de bekostiging van de bijstand. Het Rijk geef gemeenten een budget dat toereikend is voor
de geraamde kosten. Maar om te voorkomen dat gemeenten de totale bijstandsuitgaven laten oplopen (moral hazard), is er een prikkel in de ﬁnanciering ingebouwd. Als een gemeente een overschot heef, mag zij het zelf houden, maar tekorten moet zij in eerste aanleg zelf opvangen. Bij tweezijdige afspraken is dit tot
op zekere hoogte mogelijk, omdat de gevolgen van gedrag redelijk goed aan een
van beide partijen toerekenbaar zijn.
Hardnekkige gedragspatronen
In maatschappelijke opgaven echter, waarvoor afspraken tussen meerdere partijen nodig zijn, werkt dit veel minder goed. En niet alleen omdat dergelijke afspraken met prikkels onpraktisch worden, aangezien het aantal relaties exponentieel toeneemt naarmate het netwerk groter wordt. Er is ook een fundamentele
reden: in netwerken zoals de menselijke samenleving, worden gedrag en keuzes
bepaald door lock-in: versteende structuren en gedragspatronen die verandering
moeilijk maken. Denk aan hoe lastig het kan zijn om je levensstijl te veranderen
om de CO2-uitstoot te beperken, door een ander eetpatroon, kleiner te gaan
wonen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstofen.
18 Rfv (2015). Briefadvies Uitbreiding lokaal belastinggebied. Den Haag: Rfv.
19 Dit zijn voorbeelden van principal-agent relaties (opdrachtgever-opdrachtnemer).
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Versteende sociale structuren gaan vaak over (onderhandelings)macht. Denk bijvoorbeeld aan grote bedrijven die onderhandelingen over voedselkeurmerken
naar hun hand kunnen zetten, door te dreigen met weglopen – met het risico dat
er helemaal niets gebeurt.20 Ook dergelijke machtsstructuren kunnen een ﬁnanciële afweging puur op doelmatigheidsgronden lastig maken.
Spanningsvelden met de ﬁnanciële verhoudingen
Voor taken die aan slechts één overheidslaag toe te delen zijn, is mogelijk ondoelmatig gedrag in de ﬁnanciële verhoudingen te ondervangen: de gevolgen van onhandige keuzes voelt een overheid direct in de portemonnee. Dit komt tot uitdrukking in de AU uit het gemeente- of provinciefonds: doelmatige inzet komt
de eigen rekening ten goede. Voor tweezijdige afspraken zijn er eveneens mechanismen om dit te ondervangen door het maken van afspraken, met verantwoording of door risicoverlegging, zoals in de bekostiging van de bijstand. Wederom
de stok en de wortel. Deze fenomenen komen we in de ﬁnanciële verhoudingen
tegen in de diverse SU’s.
Voor maatschappelijke opgaven in netwerken is er echter geen goed toegesneden
mechanisme in de ﬁnanciële verhoudingen om free-ridersgedrag te voorkomen,
omdat door de vele spelers inspanningen en efecten moeilijk toe te rekenen zijn.
Verder kun je aanlopen tegen moeilijk te doorbreken structuren in gedrag en
machtsvorming, wat een doelmatige aanwending van middelen kan bemoeilijken.
4

Transitievraagstukken in netwerken zijn inherent onvoorspelbaar
In de eerste paragraaf hebben we maatschappelijke opgaven gedeﬁnieerd aan de
hand van zowel het netwerk- als het transitiekarakter. Vanuit de wetenschappelijke complexiteitsleer is bekend dat netwerksystemen inherent onvoorspelbaar
zijn, wat tot twee belangrijke fenomenen leidt.
Inherente onvoorspelbaarheid
Het eerste fenomeen dat de complexiteitsleer benoemt, is dat op het niveau van
het hele netwerk wetmatigheden optreden die je nooit had kunnen voorspellen
als je alleen naar het gedrag van de individuen kijkt. Dit staat bekend als emergentie.21 Denk aan het gedrag van mieren, dat per individu simpel te beschrijven is,
maar op het niveau van het hele mierenvolk tot de bouw van mierenhopen met
een zeer verﬁjnd gangenstelsel leidt. Of denk aan het verschijnsel van het mense-

20 Koppenjan, J., Termeer, K., & Karré, P.M. (2018). Wat maakt slimme sturing slim? In: Bestuurskunde (27) 2.
21 Von Bertalanfy, L. (1968). General System Theory. Foundations, developments, applications. New
York: George Braziller. Buckley, W. (1968). Society as a complex adaptive system, in: Buckley, W.,
Modern Systems Research for the Behavioral Scientist, Chicago: Aldine Publishing Company.
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lijk bewustzijn, dat het resultaat is van neuronen die elektrische pulsen met elkaar
uitwisselen.
Het tweede fenomeen is dat complexe systemen patronen laten zien, ondanks de
onvoorspelbaarheid. Alleen zijn die patronen niet eenduidig in termen van oorzaak en gevolg te vatten; dit heet multicausaliteit.22 Denk bijvoorbeeld aan hoe centrale banken de kredietcrisis van 2008 bestreden door grootschalig obligaties op
te kopen (in de volksmond: ’de geldpers aanzetten’). Het efect was als het schudden met een ﬂes ketchup:23 er waren meerdere rondes nodig, voordat de wereldeconomie plotsklaps hard begon te groeien. Dit netwerkfenomeen staat bekend
als een cascade. Denk aan een tweet op Twitter die ’viral gaat’, of een relatief kleine
verstoring in het spoorwegennet die tot landelijke ontwrichting leidt.
Vernieuwen op het slappe koord
Toegepast op maatschappelijke opgaven betekent dit dat het doelwit beweegt en
dat de efecten van beleidsinterventies niet te voorspellen zijn. In deze context is
het lastig te bepalen wat een goede aanwending van middelen is. Dit is een andere
categorie vragen dan bijvoorbeeld de keuze tussen een rotonde of een nieuwe toegangsweg. Dat laatste is een voorbeeld van een ‘gewoon’ allocatievraagstuk. Maar
bij maatschappelijke opgaven gaat het om transitie en innovatie, kortweg: formatievraagstukken.24 Deze vraagstukken gaan gepaard met risico’s, die groot kunnen
zijn en inherent onvoorspelbaar. Daarom is ontwikkeling van innovaties ook voor
marktpartijen riskant.25
Dit maakt maatschappelijke opgaven tot ‘vernieuwen op het slappe koord’: vanwege cascades en emergentie is de uitkomst niet te voorspellen, en vanwege multicausaliteit is niet goed na te gaan hoe de transitie tot stand komt. Denk weer aan
het opkoopprogramma van obligaties (de ‘ﬂes ketchup’). Kennis over het efect
van (beleids)interventies is dus inherent onvolledig. Daarom zijn er bepaalde ankerpunten nodig die wél houvast bieden, in termen van gezamenlijke doelen en
investeren in langdurige relaties.26 Maar daarvoor is het doorbreken van bestaande
patronen nodig. Een voorbeeld is de aanleg van warmtenetten in de energietransitie. Om aanleg en aansluiting hierop voor iedereen haalbaar en betaalbaar te
laten zijn, moet er een mechanisme zijn dat de ﬁnanciële risico’s aanvaardbaar

22 Theoretisch geformuleerd: de causale relaties zijn niet-lineair, niet-stabiel en multicausaal.
Zie Teisman, G. & Gerrits, L. (2014). The Emergence of Complexity in the Art and Science of
Governance, in: Complexity, Governance & Networks, p. 17-28.
23 Taylor, M. (2010). Nassim Taleb Says Quantitative Easing Is Like Ketchup, in: The Observer,
12 november 2010.
24 Camps, M. (2016). Onzekere wegen naar welvaart, in: ESB 101 (4725). Arthur, W. B. (2010).
‘Complexity, the Santa Fe Approach, and non-Equilibrium Economics’, in: History of Economic
Ideas, 18 (2), p. 149-166.
25 Frenken, K. & Hekkert, M. (2017). Innovatiebeleid in tijden van maatschappelijke uitdagingen, in:
Sturen in een verweven dynamiek, Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
26 Zie noot 20.
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houdt. Dat vereist op zijn beurt dat partijen langdurige relaties met elkaar kunnen
aangaan, om zo zekerheid te hebben. Maar dat gaat eenvoudiger als de overheid
kiest voor een marktordening die meer past bij formatievraagstukken. Dat wil
zeggen: als de aanleg en exploitatie van warmtenetten via ‘gewone’ aanbestedingsregels – die meer op traditionele allocatievraagstukken toegesneden zijn! – moet
lopen, dan is deze langdurige zekerheid niet goed te borgen.
Spanningsvelden met de ﬁnanciële verhoudingen
Een voorbeeld hoe de huidige ﬁnanciële verhoudingen moeite hebben met plots
opduikende fenomenen, zijn internetplatforms zoals AirBnB. Die laatste veroorzaakt veel externe efecten – overlast van toerisme, maar het systeem van lokale
belastinghefng is niet toegesneden op individuele verhuur via internetplatforms. Daarmee is er geen mechanisme om nut (voor toerist en verhuurder) en
ofer (voor de gemeente en andere inwoners) met elkaar in balans te brengen.
Verder is genoemd dat de huidige ﬁnanciële verhoudingen vooral zien op de
traditionele allocatievraagstukken, dus voor situaties die in zekere mate voorspelbaar zijn, in een situatie die in evenwicht is. Maar maatschappelijke opgaven kenmerken zich door dynamiek en onvoorspelbaarheid. Ook de klassieke marktordening met aanbestedingsregels werkt dan niet goed.
Dat betekent dat de ﬁnanciële verhoudingen voor maatschappelijke opgaven toegerust moeten worden met risico-delingsarrangementen, zodat met onvoorspelbare efecten kan worden omgegaan en zodat risico-volle innovatie en transformatie mogelijk wordt.27
5

Hoe nu verder?
Wat is er nodig? Volgens ons moet het antwoord in deze richtingen gezocht worden, waar de overige essays in deze bundel elk een aspect van belichten.
1 In de ﬁnanciële verhouding moet het adagium ‘wie bepaalt, betaalt’ ingevuld worden voor de situatie dat er meer bepalers en betalers zijn. Democratische legitimiteit en verantwoording moeten toegesneden worden op
maatschappelijke opgaven, langs de lijnen die NSOB voorstelt.28

27 Andersson, A., Hårsman, B. & Quigley, J.M. (1997). The Future of Government, in: Andersson, A.,
Hårsman, B. & Quigley, Government for the Future. Uniﬁcation, Fragmentation and Regionalism,
Contributions to Economic Analysis Series no. 238, Amsterdam: Elsevier.
28 Zie noot 15.
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Dat er moeilijk te doorbreken structuren zijn en dat niet alleen doelmatigheidsafwegingen een rol spelen, moet meegewogen worden in de bekostiging van maatschappelijke opgaven. Traditionele manieren om free-ridersgedrag te voorkomen schieten tekort. Het werkt beter om tot een voorlopig
onderhandelde orde te komen, waarin betrokkenen met elkaar afspraken
maken over doelen en benodigde (sturings)instrumenten. Er zijn checks
and balances nodig, d.w.z.: mechanismen om elkaar aan te spreken als zaken
niet lopen zoals verwacht, of als betrokkenen hun deel van de afspraak niet
nakomen.
De ﬁnanciële verhoudingen moeten een buferfunctie krijgen om onvoorspelbaarheid op de lange termijn op te kunnen vangen. Hiertoe zijn risicodelingsarrangementen nodig, die ingebed moeten zijn in niet-vrijblijvende,
lange-termijnafspraken die een duurzaam leer- en ontwikkelproces mogelijk maken.

Kortom, de ‘wortel, stok en preek’ moeten aangevuld worden met ‘de proefneming
en de weegschaal’. Dat wil zeggen, nieuwe procedures en werkvormen waarin
‘learning by doing’ mogelijk wordt gemaakt (de ‘proefneming’). Daaraan moeten
niet-vrijblijvende kaders en instituties gekoppeld worden om te evalueren, bij te
stellen en meningsverschillen te beslechten (weegschaal). Dit tegen een achtergrond waarin de ﬁnanciële verhoudingen hun kern blijven vervullen: waarborgen
van een transparante, doelmatige en democratisch gelegitimeerde aanwending
van middelen. De volgende essays geven hier handvatten voor.
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2 Revolverende fondsen en de zoektocht naar
democratische legitimiteit
Diny van Est, Bas Leenheer en Rutger Vos

Dr. D.M.E. van Est, B.J.A. Leenheer en R.G.F. Vos MA MSc. zijn werkzaam bij de Algemene
Rekenkamer. Zij schrijven dit essay op persoonlijke titel.

1

Opkomst van revolverend financieren bij de overheid
Het thema van deze essaybundel is ‘bekostiging van opgaven in een netwerksamenleving’. Naar onze mening is dit een buitengewoon relevant thema. De bekostiging van opgaven zoals de energietransitie en de houdbaarheid van de toekomstige Nederlandse economie, zijn onderwerpen die een prominente plaats in
het huidige politieke debat innemen. Ook is duidelijk dat ‘de netwerksamenleving’ als een belangrijke variabele bij de bekostiging van deze opgaven gezien
wordt.29 Hiervoor hoeven we niet verder terug te kijken dan afgelopen Prinsjesdag:
‘De Minister van Economische Zaken en Klimaat komt dit jaar met een brede agenda om
het duurzame verdienvermogen op de lange termijn te versterken. Daarvoor zullen zowel
ﬁnanciële als niet-ﬁnanciële maatregelen worden overwogen, en zullen zowel publieke investeringen als het bevorderen van private investeringen worden bezien’, zo stelt de Miljoenennota 2020.30 Daarnaast wordt onderzocht of een investeringsfonds, onder
de ﬁnanciële verantwoording van minister Hoekstra en beleidsverantwoordelijkheid van minister Wiebes, onderdeel van deze groeiagenda zou kunnen worden.
Dit is het ’Wiebes-Hoekstra fonds’ waar in de media veel over is gespeculeerd.31
Mede doordat overheden de ﬁnanciering van maatschappelijke vraagstukken in
toenemende mate samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen
en/of medeoverheden – met andere woorden in ‘de netwerksamenleving’ – willen
oppakken, komen nieuwe, innovatieve ﬁnancieringsvormen op. Een deelverzameling van deze ﬁnancieringsvormen kunnen worden bestempeld als revolverende fondsen. Op 16 april 2019 publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport over de inzet van deze fondsen door de Rijksoverheid getiteld ‘Zicht op
revolverende fondsen van het Rijk.’32 Hierin geef de Algemene Rekenkamer een
overzicht van de 30 verschillende revolverende fondsen van het Rijk en de toename van de inzet van deze fondsen in de afgelopen jaren.

29 Raad voor de ﬁnanciële verhoudingen, 2014. Tussen betalen en bepalen. Publieke bekostiging van
maatschappelijk initiatief.
30 Miljoenennota 2020. Pagina 18.
31 Bijvoorbeeld: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/17/wopke-hoekstra-er-komen-tientallen-miljarden-in-het-investeringsfonds-a3973633 (geraadpleegd op 26-02-2020)
32 Algemene Rekenkamer, 2019. Zicht op revolverende fondsen van het Rijk.
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De rijksoverheid kiest in toenemende mate voor revolverend financieren,
met name om ‘hightech/technologie/innovatie/design/creatieve startups’,
‘investeringen in het buitenland’ en ‘duurzaamheid’ te stimuleren
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Bron: Algemene Rekenkamer (2019), Zicht op revolverende fondsen van het Rijk, p.6.

Hoewel enkele fondsen al langer bestaan, onder meer het in 1985 opgerichte Nationaal Restauratiefonds, zijn 21 van deze fondsen pas opgericht sinds 2008. Eind
2017 maakten 6 verschillende ministeries gebruikt van revolverende fondsen,
met uiteenlopende doelstellingen. Zo is er ﬁnanciering beschikbaar voor innovatieve bedrijvigheid, nieuwe digitale toepassingen, de verduurzaming van woningen, de restauratie van monumenten, de ontwikkeling van defensietoepassingen,
het MKB in ontwikkelingslanden en tal van andere terreinen. Eind 2017 bedroeg
het totaal aan cumulatief toegezegde middelen vanuit de Rijksoverheid aan al
deze fondsen € 3,6 miljard. Verder is er bij 7 van deze 30 fondsen sprake van coﬁnanciering van private partijen, maar ook bijvoorbeeld vanuit Europese investeringsfondsen, zoals het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)
van de Europese Investeringsbank (EIB). Ook op decentraal niveau is een toename
zichtbaar. De provincies hadden de afgelopen jaren al ruim € 1,5 miljard geïnvesteerd in fondsen en bereiden een voorgenomen stijging van minimaal
€ 1,2 miljard in de revolverende instrumenten voor. Verder hebben gemeenten
ook fondsen opgericht, in totaal zit daar al meer dan € 400 miljoen in. Ook Brussel
wil overigens meer met revolverende instrumenten gaan werken. Het nieuwe
25
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EFRO programma (2021-2027) zal bijvoorbeeld voor een groot deel via revolverende instrumenten gaan lopen. Maar ook de nieuwe Europese Commissie heef
grote plannen met Invest-EU, de opvolger van het EFSI-programma.33
Het meest recente voorbeeld van wat je een revolverend fonds zou kunnen noemen, is de oprichting van de ontwikkelings- en ﬁnancieringsmaatschappij InvestNL. Deze zelfstandige privaatrechtelijke onderneming met de Staat als enige aandeelhouder krijgt een eigen vermogen van € 1,7 miljard, bedoeld om investeringen te doen die bijdragen aan maatschappelijke transitieopgaven. Op 19 november 2019 is de Machtigingswet oprichting Invest-NL aangenomen in de Eerste
Kamer.34 Daarbij kon de investeringsbank onder leiding van oud-minister van Financiën Wouter Bos op een breed politiek draagvlak rekenen. Tijdens het plenaire
debat in de Tweede Kamer over de machtigingswet op 19 mei 2019 werd al duidelijk dat het fenomeen Invest-NL vanuit verschillende politieke partijen werd
gesteund. Al met al lijkt de politieke wil voor revolverend ﬁnancieren – de overheid als durfkapitalist 35 – in brede zin aanwezig. De belangstelling voor revolverende fondsen zie je daarnaast ook terug in het toegenomen aantal Tweede Kamervragen.
Het aantal vragen dat de Tweede Kamer schriftelijk en mondeling stelt naar
aanleiding van een revolverend fonds nam vanaf 2012-2013 toe
--------------------------
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Bron: Algemene Rekenkamer (2019), Zicht op revolverende fondsen van het Rijk, p.16.

33 ﬁle: Lysias-Provinciale-Coalitieakkoorden-2019-Revolverend-Financieren.pdf
34 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35123_machtigingswet_oprichting
35 Logger, B. en Weijnen, P., De overheid als durfkapitalist. In: De Groene Amsterdammer, 29-3-2017.
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Verschijningsvormen van revolverende fondsen
Voorbeelden van revolverende fondsen zijn het al eerder genoemde Nationaal Restauratiefonds (NRF), het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), SEED Capital,
MASSIF en het Dutch Venture Initiative (DVI). Maar, wat is nu precies een revolverend fonds? De Algemene Rekenkamer geef de volgende omschrijving:
’Een revolverend fonds van het Rijk is een ﬁnancieel beleidsinstrument, deels of geheel geﬁnancierd met een rijksbijdrage, waarbij middelen zoals leningen, deelnemingen en garanties of andere vormen van risicodragende participaties, ten minste éénmaal worden
uitgezet. Uitgangspunt is dat ten minste een gedeelte van de middelen terugvloeit, zodat
deze opnieuw uitgezet kunnen worden. Het uiteindelijke doel is om een maatschappelijke
meerwaarde te bewerkstelligen die zonder dit beleidsinstrument zou zijn uitgebleven.’36
Een revolverend fonds kan op velerlei manieren worden vormgegeven
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Bron: Algemene Rekenkamer (2019), Zicht op revolverende fondsen van het Rijk, p.12

Daarmee is kenmerkend voor een revolverend fonds dat er een budget beschikbaar wordt gesteld waarmee investeringen worden gedaan. Dat geleende bedrag
moet zich bovendien geheel of deels terugbetalen zodat vervolgens nieuwe investeringen aangegaan kunnen worden. Inherent aan dit principe is dat het budget, wanneer we spreken over Rijksgeld, wordt losgekoppeld van de reguliere begrotings-en verantwoordingscyclus. De fondsbeheerder in kwestie investeert én
herinvesteert de middelen zonder dat er in de tussentijd een politieke overweging
over de allocatie van middelen plaatsvindt.

36 Algemene Rekenkamer, Zicht op revolverende fondsen van het Rijk, 2019: p.11.
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Revolverende fondsen zijn er in allerlei soorten en maten. De praktijk leert dat er
verschillende manieren zijn om het mechanisme van revolveren vorm te geven.
Bij de onderzochte revolverende fondsen zien we variatie in de vormgeving van
de relatie tussen het revolverend fonds en de minister waarvan het publieke geld
afkomstig is. Zo kunnen het fondsbeheerder en fondsvermogen binnen de overheid of op afstand van het Rijk geplaatst worden, maar er zijn ook mengvormen.
Dit onderscheid is relevant voor de aansturing door de minister en de betrokkenheid van het parlement. Het gaat daarbij om de vraag wie de fondsbeheerder is:
het Rijk zelf of een fondsbeheerder op afstand. En het gaat om de vraag waar het
fondsvermogen staat; op het departementale begrotingshoofdstuk of op de balans
van de van de organisatie op afstand.
Dikwijls is er sprake van professioneel fondsbeheer, op afstand van de Rijksoverheid. De meeste revolverende fondsen zijn bij reeds bestaande organisaties ondergebracht, zoals de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) en het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Voor sommige fondsen
zoals het Nationaal Energie Bespaarfonds (NEF) en Invest-NL zijn nieuwe rechtspersonen opgericht. Bijvoorbeeld voor Invest-NL geldt dat ter besteding van het
investeringskapitaal de wet voorziet in een tamelijk breed geformuleerde taakomschrijving. Zo heef Invest-NL, daar waar het gaat om investeringen,37 tot taak
om direct of indirect ﬁnanciering te verstrekken aan ondernemingen die een bijdrage leveren aan Nederlandse maatschappelijke transitieopgaven, dan wel aan
MKB-ondernemingen die bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.38 Een
van de voorwaarden die verder worden gesteld, is dat Invest-NL additioneel aan
de markt moet investeren.39 Dat wil zeggen dat ze vanuit het oogpunt van goede
marktwerking zich moet onthouden van ongewenste mededinging met ondernemingen. Deze taakomschrijving en inkadering laten ruimte over voor een tamelijk ruime discretionaire bevoegdheid voor Invest-NL om met haar eigen vermogen op basis van professionele overwegingen investeringen aan te gaan. Het
is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling dat de minister op de stoel van de fondsbeheerder gaat zitten.
Dit staat in contrast met sommige revolverende fondsen die binnen de begroting
worden uitgevoerd. Zo heef het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
een heel instrumentarium van potjes en fondsen die worden begroot op artikel 3
van hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting, het zogenaamde Toekomstfonds. Daarbij is er sprake van fondsvorming binnen de begroting doordat, in tegenstelling
tot wat gebruikelijk is bij begrotingsartikelen, budgetten aan het einde van het
jaar automatisch worden overgeheveld naar het volgende jaar. Bij een aantal van
deze instrumenten vindt de uitvoering binnen de Rijksoverheid plaats. Een voor-

37 Invest-NL heef ook andere taken. Daar laten we hier verder buiten beschouwing.
38 Machtigingswet Invest-NL, artikel 4, lid 1 onder b.
39 Machtigingswet Invest-NL, artikel 9.
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beeld is de SEED-capital regeling die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor
Ondernemen (RVO). Dit komt in feite neer op een subsidieregeling waarbij de aanvragen worden beoordeeld aan de hand van duidelijke vastgelegde criteria.40 De
werkwijze verschilt daarmee met Invest-NL. Invest-NL is een onderneming die in
belangrijke mate zelf mag besluiten met welke andere ondernemingen zaken gedaan zullen worden.
De genoemde vergelijking is overigens niet noodzakelijk bedoeld als kritiek of
commentaar.41 Revolverende fondsen verschillen enorm in opzet, met name
omdat er ook grote verschillen bestaan ten aanzien van de doelen, de doelgroepen
en de rendementseisen waarmee geïnvesteerd wordt. Om maar zo’n relevant verschil te noemen: bij Invest-NL, maar ook bij NEF, is er een positieve rendementseis.
Dat wil zeggen dat het de bedoeling dat het investeringskapitaal na verloop van
tijd in stand blijf, en ook dat het fondsbeheer hieruit wordt bekostigd. Bij de
SEED-capital regeling is er een wat actievere vorm van stimulering beoogd waarbij niet alle investeringen rendabel zullen zijn.42 Als op een dergelijke wijze
schaarse publieke middelen worden verdeeld, dan is het geen vreemde gedachte
om dat via subsidietenders in te richten.
Het landschap van revolverende fondsen is, zoals gezegd, buitengewoon divers.
Zo zijn er bijvoorbeeld ook fondsen die investeren in andere fondsen (fund-infund constructies), fondsen met coﬁnanciering van private partijen of medeoverheden, combinaties met Europees geld, langlopende fondsen, kortlopende fondsen, te veel om hier allemaal op in te gaan. Voor een nadere beschouwing over de
diversiteit aan revolverende fondsen verwijzen wij naar het Rekenkamerrapport
Zicht op revolverende fondsen van het Rijk.43

40 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital, geraadpleegd op 09-01-2020.
41
Dat gezegd hebbende, sommige auteurs hebben wel degelijk vraagtekens gezet bij de wijze
waarop is nagedacht over rechtsbescherming voor (afgewezen) aanvragers bij Invest-NL. Zo
stelden J.E. van den Brink & W. den Ouden in Bankieren met € 2,5 miljard publiek geld; welke regels
gelden er eigenlijk, (NJB 2018/1100) reeds bij het conceptwetsvoorstel van Invest-NL dat het
rechtskarakter van investeringsbeslissingen niet duidelijk vast stond. Onder meer zou het
onduidelijk zijn of aanvragers toegang hadden tot de relatief laagdrempelige rechtsbescherming
via de procedures van beroep en bezwaar uit het bestuursrecht, zoals gebruikelijk is bij subsidiebesluiten van bestuursorganen.
42 RSM, ECE Dialogic, 2018, Evaluatie Seed Capital regeling, Groeifaciliteit& Dutch Venture
Initiative.
43 Algemene Rekenkamer, Zicht op revolverende fondsen van het Rijk, 2019: p.13.
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3

Democratische legitimiteit
Revolverende fondsen balanceren tussen het publieke en het private domein. De
meeste revolverende fondsen van het Rijk zijn op afstand geplaatst en dit heef
tal van redenen. Fondsen zijn veelal privaatrechtelijk vormgegeven, omdat het
dan mogelijk is om naast leningen en garanties ook participaties in te zetten. Daarnaast kunnen privaatrechtelijk vormgegeven revolverende fondsen gebruik
maken van Europese middelen en andere vormen van coﬁnanciering aantrekken.
Door het betrekken van meerdere investeerders op fondsniveau, komt er een groter fondsvermogen beschikbaar voor de maatschappelijke doelen van het fonds.
Ook kunnen fondsen op afstand van het Rijk eenvoudiger risicokapitaal verstrekken. Als de Staat zelf eigen vermogen verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen, dan moet daar een wettelijke rechtsgrond voor zijn, bijvoorbeeld een subsidieregeling. Anders is artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016 van toepassing.
Dit betekent dat het parlement geïnformeerd moeten worden en dat de verantwoordelijke minister overleg moet voeren met de Algemene Rekenkamer.44 Een
andere niet onbelangrijke technische reden om een fonds op afstand van de overheid te plaatsen, is omdat kapitaalstortingen aan organisaties buiten de sector
overheid die tellen als ‘ﬁnanciële transactie’ op basis van de deﬁnities uit het Europese Stelsel van Rekeningen (ESR), niet meetellen in het EMU-saldo van Nederland. Dit was een belangrijke overweging bij de vormgeving van Invest-NL.45
Hoe houdt het Parlement zicht op het publieke geld? Naarmate een revolverend
fonds verder van het publieke domein verwijderd is, roept dit de vraag op in hoeverre de democratische legitimiteit hiervan kan worden gewaarborgd. De Rekenkamer waarschuwt dat de democratische controle op de besteding kan verslappen. Is het belastinggeld eenmaal overgemaakt, dan verdwijnt het uit het zicht
van de politiek. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de meeste fondsen geen exitstrategie te
hebben waarin de minister de beëindiging van het fonds heef bepaald. Dat betekent dat heldere voorwaarden ontbreken voor wat er met de projecten en het geld
gebeurt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of het geld, waarmee het fonds is
gevoed inclusief of exclusief het behaalde rendement, weer terugvloeit naar de
begroting van de minister.
Betrokkenheid van het parlement bij de verschillende levensfases van een fonds
is dan ook een belangrijke voorwaarde voor de democratische legitimiteit van revolverende fondsen. Denk daarbij aan het moment van besluitvorming bij de start
van een fonds, maar ook bij besluiten over voortzetting, bijstelling of beëindiging

44 Daarbij zijn overigens nog wel drempelbedragen uit de Rijksbegrotingsvoorschrifen van
toepassing.
45 Dit blijkt uit diverse stukken, onder meer de memorie van toelichting bij de Machtingingswet
Invest-NL. Kamerstukken II, 2018-2019, 35123 nr. 3.
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van revolverende fondsen. Zowel de Algemene Rekenkamer als de provinciale rekenkamer Oost-Nederland en de Zuidelijke Rekenkamer concluderen dat de verantwoordingsinformatie/informatievoorziening die hiervoor noodzakelijk is, gebreken vertoont.46
Dit komt mede doordat het revolverende karakter van revolverende fondsen niet
goed aansluit bij de jaarlijkse begrotingscyclus. De ingezette middelen vormen
als het ware een witte vlek in de bestaande begrotingscyclus. Middelen die ingezet
worden, kunnen niet makkelijk worden heroverwogen omdat ze vaak letterlijk
‘buiten beeld blijven’ in de begrotingsstukken.47
Daarnaast stelt de Rekenkamer Oost dat bij revolverende fondsen die vallen onder
het privaatrecht andere voorwaarden voor democratische legitimiteit, zoals transparantie in het uitvoeringsproces, rechtsgelijkheid en rechtsbescherming voor
aanvragers, niet automatisch zijn geregeld. Zo kunnen burgers en bedrijven die
zich benadeeld voelen door een zelfstandig opererend fonds, bijvoorbeeld door
een afwijzing, geen beroep doen op de bestuursrechter. Dit in tegenstelling tot
subsidies.
4

Tussen niets en een kader voor revolverende fondsen
De Algemene Rekenkamer kwam tot de conclusie dat de Tweede Kamer onvoldoende zicht heef op de rijksbijdragen in revolverende fondsen. Ook provinciale
rekenkamers hebben gerapporteerd dat gedeputeerden en leden van Provinciale
Staten onvoldoende inzicht hebben in de bestedingen in revolverende fondsen.
Publieke middelen vereisen altijd publieke verantwoording. Er moet daarom worden nagedacht over wat revolverende fondsen zijn, hoe deze zich verhouden tot
het publieke en het private domein en welke stappen moeten worden genomen
om democratische legitimiteit te waarborgen. Dit is geen eenvoudige opgave
omdat in de praktijk een grote diversiteit van revolverende fondsen voorkomt.
Hoe kunnen volksvertegenwoordigers worden ondersteund in het beoordelen en
controleren van revolverende fondsen?
Veel overheden lijken nog in de experimentele fase, maar de vraag is of we dit stadium niet al voorbij zijn als we alleen al op het niveau van het Rijk 30 fondsen
hebben waar ruim € 3,6 miljard in om gaat. Naar onze mening zou na deze ‘experimentele fase’ nu een stap in de richting van een meer volwassen beleidstheorie
gezet moeten worden. Er is geen eenvoudig antwoord. Of zoals Van den Brink opmerkte, ‘er zit veel tussen niets doen en de zaak dichttimmeren.’48 Er ontbreekt

46 Zuidelijke Rekenkamer, 2017. Informatie investeringsfondsen provincie Noord Brabant, Rekenkamer
Oost-Nederland, 2017. Provinciaal geld op Afstand.
47 Algemene Rekenkamer, Zicht op revolverende fondsen van het Rijk, 2019: p.32.
48 Van den Brink 2019. In: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuwsbrieven/werkconferentie-revolverende-fondsen-in-zicht/2019/01
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in ieder geval een structurele en breed gedragen analyse van de relevante variabelen van revolverende fondsen. Een dergelijke analyse zou zich, onder meer, kunnen richten op de volgende vragen:
• Hoe kunnen de beoogde levensduur van een fonds, de beoogde waardeontwikkeling van een fonds (mate van revolveren), de beoogde looptijd van investeringen en de wijze waarop een fonds juridisch wordt vormgegeven (bijvoorbeeld via publiekrecht vs. privaatrecht), optimaal bijdragen aan het
beoogde maatschappelijke doel en het bedienen van de beoogde doelgroep?
• Onder welke voorwaarde(n), kan een overheidsfonds als additioneel aan de
ﬁnancieringsmarkt beschouwd worden? Onder welke voorwaarde(n) kan
men spreken over een ‘aanjagende of katalyserende werking’ van (private)
coﬁnanciering met publiek geld? Wat is überhaupt de deﬁnitie van coﬁnanciering?
• Over welke aspecten en op welke moment gedurende de looptijd is het gepast om verantwoording af te leggen aan de volksvertegenwoordiging?
• Hoe zit het met de uitgangspunten van rechtsstatelijkheid bij verschillende
soorten revolverende fondsen, transparantie over besluitvorming en behoorlijke rechtsbescherming voor aanvragers?
Los van het feit dat deze vragen beleidsmatig interessant zijn, is een nadere gedachtevorming hierover van belang voor de democratische legitimiteit van fondsen waar publiek geld in wordt gestort. Om beleid behoorlijk te kunnen evalueren
en er over te verantwoorden (beide zijn overigens wettelijk verplicht 49) is immers
een goede beleidsvoorbereiding van belang. Conceptuele duidelijkheid over de
materie is naar ons idee een eerste noodzakelijke stap, zowel om na te denken
over betekenisvolle prestatie-indicatoren, als om een coherente informatievoorziening aan de betrokken organen van volksvertegenwoordiging te organiseren.
De Tweede Kamer zou om deze helderheid kunnen verzoeken aan de betrokken
ministers. Hetzelfde geldt voor de volksvertegenwoordiging bij andere bestuurslagen.
Tot slot denken we, in lijn met het idee van de netwerksamenleving , dat de oplossing hier in een bredere context zou moeten worden gezocht. Het beantwoorden van deze vragen, of in ieder geval een aanzet daartoe, dient mede te worden
opgepakt door een brede coalition of the willing,50 al is het maar om zicht te krijgen
op deze nieuwe vormen van ﬁnancieren. De verschillende bestuurslagen die in
toenemende mate gebruik maken van revolverende fondsen zijn wat ons betref
aan zet, onder toeziend oog van de wetenschap en andere relevante stakeholders.

49 In het geval van de Rijksoverheid op basis van de Comptabiliteitswet 2016.
50 Zie bijvoorbeeld: www.ﬁnanciereninnetwerken.nl als voorbeeld van interdisciplinaire samenwerking tussen wetenschap, provincie en anderen op het gebied van ﬁnancieren in netwerken.
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3 Terug naar de echte werkelijkheid!
.
Sjef Czyzewski

.
Drs. S. Czyzewski is o.a. bestuursvoorzitter geweest van diverse zorginstellingen en
directeur maatschappelijke dienstverlening van de gemeente Rotterdam.

1

Kwetsbare mensen dolen rond in de samenleving door gebrek aan
samenhang in beleid en systemen
Zonder beleid en systemen functioneert een samenleving niet. In het sociaal domein, de zorg, arbeid en participatie schiet de samenhang van beleid en systemen
echter tekort. Om maatschappelijke vraagstukken aan te kunnen pakken of te beheersen, zijn deze opgedeeld in losse onderdelen zonder voldoende onderlinge
verbanden. Hierdoor is het zicht op echte mensen vervangen door een focus op
strak afgebakende, afzonderlijke problemen. Beleid en systemen zijn zo een entiteit op zichzelf geworden: een virtuele werkelijkheid, waarbinnen wordt bepaald
wat wel of niet moet gebeuren. Door deze misrepresentatie van de sociale realiteit
zijn beleid en systemen niet in staat om de gewenste sturing en regulering te bieden.
Samenhang van beleid en systemen is een absolute vereiste, omdat mensen nu
eenmaal niet uit losse onderdelen bestaan en als een systeem functioneren, geheel
en ongedeeld. Ze vallen niet uiteen in sociale aspecten, gezondheid, participatie.
Sociale omstandigheden beïnvloeden gezondheid, ontwikkeling en zelfredzaamheid; intelligentie en ontwikkeling zijn bepalend voor gezondheid(svaardigheden) en vitaliteit; psychische en lichamelijke gezondheid werken op elkaar in
en bepalen participatiemogelijkheden.
De opdeling van mensen in losse onderdelen geschiedt voornamelijk voor de beheersing van ﬁnanciële aspecten. Dat is een terecht doel, maar daarbij is een overkoepelende visie verloren gegaan. Elk afzonderlijk beleidsveld en systeem heef
zijn eigen rationaliteit, een eigen kijk op een deel van de werkelijkheid en een
stukje van mensen. Zo maken ze eigen afwegingen en ontwikkelen ze doelen passend binnen het eigen deelgebied. Dat leidt ertoe dat een probleem, dat tot expressie komt vanuit het geheel van het menselijk en sociaal functioneren, wordt geïsoleerd en overgebracht naar een onderdeel van de virtuele werkelijkheid, waar het
van een oplossing wordt voorzien passend binnen dat deel. Als er echter van daaruit te weinig zicht is op het feitelijke functioneren van de betrefende mens of het
gezin als geheel, zijn het geen echte, houdbare oplossingen. Deze verbrokkeling
van beleid en systemen heef een uitvoeringspraktijk opgeleverd, die verstrikt is
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geraakt in zichzelf. Een doolhof voor burgers, uitvoerders / hulpverleners en zelfs
voor bestuurders, waarin mensen niet als mens met samenhangende problemen,
maar als losse problemen rondgaan. Dit heef juist een contraproductief efect op
de beoogde ﬁnanciële beheersing.
Om dat te veranderen moeten beleid en systemen weer in direct verband worden
gebracht met echte mensen en de reële sociale werkelijkheid. Regelmatig klinkt
de roep om ‘van systeemwereld naar leefwereld’ te gaan, maar met weinig efect,
omdat voor veranderingen doorgaans de virtuele werkelijkheid als vertrekpunt
wordt genomen. Deze oxymoron heef materiele betekenis en houdt de huidige
uitvoeringspraktijk gevangen. Er is een andere strategie nodig om weer vanuit de
leefwereld van echte mensen te denken en te handelen.
2

Niet iedereen is een homo economicus
De aanpak van maatschappelijke opgaven verschilt, maar gaat veelal met ﬁnanciële prikkels. Om gemeenten te bewegen tot meer doelmatigheid en ﬁnanciële
beheersing en om burgers met strafen en belonen te prikkelen tot meer eigen
verantwoordelijkheid. De idee van een homo economicus, de rationele en calculerende burger, ligt hieraan ten grondslag. Kijkend door de bril van de virtuele werkelijkheid en de gemiddelde burger als norm voor ogen, is dat te begrijpen. Niet als
je rekening houdt met kennis over (groepen) echte, hulpbehoevende mensen en
let op de omstandigheden die hun functioneren beïnvloeden.
Het gaat bijvoorbeeld om intelligentie (ca 2,2 miljoen mensen met een IQ tussen
70 en 85 punten, waar 100 het gemiddelde is). De negatieve impact van laaggeletterdheid (2,5 miljoen mensen) op zelfredzaamheid, schulden, participatie en gezondheid (meer astma, diabetes en psychische stoornissen). De schadelijke gevolgen van (langdurige) werkloosheid op somatische en psychische gezondheid. Het
efect van lage gezondheidsvaardigheden op de kwaliteit van gezondheid en aard
en omvang van zorgconsumptie. De levenslange schade van trauma’s (geweld,
seksueel misbruik). De schade van slechte leefomstandigheden en armoede op vitaliteit en gezondheid. De impact van psychische problemen of stoornissen op
het functioneren van mensen. De veronderstelling, dat mensen met dit soort kenmerken te sturen of te corrigeren zijn met ﬁnanciële prikkels, mist elke grond.
Het meeste beleid gaat uit van de gemiddelde, weldenkende burger en houdt onvoldoende rekening met deze kenmerken van hulpbehoevenden en hun leefomstandigheden. Het ziet niet dat er mensen zijn, die simpelweg niet in staat zijn
enige stabiliteit in hun leven aan te brengen. Zij kwaliﬁceren zich juist niet als
homo economicus en bij hen hebben ﬁnanciële prikkels niet het gewenste efect.
Die kennis van de echte werkelijkheid moet beter worden benut. Dat kan door
ideologische, politieke en morele overwegingen te overstijgen (eigen verantwoordelijkheid van het individu, niet bemoeien met privézaken, schuld en boete, opvattingen over rechtsgelijkheid, angst voor claims). Het algemeen belang voor de
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samenleving bij het oplossen van de problemen van deze mensen moet de verbinding worden tussen alle betrokken partijen (Rijk, gemeenten, uitvoerende
diensten, instellingen, justitie). Dat kan door het operationaliseren van doelen en
handelingsperspectieven voor alle partijen tezamen in plaats van apart. Het ligt
zo voor de hand en in abstracto zal iedereen het ermee eens zijn, maar in de praktijk overheersen te vaak particuliere (deel)belangen of -opvattingen. Alleen in een
aanpak van maatschappelijke vraagstukken gestuurd door het algemeen belang,
komt de hulpbehoevende mens centraal te staan en wordt al het andere ondergeschikt.51
3

Kokerkijken
Kennis van de echte werkelijkheid moet je ook kunnen opdoen, maar in de huidige praktijk wordt dit bemoeilijkt door kokerkijken. Medisch gezien is kokerkijken
een ernstige en progressieve oogaandoening, die resulteert in steeds ‘smaller kijken’ en uiteindelijk blindheid. Een dergelijk proces zien we ook in het beleid, de
ordening van systemen en de uitvoeringspraktijk bij maatschappelijke vraagstukken. Door de voortgaande fragmentatie wordt slechts nog door rietjes naar mensen gekeken. Men ziet alleen (een) stukje(s) en niet meer de samenhang of de mens
/ het gezin als geheel. Kokerkijken is het kenmerk van de virtuele werkelijkheid en
hindert wezenlijke veranderingen. Regelmatig hoor je als reactie hierop ‘Maar het
is toch complex? ’ Nee, we hebben het te complex laten worden door vanuit het bestaande beleid te blijven kijken.
Kokerkijken heef de drie grote decentralisaties van de afgelopen jaren parten gespeeld. Rijk en gemeenten hadden onder andere daardoor onvoldoende kennis
van de echte werkelijkheid om de omvang van de vraag naar hulp adequaat in te
schatten en te voorspellen welke maatregelen het beoogde efect zouden opleveren. De decentralisaties zijn sterk opgezet vanuit modellen in de virtuele werkelijkheid. Die blijken de echte werkelijkheid niet goed te pakken en te weinig houvast
te geven aan partijen om het algemeen belang in te vullen met overkoepelende
handelingsperspectieven. Maatwerk krijg je verder niet door op een lager overheidsniveau ‘oude’ maatregelen in te zetten; een nieuwe uitvoering ontstaat alleen
als alle partijen bij het ontwerp ervan betrokken zijn en op die manier het algemeen belang mede kunnen invullen. De overheid zou moeten reﬂecteren op de
wijze waarop ze grote veranderingen doorvoert. Meer tijd en distantie zijn nodig,

51 Het is opvallend dat op andere terreinen het algemeen belang redelijk eenvoudig als gemeenschappelijk oriëntatiepunt genomen wordt. Neem de bescherming van het land tegen hoogwater en de zorg voor voldoende zoet water. Dat lijkt een technische kwestie, maar is het niet.
Ook dit terrein staat bol van uiteenlopende belangen, meerdere overheden en een groot scala
aan zelfstandige organisaties. Vanuit het besef dat dit geen kwestie is die bij een partij belegd
kan worden, heef de regering het fenomeen van de Deltacommissaris in het leven geroepen.
In die functie is het algemeen belang gesymboliseerd en wordt dat door alle partijen tezamen in
operationele handelingen vertaald.
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naast een open geest voor samenwerking met private partijen en inhoudelijke experimenten alvorens keuzes worden gemaakt.
Lees ter illustratie van wat kokerkijken doet: De dag dat Peter de deur dichttimmerde
van Kruiter en Pels.52
4

‘Giftige stress’ door financiële prikkels
Reacties van mensen worden mede bepaald door stress. Een beetje stress hoort bij
ons functioneren. Het houdt ons alert en zorgt ervoor dat we reageren op prikkels
van buiten. Maar teveel stress is gevaarlijk en bij kwetsbare mensen hebben ﬁnanciële prikkels dat efect. Stress gaat gepaard met de aanmaak van hormonen,
die ook weer afgebroken moeten worden om de balans in het lichaam te herstellen. Na een periode van stress moet er dus weer rust intreden.
Teveel stress jaagt ziekten aan, somatisch en psychisch, en frustreert het normale
functioneren van het werkgeheugen in de hersenen.53 Chronische stress kan het
brein ernstig ontregelen. Het lukt dan niet meer om de stresshormonen naar het
rustniveau terug te schroeven. McEwen 54 (neuro-endocrinoloog) spreekt van ‘giftige stress’, die niet alleen door ingrijpende gebeurtenissen (ziekte, ongeval, oorlog, sterfgeval) ontstaat. ‘Wat onze gezondheid pas echt aantast zijn de subtiele,
langdurige invloeden vanuit onze omgeving: armoede of verwaarlozing binnen
de familie, leven in een vervuilde buurt vol herrie, belastend werk, slecht slapen,
eenzaamheid, te veel of te ongezond eten, te weinig bewegen, roken, drinken.’
Onder mensen die vaak een beroep op de overheid doen om hulp, zijn dit soort
omstandigheden volop aanwezig. Financiële prikkels sturen mensen dan niet
naar een betere toekomst, maar verhogen de stress en zorgen zo voor contraproductieve efecten.
Als het om de waarde van ﬁnanciële prikkels gaat, is het ook de moeite waard te
leren van de wereldwijde onderzoeken van Mullainathan (Harvard-econoom) en
Shaﬁr (Princeton-psycholoog) naar hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag
bepalen.55 Onder omstandigheden van armoede of chronische tekorten nemen
mensen beslissingen die voor meer welgestelden niet te begrijpen zijn. Uit hun
onderzoeken blijkt dat mensen onder die omstandigheden geen oplossingen voor
hun problemen zien, tunnelvisie ontwikkelen, geen marges in hun denken hebben en intellectueel op een lager niveau functioneren dan hun IQ onder normale
condities aangeef. Bot uitgedrukt, denken en handelen ze dan dommer.

52
53
54
55

Kruiter, A.J. en Pels, C. (2012). De dag dat Peter de deur dichttimmerde, Alkmaar: Van Gennep.
Hoogendijk, W. en De Rek, W. (2017). Van big bang tot burnout. Amsterdam: Balans.
In: NRC van 8/9 september 2018.
Mullainathan, S. en Shaﬁr, E. (2013). Schaarste. Amsterdam: Maven Publishing.
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5

Inspiratie
Het kan anders en er zijn voorbeelden die inspiratie geven.
Schulden, stress, gezondheid en zorgconsumptie
Zorgverzekeraar CZ heef in 2017 bij wijze van experiment voor 1,3 miljoen euro
de schulden van 250 gezinnen aan de gemeente Den Haag overgenomen. De gemeente zit nu deze gezinnen niet meer achter de broek met incasso’s. Doel was
allereerst de oplopende stress van de ﬁnanciële problemen in deze gezinnen te
doorbreken, vervolgens gezondheid en functioneren te verbeteren en – op termijn
– vermindering van zorgconsumptie. Blijkens recente informatie van de voorzitter van CZ zijn de resultaten positief, zowel voor de burgers als ﬁnancieel gezien.
Burgers zijn uit de problemen en ervaren meer kwaliteit van leven. Resultaten
voor de gemeente zijn zeer positief, het efect op de ZVW is nog beperkt (vraagt
meer tijd gegeven de lange voorgeschiedenis en opgedane gezondheidsproblemen). Niet een ﬁnanciële prikkel, maar juist het wegnemen ervan vormde samen
met maatregelen in de gezondheid voor de doorbraak in het sociaal functioneren.
Een ontwormingskuur om schoolprestaties te verhogen
Esther Duﬂo, een van de winnaars van de Nobelprijs voor economie in 2019, is
heel duidelijk: ‘…het efect van ﬁnanciële prikkels wordt stelselmatig overgewaardeerd. Mensen worden niet alleen gedreven door ﬁnanciële motieven.’56 Ze is lid
van de Randomistas, die feiten willen laten spreken in plaats van modellen door
Randomised Control Trials op het gebied van armoedebestrijding, onderwijs en
gezondheidszorg. Uit zo’n trial in een Afrikaans dorp bleek dat niet goede leerboeken, maar een ontwormingskuur positieve efecten had op de onderwijsresultaten. Omdat veel kinderen in dat dorp blootsvoets naar school liepen en de straat
een openbaar toilet was, hadden ze last van wormen. Een kuur ter bestrijding had
een zelfversterkend efect en bleek twintig maal (kosten)efectiever voor betere
onderwijsresultaten dan een investering in kleinere klassen.57 De verbetering op
onderwijsgebied werd dus geïnitieerd door maatregelen op het terrein van gezondheid. Niet kokerkijken, maar juist breder.
Stabiliteit van leven voor daklozen en verslaafde prostituées
Begin jaren 2000 is in Rotterdam een programma opgezet om de duizenden daklozen en honderden verslaafde prostituees te helpen en de overlast in de stad te
beëindigen. Dat was niet een optelsom van afzonderlijke activiteiten, maar een
invulling van het algemeen belang. De gezondheid en het sociaal functioneren
van individuen en het leefklimaat in de stad moesten gelijktijdig verbeteren. Alle
partijen vonden elkaar in prioriteiten waarbij de stress bij deze mensen werd beteugeld en stabiliteit in het leven teruggebracht door begeleiding en bescherming.

56 In: NRC van 9 november 2019.
57 Coen Teulings in het FD van 15 november 2019.
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Niet geïsoleerde sociale – of gezondheidsinterventies, of aparte repressieve maatregelen gaven de doorslag, maar de focus op wat voor het leven van deze mensen
een verbetering was en hoe dat tegelijk een betere stad kon opleveren. Beschermde
woonvormen bleken goed voor kwetsbare individuen en ook voor de buurten
waar ze kwamen. Aan de basis stond een bestuurlijke coalitie van B&W, politie,
OM, hulpverlening en woningcorporaties. Bestuurders waren persoonlijk de aanjagers en ook het escalatieniveau. Deze coalitie is over meerdere jaren in stand gehouden en ging over alle terreinen die van belang waren. Ook hier: geen kokerkijken, maar de volledige, echte realiteit zien. De aanpak werd ﬁnancieel mogelijk
gemaakt door de toenmalige AWBZ, die voldoende improvisatieruimte bood. De
kosten in de AWBZ stegen, maar overall (i.e. gemeente, justitie, zorgconsumptie,
etc.) namen de kosten met meer dan 40% af (meermaals ge-factcheckt). De latere
stelselwijzigingen hebben die improvisatieruimte helaas grotendeels teniet gedaan.
6 Naar een alternatief: samenhang door sociale constructie
Een betere aanpak van maatschappelijke opgaven, een die mens / gezin niet opdeelt in losse onderdelen en het kokerkijken vermijdt, is theoretisch goed te formuleren, maar complex om in veranderprocessen vorm te geven. Oplossingen
liggen niet in afzonderlijke prikkels als alternatief voor ﬁnanciële, maar in een
samenhangende – of liever nog: geïntegreerde – werkwijze over alle domeinen
heen. In de uitvoeringspraktijk zijn vereist: het kunnen doorgronden van de samenhang van problemen, het onderkennen van kenmerken van sterkte / zwakte
van mensen of gezinnen, het bepalen van (eind)oplossingen en de weg in tussenstappen daarheen, het voorzien in consistente hulp en begeleiding. Het gaat dus
om onderzoeken en handelen in de echte werkelijkheid. Uitvoerenden hebben
daar ruimte voor nodig en bestuurlijke rugdekking. Zij moeten in een nauwe interactie met hulpbehoevenden actief een nieuwe sociale werkelijkheid vormgeven. Dat wordt hier bedoeld met ‘sociale constructie’.
Om zo te kunnen gaan werken, is een ontwikkelproces nodig met de volgende
vijf componenten:
Onderscheid: passende prikkels bij de mate van kwetsbaarheid /
zelfredzaamheid
Allereerst is een onderscheid nodig naar mensen die:
• beschikken over een redelijke mate van zelfstandigheid, met problemen
die teoverzien zijn;
• kwetsbaar zijn (bij geboorte, door ontwikkelingsstoornissen, door
opgelopen schade, door langdurige deprivatie) met complexe, verweven
problemen.
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Deze groepen verschillen zo fundamenteel, dat hulp aan hen ook anders moet
zijn. Daar is nu te weinig ruimte voor door de dominantie van rechtsgelijkheid
voor iedereen. Zo wordt echter onvoldoende recht gedaan aan verschillen in competenties, leefomstandigheden en zelfredzaamheid. Dit tref vooral chronisch
kwetsbare mensen, waardoor hulp regelmatig tekort schiet en maatschappelijk
en ﬁnancieel ondoelmatig is. Tekorten worden tijdelijk of gedeeltelijk gecompenseerd, maar structurele verbetering ontbreekt vaak. In gezinnen met kinderen is
er risico op transgenerationele overdracht van ellende en beperking van kansen
op een gezonde ontwikkeling. Zo treedt de volgende generatie in de voetsporen
van de voorgaande.
De eerste groep is doorgaans te helpen met enkelvoudige, tijdelijke maatregelen.
Hieraan zijn afspraken of prikkels – ook ﬁnanciële – te verbinden over de wijze
waarop en de termijn waarbinnen iemand zonder hulp kan.
De tweede groep is divers, maar deelt het onvermogen het eigen leven op de rails
te houden. Die regelmatige ontsporingen versterken bestaande problemen. Het
is een feit dat de omgeving waarin mensen leven mede van invloed is op hun functioneren. Daarin zit het houvast om de hulpverlening – kort of langdurend – beter
te richten, efectvoller en doelmatiger te laten zijn. Het vervolg van deze bijdrage
gaat over deze groep mensen.
Uit stress naar stabiliteit
Het hiervoor bedoelde menselijke onvermogen vereist het verleggen van de prikkel van individu naar overheid (Rijk en gemeenten) tezamen met partijen in de
publieke sector. Met gestuurde, gestructureerde samenwerking kunnen zij voorzien in twee basisvoorwaarden:
• stressorenaanpak, het wegnemen van gifige stress om ongewenste efecten
op denken en handelen bij deze mensen te elimineren. Het gaat om basale
levensvoorwaarden: huisvesting, schulden, voeding, dag- en nachtritme, hygiëne, etc. Het maakt niet uit waardoor de stress wordt veroorzaakt, voor iederebetrokken instantie geldt als primaire focus het wegnemen ervan.
• het realiseren van stabiliteit van leven volgens onderstaand model. Dit dient als
overkoepelend, verbindend handelingsperspectief voor alle vraagstukken
en partijen. Het model vat simpel de samenhang van het sociaal domein, de
gezondheidszorg, participatie en veiligheid samen. Elk probleem moet in
dat verband bezien en aangepakt worden, niet vanuit afzonderlijke posities.
Het geef houvast voor samenwerking, prioriteiten en aansturing van een
aanpak waarin de mens / het gezin centraal staat.
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Stabiliteitsmodel kwetsbare mensen
Meedoen

leefomgeving
• Stressorenaanpak

Veiligheid

Continuïteit van zorg
en ondersteuning
• herstel van vltalltelt

Czyzewski, 2019

Wederkerigheid in samenleving
Bij het opbouwen van stabiliteit worden mensen van meet af aan aangesproken
op eigen inzet, binnen de mogelijkheden die ze op dat moment hebben. Niet met
ﬁnanciële prikkels, maar met technieken uit bemoeizorg en sociale activering
(belonen werkt immers beter dan strafen). Beginnend met het weer greep krijgen
op het eigen leven (voordoen, meedoen, zoveel mogelijk zelf doen) en daarna op
deelname aan de samenleving. Het is normaal dat mensen zelf meewerken en
goed voor herstel van vitaliteit en zelfvertrouwen.
Training voor integraal / breed kijken
Stress elimineren, stabiliteit en wederkerigheid realiseren, vragen om een andere
aanpak van bestuurlijk tot en met uitvoerend niveau. De hulpvraag van een persoon / gezin moet niet louter als een geïsoleerd geval worden behandeld, maar
worden onderzocht op samenhang met mogelijke problemen op andere gebieden,
of beperkingen in het bredere functioneren. Het kan dan goed zijn dat eerst maatregelen moeten worden genomen op een ander terrein, In plaats van het concrete
probleem dat voorlag. Mensen moeten niet doorverwezen worden naar een ander
loket, maar geholpen worden vanuit een samenwerkingsverband van instanties
in het Stabiliteitsmodel. Zo worden kokerkijken en het rondpompen van mensen
als losse problemen doorbroken. Aan veel stressgerelateerde gezondheidsklachten
liggen bijvoorbeeld ﬁnanciële problemen ten grondslag. Een arts lost die niet op,
tenzij tegelijk ook vanuit andere domeinen wordt meegewerkt.
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Met de stressorenaanpak en het Stabiliteitsmodel wordt op kleine schaal geëxperimenteerd. Daarbij is training nodig om uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders te laten uitstijgen boven hun traditionele posities en werkwijzen. Naast de
klem van de virtuele werkelijkheid speelt hierin mee de fragmentatie van de gemeentelijke en professionele hulpverlening, de harde afbakening van domeinen
en de vele handboeken, protocollen en richtlijnen. Training is nodig om over grenzen te kijken, (weer) samenhang te leren zien en daar in gezamenlijkheid naar te
handelen. Sleutelfunctionarissen zijn nodig om de hulpverlening aan kwetsbare
mensen door alle domeinen, afdelingen en instanties heen aan te sturen en individuele uitvoerders houvast te geven.
Financieel: Stabiliteitsfonds
Het werken volgens deze principes wordt sterk bevorderd door het vervangen van
afzonderlijke budgetten / geldstromen door een Stabiliteitsfonds. Dat kan gevormd worden uit (delen van de) WMO, participatiegelden, ZVW, WLZ en speciﬁeke uitkeringen van het Rijk. Samenwerking wordt overal gezocht, maar mislukt
– ondanks de goede wil van velen – vaak door grensconﬂicten. Het vraagt vaak te
grote inspanningen vanwege de budgettaire opdelingen, die zelfs blokkades opwerpen. Een Stabiliteitsfonds schept een helder kader en geef de zo noodzakelijke
improvisatieruimte aan gemeenten, zorgverzekeraars, instellingen en uitvoerende professionals.
Voor het Stabiliteitsfonds zijn meerdere uitwerkingen denkbaar. Experimenten
zijn nodig om tot een goede keuze te komen. Daarvoor kan het volgende dienen.
Binnen het kader van het Stabiliteitsmodel doet een sleutelfunctionaris – iemand
met brede inhoudelijke deskundigheid – onderzoek naar mogelijke stressoren,
wat nodig is om stabiliteit van leven te construeren en welke specialistische zorg
/ interventies nodig zijn op alle domeinen. Hij/zij stelt op grond daarvan een samenhangend (liefst geïntegreerd) plan van aanpak op. Een ﬁnancieel deskundige
berekent de kosten ervan en stelt een begroting op. Inhoudelijk plan en begroting
worden vervolgens getoetst door een fondsbeheerder. Bij toekenning heef de sleutelfunctionaris budget om de hulp te organiseren en te ﬁnancieren. Op deze manier ontstaat er een duidelijk verband waarin alle betrokken partijen participeren
met gedeelde prioriteiten en gezamenlijke handelingsperspectieven.
Het Stabiliteitsfonds biedt bovendien betere mogelijkheden voor ﬁnanciële beheersing. De huidige beleids- en uitvoeringspraktijk is onnodig kostbaar. Kijk naar
de eerste drie voorbeelden die hiervoor onder ‘Inspiratie’ zijn opgevoerd. Aan een
Stabiliteitsfonds moeten voorwaarden verbonden worden dat de gemiddelde kosten per persoon met een bepaald percentage verlaagd worden t.o.v. de huidige uitvoering of dat voor hetzelfde budget een groter aantal mensen geholpen wordt.
Dit moet onderdeel zijn van de onder 4. genoemde training.
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7

Met kleine stappen via beleidsexperimenten uit de virtuele werkelijkheid
Grote veranderingen in het sociaal domein en gebieden daaromheen, waarbij vanuit de echte werkelijkheid moet worden gehandeld, zijn moeilijk. Ze moeten opboksen tegen de virtuele werkelijkheid en zijn niet van bovenaf of van de tekentafel
uit te lijnen. Ze vragen weliswaar om algemene doelen en richting, maar bovenal
om ruimte voor sturende functionarissen in gemeenten / regio’s met overzicht,
lef en verantwoordelijkheidsgevoel. Om te leren van de reacties van mensen, om
bij te kunnen stellen, om onderscheid te leren maken. Ze vragen om ruimte voor
bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders om zich een nieuwe werkelijkheid en
werkwijze eigen te maken. Dat moet beginnen met beleidsexperimenten op een
beperkt aantal plaatsen zoals Duﬂo c.s. voorstaan om feiten te laten spreken in
plaats van modellen.58 Pas na een zorgvuldige evaluatie kan men tot nieuwe regelgeving, normering en vaststelling van ﬁnanciële kaders komen. Bredere implementatie volgt daarna in fasen op basis van de lessen uit de beleidsexperimenten. Dat vraagt om rust en distantie in ideologisch, politiek en moreel opzicht om
de werkelijkheid te kunnen laten spreken. Alleen zo kunnen we de virtuele werkelijkheid weer beheersen.

58 Vgl. NRC van 9 november 2019 en het pleidooi van Teulings in het FD van 15 november 2019.
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4 Kansen en uitdagingen voor de relatie tussen
sociaal ondernemers en gemeenten
Philip Karré59

Dr. P.M. Karré is als universitair docent bestuurskunde verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet daar onderzoek naar hybride organisaties en governance-arrangementen, zoals sociaal ondernemen.

1

Inleiding
Sociaal ondernemen past bij hoe we in de netwerksamenleving naar de bekostiging van maatschappelijke opgaven kijken. Met name op lokaal niveau zien we
een toegenomen aandacht voor nieuwe manieren om de aanpak van maatschappelijke vraagstukken te organiseren.60 Als alternatieven voor een aanpak door
overheid of markt, wordt vooral ingezet op maatschappelijke zelforganisatie.61
De reden daarvoor is dat veel overheden niet meer over voldoende ﬁnanciële middelen en doorzettingsmacht beschikken om maatschappelijke vraagstukken alleen het hoofd te bieden. Ook is de burger mondiger geworden en eist inspraak
in hoe problemen in zijn leefomgeving worden aangepakt. Tegelijkertijd zijn we
ook het vertrouwen kwijtgeraakt in de markt als oplossing voor alle problemen.
De burger wil niet alleen nadrukkelijker betrokken worden bij wat in zijn leefomgeving gebeurt, hij neemt steeds vaker ook zelf het initiatief in dat proces door
zich te organiseren in verschillende soorten burgerinitiatieven, coöperatieve verbanden of door als sociaal ondernemer aan de slag te gaan.
Om de ontwikkeling naar meer betrokkenheid van de burger in zijn verschillende
gedaantes te beschrijven, wordt in de literatuur gesproken van processen van coproductie 62 of van sociale innovatie.63 Dat houdt in dat naar nieuwe oplossingen
wordt gezocht voor hardnekkige maatschappelijke vraagstukken (armoede, uitsluiting, toegang tot kwalitatief hoogwaardige arrangementen in zorg en welzijn,
etc.), door middel van nieuwe vormen van organiseren en door nieuwe constellaties van maatschappelijke partijen.

59 karre@essb.eur.nl. Met dank aan Malika Igalla en Jannes Willems voor hun feedback op een eerdere versie van dit betoog.
60 Karré et al. 2015.
61 Boer & Lans 2014; Franke et al. 2015.
62 Edelenbos & van Meerkerk 2016.
63 Anheier et al. 2018; Brandsen et al. 2016; Karré et al. 2018.
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Met nieuwe vormen van organiseren wordt bedoeld dat op het snijvlak van overheid, markt en gemeenschap wordt geëxperimenteerd met hybride organisatievormen, die de institutionele logica’s en - zo wordt gehoopt- krachten van deze
drie sectoren met elkaar combineren.64 Voorbeelden zijn de sociale ondernemingen, die in dit essay centraal staan, alsook de verschillende soorten ‘living labs’,65
die in veel gemeenten te vinden zijn.
Nieuwe constellaties van maatschappelijke partijen als kenmerk van sociale innovatie hebben betrekking op de net ook al genoemde toegenomen participatie
van de burger, al dan niet als sociaal ondernemer, in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken (burgerparticipatie) of, als burgers het hef in eigen handen
nemen, participatie van de overheid (overheidsparticipatie).66 In het complexe en
veranderlijke krachtenveld omtrent de aanpak van maatschappelijke vraagstukken hebben al die partijen elkaar immers hard nodig, omdat elke groep haar
krachten maar ook valkuilen heef. Zo kan burgerparticipatie en/of zelforganisatie
door burgers, bijvoorbeeld in de vorm van sociaal ondernemen, bijdragen aan een
betere aanpak van vraagstukken, omdat die gegrond is in lokale structuren en aan
kan sluiten bij de kennis, ondernemersgeest en creativiteit van juist die mensen
die dagelijks te maken hebben met het vraagstuk in kwestie. Maar tegelijkertijd
moeten we ook weer niet te veel verwachten van de zelfredzaamheid van burgers
en de kracht van hun informele netwerken. Verder ligt steeds het gevaar van uitsluiting op de loer, als niemand er is om het algemeen belang te bewaken.67
Dat betekent dat de overheid en de burger, die bijvoorbeeld als sociaal ondernemer
zijn tanden zet in een bepaald vraagstuk, tot elkaar veroordeeld zijn en blijven.
Ook al juichen gemeenten een grotere rol van de samenleving, bijvoorbeeld via
sociaal ondernemerschap, juist toe, dat betekent zeker niet dat zij zich vervolgens
terug kunnen trekken en zich niet verder meer met het maatschappelijk initiatief
en het vraagstuk in kwestie hoeven te bemoeien. En ook al staan bij sociale ondernemingen ondernemende burgers zelf aan het roer, zij hebben de overheid
vaak nog steeds nodig om hun doelen te kunnen verwezenlijken, bijvoorbeeld
door subsidies te ontvangen, zaken te doen met de gemeente of door gebruik te
maken van de kennis en expertise van haar ambtenaren.
In dit essay ga ik nader in op een aantal kansen en uitdagingen omtrent sociaal
ondernemen. Veel gemeenten zien na de drie decentralisaties kansen in de inzet
van sociaal ondernemers bij het behalen van hun doelstellingen. Maar tegelijkertijd is er ook een aantal uitdagingen aan verbonden, die de onderlinge relatie lastig
en onwennig maken. Ik zal eerst kort beschrijven wat sociaal ondernemen in-

64
65
66
67

Brandsen & Karré 2011; Karré 2011; Koppenjan et al. 2019.
Puerari et al. 2018.
zie bijvoorbeeld Van Buuren 2018.
Koppenjan et al. 2019, pp. 12–14.
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houdt en welke kansen er in theorie aan verbonden zijn. Vervolgens sta ik stil bij
de uitdagingen, die we in de praktijk tegenkomen en doe ik enkele aanbevelingen
voor hoe die te overkomen zouden kunnen zijn.
2

Definitie en kansen: het ‘wat’ en ‘waarom’ van sociaal ondernemen
Sociaal ondernemen is vandaag de dag een veel (soms inﬂationair) gebruikt begrip, maar is ook ambigu. Er bestaat in wetenschap en praktijk geen algemeen
geldige deﬁnitie en Nederland heef ook (nog) geen speciﬁeke rechtsvorm of landelijk beleid voor sociale ondernemingen. In het algemeen gaat het om hybride
organisaties in de driehoek tussen overheid, markt en samenleving die aan het
verhogen van de maatschappelijke welvaart werken door ondernemende activiteiten te ontplooien.68 De maatschappelijke impact die zij willen boeken, staat
daarbij voorop. Ondernemend handelen is het middel om dat doel te bereiken,
maar geen doel op zich. Sociale ondernemingen kenmerken zich ook door de inspraak die stakeholders hebben op het reilen en zeilen van het bedrijf.
Sociale ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen en gedaanten hebben.69 Voorbeelden zijn coöperaties, bijvoorbeeld op het gebied van energieproductie of van zorg, die de belangen van hun leden op ondernemende manier waarborgen, maar ook bedrijven, afkomstig uit de markt, die sociale doelstellingen op
een ondernemende manier nastreven. Denk bijvoorbeeld aan chocoladeproducent Tony’s Chocolonely en smartphoneproducent Fairphone. Eveneens kan sociaal
ondernemen allerlei stichtingen en verenigingen helpen hun maatschappelijke
doelen na te streven, bijvoorbeeld mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen door hun mee te laten draaien in een commerciële omgeving, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij het bekende Rotterdamse kofehuis Heilige
Boontjes. En tot slot zijn er ook sociale ondernemingen die voortkomen uit de publieke sector, bijvoorbeeld verzelfstandigde overheidsdiensten in de gebieden van
zorg en welzijn,zoals Stroomopwaarts, dat inwoners van Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam naar werk helpt.
Sociaal ondernemen is in Nederland uiteraard niet nieuw: hybride organisaties,
bijvoorbeeld uit het maatschappelijk middenveld, hebben altijd al een belangrijke
rol gespeeld in de publieke dienstverlening.70 In dit essay staat met name de
nieuwe generatie sociale ondernemingen centraal, die de afgelopen jaren is ontstaan als gevolg van de in de vorige paragraaf geschetste trend naar meer burgerbetrokkenheid en -activisme.71

68
69
70
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Defourny & Nyssens 2017.
Ibid.
zie bijvoorbeeld Karré 2011.
Karré 2019.
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Hun aantal is nog beperkt, maar groeiende. Ondanks hun kleine aantal, is hun diversiteit groot. Vaak zijn het qua omvang ook (nog) vrij kleine organisaties, die
als een soort start-ups vooral experimenteel bezig zijn maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zij zijn met name actief in de sectoren welzijn en zorg,
hoofdzakelijk gericht op arbeidsmarktparticipatie, en doen daarom met name
zaken met gemeenten.
Gemeenten staan in het algemeen welwillend tegenover sociaal ondernemen en
het nieuwe type sociale ondernemingen,72 ook al heef nog maar een minderheid
speciﬁek beleid op dat vlak.73 Er is in theorie naast enkele uitdagingen (waarover
zo meer) ook een aantal kansen aan verbonden.74
Het belangrijkste argument om gebruik te maken van sociale ondernemingen, is
de innovatie en synergie die zij boeken door als hybride organisaties maatschappelijke opgaven op een ondernemende wijze aan te pakken. Sociaal ondernemen
ondersteunt de maatschappelijke missie door een nieuw perspectief toe te voegen,
gericht op het zien van kansen en nieuwe mogelijkheden. Ondernemend denken
en handelen heef niet alleen inhoudelijke meerwaarde, maar het helpt sociale
ondernemingen ook om alternatieve ﬁnancieringsbronnen aan te boren – en de
gemeente dus om geld te besparen. Hiernaast kan sociaal ondernemen organisaties helpen om hun cliënten op een betere manier te begeleiden, door bijvoorbeeld
vanuit ondernemend perspectief eerder naar hun talenten dan naar hun beperkingen te kijken en die in een commerciële omgeving tot bloei te brengen. Idealiter zou sociaal ondernemen een win-win-win moeten zijn voor de ondernemers,
hun cliënten en hun gemeentelijke opdrachtgevers.
3

De uitdagingen van sociaal ondernemen
De net beschreven kansen zijn volgens sociaal ondernemers en hun pleitbezorgers
argumenten voor gemeenten om vaker met hen in zee te gaan. Maar ondanks alle
hype rondom sociaal ondernemen, valt het in de praktijk nog niet mee deze kansen ook daadwerkelijk te verzilveren.75
De belangrijkste uitdaging is dat veel gemeenten nog niet zijn ingericht op het
accommoderen van sociaal ondernemen. Dat is ook niet zo vreemd; sociale ondernemingen van het nieuwe type verschillen toch sterk van hun klassieke voorgangers uit het maatschappelijk middenveld. Zoals eerder al genoemd, zijn het
vrij kleine en vaak pas recent opgerichte organisaties, die meestal op een experimentele en creatieve manier werken en een grote diversiteit vertonen.76
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Stedennetwerk G32 2017.
bijvoorbeeld Gemeente Rotterdam 2017.
Doherty et al. 2014; Karré 2018.
Karré 2018; Karré & Van Meerkerk 2019; OECD/EU 2019; Sociaal-Economische Raad 2015.
Karré & Van Meerkerk 2019.
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Wat ook niet meehelpt, is dat er in de wetenschap en de praktijk nog volop discussie heerst over wat sociaal ondernemen nou eigenlijk precies is en hoe sociale
ondernemingen verschillen van ‘gewone’ ondernemingen. De discussie hierover,
alsook over wat gemeenten moeten en kunnen met sociale ondernemingen, is in
Nederland pas vrij recent begonnen.77 Ook worden hybride organisaties, zoals sociale ondernemingen, in het algemeen vaak met wantrouwen bejegend: staat het
winstoogmerk van een onderneming niet op gespannen voet met de sociale opgave?
Niet alleen het gebrek aan herkenning en erkenning zit sociale ondernemingen
in de weg. Op allerlei fronten wordt duidelijk dat gemeenten nog niet weten wat
zij met sociale ondernemingen aan moeten. Gemeenten zijn eerder gewend om
activiteiten in het sociale domein te bekostigen door subsidies aan klassieke zorgen welzijnsinstellingen te verstrekken, dan door die in te kopen bij de nieuwe generatie sociale ondernemingen, die in dit betoog centraal staan.
Ook is de ﬁnanciering van activiteiten die sociale ondernemingen integraal aanbieden vaak bij gemeenten verspreid over verschillende potjes en zijn er veel onduidelijkheden over de ruimte die de aanbestedingswet geef om in zee te gaan
met sociale ondernemingen. In het algemeen is verkokering een issue: sociale ondernemingen proberen maatwerk toe te passen voor het individu in kwestie en
doorkruisen daarom geregeld de gemeentelijke beleidskaders, waardoor er botsingen kunnen ontstaan tussen elkaar tegenwerkende beleidsregels. Ook zijn er
vaak wrijvingen, omdat sociale ondernemingen niet goed passen binnen bestaande gemeentelijke verantwoordingsregimes, die eerder naar output kijken
van activiteiten dan naar de daadwerkelijke impact ervan.
Tot slot verschillen sociaal ondernemers en gemeenten wat hun culturele en institutionele logica’s betref: werkt de gemeente vaak nog top-down en gericht op
een doelmatige en doeltrefende aanpak van een vooraf scherpomlijnd vraagstuk,
sociale ondernemingen acteren juist bottom-up en op een intuïtieve, organische
en waardengerichte manier. Omdat zij vaak maar weinig inzicht hebben in hoe
processen binnen de overheid verlopen, zien zij de gemeente als ‘onbetrouwbaar’
of ‘wispelturig’ en hekelen zij dat beslissingen soms lang duren.
4

Discussie en aanbevelingen
Gemeenten kunnen nog veel meer doen om te investeren in hun relatie met de
nieuwe generatie sociaal ondernemers. Die zijn misschien creatief en exotisch,
maar daardoor zeker niet per se onbetrouwbaar of verdacht. Een betere relatie zal
helpen de kansen van sociaal ondernemen te verzilveren en om te gaan met de
uitdagingen. Het verder vormgeven van deze relatie houdt in elk geval in dat so-

77 OECD/EU 2019; Schulz et al. 2013; Sociaal-Economische Raad 2015; Stedennetwerk G32 2017.
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ciaal ondernemen wordt herkend en erkend door gemeenten en dat er een gesprek, binnen de gemeente én met sociaal ondernemers, wordt aangegaan over
de vraag wat men wil bereiken met sociaal ondernemen.
Gemeenten kunnen werk maken van het toegankelijker worden voor sociaal ondernemers, door bijvoorbeeld een (om in Rotterdamse termen te spreken) ‘loods’
aan te stellen, die hen de weg wijst binnen het gemeentelijk apparaat. Hiernaast
kunnen zij meer zakendoen met sociaal ondernemers en hen betrekken bij het
bedenken van manieren waarop verantwoording kan worden georganiseerd, die
zowel passen bij de gemeentelijke ambitie op een doelmatige manier om te gaan
met belastinggeld, alsook de ambitie van sociaal ondernemers om vooral in te zetten op impact.
Tegelijkertijd zou er echter sprake moeten zijn van een quid pro quo: ook de nieuwe
generatie sociaal ondernemers moet aan zichzelf en aan de relatie met de gemeente werken. Als je ﬁnancieel hoofdzakelijk afhankelijk bent van de gemeente,
zoals geldt voor veel sociaal ondernemers in Nederland, kan het geen kwaad je
meer te verdiepen in de werkwijzen van een overheid en er een zekere empathie
en sympathie voor te ontwikkelen. Dat er een gebrek is aan herkenning en erkenning, betekent ook dat sociaal ondernemers tot nu toe nog onvoldoende in staat
zijn gebleken uit te leggen wie zij zijn, wat hen onderscheidt van meer klassieke
welzijns- en zorginstelling enerzijds en ‘gewone’ bedrijven anderzijds, en wat hun
concrete meerwaarde is.
Ook zou er, als reactie op de gemeente die tracht meer begrip te ontwikkelen voor
sociaal ondernemen, aan de kant van de sociaal ondernemers gewerkt moeten
worden aan meer begrip voor het krachtenveld waarin de gemeente opereert. Dat
gemeentelijke beslissingen soms langer duren en de gemeente ook van gedachten
kan veranderen, hoort bijvoorbeeld nu eenmaal bij het karakter van de (lokale)
democratie. En dat er streng wordt toegezien op de efectieve en efciënte besteding van publieke middelen, evenzo. De overheid is immers geen ‘ﬂappentap’
voor ondernemers, hoe intrinsiek en sociaal gemotiveerd ze ook mogen zijn.
Gemeenten en sociaal ondernemers kunnen samen een belangrijke rol spelen in
de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau. Daar is wel wederzijds begrip en respect voor nodig.

48

samenwerken, samen betalen? – essaybundel van de raad voor het openbaar bestuur

li t e r at u u r
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Anheier, H. K., Krlev, G., & Mildenberger, G. (2018). Social Innovation: Comparative Perspectives.
Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315158020
Boer, N. de, & Lans, J. van der. (2014). DEcentraal: de stad als sociaal laboratorium. Uitgeverij Atlas
Contact.
Brandsen, T., Cattacin, S., Evers, A., & Zimmer, A. (2016). Social innovations in the urban context.
Springer Verlag GmbH u. Co.
Brandsen, T., & Karré, P. M. (2011). Hybrid Organizations: No Cause for Concern? International
Journal of Public Administration, 34(13), 827–836. https://doi.org/10.1080/01900692.2011.605090
Defourny, J., & Nyssens, M. (2017). Fundamentals for an International Typology of Social Enterprise Models. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonproﬁt Organizations, 28(6),
2469–2497. https://doi.org/10.1007/s11266-017-9884-7
Doherty, B., Haugh, H., & Lyon, F. (2014). Social enterprises as hybrid organizations: A review
and research agenda. International Journal of Management Reviews, 16(4), 417–436.
Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. (2016). Critical Reﬂections on Interactive Governance. Edward Elgar
Publishing. https://doi.org/10.4337/9781783479078
Franke, S., Niemans, J., & Soeterbroek, F. (Eds.). (2015). Het nieuwe stadmaken. Van gedreven
pionieren naar gelijk speelveld. trancity*valiz.
Gemeente Rotterdam. (2017). Naar een sterk sociaal ondernemersklimaat in Rotterdam. Actieplan
sociaal ondernemen 2017-2018 (concept 2 maart 2017).
Karré, P. M. (2011). Heads and tails: both sides of the coin: an analysis of hybrid organizations in the
Dutch waste management sector. Eleven International Publishing.
Karré, P. M. (2018). Navigating between Opportunities and Risks: The Efects of Hybridity for Social Enterprises Engaged in Social Innovation. The Journal of Entrepreneurial and Organizational
Diversity, 7(1), 37–60. https://doi.org/10.5947/jeod.2018.003
Karré, P. M. (2019). Sociaal ondernemen in Nederland. Stand van zaken 2019. Hogeschool Inholland.
Karré, P. M., Dagevos, H., & Walraven, G. (Eds.). (2018). Sociale innovatie in de praktijk. Zoeken naar
nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Van Gorcum.
Karré, P. M., & Van Meerkerk, I. (2019). Samen werken aan de wijk. Een bestuurskundige reﬂectie op
de relatie tussen wijkcoöperaties en gemeente in Rotterdam. Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.
Karré, P. M., Vanhommerig, I., & Bueren, E. (2015). De stad als lab voor sociale verandering.
Bestuurskunde, 24(1). http://www.boomlemmatijdschrifen.nl/tijdschrif/bk/2015/1/Bk_09273387_2015_024_001_001
Koppenjan, J., Karré, P. M., & Termeer, K. (Eds.). (2019). Smart hybridity: potentials and challenges of
new governance arrangements. Eleven International Publishing.
OECD/EU. (2019). Boosting social entrepreneurship and social enterprise development in the
Netherlands. In-depth policy review [OECD LEED Working Papers]. OECD Publishing.
Puerari, E., de Koning, J., von Wirth, T., Karré, P., Mulder, I., & Loorbach, D. (2018). Co-Creation
Dynamics in Urban Living Labs. Sustainability, 10(6), 1893. https://doi.org/10.3390/su10061893
Schulz, J. M., Steen, M. van der, & Twist, M. van. (2013). De koopman als dominee: sociaal
ondernemerschap in het publieke domein. Boom Lemma uitgevers.
Sociaal-Economische Raad. (2015). Sociale ondernemingen: een verkennend advies. SER
Sociaal-Economische Raad.
Stedennetwerk G32. (2017). Meer impact voor sociaal ondernemerschap. Roadmap voor gemeenten.
Stedennetwerk G32.
Van Buuren, A. (2018). Uitnodigend besturen. Het organiseren van ruimte voor initiatief. Erasmus
Universiteit Rotterdam.

49

samenwerken, samen betalen? – essaybundel van de raad voor het openbaar bestuur

5 Leiderschap en regionale ecosystemen voor
ondernemerschap
Erik Stam78

Prof. dr. F.C. Stam is hoogleraar aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
van de Universiteit Utrecht, met de leerstoel Strategie, Organisatie en Ondernemerschap.

1

Inleiding
De regio wordt steeds vaker gezien als dé plek om maatschappelijke (inclusief
economische) uitdagingen aan te pakken.79 Er is veel sympathie voor een regionale aanpak die bestuurlijke grenzen van gemeenten en provincies overschrijdt,
waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staan die door coalities van publieke en private partijen zijn geformuleerd en worden uitgevoerd. Deze sympathie klinkt door in het recent beleid van Regio Deals en in de opkomst van regionale economic boards. Deze boards zijn een nieuwe bestuursvorm waarin overheden zich verenigen, vaak met bedrijfsleven en kennisinstellingen (zogenaamde
triple helix80 coalities), om de regionale economie te verbeteren.81
De belofe van de regio als dé plek om maatschappelijke (inclusief economische)
uitdagingen aan te pakken wordt alom erkend. Eén van de redenen dat het vaak
een belofe blijf is het gebrek aan regionaal leiderschap, in het bijzonder van leiderschap waarin publiek en privaat samenkomen. Ook wordt er veel over ondernemers en ondernemerschap gesproken maar blijkt het erg lastig om deze in het
regionale beleid te betrekken.82 Op deze problematiek zoom ik in dit essay in. Ik
deﬁnieer eerst regionaal leiderschap, vervolgens bespreek ik leiderschap in de
context van ecosystemen voor ondernemerschap, om tenslotte de condities voor
efectief regionaal leiderschap te analyseren.

78 Dank aan Bart Leurs, Mirella Schrijvers, Jip Leendertse, Jan Jacob Vogelaar, en leden van de Raad
voor het Openbaar Bestuur voor commentaar op dit essay.
79 Zie ook de nota ’Maak Verschil – Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven’, van de
Studiegroep Openbaar Bestuur (2016), geïnspireerd door WRR (2013), OECD (2014; 2016),
Mazzucato (2013) en Stam (2014; 2015).
80 Etzkowitz & Zhou 2017.
81
Deze boards kennen ook een variëteit aan ﬁnanciering: publieke ﬁnanciering van partijen uit
de regio (provincies, gemeenten) en projectﬁnanciering van nationale en Europese overheden.
Directe ﬁnanciering van private partijen komt weinig voor, wel wordt er vaak ‘matching’ in
kind geleverd.
82
De betrokkenheid van ondernemers (en dus ook leiderschap door ondernemers) is zeer
wisselend: het varieert van boards waar vrijwel alleen de overheid betrokken is, tot het mee
laten praten van individuele ondernemers, tot het laten meebeslissen van ondernemers, en
uiteindelijk ook boards waarin ondernemers mede vormgeven aan de uitvoering van regionaal
beleid. Oosterwaal et al. 2017, p. 28-29.
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2

Regionaal leiderschap
Leiderschap gaat niet over de kenmerken van leiders maar over het proces waarin
individuen een groep beïnvloeden om een gedeeld doel te bereiken.83 Leiderschap
omvat ook het nemen van verantwoordelijkheid voor het maken van keuzes en
uiteindelijke beslissingen, alsmede de uitvoering hiervan.
Regionaal leiderschap is anders dan leiderschap in de context van organisaties.
Leiderschap in organisaties (privaat of publiek) gaat gepaard met enige hiërarchie
en een duidelijke afbakening van de organisatie. Regionaal leiderschap is veel
complexer, omdat er vrijwel geen hiërarchische sturing is en er vaak ook geen
harde grenzen zijn van de gemeenschap die wordt geleid. Regionaal leiderschap
is niet gebaseerd op traditionele hiërarchische verhoudingen, maar op relaties
tussen actoren uit de publieke en private sector en samenleving – gebaseerd op
wederzijds vertrouwen en samenwerking. Regionaal leiderschap omvat gedeeld
leiderschap. Ondanks dat degenen die in het leiderschap betrokken zijn wel een
formele machtsbasis kunnen hebben (bijvoorbeeld burgemeesters of leden van
door de overheid ingestelde lichamen), is het leiderschap zelf vaak informeel, over
meerdere organisaties en jurisdicties heen, zonder helder formeel mandaat.84
Regionaal leiderschap betekent in abstracte zin het voorzien in leiding en richting
voor collectieve actie.85 Leiderschap betekent dat er in een stad of regio de leiding
wordt genomen in het neerzetten van een visie voor de toekomst en in de implementatie van de plannen en processen die de gewenste verandering realiseren.
Regionaal leiderschap kan worden gedeﬁnieerd als samenwerking tussen actoren
uit de publieke en private sector en samenleving, met als doel het verbeteren van
de lange termijn sociaaleconomische prestaties van de regio. Deze prestaties kunnen nauwe economische doelen omvatten zoals groei van inkomen en productiviteit, maar ook brede welvaart, met een veelheid van doelen die de kwaliteit van
leven verhogen. Leiderschap betekent ook dat de regionale prestaties gemonitord
worden, en dat de strategie en plannen worden aangepast als dat nodig is.
Kortom, regionaal leiderschap omvat de hele beleidscyclus van diagnose, dialoog
tussen belanghebbenden. Deze moet leiden tot een visie op de regio, inclusief het
stellen van sociaaleconomische doelen en het adresseren van zwaktes in de regio
die het realiseren van die doelen belemmeren, de implementatie van beleid en
het monitoren van regionale prestaties.

83 Northouse 2013, p. 5.
84
Sotarauta et al. 2012.
85 Stam & Van de Ven 2020.
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Leiderschap in een ecosysteem benadering
Ondernemerschap – het herkennen en realiseren van kansen voor innovatie – is
een van de belangrijkste mechanismen voor economische ontwikkeling.86 Ondernemen doe je niet alleen en het succes is sterk afhankelijk van de context waarin
nieuwe initiatieven worden ontplooid. Een ecosysteem waarin de noodzakelijke
actoren en factoren aanwezig zijn en goed op elkaar afgestemd zijn, is nodig om
productief ondernemerschap te laten ﬂoreren. Zo’n ecosysteem voor ondernemerschap omvat het geheel aan van elkaar afhankelijke actoren en factoren die zodanig gecoördineerd worden dat ze productief ondernemerschap mogelijk maken
in een bepaalde regio.87 De overheid en openbaar bestuur in het bijzonder, speelt
een belangrijke rol in het faciliteren van een dergelijk ecosysteem van ondernemerschap.88 De ecosysteem benadering gaat uit van ondernemers, de talenten die
zij hebben en de wijze waarop die talenten het meest efectief kunnen worden
aangesproken, om uiteindelijk een welvarende regio of land te realiseren. Deze
entrepreneurial ecosystem benadering maakt onderscheid tussen basiselementen
die niet op korte termijn zijn te beïnvloeden (formele instituties, cultuur, fysieke
infrastructuur en vraag ofwel omvang van de markt) en iets gemakkelijker beïnvloedbare systeemelementen: netwerken, leiderschap, ﬁnanciering, talent, nieuwe kennis en intermediaire diensten (dienstverlening voor ondernemer en onderneming) (zie ﬁguur 1). In dergelijke ecosystemen wordt veel verwacht van individuele ondernemers, in eerste instantie om zelf nieuwe waarde te creëren voor
zichzelf en de samenleving. Zij spelen ook een belangrijke rol in de organisatie
van het ecosysteem: via netwerken en leiderschap geven ze sturing aan de creatie
en inzet van middelen als talent, kennis en kapitaal.

Figuur 1 Ecosysteem voor ondernemerschap (Stam 2014)
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Bjornskov & Foss 2016; Fritsch 2013.
87
Stam 2015; Stam & Spigel 2018.
88 Oosterwaal et al. 2017.
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Eén van de veelgenoemde oorzaken en een onderscheidend element van goed
functionerende ecosystemen is leiderschap. De samenhang tussen elementen
wordt sterk benadrukt in een ecosysteem benadering. Formele en informele instituties kunnen regionaal leiderschap mogelijk maar ook onmogelijk maken. Zo
kan de mate van decentralisatie van budget en besluitvormingsmacht de ruimte
voor regionaal leiderschap sterk beïnvloeden.89 Informele instituties - bepaalde
cultuurkenmerken in een regio - zoals de mate van vertrouwen op anderen, en de
waardering van ondernemerschap kunnen het ook makkelijker maken om efectief leiderschap in de regio te realiseren. Ook wordt regionaal leiderschap sterk
beïnvloed door netwerken en de rol van macht in deze netwerken.90 Voor het mogelijk maken van leiderschap en het uitvoeren daarvan zijn instituties en netwerken van groot belang, maar dit moet eerder als complementair of ondersteunend
worden gezien aan leiderschap, dan als leiderschap zelf. Goed functionerende instituties en de aanwezigheid van netwerken zijn geen vervanging van regionaal
leiderschap.
4

Condities voor effectief regionaal leiderschap
Leiderschap in entrepreneurial ecosystems lijkt vooral efectief te zijn als ze (mede)
wordt vervuld door (oud-)ondernemers met een lange termijn binding aan de
regio en een zekere mate van public spirit. Deze leiders kennen de lokale context
voor ondernemerschap, kunnen voorbij hun eigen bedrijfscasus denken en kunnen anderen mobiliseren voor de ‘publieke zaak’. 91 Zij kennen vaak ook de wereld
buiten de regio, en kunnen belanghebbenden uit zowel de publieke als private
sector mobiliseren. Een voorbeeld van een ondernemer die een efectieve leider
in een ecosysteem is geworden is Hermann Hauser. Hauser is een serial entrepreneur in Cambridgeshire die veel heef betekend voor de ontwikkeling van het
Cambridgeshire entrepreneurial ecosystem, door het opzetten van het Cambridge Network, het starten van een investeringsmaatschappij en functioneren als rolmodel
voor nieuwe generaties (potentiële) ondernemers. 92 Naast dit ‘leading by doing’
door sterk ingebedde leiders, is ook ’leading by talking’ een efectieve vorm van
leiderschap. 93 Dit laatste omvat individuen die relatief zwak zijn ingebed in een
plaats maar sterke connecties buiten de regio hebben, zodat zij als een brug kunnen fungeren tussen de lokale gemeenschap en belangrijke sociale, economische
en politieke beslissers van buiten. Een voorbeeld hiervan is Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven en afkomstig van de landelijke politiek, die een belangrijke rol heef gespeeld bij de ontwikkeling van Brainport. Sommige leiders verenigen beide vormen, zoals Eberhard van der Laan (burgemeester van Amsterdam,

89
90
91
92
93

Bentley et al. 2017.
Sotarauta 2016.
Stam & Spigel 2018.
Garnsey & Hefernan 2005.
Beer & Clower 2014.

53

samenwerken, samen betalen? – essaybundel van de raad voor het openbaar bestuur

voormalig voorzitter van de Amsterdam Economic Board) die zowel ondernemer
was in Amsterdam (oprichter advocatenkantoor Kennedy Van der Laan) als actief
in de landelijke politiek (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie), en daarvoor
een carrière had in de lokale Amsterdamse politiek. Een zekere mate van ondernemendheid lijkt een noodzakelijke voorwaarde voor efectief regionaal leiderschap: ondernemende bestuurders en publiek ondernemerschap. 94
Efectief regionaal leiderschap vereist dat macht kan worden gedeeld: inefectief
leiderschap treedt op als individuen invloedrijke posities alleen bezetten om een
machtspositie te behouden, de status quo te behouden, of omdat er historisch gegroeide tradities en verwachtingen binnen de gemeenschap zijn.95 Het vergt extra
vaardigheden om alle partijen te binden en voor alle geledingen betrouwbaar te
zijn. Leiderschap moeten kunnen omgaan met de logica van de markt en met de
logica van de overheid. Politieke bestuurders moeten de competentie hebben om
naast de gemeenteraad of provinciale staten ook anderen deel te laten nemen in
co-creatie. Burgemeesters hebben hierbij het voordeel dat ze een langere en minder politieke horizon hebben dan wethouders.
Regionaal leiderschap moet mede mogelijk worden gemaakt door netwerken in
de regio en/of een institutioneel kader (regionaal en nationaal) dat een duidelijk
mandaat verschaf voor het leiderschap in de regio. Er is vaak een gebrek aan ondersteunend netwerk en er is onvolledige of onduidelijke informatie over wat er
wordt verwacht van de betrokkenen en wat hun mandaat is (rol-ambiguïteit). 96
Efectief regionaal leiderschap is van groot belang maar de totstandkoming ervan
is weerbarstig. Ondernemende bestuurders en/of ondernemers met een public
spirit zijn van groot belang in het ontwikkelen van een visie voor de regio, waar
de regio naar toe moet, wat momenteel de zwakste schakels in het ecosysteem
zijn, hoe deze aan te pakken, en hoe de relevante belanghebbenden bij elkaar gebracht kunnen worden, die gezamenlijk deze visie en ambitie delen, en ook de
maatregelen kunnen uitvoeren om de regio te verbeteren. Regionaal leiderschap
omvat de hele beleidscyclus van diagnose, dialoog tussen belanghebbenden. Deze
moet leiden tot een visie op de regio, inclusief het stellen van sociaaleconomische
doelen en het adresseren van zwaktes in de regio die het realiseren van die doelen
belemmeren, de implementatie van beleid en het monitoren van regionale prestaties. De ecosysteembenadering biedt een denk- en doekader voor het verbeteren
van de regio, efectief regionaal leiderschap vervult hierin een spilfunctie.

94 Stimson et al. 2009; Ostrom 2005; Klein et al. 2010.
95 Gray & Sinclair 2005.
96 Sotarauta et al. 2012, p. 4.
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6 Laat de knikkers niet het spel dicteren:
financiering van netwerksamenwerking in Regio
Zwolle
Annemarth Idenburg, Corné Paris, Peter Oosterhof
en Manon Koldewijn
Dr. ir. A.M. Idenburg is directeur van het Trendbureau Overijssel. Ir. C. Paris en
drs. P. Oosterhof zijn werkzaam bij de provincie Overijssel. M. Koldewijn is programmamanager bij de Regio Zwolle. Het essay is op persoonlijke titel geschreven en representeert
niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van de organisaties.
‘Rien n’est possible sans les hommes, rien n’est durable sans les institutions’
Niets is mogelijk zonder mensen, niets is houdbaar zonder instituties.
(Jean Monnet, 1978)

1

Inleiding
Vraagstukken op regionaal niveau efectiever oppakken. Daarbij optreden als één
overheid. Die ambitie zetten de gezamenlijke overheden in hun Interbestuurlijk
programma (IBP).97 Wat betekent deze beweging voor die overheden? We bespreken wat opgavegerichte, grensontkennende en gelijkwaardige samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners vereist. Voor de overheid is de grote
uitdaging hoe zich daarin op te stellen als één responsieve overheid. Een overheid
die adequate antwoorden geef op de opgaven en bijdraagt aan de ﬁnanciering
ervan. Hoe te voorkomen dat bij het ontbreken van nieuwe routines de knikkers
het spel gaan dicteren?
De energietransitie, de arbeidsmarkt, de woningmarkt, leefbaarheid in steden en
op het platteland en problemen in de zorg. Allemaal voorbeelden van vraagstukken die zich niet houden aan bestuurlijke grenzen en beleidskaders. Bovendien
zijn ze vaak ook nog onderling verbonden. Zo bemoeilijkt een tekort aan betaalbare woningen voor starters de zoektocht naar gekwaliﬁceerde starters op de arbeidsmarkt. En is het tempo van de energietransitie weer afhankelijk van voldoende geschoolde arbeidskrachten.98 Het traditionele onderscheid tussen markt,
staat en samenleving als uitgangspunt voor het oplossen van dergelijke vraagstukken schiet tekort.99 Opgavegericht samenwerken in netwerken van betrokken
partijen lijkt passender te zijn voor de omgang met dergelijke problemen100 dan
de meer traditionele overheidssturing (zie het essay van Leurs en Van den Berg in
deze bundel).

97 www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/14/programmastart-interbestuurlijkprogramma-ibp
98 SER 2018.
99 WRR 2012a.
100 WRR 2006.
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Niet alle maatschappelijke opgaven hebben de kenmerken van ongetemde problemen. Het onderhoud van wegen en straatverlichting is bijvoorbeeld een collectieve voorziening die prima bij één overheid belegd kan worden. Dit essay gaat
niet over dit type opgaven. Regio Zwolle, en de scope van dit essay, ligt in de tussenruimte: de ruimte waar overheden, ondernemers, kennisinstituten, (maatschappelijke) organisaties en bewoners elkaar ontmoeten om die ongetemde vraagstukken aan te pakken.101 Netwerken ontstaan rond een ‘(…) gemeenschappelijk gevoeld ‘eigendom’ – een gedeeld belang, een gedeelde visie of verantwoordelijkheid – en het besef dat ieders individuele en unieke bijdrage daarbij van belang
is’.102 Zo ook in Regio Zwolle waar in 2009 vijfien burgermeesters de basis legden
voor opgavegerichte en grensontkennende regionale samenwerking. Inmiddels
is Regio Zwolle een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, vier provincies
en maatschappelijke partners uit onderwijs- en ondernemerskringen. Regio
Zwolle is – en dat is van groot belang – geen nieuwe bestuurlijke entiteit, zoals
een Gemeenschappelijke Regeling. Zij functioneert vanuit het principe dat het
werken aan vraagstukken een ﬂexibele organisatie vraagt.
2

Instituties voor duurzame samenwerking: Monnets inzicht
Netwerksamenwerking leunt op de bereidheid om samen te werken. De vraag
wat partijen motiveert om die samenwerking aan te gaan valt buiten de scope van
dit essay. Maar ‘Few scholars doubt that the scale of cooperation found in contemporary
human societies is unusual ’.103 Dat betekent dat het verstandig is om zorgzaam om
te gaan met de bereidheid tot samenwerken. Dit essay kan daarom gelezen worden als een pleidooi voor die zorgzaamheid. Temeer wanneer we ons realiseren
dat voor alle betrokken partijen het opgavegerichte, grensontkennende samenwerken een breuk betekent met bestaande routines. Dergelijke nieuwe manieren
van samenwerking komen alleen tot stand dankzij mensen die het lef hebben om
buiten bestaande kaders te treden, zoals de vijfien burgermeesters die het initiatief namen tot samenwerking in Regio Zwolle. En zoals Konrad Adenauer en Robert Schuman, die volgens de memoires van Jean Monnet ‘by themselves had dared
to commit their countries’ future ’.104 Een samenwerking (om de kolen en staalproductie in het Saargebied onder gezamenlijk beheer te brengen) waarvan Schuman
op dat moment zelf zegt dat het een sprong in het duister is. Monnet besef dat
voor het realiseren van die samenwerking meer nodig is dan het lef en de bereidheid van een aantal individuen: ‘But at that moment, pleased as I was, I knew that the
essential task remained to be completed; and I was impatient for only one thing – institutions to give shape to an agreement based on goodwill. Nothing is possible without men,
nothing is lasting without institutions’. Ook in Regio Zwolle, waar inmiddels al ongeveer een derde van de oorspronkelijke vijfien burgermeesters is opgevolgd, zijn
nieuwe instituties ontwikkeld voor een duurzame samenwerking.

101
102
103
104

Van der Steen e.a. 2018: 28-30, 154.
WRR 2012b: 145.
Richerson e.a. 2016.
Monnet 1978: 304-305.
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3

Instituties in een netwerk
Instituties vatten we hier op als de gevestigde en heersende regels, gewoontes en
codes die politieke, economische en sociale interacties structureren.105 Merk op:
dit betref zowel informele gewoontes als in wet- en regelgeving verankerd gedrag.
De continuïteit van samenwerkingsverbanden die breken met oude instituties is
alleen mogelijk als er nieuwe instituties ontstaan ter ondersteuning van die samenwerking.
De kracht van instituties is dat ze de voorspelbaarheid van gedrag vergroten en
voorkomen dat beleid afhankelijk is van de betrokkenheid van individuen. Die
kracht heef echter een keerzijde: instituties hebben de neiging alles bij het oude
te houden, waardoor ze de innovatieve eigenschappen van individuen inperken.
Zeker wanneer gedrag in wet- en regelgeving is vastgelegd. In de praktijk betekent
het dat nieuwe samenwerkingsverbanden moeten werken aan de ontwikkeling
van nieuwe instituties, terwijl de oude instituties ook van kracht zijn. Dat geef
spanning, zeker als samenwerking met gesloten beurzen onvoldoende is om verder te komen. Als het gaat om de besteding van belastinggeld zal men hechten
aan bestaande instituties. Die moeten immers het doelmatig gebruik van collectieve middelen waarborgen (zie Leurs en Van den Berg in deze bundel).
Succesvolle netwerksamenwerking leidt echter onherroepelijk tot kosten. Ten
eerste voor de ondersteuning van de nieuwe instituties. Want naast een cultuur
gebaseerd op samenwerken en vertrouwen tussen partners, lijkt de aanwezigheid
van een network centrality of een centrale core agency een belangrijke factor in het
succes van netwerksamenwerkingsverbanden.106 Binnen Regio Zwolle wordt die
gevormd door het Regiobureau. De focus van het bureau ligt bij het manifest
maken van het netwerk (evenementen), de agendavorming en de governance op
regionaal niveau. Daar zijn geen grote kosten mee gemoeid. Maar de kosten die
gemoeid zijn met concrete projecten die binnen Regio Zwolle ontwikkeld worden
zijn wel substantieel. En leiden daarmee ook tot institutionele uitdagingen, zoals
we later in het essay beschrijven.

4

De overheid als participant en autoriteit
De positie van de overheid in netwerksamenwerkingsverbanden als Regio Zwolle
is een bijzondere. Enerzijds participeren overheden, vergelijkbaar met de andere
netwerkpartners, in het netwerk op basis van de gemeenschappelijk gevoelde opgave; anderzijds hebben zij eigen belangen, mogelijkheden, bevoegdheden en beperkingen.

105 North 1991, Hodgson 2005.
106 Cristofoli e.a. 2017.
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Daarnaast kan een overheid andere participerende partijen dwingend verplichtingen opleggen.107 De overheid kan met wet- en regelgeving gedrag en gewoontes
vastleggen. Ze heef via vergunningverlening instrumenten om andere partijen
tot bepaald gedrag te dwingen. Als toezichthouder controleert de overheid op de
naleving. En ten slotte kan de overheid via belastinghefng fondsen uit de gemeenschap onttrekken voor de ﬁnanciering van collectieve projecten. De overheid staat dus in een hiërarchische gezagsverhouding ten opzichte van andere
partners in de netwerken. Ook tussen overheden onderling geldt een gezagsverhouding. Die gezagsverhoudingen zijn gestoeld op de output- en taak- en verantwoordingsgerichtheid die passend zijn bij traditionele overheidssturing, en zijn
daarmee stevig ingebed in de traditionele overheidsinstituties. Deze gezagsverhoudingen zijn belangrijk, want een overheid die handhaaf, geef burgers rechtszekerheid en bevordert het investeringsklimaat.
Waar de overheid over dit instrumentarium beschikt, kennen andere partijen
ook sanctiemogelijkheden. Bedrijven kunnen hun investeringen opschorten of
elders doen. Inwoners kunnen met hun stemgedrag verhoudingen beïnvloeden
of, directer merkbaar, van de onderhandelingstafel weglopen, waarmee zij de legitimiteit daarvan in kwestie stellen.
Dit lost echter de opgaven niet op. Voor een succesvolle samenwerking gaat het
om investeren in de relatie en de gezamenlijke ambitie, en om inzicht te geven in
en begrip te kweken voor elkaars belangen. Kortom het uitstellen van het onderhandelen, en pas in het uiterste geval teruggrijpen op sancties. Die houding past
bij de op vertrouwen gerichte cultuur van opgavegerichte en grensontkennende
samenwerking. De uitdaging is dus om gezagsverhoudingen niet mee te nemen
op het moment waarop publieke en maatschappelijke partners elkaar ontmoeten
in de ‘tussenruimte’.
5

Regio Zwolle en de bekering van de provincies
Aanvankelijk was de houding van de provincies ten opzicht van Regio Zwolle
welwillend, maar op afstand en afwachtend. Als gevolg van die houding werden
de provincies benaderd als de ‘ﬂappentap’ die het gat in het project moesten dichten. In ruil daarvoor bracht de provincie haar belang alsnog in en werd het planproces heropend. Per saldo betekende dit vertraging van realisatie.
Inmiddels zijn ook de provincies een actieve partner in de regio en delen zij de
cultuur die de samenwerking in de regio kenschetst: Gunnen, Groeien en Grensontkennend samenwerken. De overheid die nu nog niet actief als netwerkpartner
participeert, maar via de toekenning van de knikkers zoekt hoe zij haar doelen
kan verwezenlijken, is het Rijk.

107 WRR 2012b: 137.
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Dit grensontkennend samenwerken is evenwel een groeiproces. Dat heef tijd
nodig. Op momenten botsen binnen alle overheden de nieuwe werkwijzen met
de oude instituties in de eigen organisatie. Het tekent hoe ingrijpend de verandering naar één-responsieve-overheid is.
6 Omvang van de samenwerking is afhankelijk van de opgave
Uitgangspunt voor de regionale samenwerking is dat elk vraagstuk zijn eigen gebied omvat, een Daily Urban System (DUS). Daarbinnen ligt dan ook de oplossing.
Aard van het vraagstuk en omvang van het DUS bepalen de samenstelling van de
coalitie. Dit tekent de noodzaak om grensontkennend te analyseren en te werken.
Om die reden vormt Regio Zwolle een ﬂexibel – grensontkennend – samenwerkingsverband.
Die samenwerking krijgt vorm op drie niveaus. Dat zijn de niveaus waarop respectievelijk de agenda, het programma en de projecten worden geformuleerd (zie
ﬁguur).

.,

...
Tafels

'----- - - ....
,...,.--,,,....----'
Coalities (of the willing)

... .

_[

Programma

Projecten

J

Dit zijn geen hiërarchische niveaus: de traditionele gezagsverhoudingen tussen
agenda-, programma- en projectniveaus ontbreken. De samenwerking binnen
Regio Zwolle heef daarmee de karakteristieken van een gelaagde netwerkstructuur, waarin strategische, tactische en operationele niveaus van samenwerking
te onderscheiden zijn (WRR 2012b: 197). De Regiegroep, het dagelijks bestuur,
zorgt voor een gezamenlijk gedragen agenda en alles wat kan bijdragen om die
uitgevoerd te krijgen. Per agendaonderwerp zijn er tafels, zoals een Economic Board,
die de agenda uitwerken in programma’s en initiatief nemen voor het vormen
van coalitions of the willing (verder ‘coalities’) rond een opgave. De concretisering
van de opgave, door een project uit te werken en de uitvoering ter hand te nemen,
60
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gebeurt door zo’n coalitie. Het staat de partijen vrij om op speciﬁeke opgaven in
te stappen. Een project omvat in de regel een deel van de regio met één of meerdere gemeenten, provincies, ondernemers, onderwijs en/of maatschappelijke organisaties. Voorbeelden zijn Kennispoort – dat bedrijven ondersteunt – en een initiatief tot verbetering van de doorstroming van de A28. Sommige coalities
bestrijken de hele regio, zoals de Human Capital agenda, die zich richt op het dichten van de mismatch op de arbeidsmarkt.
7

De knikkers
Regio Zwolle onderscheidt in haar ﬁnanciële huishouding enerzijds organisatiekosten (die omgeslagen worden per inwoner (ca. €2,30 per inwoner per jaar)) en
anderzijds investeringskosten voor concrete projecten. De eerste categorie betref
de kosten voor het regiobureau en worden opgebracht door overheden. De tweede
categorie, de investeringskosten, maken deel uit van de ‘businesscases’ van de projecten. Deze worden gedragen door de coalities die de projecten voorbereiden en
uitvoeren. Deze kosten zijn in het kader van dit essay het meest interessant.
Traditioneel is vanuit efciëntie-overwegingen de neiging groot om ook ﬁnanciering van projectinvesteringen centraal te regelen en te bestemmen. De knikkers worden dan in een centrale pot gelegd. Het bestuur van Regio Zwolle zou
daarmee verantwoordelijk worden voor de toekenning aan de investeringsprojecten die coalities daar moeten aanvragen. De bijdrage is daarmee niet direct herleidbaar naar het doel dat een partij wil realiseren met de samenwerking. Dat botst
met de instituties rond de democratische verantwoording in een gemeenteraad
en provinciale staten. Het belemmert partijen dan ook om over de regiogrens gelegenheidscoalities te sluiten aansluitend bij een DUS. Ook ondernemers en maatschappelijke partners zijn niet geneigd om aan zo’n centraal budget bij te dragen.
Immers ook zij hebben te maken met verantwoordingsinstituties die er op toe
zien dat hun budgetten besteed worden aan organisatie-eigen opgaven en doelen.
Regio Zwolle heef er daarom bewust voor gekozen om het organiseren van geldstromen door de coalities te laten doen. De partijen die een coalitie vormen rond
een project doen dat vanwege hun belang daarbij. Dat belang resulteert in de mate
waaraan zij willen bijdragen. Dan wordt het ook minder ingewikkeld om in de
raad, staten, directieraad of verenigingsbestuur uit te leggen waarom je een bijdrage vraagt voor een regionaal project. In de praktijk blijkt bovendien dat de ﬁnanciering op projectniveau minder last heef van bestuurlijke grenzen. Zo droeg
de provincie Overijssel bij aan de aanleg van breedband in de hele regio zonder
van anderen een vergelijkbare bijdrage te verlangen, omdat het haar belang
diende. Voor een toekomstbestendige aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt maakten alle betrokken overheden budgetten vrij. Een van de coalitiegenoten vervult de kassiersfunctie en de boekhouding. Elke partij verantwoordt binnen zijn eigen gelederen.
Maar dat betekent niet dat daarmee botsingen tussen nieuwe en oude instituties
tot het verleden behoren. Elke overheid – en iedere afdeling of departement daar61

samenwerken, samen betalen? – essaybundel van de raad voor het openbaar bestuur

binnen – kent voor zijn beleidsveld eigen regels, procedures en verantwoordingscriteria. Dat fnuikt het efectief beschikbaar stellen en verantwoorden van middelen. Om in aanmerking te komen voor ﬁnanciering worden projectvoorstellen
niet zelden herschreven, zodat ze op de speciﬁeke eisen passen. Dan dreigt het risico dat de knikkers het spel gaan bepalen. Dat staat in schril contrast met de ambitie om één responsieve overheid te zijn, die als partner samenwerkt aan de maatschappelijke opgaven binnen de regio.
Ons pleidooi is om te komen naar een grotere betrokkenheid van alle overheden
aan de voorkant, bij het combineren van de belangen en middelen tot de betere
aanpak. Zodat voorkomen kan worden dat er naderhand nadere voorwaarden gesteld worden of het project inhoudelijk beoordeeld wordt door anderen dan degenen die aan de voorkant de eigen organisatie vertegenwoordigen. Belangrijk is
om daarbij te komen tot een verantwoordingsstructuur die recht doet aan netwerksamenwerking en waar ook rekenkamers zich in kunnen vinden. Dat klinkt
ideaal, maar niet meer of minder dan het ideaal van één overheid. Een overheid
waar je goed mee kan knikkeren.
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7 Ruimtelijke ordening: disbalans tussen overheid
en markt
Wim Derksen

Prof. dr. W. Derksen is hoogleraar bestuurskunde aan de universiteiten van Leiden en
Rotterdam geweest. Daarna was hij directeur van het Ruimtelijk Planbureau en Chief
Scientist van het toenmalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu.

1

Inleiding
Ruimte is (net als geld) eindig, zeker in een klein en dichtbevolkt land als Nederland. Zo zijn er altijd meer ruimtelijke wensen dan er vervuld kunnen worden.
Deze wensen (belangen) moeten tegen elkaar worden afgewogen. In de moderne
staat bestaan daarvoor twee verdeelmechanismen: hiërarchie (overheid) en markt.
In de tijd van de verzorgingsstaat werd voor de verdeling van de ruimte primair
gedacht aan de overheid, die redenerend vanuit publieke belangen de verschillende ruimteclaims moest afwegen. Vanwege het grondrecht op wonen werd de
voorkeur gegeven aan nieuwe woningen boven de landbouw. Vanwege het belang
van volledige werkgelegenheid kregen industrieterreinen soms voorrang boven
de natuur. Enzovoorts. Dit systeem werkt alleen als duidelijk is wie (democratisch
gelegitimeerd) de keuzes mag maken en als iedereen aan de genomen besluiten
gehouden is.
Let wel, ook zonder overheid wordt de strijd tussen ruimteclaims beslecht, zij het
op een andere wijze. Omdat de eigenaar in die situatie geheel vrij is in het gebruik
van zijn grond, wordt de grondmarkt bepalend voor het afwegen van ruimteclaims. Vraag, aanbod en het prijsmechanisme bepalen de uiteindelijke ruimtelijk
functie. Grondprijzen worden bepaald door het rendement dat de grond de eigenaar oplevert. Als het bouwen van huizen meer rendement oplevert dan het telen
van aardappelen, zal de bouwer meer betalen dan de boer en zal grond een woonfunctie krijgen. Maar waar weinig behoefe bestaat om te wonen, zal de boer meer
willen betalen dan de bouwer en zal de grond een agrarische functie hebben of
behouden. Dus de ruimtelijke functie met het hoogste rendement wint.
Deze beschrijving is niet alleen schetsmatig, maar ook ideaaltypisch: in de praktijk zien we vooral mengvormen. De overheid plant bijvoorbeeld vooral woningen daar waar ze goed verkoopbaar zijn. Ook als publieke belangen een andere
plek zouden suggereren. En projectontwikkelaars nemen grondposities in waar
de overheid nieuwbouwwijken plant.
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Niettemin zijn er geen andere verdeelmechanismen (als we ervan uitgaan dat in
de moderne tijd het geweldsmiddel niet meer geëigend is om grond toe te eigenen). Deze opmerking is niet geheel overbodig aangezien je ook wel hoort dat de
overheid in samenwerking met burgers en andere maatschappelijke partijen de
ruimte moet ordenen. Maar de uiteindelijke bestemming kan alleen door de overheid of door de eigenaar worden bepaald, en niet door klimaattafels, buurtcomités
of welke maatschappelijke partij dan ook.
2

De verschuivende rol van de overheid in de ruimtelijke ordening
Bij de wederopbouw na WO II koos Nederland nadrukkelijk voor een centrale rol
van de overheid bij de inrichting van de ruimte. In de bestemmingsplannen (conform de Wet op de Ruimtelijke Ordening uit 1965) werden de keuzes van de lokale
overheid voor de burgers bindend vastgelegd. En gemeenten waren gebonden aan
hogere plannen. Daardoor hadden de nationale Nota’s over de Ruimtelijke Ordening (nationale visies op de gewenste ruimtelijke ordening) grote betekenis voor
de inrichting van het land. In de jaren 70 werd de suburbanisatie gebundeld door
groeikernen te ontwikkelen, in de jaren 90 werden stedelijke uitbreidingen
(Vinex) in de directe nabijheid van stedelijke centra gerealiseerd. Er werden dus
belangen afgewogen (op grond van een integrale visie op de ruimtelijke inrichting
van Nederland) en er was doorzettingsmacht.
Ik zie in de recente geschiedenis drie momenten waarop het model van de nationale ruimtelijke ordening geleidelijk is verwaterd en uiteindelijk bijna geheel is
verdwenen. Oorspronkelijk noemden we ruimtelijk beleid met reden ‘facet-beleid’. Facetbeleid oversteeg sectoraal beleid. De sectoren vertegenwoordigden de
verschillende maatschappelijk belangen: landbouw, wonen, industrie, natuur, erfgoed, vervoer, etc.). Onderling vochten zij om ‘geld’ en ‘ruimte’. De minister van
Financiën beslechtte het conﬂict over geld en de minister van Ruimtelijke ordening het conﬂict over de ruimte. De eerste vanuit een bepaalde visie op de overheidsﬁnanciën en op de economische ontwikkeling van het land, de tweede vanuit een bredere ruimtelijke visie, waarin het belang van economische groei en het
belang van sociale rechtvaardigheid altijd een dominante rol speelden. Gaandeweg is dat idee van een overkoepelende ruimtelijke visie verlaten. De sectoren begonnen onderling de ruimte te verdelen, waarbij het recht van de sterkste opgeld
deed. En de Ruimtelijke Ordening werd steeds meer een eigen sector die zich bekommerde om ‘ruimtelijke kwaliteit’. De uitkomst van de machtsstrijd tussen de
sectoren moest er wel een beetje leuk uit zien. Het was de tijd waarin minister
Cramer zich zorgen maakte over ‘Mooi Nederland’ en over ‘snelweg-panorama’s’.
Met name minister Dekker is verantwoordelijk geweest voor de volgende ondermijning van de nationale ruimtelijke ordening. De Vijfde Nota over de Ruimtelijke
Ordening werd vervangen door de Nota Ruimte. Een heel dik boekwerk, maar eigenlijk was het in twee zinnen samen te vatten. ‘Centraal wat centraal moet, lokaal wat lokaal kan’. En: ‘Centraal hoef er eigenlijk niks.’ Want ondanks die mooi
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eerste zin, werd de nationale ruimtelijke ordening nooit verder ingevuld. Volgende regeerakkoorden vermeldden dan ook doodleuk dat er geen ‘nationale
ruimtelijke ordening’ meer was. Het argument was simpel: de ruimte kan veel
beter door de gemeenten worden ingericht. Het is immers hun ‘leefomgeving’.
Maar in feite ging het om een veel politieker statement: bij de ruimtelijke ontwikkeling moest vooral de markt zijn werk doen. Dat paste veel beter bij de neoliberale tijdgeest, paste veel beter bij een VVD-minister en paste veel beter bij de afkeer
bij velen van het maakbaarheidsdenken van ‘links’ waarvan de ruimtelijke ordening lange tijd het icoon is geweest.
Daarmee lag de bal bij de lagere overheden. Maar daar is hij niet blijven liggen. In
het laatste decennium is het denken in termen van decentralisatie namelijk nog
verder doorgeschoten. Zoals de samenvatting van de Nationale Omgevingsvisie
vermeldt: ‘Het combineren van al die opgaven vraagt een nieuwe manier van werken. Niet van bovenaf opgelegd, maar in goede samenwerking tussen overheden,
bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers.’ Ook binnen gemeenten kan je dit soort geluiden vaak opvangen. Het lijkt alsof het bij het
verdelen van de ruimte niet meer gaat om het beslechten van belangenconﬂicten
te aanzien van de ruimte maar om ‘samenwerking’. Maar, zoals gezegd, ‘samenwerking’ is geen verdeelmechanisme. Of het bestemmingsplan bepaalt de ruimtelijke functie, of de eigenaar.
3

De praktijk van de ruimtelijke ordening
Natuurlijk is ruimtelijke ordening, zelfs in de topjaren 60, in de realiteit nooit de
top-down-planning geweest die het model suggereerde. Gemeenten onttrokken
zich soms aan nationale plannen en gemeenten gaven bouwvergunningen af in
strijd met hun eigen bestemmingsplan. Maar dat laat onverlet dat de overheid
erin slaagde om het landschap op veel plaatsen open te houden en om de ongebreidelde suburbanisatie zoals we die in andere landen hebben gezien, te voorkomen. Dat was overigens minder het succes van ‘toelatingsplanologie’ via de bestemmingsplannen dan van actieve ‘ontwikkelingsplanologie’. Het nadeel van
bestemmingsplannen is immers dat wordt beschreven welke ruimtelijke functies
waar zijn toegestaan, maar dat niemand wordt verplicht om die functies daadwerkelijk te realiseren.
In de ontwikkelingsplanologie gaat de overheid zelf aan de slag, vooral door verandering of behoud te ﬁnancieren. Zo is het scherpe onderscheid tussen stad en
land, zo kenmerkend voor het Nederlandse landschap, vooral te danken aan twee
zogenaamde ‘meekoppelende’ belangen: volkshuisvesting en landbouw. De vele
subsidies voor woningbouw en landbouw hebben lange tijd het gezicht van het
Nederlandse landschap bepaald. De rijksoverheid heef jaren lang vele miljarden
besteed aan de nieuwbouw van woningen. In de jaren 10 verdwenen de twee laatste grote subsidiestromen: de BLS en de ISV (het Besluit Locatiegebonden Subsidies en het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing). Vele miljarden zijn ge65
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pompt in de nieuwe groeikernen, met vele miljarden overheidsgeld zijn de Vinexlocaties van de grond gekomen. De landbouw werd al die jaren ﬁnancieel gesteund vanuit Brussel. En door de landbouw overeind te houden, bleef het landschap open. Met al dat geld werd de ruimtelijke inrichting in belangrijke mate
gestuurd.
Bij het behoud van de natuur gaat het meestal niet om regels of ﬁnanciering, maar
om eigendom (van partijen die het behoud van de natuur als hoofddoel hebben).
Denk aan Natuurmonumenten, provinciale landschappen en Staatsbosbeheer.
Hier is dus vooral het marktmechanisme bepalend voor de ruimtelijke functie,
waarbij de overheid één van de marktpartijen is (via Staatsbosbeheer).
Het verbaast niet dat de sturing door middel van geld dezelfde ontwikkeling te
zien geef als de ontwikkeling van het juridische kader. Ook de ﬁnanciële ondersteuning van de ruimtelijke ordening is steeds verder afgebouwd. In 2020 wordt
slechts bij toeval met enkele miljoenen gestrooid om segregatie van oude stadswijken tegen te gaan. Het Rijk belijdt tegenwoordig de ruimtelijke ordening nog
slechts met de mond. De gemeenten kunnen zonder steun van het Rijk vooral volgen. De markt heef voorlopig duidelijk gewonnen.
4

Steden als brandpunt van ruimtelijke ontwikkeling
Steden zijn al eeuwen het brandpunt van de economie. Agglomeratievoordelen
leiden tot specialisatie en innovatie. Toch zijn er in de geschiedenis ook fasen geweest waarin de agglomeratienadelen van de steden de voordelen overstegen.
Krimp van de steden was het logische gevolg. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw
hebben we zo’n ontwikkeling gezien. De steden vervuilden door de industrie. De
steden waren verpauperd door de oorlog. En de auto bood veel mensen de mogelijkheid om buiten de stad te gaan wonen. Opvallend ondersteunde het overheidsbeleid die ontwikkeling door de bouw van new towns (of groeikernen). Daarmee
werd de ongebreidelde suburbanisatie efectief tegengegaan. Maar daarmee werd
ook de uitholling van de steden ondersteund. Steden zonder groeikernen in de
(directe) omgeving zijn namelijk nauwelijks in inwonertal achteruitgegaan.
Inmiddels zijn de steden hun belangrijkste agglomeratienadeel weer kwijtgeraakt:
de vervuilende industrie. De industriële economie heef in veel steden plaatsgemaakt voor een diensteneconomie, die in het teken staat van kennis. En de maakindustrie die resteert wordt niet door stank maar door kennis gekenmerkt. Volgens veel wetenschappers is in die nieuwe kenniseconomie het face-to-facecontact tussen kenniswerkers cruciaal voor innovatie. Bedrijven zijn bovendien
veel minder gebonden aan plekken waar ze hun grondstofen konden aanvoeren
en hun producten konden afvoeren. Zo zijn vooral steden met veel kenniswerkers
populair geworden voor bedrijven. Vaak wordt de stelling verkondigd dat ‘wonen
volgt werken’ is vervangen door ‘werken volgt wonen’. Mensen verhuizen niet
meer naar de bedrijven waar ze werk kunnen vinden, maar bedrijven vestigen
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zich in de buurt van de mensen waaraan ze behoefe hebben. De werkelijkheid is
complexer. Want ook bedrijven trekken naar andere bedrijven. Succes kenmerkt
zich door een vliegwiel: kennisintensieve bedrijven en kenniswerkers clusteren
vooral in de populaire steden. En populaire steden zijn vaak historische steden
met veel voorzieningen. Ook is de interactie met universiteiten van groot belang.
TUe werkt bijvoorbeeld nauw samen met de High Tech Campus. En de grote universiteiten van Amsterdam en Universiteit leveren elk jaar weer veel nieuwe
jonge kenniswerkers af, die in die brandpunten van de economie gemakkelijk een
baan kunnen vinden.
De rijksoverheid heef deze ontwikkeling eerst nog proberen te begeleiden door
het Vinex-beleid. In de directe nabijheid van steden werden nieuwe wijken aangelegd. Daaraan bleek grote behoefe te bestaan, hoewel de wijken vaak een wat
saaie naam hebben voor degenen die liever in de dure panden aan de grachten
wonen. Maar de Vinex was de laatste klaroenstoot van de overheid. Daarna is,
zeker op landelijk niveau de ruimtelijk ordening geruisloos verdwenen.
Wat overbleef was de trek naar de stad, die sterk door de markt werd gedreven.
Daarbij was kapitaalkracht een belangrijke factor. Het zijn de hoger opgeleiden
en de hogere inkomens die zich graag in de steden of in de directe omgeving daarvan vestigen. Ze zijn daarbij selectief. Sommige steden blijven achter (omdat ze
minder aantrekkelijk zijn), sommige landsdelen blijven achter of krimpen zelfs
(omdat er weinig kenniswerkers wonen).
Het mag niet onvermeld blijven dat de trek naar de Nederlandse steden wel werd
versneld door de belastingwetgeving. Nederlandse steden zijn in trek bij bedrijven
omdat Nederland een zeer mild belastingregime heef voor (internationale) bedrijven. Dat is geen ruimtelijk beleid, maar dat is wel ruimtelijke ordening als nevenefect van ander beleid.
Er is een laatste factor waardoor veel steden veel drukker zijn geworden in de laatste decennia: het toerisme. Heel veel zaken waar kenniswerkers op afkomen, zijn
ook aantrekkelijk voor toeristen. Zo is er bijzondere relatie tussen de trek naar de
stad van de kenniseconomie en het toerisme. Kenniswerkers én toeristen zijn op
zoek naar de consumer city. En er is niet alleen een relatie, de drukte van de één
wordt ook nog eens door de drukte van de ander versterkt. Overigens heef toerisme alles met de welvaart te maken. Hoe groter de economische voorspoed hoe
meer toeristen er wereldwijd zijn. De overheid zou hier via het reguleren van het
vliegverkeer kunnen optreden, maar is daartoe nog steeds niet genegen.
5

Disbalans tussen overheid en markt in de stad
Vijf jaar geleden heerste er nog een juichstemming in veel steden. Zelfs bij de achterblijvers zag men zoveel positieve ontwikkelingen dat men zich graag spiegelde
aan de echte succes-steden: Amsterdam, Utrecht, Eindhoven. Die positieve stem67
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ming vlakt af, omdat zich met het succes van de steden vervelende nevenefecten
beginnen af te tekenen. Agglomeratienadelen beginnen op te spelen. Het meest
zichtbaar is de enorme toename van het toerisme in Amsterdam. In de binnenstad
van Amsterdam wordt inmiddels 1 op de 7 huizen regelmatig via Airbnb verhuurd.
Maar veel fundamenteler zijn de processen van gentriﬁcatie en segregatie. Gemengde wijken, of zelfs arme wijken, worden in redelijk korte tijd overgenomen
door kapitaalkrachtigen. De huizenprijzen doen hier hun werk. Omdat veel mensen in de stad willen wonen, stijgen de huizenprijzen. Op een gegeven moment
zijn huizen niet meer betaalbaar voor de oorspronkelijke bewoners van de wijk.
De nieuwen kenniswerkers met hun hogere inkomens nemen de wijk over. Dat
proces is zelfversterkend, omdat een wijk aantrekkelijker wordt naarmate er meer
hogere inkomens wonen. De voorzieningen passen zich aan, het onderwijs wordt
beter etc.
Het is niet verwonderlijk dat veel gemeentebesturen aanvankelijk zeer positief
waren over gentriﬁcatie. Maar daarbij werd soms te gemakkelijk vergeten dat door
gentriﬁcatie voor de oorspronkelijke inwoners geen plaats meer was. Veel belangrijker: gentriﬁcatie van bepaalde wijken stimuleert segregatie van de stad. Het onderscheid tussen arme en rijke buurten, tussen kansarm en kansrijk wordt scherper. Deze segregatie houdt geen stand bij de gemeentegrenzen. Sommige
randgemeenten, vooral de voormalige groeikernen, zien minder hogere inkomens
en meer lagere inkomens naar zich toe komen.
Wie op nog grotere schaal kijkt ziet dat bevolkingskrimp in Nederland tegenwoordig in perifere gebieden een normaal verschijnsel is geworden. Terwijl de groei
van Nederland als geheel geenszins tot stilstand is gekomen, krimpt de periferie
tegenwoordig. Dat heef iets te maken met de aard van de groei die vooral door
de immigratie wordt bepaald. En immigranten zetten meestal in de grote steden
hun eerste stappen in hun nieuwe land. Maar de krimp heef ook iets te maken
met het wegvallen van beleid. In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog
werd de regionale economie fors ondersteund. En onderdelen van de rijksdienst
werden naar de periferie van het land overgeplaatst. Daarvan is momenteel geen
sprake meer.
Het voorbeeld laat goed zien dat de overheid én de markt de ruimte ordenen. Soms
is de één meer aan zet, soms de ander. In de verzorgingsstaat lag het accent meer
bij de overheid, in het neoliberale tijdperk meer bij de markt. In de ruimtelijke
ordening is momenteel nog niet te merken dat het neoliberale geloof zijn beste
tijd heef gehad. Wél in het debat over de ruimtelijke ordening. Daar hoor je steeds
vaker dat het weer tijd is voor een nieuw elan voor een (nationale) ruimtelijke ordening. Zie onder andere het overtuigende rapport van Denkwerk (Klein land,
grote keuzes) over ruimtelijke ordening.
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Persoonlijk meen ik ook dat overheid en markt in de ruimtelijke ordening momenteel in disbalans zijn. Het Rijk denkt alleen nog maar na en laat na om te doen.
De gemeenten proberen wel om de markt bij te sturen, maar kunnen dat niet zonder de steun van de Rijksoverheid. Zo nemen steden zich wel voor om meer sociale
huurwoningen te bouwen, om de segregatie in de stad tegen te gaan. Amsterdam
zet bijvoorbeeld in op minimaal 40% sociale woningbouw in de komende jaren.
Maar het is de vraag hoe succesvol dit beleid kan zijn als de corporaties onvoldoende kunnen bouwen, omdat hun winsten door het rijk worden afgeroomd
(verhuurdershefng) en als de rijksoverheid geen geld ter beschikking stelt om
de nieuwbouw van woningen in de steden te ondersteunen. Als er aan de onderkant te weinig wordt gebouwd, zal de druk aan de bovenkant alleen maar toenemen.
Eenzelfde beeld zien we bij de aanpak van zwakke wijken. Gemeenten zouden
graag goedkope woningen slopen om ze te vervangen door woningen voor middeninkomens. Maar geld daarvoor is slechts incidenteel en in zeer geringe mate
beschikbaar. En met weinig geld zal de menging van zwakke wijken niet van de
grond komen. Het enige dat met kleine ingrepen meestal wordt versterkt is het
waterbedefect: de kansarmen stromen door naar slechte wijken die niet worden
aangepakt. Ook hier is de markt de overheid vaak te slim af, omdat overheid en
markt in disbalans zijn in de ruimtelijke ordening.
6 Naar een conclusie
De ruimte wordt permanent geordend, of beter: herordend. Door de overheid en
door de markt. De overheid ordent met regels en met geld, de markt alleen met
geld. De regels van de overheid zijn alleen bindend voor burgers in geval van de
gemeentelijke bestemmingsplannen. Maar bestemmingsplannen dwingen geen
verandering af, ze conserveren datgene wat er is en nodigen uit om tot verandering te komen. En ook het conserveren middels bestemmingsplannen is in de
praktijk veel minder dwingend dan de wet suggereert. Eigendom en subsidiëren
zijn voor de overheid veel efectievere manieren om de ruimte te ordenen. Eigendom kan een ruimtelijk doel dienen (Staatsbosbeheer), maar is vaak ook niet meer
dan een vermogenspositie (vele gronden van het Rijksvastgoedbedrijf). Subsidiëren kan zowel betrekking hebben op behoud (landbouw) als bijvoorbeeld op
nieuwbouw (van groeikernen, Vinex-wijken). Bij landbouw hebben de subsidies
zeker de laatste jaren slechts betekenis voor het openhouden en niet voor behoud
van het oorspronkelijke landschap.
Tegen die achtergrond is het eigenlijk nog verrassend dat de overheid op het gebied van de ruimtelijke ordening nog zoveel heef bereikt. Want tegenover de
grondposities en de geldstromen van de overheid staan de enorme grondposities
en de immense geldstromen van de marktpartijen. In het laatste decennium zagen
we de geldstromen van de overheid snel opdrogen. En ontstond er een disbalans
tussen overheid en markt bij de ordening van de ruimte.
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In dat opzicht is het een verheugend bericht dat het CDA op 19 februari 2020
pleitte voor de heroprichting van het ministerie van VROM, inclusief de Rijks Planologische Dienst. Ik neem aan om het denken over de gewenste ruimtelijke ordening weer te versterken. Maar die ruimtelijke ordening door de overheid komt
pas werkelijk weer op gang als veel meer ﬁnanciële stromen van de overheid aan
ruimtelijke doelen worden gekoppeld.
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8 Geld voor participatie
Martijn Bolkestein

Drs. M. Bolkestein is managing consultant bij Berenschot. Van zijn hand verscheen het boek
Dorpspolitiek, waar is het lokale gezag?, dat hij samen met Meindert Fennema schreef.

1

Inleiding
In dit artikel kijken we naar burgerinitiatieven die voor langere tijd ﬁnanciële
verplichtingen vergen. Welke ﬁnanciële arrangementen kunnen participatie helpen of hinderen? Juist bij dit soort projecten worden eisen gesteld aan de volwassenheid van burgerparticipatie. Want wie wil er op lange termijn verplichtingen
aangaan met een tegenpartij waarvan het voortbestaan onzeker is?
We bestuderen hier twee praktijkvoorbeelden. In de gemeente Oudewater neemt
een groep bewoners al jarenlang het beheer op zich van het zwembad nadat dit
acht jaar geleden niet langer commercieel exploitabel bleek. Inmiddels heef deze
groep vrijwilligers gevraagd om vijf miljoen euro voor een nieuwe accommodatie
met buitenbad en nu ook een binnenbad. De vrijwilligers beloven dat zij voor de
exploitatie zullen blijven zorgen. Durf de gemeente dit ﬁnanciële avontuur aan?
Een ander voorbeeld vinden we in Lelystad. Daar is het niet in de eerste plaats de
gemeente, maar een privaat fonds dat heef geïnvesteerd. VSBfonds heef een miljoen euro gedoneerd aan het initiatief Lelykracht en daarmee een enorme impuls
gegeven aan een reeks lokale initiatieven. De donatie was drie jaar geleden bedoeld als investering en de projecten moesten op termijn zichzelf gaan betalen.
Uit een eerste evaluatie blijkt dat de projecten weliswaar succesvol zijn, maar nog
steeds afhankelijk van subsidie.

2

Het nieuwe zwembad voor Oudewater
Nadat dit commercieel niet langer rendabel bleek, heef in 2013 de Oudewaterse
Zwemvereniging (OZV) de exploitatie op zich genomen van het lokale zwembad.108 Ze werd daarbij gesteund door 75 lokale donateurs en vrijwilligers. Zoals
eigenlijk altijd het geval is bij gemeentelijke zwembaden draagt de gemeente nog
steeds ﬁnancieel bij, maar verder functioneert de Stichting Beheer Zwembad Oudewater geheel zelfstandig. Zij drijf op de medewerking van vrijwilligers en op
ﬁnanciële bijdragen van de lokale ‘Club van 75’.

108 Zie https://sbzo.nl/
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Ten behoeve van dit artikel spraken we met wethouder Bob Duindam van de gemeente Oudewater. Hij zegt hierover: ‘Er is hier inderdaad een groep lokale ondernemers die niet moeilijk doen als ergens 500 of 1000 euro voor nodig is. Ook
zorgt een grote groep vrijwilligers ervoor dat de exploitatiekosten van het zwembad veel lager zijn geworden. Maar het belangrijkst is misschien wel dat er door
hun betrokkenheid meer bezoekers zijn gekomen.’
Na zeven jaar mag worden geconcludeerd dat de exploitatie voor alle partijen naar
tevredenheid verloopt. Niet alleen beschikt de stad Oudewater nog steeds over
een (in de zomermaanden) drukbezocht buitenzwembad, maar ook versterkt de
succesvolle exploitatie voor en door de inwoners het gevoel van betrokkenheid.
Dat gevoel van betrokkenheid werd duidelijk toen de zwemvereniging recent aan
de gemeenteraad kwam vragen om een nieuw zwembad. Voortbouwend op het
huidige succes vragen de vrijwilligers aan de gemeente om het verouderde buitenzwembad te vervangen en uit te breiden met een binnenbad. De raadszaal van
Oudewater was tot de laatste plaats gevuld. Sympathisanten vulden zelfs gang en
trappenhuis van het oude stadhuis.
3

Avontuur
Maar het het verzoek om een nieuw zwembad roept een nieuwe en fundamentele
vraag op voor de gemeenteraad van Oudewater: durven zij het ﬁnanciële avontuur
om vijf miljoen euro – 500 euro per inwoner - gemeenschapsgeld te investeren
aan met een groep vrijwilligers? En op welke manier kan hij dit geld het beste ter
beschikking stellen? Dat kan bijvoorbeeld als eenmalige startsubsidie of als lening. En welke voorwaarden zal de gemeente daarbij stellen?
Het bestaande zwembad is reeds afgeschreven. Zoals zoveel gemeentelijke zwembaden werd het gebouwd in de jaren 70 van de vorige eeuw. De bouw van een geheel nieuw zwembad is alleen (ﬁnancieel) verantwoord als er minstens weer veertig jaar gebruik van gaat worden gemaakt. Uit de berekeningen die de stichting
thans heef voorgelegd aan het gemeentebestuur blijkt dat er voldoende Oudewaterse bezoekers mogen worden verwacht en dat daarmee de investering gerechtvaardigd is. Daarbij gaat de stichting ervan uit dat haar vrijwilligers (waaronder
het bestuur van de stichting) hun werk zullen voortzetten.
Nu lijkt het zeker waarschijnlijk dat dat laatste voorlopig zal gebeuren. Zwemvereniging en stichting ﬂoreren al zeven jaar en de bouw van een fonkelnieuw zwembad zal hun enthousiasme waarschijnlijk nog doen toenemen. Bovendien hoef
de vereniging het niet slechts van een klein aantal vrijwilligers te hebben. Er is
in Oudewater veel animo om mee te helpen en de continuïteit lijkt dus voorlopig
gewaarborgd.
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Wethouder Duindam zegt hierover: ‘Het is vooral belangrijk dat de mensen blijven zwemmen. Als dat niet langer zo is, maakt het eigenlijk niet uit wie het zwembad exploiteert: ook de gemeente zelf zou dan een probleem hebben. Maar we hebben gezien dat juist deze groep vrijwilligers door hun verbinding met de
gemeenschap erin slaagt mensen aan het zwemmen te krijgen.’
4

Dilemma
Maar veertig jaar is lang. Kan een groep vrijwilligers zich voor zo’n lange periode
committeren? Mocht de groep op den duur toch uiteenvallen dan heef de gemeente weliswaar nog steeds de beschikking over een zwembad, maar bestaat het
risico dat de exploitatie daarvan een stuk duurder wordt. Aan de andere kant kan
een nieuwe accommodatie er juist voor zorgen dat de groep vrijwilligers hecht
blijf. Voor de gemeenschapszin in de gemeente Oudewater zou een dergelijke investering een grote opsteker zijn. Het gemeentebestuur staat voor een dilemma.
Het is voorzienbaar dat met de bouw van een zwembad speciﬁek voor en door
vrijwilligers ook de samenwerking met de gemeente een nieuwe fase in zal gaan.
Waar de exploitatie van het (afgeschreven) zwembad nu op afstand van de gemeente gebeurt, zal de gemeente na een miljoeneninvestering waarborgen willen
zien dat onderhoud en exploitatie volgens schema zal verlopen. En dat kan, zo is
althans onze voorspelling, gevolgen hebben voor de samenwerking tussen gemeente en vrijwilligers.
Of Oudewater een nieuw zwembad gaat krijgen, moet binnenkort blijken. Wij
willen daarop niet vooruitlopen. Wel lijkt het ons dat het geheel ‘vrijwillige’ karakter van de burgerparticipatie daarmee verdwijnt onder druk van het ﬁnanciële
belang van de gemeente. Dit illustreert een punt van zorg bij burgerparticipatie:
continuïteit. Naar mate de wederzijdse verplichtingen van vrijwilligers en gemeente een langetermijnkarakter krijgen, groeit de noodzaak deze te verzakelijken.
Deze verzakelijking betekent dat aan vrijwilligers wordt gevraagd zich te committeren aan een tegenprestatie. Hun werk is vrijwillig maar niet langer vrijblijvend. Het gevaar bestaat dat de vrijwilligers daardoor de facto leveranciers worden
van de gemeente, ook zo zullen worden behandeld en dat de vrijwilligers daarmee
het plezier in hun werk verliezen. Dat gevaar hoef zich natuurlijk niet te manifesteren, maar het zal wel aandacht vergen van de ambtelijke organisatie .
Wethouder Duindam onderkent dit risico, maar ziet het zonnig in: ‘Voor een succesvol burgerinitiatief zijn drie dingen nodig: betrokken inwoners, enthousiaste
ambtenaren en een politieke ‘sponsor’ die de mensen met elkaar verbindt. De gemeente moet daarbij alert zijn en aan de vrijwilligers niet te veel contractuele
voorwaarden stellen, die bovendien in praktijk vaak weinig efect hebben. Wij
zetten liever in op wederzijds vertrouwen.’
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5

Burgerparticipatie door de eeuwen heen
Laten we nu kijken naar Lelystad. Daar heef VSBfonds met haar City Boost in
2017 een donatie van één miljoen euro gedaan aan het initiatief Lelykracht. Ook
de gemeente Lelystad heef eenmalig 400 duizend euro ter beschikking gesteld.
Het initiatief, waarover later meer, is met zijn omvang uniek in Nederland. Het
wordt grotendeels betaald door een privaat fonds.
Daarom eerst iets over VSBfonds. Hiervoor moeten we terug naar het jaar 1784.
Toen werd in Edam de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgericht: een vereniging die zich ten doel stelt het welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen. ’t Nut heef zich altijd beziggehouden met zaken die het algemeen belang
dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie. In de negentiende eeuw richtte de vereniging de Nutsspaarbanken op.
De achttiende en negentiende eeuw kenden veel initiatieven zoals dit. De verzorgingsstaat bestond nog niet echt en veel taken die tegenwoordig de overheid voor
haar rekening neemt, werden door de kerk en door particuliere initiatieven ingevuld. Het maatschappelijk middenveld was destijds goed ontwikkeld. Pas aan het
einde van de negentiende eeuw begon de verzorgingsstaat vorm te krijgen en pas
na de Tweede Wereldoorlog ging deze zich echt ontwikkelen.
De verzorgingsstaat maakte veel burgerinitiatieven overbodig. Pas vrij recent kwamen deze weer in de belangstelling. In 2013 werd onder het kabinet-Rutte II het
idee van participatie expliciet uitgewerkt. In de troonrede van dat jaar sprak koning Willem-Alexander over hoe de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar
zeker verandert in een participatiesamenleving, met als reden dat mensen in onze
huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan
vroeger. Daarbij noemde de koning ook expliciet de noodzaak om het ﬁnanciële
tekort van de overheid terug te dringen.109
Maar Nederland liep hierin niet voorop. In Engeland was premier David Cameron
al veel eerder bezig met de participatiesamenleving. In 2010, in Liverpool, sprak
hij in een speech110 over zijn grote passie: building the Big Society. Ook Cameron
noemde hiervoor de staat van de overheidsﬁnanciën als belangrijk argument. De
verzorgingsstaat was te duur geworden, zeker in Engeland, maar ook in Nederland.
In Engeland is het inmiddels niet ongewoon dat een gemeente initiatiefnemers
helpt bij het vinden van private ﬁnanciering. De stad Frome – in Somerset, nabij
Bristol – werd bekend doordat daar een activistische lokale partij alle zetels in de

109 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013
110 https://www.gov.uk/government/speeches/big-society-speech
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gemeenteraad bezet. De lokale partij, Independents for Frome, moet niets hebben
van de Conservatives van Cameron of Johnson, maar deelt toch een belangrijk
deel van het gedachtengoed van de Big Society. Om de gemeentelijke begroting
te ontlasten, zet Frome sterk in op private ﬁnanciering. De gemeente stelde zelfs
een voltijds werkende ambtenaar aan speciaal om initiatiefnemers te helpen bij
fondsenwervering.
Terug naar Nederland en naar VSBfonds. Zover als in Engeland gaan Nederlandse
gemeenten vooralsnog niet. Maar de huidige beweging naar burgerparticipatie
kan toch ook worden gezien als een terugkeer naar de situatie van voor de klassieke verzorgingsstaat. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bestaat nog steeds.111
De door haar in de negentiende eeuw opgerichte Nutsspaarbanken gingen over
in de latere VSB Bank. Weer een bankenfusie verder werd dit Fortis en ontstond
VSBfonds, dat een groot aantal aandelen in Fortis Bank in bezit had. Het dividend
daarvan gebruikt VSBfonds nog steeds, zoals destijds bedoeld, om maatschappelijke en culturele projecten te ondersteunen.
Voor het schrijven van dit artikel spraken wij met de directeur van VSBfonds,
Bernt Schneiders, en vroegen hem hoe uniek de positie van VSBfonds is. Schneiders: ‘VSBfonds is zo ongeveer het grootste particuliere vermogensfonds in Nederland op zijn gebied, maar het is zeker niet het enige. Ook bijvoorbeeld het Oranjefonds investeert jaarlijks veel geld en expertise in de Nederlandse samenleving.
Wel onderscheiden wij ons doordat we met ons vermogen onafhankelijk zijn van
donaties of subsidies.’
Het ziet er dus naar uit dat de burgerparticipatie de komende jaren alleen nog
maar belangrijker gaat worden, maar dat dit niet alleen een aangelegenheid is van
overheid en burgers. Ook organisaties uit het maatschappelijk middenveld brengen geld en expertise in. De vraag dringt zich op hoe de overheid zich ook tot hen
moet verhouden.
6 Lelystad en Lelykracht
Lelykracht is een gezamenlijk initiatief van cultureel centrum Kubus, Welzijn Lelystad, Sportbedrijf Lelystad en de lokale bibliotheek. Dit zijn alle vier organisaties
die door de gemeente worden betaald. De directies van deze vier instellingen hadden echter een ambitie die verder ging dan de bestaansreden van hun eigen organisaties. Zij gingen samenwerken om projecten van de grond te krijgen die te
breed en ambitieus waren om afzonderlijk op te pakken.

111 https://www.nutalgemeen.nl. Aanvragen bij ’t Nut worden tegenwoordig door VSBfonds
afgehandeld.
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Via Lelykracht organiseren de vier organisaties projecten als Krachtpatsers (dat
kinderen ertoe aanzet een hobby te ontwikkelen), Het Spektakel van Lelystad
(met zang, dans en theater voor en door stadsgenoten), de Lelydag (een jaarlijks
feest voor de hele stad) en nog vele andere activiteiten.
Anders dan het nieuwe zwembad van Oudewater, waar nog over moet worden
besloten, bestaat het initiatief Lelykracht nu vier jaar. We kunnen dus voorzichtig
een paar lessen trekken.
Ten eerste valt op dat we hier feitelijk niet met burgers te maken hebben, maar
met professionals: de directeuren van vier culturele en maatschappelijke organisaties. Het zijn professionals die gedreven worden door het algemeen belang van
de gemeente Lelystad en die bereid zijn een ﬂink deel van hun vrije tijd te steken
in een ambitieus initiatief. Bovendien zijn dit professionals die de wegen op het
gemeentehuis goed kennen.
Nieuw was drie jaar geleden echter, ook voor de ambtelijke organisatie, dat de initiatiefnemers zelf geld meebrachten. Dit was geld van VSBfonds dat zij hadden
ontvangen als City Boost. Weliswaar betaalde ook de gemeente Lelystad een belangrijk deel van de kosten, maar de verhoudingen lagen anders dan voorheen.
Bernt Schneiders over het toekennen van de City Boost aan Lelykracht: ‘Het was
onze bedoeling niet de gemeente te ondersteunen maar de gemeenschap. Waardoor de burgerinitiatieven werkelijk van onderaf zouden ontstaan en het primaat
zou komen bij de burgers.’
7

Achilleshiel
Inmiddels kunnen we concluderen dat Lelykracht een aantal succesvolle en gewaardeerde projecten van de grond heef weten te krijgen. De belofe om de inwoners van Lelystad dichter bij elkaar te brengen, is daarmee zeker ingelost. Maar
het bedrag dat VSBfonds had toegekend aan het initiatief Lelykracht was, hoewel
uitbetaald over een periode van drie jaar, eenmalig en bedoeld als startsubsidie.
En de vier professionals van de verschillende gemeentelijke culturele instellingen,
die elkaar zo goed hadden weten te vinden, zijn inmiddels deels een andere weg
gegaan. Het voortbestaan van Lelykracht is daarmee onzeker geworden.
Daarmee komen we bij de achilleshiel van elke vorm van burgerparticipatie: continuïteit. Hoewel het initiatief Lelykracht nog steeds ﬂoreert, wil de gemeente er
geen geld meer aan uitgeven. Ook de investering van VSBfonds was eenmalig.
Een extra tegenslag is dat de gemeenteraad van Lelystad niet alleen heef besloten
dat er geen nieuw geld voor Lelykracht zelf ter beschikking zal worden gesteld,
maar ook een motie heef aangenomen om te voorkomen dat afzonderlijke projecten van Lelykracht nog subsidie zullen krijgen. Lelykracht had immers ingezet
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op een eenmalige subsidie en gehoopt dat het na verloop van drie jaar ﬁnancieel
onafhankelijk zou zijn van VSBfonds en gemeente. Maar die ambitie lijkt niet gehaald.
Schneiders zegt over deze nieuwe realiteit: ‘Het is jammer dat die ambitie van
onze City Boost niet is gerealiseerd. We moeten concluderen dat de civil society
in Nederland onvoldoende in staat is om dit soort initiatieven langdurig ﬁnancieel
te onderhouden. Nederland kent voldoende enthousiaste vrijwilligers, maar is
eraan gewend geraakt dat de overheid zorgt voor het geld.’
8

Conclusies
In dit artikel keken wij naar de ﬁnanciële kant van lange-termijn-burgerparticipatie aan de hand van twee casussen. In Oudewater vraagt een groep actieve inwoners de gemeente om een grote som geld. In Lelystad brengen de initiatiefnemers juist zelf een grote som geld mee, die zij hebben gekregen van een privaat
fonds.
Wij trekken thans de volgende conclusies over het ﬁnancieel welslagen van burgerinitiatieven op langere termijn. Een eerste conclusie betref de positie van de
initiatiefnemers, de tweede conclusie betref de positie van de gemeente.
Voor de initiatiefnemers: continuïteit
Bij alle burgerinitiatieven die een langdurig efect beogen, is (de garantie van) continuïteit de achilleshiel. In Oudewater moet een eenmalige investering zorgen
voor opbrengsten voor een lange tijd. In Lelystad was de investering bedoeld als
eenmalige ‘boost’ ter dekking van lopende uitgaven, maar was het de bedoeling
dat het project daarna zelf nieuwe inkomstenbronnen zou aanboren.
In beide gevallen staat de gemeente voor vergelijkbare vragen: met wie maken
we afspraken? Zijn deze bevlogen initiatiefnemers er straks ook nog? Is deze donateur er straks ook nog? Burgerinitiatieven die een langetermijnproject beogen,
zullen op deze vragen een antwoord moeten formuleren. Zij moeten er ook op
voorbereid zijn dat hun vrijwilligerswerk zijn vrijblijvende karakter gaat verliezen
en dat de relatie met de gemeente zakelijker zal worden.
Voor de gemeente: samenwerken op basis van gelijkwaardigheid
Burgerinitiatieven hebben geen commercieel verdienmodel en daarom zal altijd
een ﬁnancier nodig zijn: hetzij in de vorm van de overheid, hetzij van een private
donateur. Er ontstaat dan een driehoeksverhouding tussen gemeente, vrijwilligers
en de private donateur. In die driehoeksverhouding moet de gemeente een balans
weten te vinden tussen zakelijkheid en samenwerking met partners op basis van
gelijkwaardigheid.
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Deze uitgangspunten – zekerheid van continuïteit en samenwerking op basis van
gelijkwaardigheid – moeten tot uitdrukking komen in duidelijke ﬁnanciële afspraken. Enerzijds moet de gemeente (of private donor) voldoende waarborgen
krijgen dat als het project niet naar wens verloopt, zij de mogelijkheid heef in te
grijpen. Anderzijds moeten de vrijwilligers niet het gevoel krijgen vanaf het begin
onder curatele te staan van de gemeente. Het moet wel ‘hun’ project blijven.
Bij het project Lelykracht werd de City Boost uitbetaald in termijnen, waarbij
VSBfonds bij elke termijn vooraf voorwaarden had gesteld. Daarmee was er druk
op de projectleiding om conform de plannen de presteren, maar werd zij bij de
besteding van het reeds verkregen geld niet steeds op de vingers gekeken. Voor
de organisatie werkte dit goed, hoewel men zich daarbij moet realiseren dat deze
bestaat uit professionals die gewend zijn aan een zakelijke werkwijze. Ook voor
VSBfonds was deze regeling bevredigend, hoewel ook daar moet worden aangetekend dat het fonds veel ervaring heef met burgerinitiatieven. Wellicht dat voor
de gemeente deze wijze van bekostiging door een private partij nog het meest
wennen was.
In Oudewater zal de toekomst leren hoe gemeente en vrijwilligers elkaar blijven
weten te vinden. Veel zal ervan afhangen van de vraag of de ﬁnanciële afspraken
een balans weten te vinden tussen de grip die de gemeente zal willen houden op
haar investering en de vrijheid die de vrijwilligers krijgen en daarmee het eigenaarschap dat zij zullen blijven voelen van hun project. Wij stellen ons voor dat de
gemeente Oudewater – zoals VSBfonds voor Lelykracht – een klein aantal, vooral
ﬁnanciële criteria wil opstellen. Zolang de vrijwilligers zich daaraan houden, genieten zij alle vrijheid van een zelfstandige organisatie. Maar de gemeente zal ook
een worst case scenario moeten uitwerken, bijvoorbeeld voor het geval dat de bezoekersaantallen toch tegenvallen of de exploitatie duurder blijkt. Het is dan zaak
vooraf goed af te spreken wat daarvan de consequenties zijn voor de samenwerking.
Wij concludeerden in dit artikel dat burgerparticipatie niet iets nieuws is, maar
juist iets heel ouds. Als we teruggaan naar vóór de verzorgingsstaat, naar de negentiende en achttiende eeuw, dan komen we heel veel burgerinitiatieven tegen
waarin de overheid weinig tot geen rol speelt en waarin vrijwilligers en private
sponsors samenwerkten. Zo beschouwd is juist de overheid de participerende partij en zou men bij structurele, lange-termijnprojecten met veel vrijwilligers en
private sponsors wellicht beter spreken van overheidsparticipatie.
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9 Publieke financiering van burgerinitiatieven
Esmée Driessen en Willemien den Ouden

Mr. E.M.M.A. Driessen is promovenda op het gebied van Right to Challenge en burgerinitiatieven en tevens Thorbecke-fellow. Prof. mr. drs. W. den Ouden is hoogleraar Staats- en
Bestuursrecht. Beiden zijn verbonden aan de Universiteit Leiden. Dit essay berust en bouwt
voort op eerdere publicaties van beide auteurs.

1

Inleiding
In de moderne samenleving willen burgers steeds vaker (mede)verantwoordelijkheid dragen voor publieke taken. Er zijn veel kleinschalige projecten waarin (groepen van) burgers lokaal of regionaal actief zijn. Zij nemen bijvoorbeeld het groenonderhoud in de buurt in eigen hand,112 exploiteren het dorpshuis113 of het plaatselijke zwembad.114 Soms gaat het om grotere projecten, waarbij (substantiële) ﬁnanciële belangen een rol spelen. Plaatselijke verenigingen exploiteren bijvoorbeeld een windmolen en steken de opbrengsten daarvan in lokale projecten die
steun verdienen,115 het wijkbedrijf helpt buurtbewoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan een baan, het opzetten van een eigen onderneming of het anders
verkrijgen van werk116 en de zorgcoöperatie van de buurt levert innovatieve zorg
op maat.117 Wanneer individuele burgers of groepen burgers zich op deze manier
inzetten voor de maatschappij worden hieraan allerlei benamingen gegeven, zoals

112 Veel gemeenten bieden de mogelijkheid om groen te adopteren en geven hierover informatie op
hun website. Zie bijv. de gemeenten Zwolle https://www.zwolle.nl/natuur-en-milieu/zelf-doenin-het-groen, Zoetermeer https://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-az_45918/product/adoptiegroen_559.html en Waalwijk https://www.waalwijk.nl/inwoners/bewonersinitiatieven_3710/item/adoptiegroen_3418.html.
113 Zie voor voorbeelden o.a. Huygen, A. (2014): Buurthuizen in zelfbeheer. Benodigde kwaliteiten voor
succesvol zelﬁnitiatief. Utrecht: Verwey Jonker Instituut.
114 Dorpsbedrijf De Ommezwaoi exploiteert zwembad De Zwaoi, https://dorpenacademie.nl/initiatief/dorpsbedrijf-de-ommezwaoi/ en ook zwembad ‘De Zien’ is nog steeds open dankzij een burgerinitiatief; https://www.zwembad-dezien.nl/stichting-zwembad-de-zien/bewonersinitiatief.
115 Dit gebeurt onder ander in de gemeente Waadhoeke.
http://www.tsjom.nl/verenigingen/mast/welkom-mast.htm, Hitzum
https://www.hitzum.com/verenigingen/ut-de-lijte/ en Reduzum http://www.dorpsmolen-reduzum.nl/.
116 Wijkcoöperatie WatTwest zorgt door en voor bewoners voor een betere leefbaarheid in de eigen
buurt, waarbij de speerpunten leren, werken en de wijk zijn; https://www.wattwest.nl/Wijkcooep/. Zie ook: Bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen https://bewonersbedrijfheechterpschieringen.nl/ .
117 Zorgcoöperaties Hoogeloon en Austerlitz zijn veelgenoemde voorbeelden; https://zorgcooperatie.nl/ en https://www.austerlitzzorgt.nl/over-ons/welkom/over-de-zorgcooeperatie. Maar zie
bijvoorbeeld ook het ‘Samen Zorg huis’ in Leudal: https://www.samenzorgenhuisleudal.nl.

79

samenwerken, samen betalen? – essaybundel van de raad voor het openbaar bestuur

burgerinitiatief, maatschappelijk initiatief of het Right to Challenge. Van één algemeen geaccepteerde term met bijbehorende deﬁnitie is (nog) geen sprake. In
dit essay is gekozen voor het begrip burgerinitiatief. Hieronder verstaan wij een
situatie waarin individuele burgers of groepen burgers zich inzetten voor een taak
of belang waarmee zij een bijdrage willen leveren aan de (lokale) samenleving.118
Voor dergelijke burgerinitiatieven is doorgaans geld nodig. In de praktijk gaat het
dan vaak om (in ieder geval voor een deel) publiek geld. Het krijgen en behouden
van (voldoende) publieke ﬁnanciering is lastig voor initiatiefnemers, zo blijkt uit
diverse onderzoeken.119 In dit essay staat de vraag centraal op welke manieren
burgerinitiatieven in de praktijk worden geﬁnancierd en welke knelpunten dit
oplevert.120 In paragraaf 2 wordt allereerst ingegaan op de vraag waarom burgerinitiatieven met publiek geld worden geﬁnancierd. Vervolgens komt in paragraaf
3 aan de orde welke ﬁnancieringsconstructies overheden inzetten wanneer zij
burgerinitiatieven willen (co)ﬁnancieren. De knelpunten die daarbij spelen
komen in paragraaf 4 aan de orde. Wij sluiten af met de aanzet tot een mogelijk
oplossingsrichting; er moeten methodes worden ontwikkeld om de door burgerinitiatieven geleverde maatschappelijke waarde objectief te kunnen waarderen.
Dat maakt het makkelijker om ze met publieke middelen te ﬁnancieren binnen
de eisen van transparantie, van het bieden van gelijke kansen en van eerlijke concurrentie die nu eenmaal gelden bij de verstrekking van publieke middelen.
2

Waarom worden burgerinitiatieven gefinancierd met publieke middelen?
Om de plannen van initiatiefnemers in de praktijk uit te kunnen voeren is vaak
geld nodig. De ﬁnanciering regelen de initiatiefnemers in sommige gevallen
(deels) zelf, bijvoorbeeld door crowdfunding,121 lidmaatschappen en contributies,
entreegelden, verkoop van versnaperingen in het door buurtbewoners beheerde
buurthuis of zelfs door middel van een (kleine) lening van de bank. Er zijn initiatiefnemers die er zeer aan hechten onafhankelijk van de overheid te zijn en blijven.122 Maar veel burgerinitiatieven worden ook – zelfs grotendeels of geheel –

118 In navolging van Den Ouden, W., Boogaard, G., en Driessen, E.M.M.A. (2019): Right to Challenge.
Een studie naar de mogelijkheden voor een algemene regeling van het ‘Right to Challenge’ en andere
burgerinitiatieven in Nederland. Leiden: Universiteit Leiden.
119 Zie o.a. Den Ouden, W. et al (noot 118); Nationale Ombudsman (2018): Burgerinitiatief: Waar een
wil is… Onderzoek naar de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven. Den Haag: Nationale Ombudsman; en Platform 31 (2016): Ruim op die regels. Evaluatie experimentprogramma. Den Haag:
Platform 31.
120 Deze knelpunten zijn geïdentiﬁceerd in Den Ouden, W. et al (zie noot 118). De knelpunten die
samenhangen met de subsidiëring van burgerinitiatieven zijn verder uitgewerkt in Den Ouden,
W.. Wel betalen, niet bepalen, de ﬁnanciering van burgerinitiatieven. In: Efhymiou, N.S., Goossens, J. en De Lange, R. (red.) (2018): Democratie: nieuwe ontwikkelingen. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
121 Bijvoorbeeld https://voorjebuurt.nl/nl/.
122 Zie hierover o.a. LSA Bewoners (2019). Bewonersbedrijven. Bouwen aan een sterke sector. Utrecht:
LSA Bewoners. In dit onderzoek komt naar voren op welke manieren bewonersbedrijven hun
inkomsten genereren.
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geﬁnancierd door de overheid.123 Publieke ﬁnanciering is in de ogen van veel initiatiefnemers logisch omdat met de initiatieven het publiek belang wordt gediend
en initiatiefnemers een stukje van de taken van het bestuur overnemen. Ook voor
overheden is ﬁnanciering van burgerinitiatieven aantrekkelijk. Bijna alle (lokale)
overheden zetten de laatste jaren sterk in op het bevorderen van burgerbetrokkenheid en het vergroten van maatschappelijk draagvlak (voor de uitvoer) van
het beleid.124 Hiervoor hebben zij ook de nodige budgetten gereserveerd.125 Publieke middelen zijn dus voorhanden.
3

De financiering van burgerinitiatieven in de praktijk
Wanneer overheden ervoor kiezen om burgerinitiatieven met publiek geld te ondersteunen kan dit op verschillende manieren. De overheid kan initiatiefnemers
ondersteunen in natura (inzet van ambtenaren of aankoop van goederen of diensten ten behoeve van het initiatief komen ook ten laste van de overheidskas) of
door het verstrekken van ﬁnanciële middelen aan de initiatiefnemers.
Géén overdracht van publieke middelen, wél faciliteren
De eerste manier waarop lokale126 overheden burgerinitiatieven ondersteunen is
door (sommige) aan het initiatief verbonden kosten zelf te dragen. De initiatiefnemers krijgen dus ondersteuning in natura. De burgers denken mee over de
vormgeving van een project, de uitvoering daarvan en leveren vaak ook de nodige
‘helpende handjes’. Deze vorm van ‘ﬁnanciering’ leent zich bijvoorbeeld voor
kleinschalig groenonderhoud. Als buurtbewoners hun straat willen opﬂeuren
met meer en mooier groen, kan de gemeente extra plantenvakken laten aanbrengen, de nodige beplanting aanschafen en een kofekar laten aanrukken, waarna
het daadwerkelijke planten en onderhouden door de buurtbewoners ter hand
wordt genomen. Er hoef in dat geval geen geld te worden overgedragen vanuit
de publieke kas aan het initiatief (iets waar burgers ook niet zelden aarzelend tegenover staan), maar er wordt wel gefaciliteerd met inzet van ambtenaren en materiaal.

123 Den Ouden 2018.
124 De Koster, Y. (2018): Coalitieakkoorden (4): Burgerparticipatie is hot, in Binnenlands Bestuur,
1 augustus 2018. Zie ook: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2019): Brief
aan de kamer over Versterking en vernieuwing van de lokale democratie. Den Haag: Ministerie van
BZK.
125 Zie bijvoorbeeld de Bijzondere verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo 2016
van de gemeente Heemstede, de Subsidieregeling budget burgerinitiatieven van de gemeente
Soest en de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019.
126 In dit essay ligt de nadruk op de manier waarop lokale overheden initiatieven ﬁnancieel ondersteunen. Op nationaal niveau kan de overheid burgerinitiatieven faciliteren met behulp van
ﬁscale voordelen, bijvoorbeeld door het toekennen van een ANBI-status. Ons zijn geen
voorbeelden bekend van lokale overheden die initiatieven faciliteren door een aanpassing of
tegemoetkoming met betrekking tot lokale belastingen.
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Deze vorm van ‘ﬁnanciering’ leent zich goed voor kleinschalige initiatieven.
Wordt het project groter dan hebben initiatiefnemers al snel eigen budget nodig.
Bovendien is het voor veel burgerinitiatieven belangrijk om ‘eigenaar’ van hun
initiatief te zijn. Zij willen hun initiatief graag zelf in de praktijk vormgeven en
uitvoeren en zijn daarbij op zoek zijn naar een gelijkwaardig partnerschap met
de overheid, die de professionaliteit van de initiatiefnemers erkent en respecteert.
Een ﬁnanciële transactie is hiervan een belangrijke uitdrukking.127
Verstrekking van financiële middelen: een grote variëteit aan
‘bekostigingsvormen’
Wanneer er wél geld wordt overgedragen van de overheid naar de initiatiefnemers, worden voor de betrefende budgetten allerlei benamingen gebruikt. Enkele
veel voorkomende voorbeelden zijn de ‘bewonersbudgetten’, ‘maatschappelijke
investeringen’, ‘projectondersteuningen’, ‘bijdrages’, ‘garanties’ of zelfs ‘social impact bonds’.128 In 2014 onderscheidde de Raad voor de ﬁnanciële verhoudingen
maar liefst 19 afzonderlijke ‘bekostigingsvormen’ voor maatschappelijke initiatieven.129
Deze bekostigingsvormen roepen voor een jurist direct vragen op. In de praktijk
ervaart men deze bekostigingsvormen als onderling onderscheiden ﬁnanciële instrumenten, maar voor een jurist is dat niet het geval.130 Juridisch gezien zijn er
in de kern voor een overheid slechts twee manieren om geld aan initiatiefnemers
over te dragen,131 namelijk door middel van een subsidie voor wenselijk geachte
activiteiten, of als betaling voor op basis van een overeenkomst geleverde goederen of diensten. Deze twee bekostigingsvormen worden hierna besproken.

127 Zie hierover ook Boogaard, G., Driessen, E.M.M.A., en Den Ouden, W. (2019). Een algemene
regeling voor het Right to Challenge. Over interfaces in het publiekrecht. In: Nederlands Juristen
Blad 2860/2868.
128 Bij een Social Impact Bond (SIB) wordt privaat geld geïnvesteerd in het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld dat jongeren vroegtijdig van school gaan. Wanneer blijkt
dat de aanpak van de particuliere investeerders succesvol is, betaalt de overheid de investeerders terug met een winstopslag. Hiertoe gaan de overheid en de investeerder een overeenkomst
aan. Wanneer blijkt dat de doelstellingen niet zijn behaald, hoef de overheid de investering niet
terug te betalen. Met een SIB wordt geprobeerd om met innovatieve oplossingen maatschappelijke vraagstukken (goedkoper) aan te pakken zonder dat de overheid hiervan het ﬁnanciële
risico draagt. Zie bijv. https://www.abnamro.com/nl/over-abnamro/in-de-maatschappij/duurzaamheid/ﬁnancieren-en-beleggen/social-impact-bonds/index.html
129 Raad voor de ﬁnanciële verhoudingen (2014). Tussen betalen en bepalen. Publieke bekostiging
maatschappelijk initiatief. Den Haag: Rfv.
130 Dit wordt ook onderstreept door de Raad voor de ﬁnanciële verhoudingen (zie voetnoot 129).
131 Soms wordt door de overheid ook geld verstrekt voor private activiteiten via een deelnemingsconstructie. Vooral bij innovatieve activiteiten en startups is dat niet ongebruikelijk. Wij
hebben daarvan echter geen voorbeelden gevonden bij burgerinitiatieven.

82

samenwerken, samen betalen? – essaybundel van de raad voor het openbaar bestuur

Subsidie
Dat veel van de hiervoor genoemde bekostigingsvormen door juristen als subsidies worden gezien, is het gevolg van het feit dat de wetgever in de Awb in 1998
heef gekozen voor een materiële subsidiedeﬁnitie. Dit betekent dat een groot deel
van de publieke ﬁnanciering van maatschappelijke projecten door de Awb wordt
gereguleerd: iedere ﬁnanciële verstrekking die voldoet aan de subsidiedeﬁnitie
van art. 4:21, eerste lid, Awb, is een subsidie, ook wanneer die verstrekking in een
regeling, beleid, beschikking of overeenkomst anders wordt aangeduid.132 Met
andere woorden: de Awb-wetgever heef beoogd iedere (1) aanspraak op ﬁnanciële
middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten, publiekrechtelijk te normeren. De eerste
drie vereisten zijn bij het ﬁnancieren van burgerinitiatieven meestal niet problematisch. Doorgaans wordt er op basis van een verordening133 een aanspraak op
geld gecreëerd dat verstrekt kan worden door het college van B&W (een bestuursorgaan), met het oog op de activiteiten van de initiatiefnemer. Lastiger is het vereiste dat deze bijdrage geen betaling mag vormen voor aan het bestuursorgaan
geleverde goederen of diensten.
Anders dan als betaling voor geleverde goederen of diensten
Wanneer de overheid goederen of diensten inkoopt, waarvoor zij gewoon de
marktprijs betaalt, is er geen sprake van subsidieverstrekking omdat tegenover
de betaling een reële economische tegenprestatie staat. In dit criterium komt het
onderscheid met een opdracht tot uitdrukking, omdat een opdracht uiteindelijk
leidt tot een vergoeding voor geleverde goederen of diensten. In de praktijk is het
soms verdraaid lastig om het onderscheid tussen subsidiëring en betaling te
maken.134 Want wanneer leveren initiatiefnemers een reële tegenprestatie? Wanneer op dit punt twijfel bestaat, zal de aard van de rechtsverhouding aan de hand
van de omstandigheden van het concrete geval moeten worden vastgesteld. De
regering stelde dat daarbij gekeken kan worden naar de omvang van de ﬁnanciële
verstrekking in relatie tot de kostprijs (subsidies dekken doorgaans maar een deel
van de kosten van de activiteit) en naar de initiatiefnemer (bij subsidies zijn dat
in beginsel particulieren die een aanvraag indienen). Ook het feit dat derden proﬁteren van activiteiten van de ontvanger van een geldbedrag is een element dat
wijst in de richting van een subsidierelatie.135 In de jurisprudentie worden deze
criteria inmiddels toegepast en aangevuld. Uit de betrefende uitspraken blijkt

132 Zie Den Ouden, W., Jacobs, M.J. en Verheij, N. (2011) Subsidierecht. Deventer: Kluwer.
Vergelijk bijv. ABRvS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:803, AB 2016/286, m.nt. A. Drahmann,
ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1073, AB 2015/309, m.nt. W. den Ouden en CBb 9 juli
2008, ECLI:NL:CBB:2008:BD8180, AB 2008/340, m.nt. J.R. van Angeren.
133 Art. 4:23 Awb vereist dat een subsidie wordt verstrekt op basis van een wettelijk voorschrif.
134 Zie bijv. daarover Ten Kate, B.S. & Van den Ende, T.A.M., ‘Subsidie of opdracht?’, Gst. 2006/149,
p. 583 e.v. en Drahmann A., ‘Is het strikte onderscheid tussen subsidie- en opdrachtverlening
nog houdbaar?’, Gst. 2011/115.
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dat de bestuursrechter voor het onderscheid tussen subsidieverstrekking en betalingen ook andere dan de drie hiervoor genoemde elementen meeweegt. Zo is
bijvoorbeeld van belang of het betrefende geldbedrag wordt besteed in het algemeen belang (dat wijst op een subsidierelatie) en welk oogmerk de overheid daarbij had (als de betaling van het geldbedrag was gericht op verkrijging van goederen wijst dat op een betaling).136 Hoewel het zoals gezegd aankomt op de omstandigheden van het speciﬁeke geval, is er bij de ﬁnanciering van veel burgerinitiatieven sprake van een subsidie. De ﬁnanciële verstrekking dekt veelal ten hoogste
de kostprijs, derden proﬁteren vaak van de activiteiten die het burgerinitiatief
ontplooit en deze activiteiten dienen vaak het algemeen belang.
Opdracht
De opdracht is in art. 7:400 BW gedeﬁnieerd als de overeenkomst waarbij de ene
partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, anders
dan op grond van een arbeidsovereenkomst verbindt werkzaamheden te verrichten die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stofelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of
doen vervoeren van personen of zaken. Ook hier is wederom sprake van een materiële deﬁnitie, maar anders dan bij een subsidie is de opdrachtnemer contractueel verplicht tot nakoming.137
Als gezegd is het in de praktijk soms knap lastig om te bepalen of een ﬁnanciële
overdracht een subsidie of een betaling voor de uitvoering van een opdracht behelst. Dat geldt eens te meer wanneer bij de subsidie een uitvoeringsovereenkomst wordt aangegaan. Op grond van art. 4:36 Awb kan namelijk, in aanvulling
op een beschikking tot subsidieverlening, een overeenkomst worden gesloten
waarin de subsidieontvanger een uitvoeringsverplichting op zich neemt. In dat
geval wordt het onderscheid met de betaling voor een opdracht ﬂinterdun. Dat is
niet slechts een academisch probleem. Het juist kwaliﬁceren van de ﬁnanciële
overdracht als subsidie of betaling kan ook in praktische zin van groot belang
zijn. De subsidie en de opdracht worden namelijk beheerst door andere rechtsregels. Bovendien is bij geschillen over subsidies de bestuursrechter tot oordelen

135 Kamerstukken II 1993/94, 23700, 3, p. 33.
136 Richtinggevende uitspraken over dit onderwerp zijn o.a. ABRvS 12 september 2001,
ECLI:NL:RVS:2001:AN6776 (Catalpa), AB 2001/335, m.nt. N. Verheij; CBb 9 juli 2008,
ECLI:NL:CBB:2008:BD8180 AB 2008/340, m.nt. J.R. van Angeren (Hanseland),; ABRvS 8 april
2015, ECLI:NL:RVS:2015:1073 (verplaatsing veehouderij), AB 2015/309, m.nt. W. den Ouden; en
ABRvS 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:803 (ingebruikgevingsovereenkomst sportcomplex),
AB 2016/286, m.nt. A. Drahmann.
137 Een subsidieontvanger kan in beginsel niet worden gedwongen om te doen waarvoor de
subsidie wordt verstrekt. Wel kan het subsidiërende bestuursorgaan in zo`n geval de subsidie
op nihil vaststellen en alle eventuele reeds betaalde voorschotten terugvorderen (art. 4:57 Awb).
Pas wanneer bij de subsidie ook een uitvoeringsovereenkomst met nakomingsverplichting is
aangegaan (art. 4:36 Awb) kan het bestuursorgaan nakoming van de in de overeenkomst
genoemde activiteiten vorderen.
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bevoegd, terwijl de burgerlijke rechter rechtsmacht heef ten aanzien van overeenkomsten. In het algemeen wordt aangenomen dat de civiele rechter minder
toegankelijk is voor burgers dan zijn bestuursrechtelijke collega.138
4

De knelpunten bij publiek financieren van burgerinitiatieven
Knelpunten voor overheden
Het feit dat de hoogte van de subsidie en de hoogte van de betaling voor een opdracht zeer dicht tegen elkaar aan kunnen liggen, levert voor overheden die burgerinitiatieven willen ﬁnancieren soms hoofdbrekens op. Zeker als de initiatiefnemers de overheid werk uit handen nemen komt al snel de vraag op of zij voor
hun activiteiten subsidie kunnen ontvangen, of dat zij daarvoor gewoon moeten
worden betaald. Gaat het om een betaling voor een opdracht, dan komt een vervolgvraag in beeld: moet de opdracht worden aanbesteed? Op grond van Richtlijn
2014/24/EU geldt dit voor opdrachten die als overheidsopdracht kwaliﬁceren.139
Wanneer geen sprake is van een overheidsopdracht, of wanneer de waarde van
deze opdracht het relevante drempelbedrag niet overstijgt,140 hoef dus in beginsel
niet Europees te worden aanbesteed en hebben lokale overheden meer ruimte.
Wel moet rekening worden gehouden met algemene beginselen (van behoorlijke
bestuur) als gelijkheid, non-discriminatie, proportionaliteit en transparantie.141
Daarnaast wordt de ruimte onder de drempels ook opgevuld door de Gids Proportionaliteit, die hierin een leidraad vormt.142 Uit interviews is gebleken dat er overheden zijn die als onderdeel van hun inkoopbeleid hebben besloten om de hen
resterende vrije ruimte verder in te vullen met aanvullende eisen die gericht zijn
op het vergroten van transparantie en competitie. In dat geval kan de overheid
gehouden worden om haar eigen regels na te leven, zelfs wanneer deze regels verder gaan dan strikt noodzakelijk.143

138 Zo zijn niet alleen de griferechten in het civiele recht hoger, maar geldt in veel gevallen ook
een verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. In het bestuursrecht is het daarentegen toegestaan om in persoon – dus zonder bijstand van een advocaat – te procederen (al is dat
vaak niet verstandig).
139 art. 2 sub 5 Richtlijn 2014/24/EU. Dit begrip moet blijkens de considerans bij de richtlijn ruim
worden uitgelegd. Zie over het begrip overheidsopdracht Essers, M.J.J.M. en Lombert C.A.M.,
(2017): Aanbestedingsrecht voor overheden. Naar een maatschappelijk verantwoord aanbestedingsbeleid. Deventer: Vakmedianet.
140 De drempelwaarden zijn recentelijk weer bijgesteld en liggen op dit moment op €5.350.000,voor werken, en €214.000,- voor leveringen en diensten van de decentrale overheid. PB L 279,
31 oktober 2019.
141 Essers en Lombert 2017. Dat overheden zich ook bij hun privaatrechtelijk handelen moeten
houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is ook opgenomen in 3:1 lid 2 Awb,
art. 3:14 BW en uitgedrukt in HR 27 maart 1987, ECLI:NL:HR:1987:5565 (Amsterdam/Ikon) AB
Klassiek 2009/13 m.nt. M. Scheltema.
142 Zie over het kiezen van de juiste aanbestedingsprocedure in het bijzonder par. 3.4 van de Gids
Proportionaliteit.
143 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Alkmaar, 12 februari 2009, ECLI:NL:RBALK:2009:BH2823.
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Wanneer blijkt dat er moet worden aanbesteed, leidt dat in de context van burgerinitiatieven al snel tot problemen. Het voordeel van een aanbesteding is dat
eerlijke mededinging en concurrentie wordt geborgd en dat alle geïnteresseerde
partijen een eerlijke kans krijgen om de opdracht in de wacht te slepen. Maar vaak
zijn er al intensieve contacten geweest met de initiatiefnemers en is de overheid
door hun speciﬁeke kwaliteiten, kennis en betrokkenheid overtuigd geraakt van
de meerwaarde van hun activiteiten of plannen. Het organiseren van een aanbestedingsprocedure kost tijd, terwijl men vaak snel aan de slag wil. Bovendien is
het in een open competitie helemaal niet zeker dat het initiatief ook als winnaar
uit de bus zal komen.
Voor overheden voelt een aanbesteding daarom vaak niet als een ideaal instrument om burgerinitiatieven te ondersteunen. Zij kiezen in de praktijk dus op grote
schaal voor subsidiëring.144 Maar ook de subsidiëring van burgerinitiatieven levert
knelpunten op.
Ten eerste heef het woord subsidie in de afgelopen jaren een nare bijsmaak gekregen. Zo heef het woord subsidie vaak de connotatie ‘verspilling’145 en kijken
volksvertegenwoordigers zeer kritisch naar subsidie-uitgaven, zo blijkt uit interviews.146 Dat is ook niet vreemd, nu al vaak aan de orde is gesteld dat de doelmatigheid van subsidies maar lastig kan worden vastgesteld147 en er regelmatig fraudegevallen in het nieuws komen. Bovendien kan een subsidie waaraan via een
uitvoeringsovereenkomst een nakomingsplicht is verbonden, ook gelden als een
overheidsopdracht die moet worden aanbesteed, waardoor alle hiervoor genoemde problemen rond de aanbestedingsplicht alsnog op tafel komen.148
Knelpunten voor initiatiefnemers
Ook initiatiefnemers lopen tegen de nodige knelpunten aan wanneer overheden
hun initiatief willen ondersteunen. In de praktijk komt het subsidie-instrument
dan wel het meeste voor, maar hier voelen initiatiefnemers zich vaak allerminst
prettig bij. Waar in de politieke omgeving van het subsidiërende bestuursorgaan
het woord subsidie bijna een synoniem is voor verspilling, staat het subsidie-instrument voor initiatiefnemers voor afhankelijkheid, ongelijkwaardigheid en tijdelijkheid.149 Kortom, een relatie die intuïtief weinig passend is bij de ‘nieuwe’ re-

144 Zie Den Ouden 2018 en de hierin aangehaalde literatuur..
145 https://taalstrategie.nl/werkende-woorden-subsidie/
146 Den Ouden, Boogaard en Driessen, 2019. Geldverstrekkingen die een andere naam dragen, zoals
‘maatschappelijke investering’, worden daarentegen wel met enthousiasme ontvangen, hoewel
het hierbij meestal gaat om versluierde subsidies. Zie hierover ook Van den Brink, J.E. en Den
Ouden, W. (2016). De subsidie nieuwe stijl, Nederlands Juristen Blad 2016/2000.
147 Zie bijvoorbeeld Algemene Rekenkamer (2016). Inzicht in publiek geld. Uitnodiging tot bezinning op
de publieke verantwoording, Den Haag: Algemene Rekenkamer 2016; en Algemene Rekenkamer
(2011). Leren van subsidie-evaluaties, Den Haag: Algemene Rekenkamer.
148 Zie bijv. HvJ EU, 18 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:843 (Sacro Cuore), AB 2019/319, m.nt. J.E. van
den Brink en L.W. Verboeket.
149 https://taalstrategie.nl/werkende-woorden-subsidie/
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latie die burger en overheid nastreven; een relatie waarin de burger de ‘lead’ heef
en ‘eigenaar’ is van het initiatief.
Daarnaast ervaren initiatiefnemers de nodige praktische problemen met het subsidie-instrument. Zo bestaan er veel subsidieregelingen die zich speciﬁek richten
op initiatiefnemers, maar in veel gevallen zijn de bedragen die kunnen worden
aangevraagd beperkt: bedragen met een maximum € 5.000 komen regelmatig
voor.150 Vaak hebben initiatiefnemers meer geld nodig. In dat kader is het lastig
dat veel subsidieregelingen die zich richten op burgerinitiatieven bepalingen bevatten die co-subsidiëring151 onmogelijk maken of noemen als facultatieve weigeringsgrond.152 Verder mogen aanvragers vaak niet eerder subsidie hebben ontvangen of moet het gaan om vernieuwende projecten. Dat maakt het lastig
initiatieven langdurig te subsidiëren uit deze regelingen.
Het is dus begrijpelijk dat initiatiefnemers (ook) een beroep willen doen op de
veelheid aan subsidieregelingen die zich niet speciﬁek richten op die doelgroep,
maar die wel subsidie beschikbaar stellen op terreinen waarop ook initiatiefnemers actief zijn. In de praktijk blijkt er een veelheid aan subsidieregelingen te bestaan waarop initiatiefnemers in beginsel een beroep kunnen doen.153 Dat lijkt
goed nieuws maar het verkrijgen van overzicht is niet eenvoudig. Bovendien blijkt
het voor hen vaak lastig aanspraak te maken op een speciﬁeke subsidieregeling,
omdat hun initiatieven doorgaans beleidsterrein- en (dus) subsidieregeling overschrijdend zijn. Bovendien heef iedere subsidieregeling een eigen doelstelling,
focus en budgetcyclus, eigen criteria, procedureregels, termijnen en subsidieplafonds. Deze subsidieregelingen hebben, kortom, hun eigen rationaliteiten en ritmen, die zich niet altijd goed – en vaak ook gewoon niet – laten combineren in
de ﬁnanciering van een concreet project.154 Het krijgen van ﬁnanciering vanuit
verschillende subsidieregelingen is dus al snel een complexe en tijdrovende aangelegenheid, die initiatiefnemers frustreert.155
Voor burgerinitiatieven lijkt het dan ook aantrekkelijk om gewoon een opdracht
te krijgen van de overheid, waarvoor de initiatiefnemers worden betaald. Echter,
als voor die opdracht een aanbestedingsplicht geldt, komt dat voor initiatiefnemers als een koude douche. De overheid is enthousiast geworden over hun idee

150 Den Ouden 2018, p. 150.
151 Het subsidiëren van één activiteit uit verschillende regelingen.
152 Den Ouden 2018, p. 150. Een voorbeeld is de Subsidieregeling experimenteerruimte burgerinitiatieven sociaal domein 2018 van de gemeente Oegstgeest.
153 Ombudsman 2018, p.13.
154 Zie daarover Scherpenisse, J. en Van der Steen, M., Gepast geregeld, Tijdig ﬁnancieren in netwerken,
NSOB 2018.
155 Vanuit het perspectief van de overheid die snel en efciënt wil subsidiëren is dit eveneens een
lastig opgave. Het overzicht houden over alle beschikbare budgetten en subsidieregelingen
waarop initiatiefnemers een beroep kunnen doen is ook voor ondersteunende ambtenaren vaak
geen sinecure.

87

samenwerken, samen betalen? – essaybundel van de raad voor het openbaar bestuur

en vervolgens moet er in een competitie worden gestreden om het recht om dat
idee daadwerkelijk te mogen uitvoeren. Dat voelt niet alleen erg oneerlijk, het
meedoen aan zo’n procedure is ook bepaald geen sinecure. Initiatiefnemers zijn
niet bekend met tenderprocedures156 en vinden het ingewikkeld om tot een goede
inschrijving te komen. Wanneer zij wel meedingen wordt naar hun zeggen te weinig rekening gehouden met het unieke en speciﬁeke karakter van burgerinitiatieven. Zo scoren zij bijvoorbeeld laag op traditionele punten die in een aanbesteding worden meegewogen, zoals ervaring en een stabiele, professionele organisatie, maar worden punten als ‘binding met de wijk’ en ‘maatschappelijke meerwaarde’ – punten waar burgerinitiatieven sterk in zijn – dan weer niet of nauwelijks meegenomen. De onzekerheid die een aanbesteding met zich brengt – een
ander kan er immers met de opdracht vandoor gaan –, in combinatie met het in
de ogen van veel burgerinitiatieven technisch lastige en veelal onbekende aanbestedingsrecht, zijn grote knelpunten voor initiatieven die mee willen dingen naar
opdrachten.157
De incidentele subsidie als oplossing?
Een aantrekkelijke manier om al deze knelpunten te omzeilen is de verstrekking
van een incidentele subsidie. Dit is een subsidie op ad hoc basis, dus zonder een
wettelijke regeling die art. 4:23 Awb in beginsel vereist. Deze uitzondering is in
artikel 4:23 Awb, derde lid sub d opgenomen van uit de gedachte dat een bestuursorgaan in uitzonderingsgevallen zonder wettelijke regeling moet kunnen subsidiëren. Het moet dan gaan een beperkt aantal subsidieontvangers die bovendien voor
maximaal 4 jaar mogen worden gesubsidieerd.
Het mag zo zijn dat de incidentele subsidie is bedoeld voor uitzonderingsgevallen,
de realiteit is dat er in de praktijk op zeer grote schaal gebruik wordt gemaakt van
dit instrument.158 Dat geldt ook bij burgerinitiatieven.
Toch kan ook dit instrument niet dienen als het ei van Columbus. Ten eerste is er
het principiële punt dat de incidentele subsidie incidenteel hoort te zijn. In de praktijk waarschijnlijk belangrijker is het feit dat deze manier van subsidiëren de laatste jaren onder grote druk staat door de recente jurisprudentie over de verdeling
van schaarse publieke rechten. In de kern komt die rechtspraak er op neer dat bij

156 Procedure waarbij aanvragen of inschrijvingen onderling worden vergeleken en waarbij
uiteindelijk de beste wordt/worden geselecteerd.
157 Den Ouden, Boogaard en Driessen 2019, p. 25.
158 Zie hierover bijv. Rekenkamer Den Haag (2017): Eerlijk delen, Opvolgingsonderzoek naar de
verstrekking van subsidies door de gemeente Den Haag. Den Haag: Rekenkamer en de NJB-topscriptie Pex, J. (2017): Hoe gelijk en transparant is het in subsidieland? Over de verdelingspraktijk van
begrotingssubsidies en incidentele subsidies. Maastricht: Universiteit Maastricht, en
https://www.njb.nl/blog/hoe-gelijk-en-transparant-is-het-in-subsidieland.28580.lynkx .
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het verdelen van schaarse publieke rechten – waaronder ook subsidies vallen159
– de nadruk komt te liggen op transparantie, het bieden van gelijke kansen voor
alle gegadigden en het mogelijk maken van mededinging als er publieke middelen
beschikbaar zijn.160 In dat kader wordt onder meer vereist dat schaarse publieke
rechten worden verdeeld op basis van objectieve verdeelcriteria die vooraf bekend
worden gemaakt. Dat betekent dat het zeer de vraag is of burgerinitiatieven ongelimiteerd een op een gesubsidieerd kunnen worden met een incidentele subsidie.
5

Slotbeschouwing
Het ﬁnancieren van burgerinitiatieven blijkt in de praktijk een lastige aangelegenheid te zijn, niet in de laatste plaats door het recht dat geldt wanneer de overheid initiatiefnemers wil subsidiëren of betalen voor hun werkzaamheden. Hoe
kan deze situatie worden verbeterd? Hiervoor is gebleken dat zowel bij het aangaan van opdrachten als het verstrekken van subsidies transparantie en het bieden van gelijke kansen en eerlijke concurrentie (mededinging) steeds dwingendere eisen zijn geworden bij publieke ﬁnanciering. Wanneer overheden
burgerinitiatieven ook in de toekomst ﬁnancieel willen blijven ondersteunen (en
dat lijkt ons zeer aannemelijk), dan kan zij aan deze eisen maar moeilijk ontkomen. Waarschijnlijk is een verstandiger weg dan het op grote schaal werken met
incidentele subsidies het anders voorgeven van de tenderprocedures waarmee
subsidies of overheidsopdrachten worden verdeeld. In deze tenders zal ruimte
moeten worden gemaakt om de maatschappelijke meerwaarde van burgerinitiatieven voldoende mee te laten wegen. Daarmee is nog niet veel ervaring. Er zullen
dus eerst methodes moeten worden ontwikkeld om de door burgerinitiatieven
geleverde maatschappelijke waarde objectief te kunnen waarderen. Hier zou de
wetenschap een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het in de toekomst soepeler ﬁnancieren van burgerinitiatieven door de overheid en dat lijkt de moeite
waard.

159 ABRvS 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2310, AB 2018/ 406 m.nt J.E. van den Brink en
A. Drahmann.
160 Wolswinkel, C.J. (2013). De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten: Op zoek naar algemene
regels van verdelingsrecht (diss.), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers; Drahmann, A. (2015).
Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten. Een onderzoek naar de toegevoegde waarde
van een transparantieverplichting bij de verdeling van schaarse besluiten in het Nederlandse bestuursrecht (diss.), Deventer: Kluwer. ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:ABRVS:2016:2927, AB 2016/426
m.nt. C.J. Wolswinkel.
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