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Enneüs Heermalezing 2008  

 

Investeren in maatschappelijke vernieuwing 

door Pieter Winsemius 

 

Er is in Nederland sprake van een curieus fenomeen. Nederland zit vol goede mensen en die 

zeggen allemaal de juiste dingen. En dan gaan ze naar huis en gebeurt er niets.  

 

Sommige beleidsvraagstukken slepen zo al meer dan vijftien jaar voort. Toen Enneüs Heerma 

staatssecretaris van VROM was, stond ‘de buurt’ onder de kop ‘stadsvernieuwing’ ook al op 

de agenda. Schooluitval in het vmbo en mbo is al vijftien jaar een prioriteit van 

achtereenvolgende kabinetten. Bij emancipatie is een ander recept gevonden: de 

taskforce. Er is in Den Haag een regel: je koopt zes maanden uitstel door een commissie te 

benoemen, een stuurgroep is goed voor anderhalf jaar en een taskforce voor vier jaar. We 

hebben nu onze derde of vierde taskforce emancipatie, maar deze is nóg beter dan de 

vorige! Inburgering of integratie doen we al heel lang en velen zeggen de juiste dingen en 

zijn van goede wil. Jeugdzorg: daar kun je niet tegen zijn. Maar het is ook zo’n thema dat 

constant terugkomt.  

 

Hoe komt het toch dat dergelijke beleidsvraagstukken slepen en nog belangrijker, wat 

kunnen we eraan doen?  

 

Schurende logica’s 

Dat complexe problemen niet worden opgelost, heeft in de eerste plaats te maken met wat 

wij ‘schurende logica’s’ noemen. Een logica krijgt vorm als je een groep mensen bij elkaar zet 

en lang genoeg met elkaar laat praten. Dan ontwikkelen ze op een gegeven moment een 

vorm van logica met een heel eigen jargon. Zo spreken voetballers de ‘taal van de 

kleedkamer’. Die moet je beheersen, want anders pas je niet goed in het elftal en kun je al 

voor de wedstrijd het best plaatsnemen op de bank. Ook ‘Den Haag’ heeft een eigen taal. 

We verzetten ons er massaal tegen, dat die taal in beleidsteksten en vergaderstukken wordt 

gebruikt. Dan zeggen we: ‘wat gaan ze toch langs de werkelijkheid heen.’ Maar dat is wel 

de taal waarin mensen met elkaar communiceren, de taal van het middenveld. U bent 

allemaal redelijk goed in die taal, want anders had u hier niet gezeten.  

 

Elke groep heeft ook zijn eigen beeld van de werkelijkheid en als je maar lang genoeg tegen 

elkaar praat, dan is dat de werkelijkheid. Sadik Harchaoui noemde dat een ‘construct’. Dat 

vond ik een prachtig woord. Het geeft het gekunstelde aan van die beelden. Je hebt ze 

nodig om het met elkaar eens te worden, maar soms gaat het beeld met de groep op de 
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loop en ontstaat er een beeld van de werkelijkheid dat niet meer bij de werkelijkheid 

aansluit. Aan de andere kant, als die witte boorden (wij dus) met dat beeld aan de loop 

gaan, dan vormen de blauwe boorden (de werkelijkheid) ook een beeld van ons. Zeg ‘Den 

Haag’ en iedereen weet wat je ermee bedoelt.  

 

En we doen er allemaal aan mee. Kijk maar hoe er nu over een bankdirecteur wordt 

gepraat. Dat is een luie, rijke graaier. Dat vinden we op dit moment massaal en de politiek en 

de media voeden dat construct. Vroeger waren bankiers zeer nette mensen, maar nu niet 

meer. Het is verrassend hoe makkelijk dat soms gaat. Kijk bijvoorbeeld naar onze minister van 

Financiën, Wouter Bos, die op dit moment allerlei spelregels creëert die met governance niets 

meer van doen hebben en helemaal los staan van wat we voor kort nog als heilig 

beschouwden. Toen hadden we het construct van de governance en nu komt er een nieuw 

construct dat ons beter past. En er protesteert geen mens. Wonderlijk is dat!  

 

Als blauwe en witte boorden een verschillend construct ontwikkelen, dreigt het risico van een 

soort ‘we’ en ‘ze’. ‘Ze’ zien ons niet meer; de afstand is groot. Als ik in mijn kwetsbare buurten 

kom – de Afrikaanderwijk in Rotterdam of Schiemond – dan heerst daar een soort we-tegen-

ze sfeer. Onder u zijn veel mensen uit de corporatiesector: zij zullen begrijpen wat ik bedoel. 

Als ik in Schiemond kom, dan waren daar zes, nu nog vier buurtconciërges op 2200 inwoners. 

Kom ik in sommige buurten in Amsterdam, dan is daar één huismeester op 5000 inwoners. Of 

het één of het ander klopt niet! Maar je kan er zeker van zijn, dat als het er één op 5000 is, ze 

over ‘we’ en ‘ze’ praten.  

 

Door die eigen beelden van de werkelijkheid ontstaat iets dat ik altijd het ‘hup Ajax, hup 

Feyenoord’-syndroom noem. Bij een voetbalwedstrijd zitten aan de ene kant de Ajax 

supporters en aan de andere kant die van Feyenoord. De Ajax supporters zitten allemaal bij 

elkaar en roepen ‘hup Ajax!’. Dat doen ze heel hard, waardoor ze de supporters van 

Feyenoord, die ver weg zitten, vrijwel niet horen. Bovendien roepen 20.000 andere, duidelijk 

zeer verstandige en deskundige mensen hetzelfde als zij. Dan gaan ze geloven dat Ajax 

inderdaad zo goed is. Aan de andere kant zitten de supporters van Feyenoord, die hetzelfde 

geloof ontwikkelen in hun club. Laat je ze los na de wedstrijd, dan slaan ze elkaar de hersens 

in. Het zijn twee groepen die zo hard  geroepen hebben, dat ze denken dat ze gelijk 

hebben. Dat heet groepsdenken, groupthink in het jargon. Dat geeft een soort spanning, 

waardoor je die andere kant niet meer ziet. Je gaat geloven in je eigen construct.  

 

Dat heeft soms mooie kanten. Toen in 1988 Nederland in Hamburg tegen Duitsland 

voetbalde – u weet wel, toen we onze fiets terug wilden hebben en allemaal ‘aanvalluuh’ 

riepen – zat ik met een oranje pak aan in de huiskamer, in mijn eentje. Dat hele stadion was 
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oranje en je wilde er toch bijhoren. Dat is het construct van het oranjegevoel. Identiteit en 

samenhang is prachtig, maar zulke constructen brengen ook risico’s met zich mee. Laat ik 

daarvan een aantal wat langer bespreken, ook omdat we er bij de Wetenschappelijke Raad 

voor het regeringsbeleid (WRR) recent rapporten over schreven. 

 

Buurt en onderwijs als stapelingsvraagstukken 

Slepende beleidsvraagstukken zijn nagenoeg zonder uitzondering stapelingsvraagstukken. 

Dat zijn vraagstukken die je niet in één ministerie kan oplossen, omdat het probleem meer 

oorzaken heeft, terwijl we collectief een construct aanhangen dat uitgaat van een oplossing 

binnen een enkele beleidskoker.  

 

Neem de buurten. Stenen stapelen is niet ‘de’ oplossing, hoogstens een stukje. Dat weten 

we, dat begrijpt elke corporatie en elke wethouder inmiddels. Maar we hebben als witte 

boorden bij de buurtaanpak een construct ontwikkeld dat de voortgang in de weg zit. 

Overheden wonen in wijken, in postcodegebieden. Maar mensen wonen niet een 

postcodegebied, mensen wonen en in een buurt en die is voor elk van ons anders. Neem de 

Spaarndammerbuurt, een volksbuurt met hele sterke banden. Bewoners weten precies wie 

vijfhonderd meter verderop woont. Als ik bij mij in de buurt kom in ‘t Gooi, weet ik echt niet 

wie er vijfhonderd meter verder woont en het interesseert me ook niet. Mijn buurt is veel 

groter en de sociale netwerken zijn er veel dunner. Als mijn zoons, die in de binnenstad van 

Amsterdam wonen, verhuizen, dan houden ze hun buurt, want ze hebben de kroeg, de 

supermarkt, de fitnessclub of het park waar ze met hun maten voetballen nog steeds binnen 

bereik. Het zijn andere buurten, maar de overheid kan dat niet aan en zoekt 

vereenvoudiging. De witte boorden houden vast aan het construct van de wijk. Dus we doen 

het betere wijkwerk. Wijken moeten gerenoveerd en de sociale samenhang hersteld worden! 

Gaat dat werken? Echt niet! 

 

Ook de schooluitval op het (v)mbo is illustratief. Er is een groep voortijdig schoolverlaters die 

je makkelijk kunt beïnvloeden, dat zijn de ‘opstappers’ in het jargon. Ze stappen op, omdat 

de school hen weinig te bieden heeft en ze liever geld gaan verdienen. Met wat extra 

inspanning kun je ze nog binnen boord houden. Het echte probleem wordt gevormd door 

de gasten die te maken hebben met een stapelingsproblematiek: gebroken gezinnen, 

criminaliteit in de buurt, slecht kunnen leren, drugs, hoge schulden, kortom, waar alles fout zit. 

Hun probleem is dat van een jongleur die zes ballen in de lucht houdt. Je gooit hem een 

zevende toe en met moeite lukt het om ook die nog in de lucht te houden. Op het moment 

dat je hem een achtste bal toegooit, liggen er zes op de grond. Dan zakt zo’n balkunstenaar 

door zijn hoeven; de optelling van al die losse probleemballen is te complex geworden.  
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Deze ‘overbelaste’ jongeren vallen op een gegeven moment ook uit. Het zijn echter geen 

schooluitvallers, maar maatschappelijke uitvallers. Maar wij zeggen tegen hun scholen: ‘jullie 

moeten het oplossen, want het is een onderwijsprobleem’. Dat kun je schudden, want als je 

dat gaat oplossen, zonder aan de kern te sleutelen – de gezinnen, de buurten, de 

criminaliteit, de werkgelegenheid – dan los je dit nooit op. Dat weet iedereen en toch doen 

we net alsof. Wij, witte boorden, maken prachtig beleid om de schooluitval te beperken. We 

zeggen bijvoorbeeld dat jongeren een startkwalificatie moeten halen, dat wil zeggen 

minimaal een mbo-diploma op niveau 2. Als ze op hun twaalfde op school komen, weten 

veel ‘overbelaste’ jongeren bij voorbaat dat ze dat niet gaan halen. Dat weten ook hun 

leraren. Die jongeren worden tot hun achttiende opgezadeld met hun leraren en 

omgekeerd. Dan krijg je dus een naargeestig soort bewaarschool.  

 

Inburgering is ook zo’n slepend stapelingsvraagstuk. Kijk bijvoorbeeld naar het allersimpelste 

geval. Een allochtone man met fysiek zwaar werk van negen tot vijf moet de taal leren. Nu 

hebben we bedacht dat hij drie avonden per week naar een cursus moet, terwijl hij nog 

nooit op een cursus heeft gezeten. De cursusavond duurt drie uur! Waarom? Omdat een 

aantal wetenschappers heeft bedacht dat het taalonderwijs anders niet beklijft. Dat is een 

construct, dat door wetenschappers is bedacht. Vind je het gek dat ze het niet halen! Ze 

zouden een ridderorde moeten krijgen als het wel lukt.  

 

Begrijpt u het verschil? Het vraagstuk sleept niet omdat beleidsmakers slechte mensen zijn. 

Onveranderlijk heb je meestal te maken met gemotiveerde en deskundige mensen. Van 

beide kanten – vanuit de witte en de blauwe boorden – vereenvoudigen we de 

werkelijkheid en onze verschillende werkelijkheden gaan met elkaar schuren. En dan vinden 

we de werkbare oplossingen niet. We hebben het ons als witte boorden soms bovendien ook 

niet gemakkelijk gemaakt. Naast de gelaagde en verkokerde organisatie van de overheid 

creëerden we het hele, eveneens complexe middenveld met wooncorporaties, 

onderwijsinstellingen en noem maar op. Dat zijn vrij onafhankelijke instituties: overheden 

hebben relatief weinig greep op hun onafhankelijke bestuurders. Dat maakt het ook nog 

eens extra ingewikkeld om tot samenwerking te komen.  

 

Machotaal 

Dus wat doen verstandige mensen: ze vereenvoudigen de werkelijkheid. En dus wordt 

schooluitval een onderwijsprobleem, terwijl het eigenlijk een maatschappelijk probleem is dat 

niet binnen het onderwijs oplosbaar is. Dat weten we met elkaar eigenlijk ook wel en soms 

proberen we daarom een doorbraak te maken door het instellen van programmaministers,  

voor wijken, jeugd en gezin, en klimaat bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal slepende 

beleidsvraagstukken, die je niet opgelost krijgt binnen één sector van de overheid. Maar we 
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hebben ze wel ingesteld zonder ze het budget en de macht te geven die nodig zijn om de 

problemen binnen hun eigen apparaat op te lossen. Ze moeten al hun zaakjes regelen door 

te praten met elkaar. Als gevolg daarvan loopt het middenveld weer vol met nieuwe 

constructen. Onder druk van de media kenmerken veel van die nieuwe constructen zich 

bovendien door het gebruik van steeds hardere taal. Machotaal, om het zo maar eens te 

zeggen. Dan vind je ook macho-oplossingen. Jeugd en gezin: prepcamps. Minister Eurlings 

met het vastlopende fileprobleem: ‘de schop moet de grond in!’  

 

Ik moet me op dit moment excuseren: de werkelijkheid is complexer dan ik schetste. De 

werkelijkheid bestaat niet alleen uit blauwe en witte boorden; ook dat is een construct. Het 

witte-boordencontingent wordt bevolkt door beleidsmakers – rijk, provincies, gemeenten – en 

bestuurders van alle semi-overheids- en private instanties op het maatschappelijk 

middenveld. Ook hun logica’s schuren; de spanningen tussen ‘Den Haag’ en de 

wooncorporaties zijn daarvoor illustratief. De blauwe boorden zijn evenmin homogeen; de 

huismeesters in veel corporaties staan veel dichter bij ‘hun’ bewoners dan bij hun 

bestuurders, zoals veel leraren dichter bij de vraaglogica van leerlingen en ouders staan dan 

bij de logica van hun soms afstandelijke colleges van bestuur, om over de raden van toezicht 

niet te spreken. 

 

Ook dat schuren draagt weer bij tot het slepen van het beleid. Het filevraagstuk is, met 

respect voor de minister, symptomatisch. Hoe vaak die schop de afgelopen tien, twintig jaar 

wel niet de grond in is gegaan! De minister sprak recent weer krachtige taal: de tunnel onder 

het Naardermeer komt er nu voor de vierde keer niet. Toen ik in het kabinet zat, hadden we 

dat ook al besloten samen met wat er wel moest gebeuren. Toen kwam het CDA in de 

Tweede Kamer, toen moest het weer wel en werd het opnieuw bestudeerd en nu heeft de 

minister weer besloten dat het niet moet. Dat was een krachtig besluit. De A4 tussen Den 

Haag en Rotterdam is echter het ‘leukste’ voorbeeld; daar zijn we al veertig jaar bezig met 

besluiten. En dan hebben we nu besloten dat het mogelijk moet zijn om op basis van 

spoedwetten door te zetten, zogenaamd omdat de milieubeweging altijd dwarsligt met al 

beroepsprocedures. Dat is een construct waaraan – helaas – ook VNO-NCW voeding aan 

geeft. De werkelijkheid is anders. Een ieder beseft immers dat beroepsprocedures nooit de 

oorzaak van veertig jaar vertraging kunnen zijn. Inspraak en beroepsprocedures duren drie of 

vier maanden, volgens de wet. Nee, de kern van de slepende besluitvorming is in dit geval 

gelegen bij het langs elkaar schuren van de verschillende overheden – rijk, provincie, 

gemeenten – met hun uiteenlopende belangen. Die komen maar niet tot een besluit. En het 

zijn wel goede mensen. Ze willen het allemaal oplossen.  
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Frontlijnsturing 

De hamvraag is natuurlijk, hoe krijg je beweging? Als dat geschuur blijft, dan schiet het niet 

op en stagneert de maatschappij. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de witte boorden, 

om die terminologie te handhaven. Zij worden immers aangesteld – in de politiek zelfs 

gekozen – om maatschappelijke vernieuwing richting en inhoud te geven. Daartoe bestaan 

drie vereisten. 

 

Voorop staat visie. Daarvoor moet je in staat zijn ‘het andere verhaal’ – het verhaal van de 

blauwe boorden met hun eigen logica - te verstaan. Bij de WRR deden we frontlijninterviews 

in buurten en op scholen. We vroegen buurtagenten en leraren wat er volgens hen moest 

gebeuren. Dat was ze nog nooit gevraagd. Dat luisteren als basis voor visieontwikkeling is niet 

hetzelfde als ‘naar de buurt toegaan’; dat laatste doen veel politici, ambtenaren en 

middenvelders al veelvuldig. De witte boorden moeten bereid en in staat zijn om het eigen 

verhaal – hun construct van de werkelijkheid – aan te passen op de andere werkelijkheid van 

de frontlijn. Het gaat erom dat je niet kunt vragen aan die werkzame allochtone man om 

nog drie avonden in de week naar een cursus te gaan.  

 

Door de ogen van de mensen in de buurt of van hun eigen frontlijnwerkers op scholen, 

kunnen ze zien wat er gebeurt en ook begrijpen waarom het gebeurt. Met die informatie 

komen ze misschien wel tot een aanpassing van hun visie, tot andere constructen die beter 

passen, tot een beeld dat beter aansluit bij het verhaal van de mensen uit de buurt of op de 

scholen of van de inburgeraars, en toch ook recht doet aan hun eigen logica. Pas dan 

kunnen beleidsmakers en bestuurders immers een visie ontwikkelen die mensen bindt en kan 

verwarmen. Niet omdat ze hun eigen logica geheel opzij schuiven: het is geen u-vraagt-en-

wij-draaien. Daarvoor is de witte-boordenlogica op veel punten te belangrijk. Maar wel 

omdat ze, kijkend door de ogen van de frontlijn, die logica kunnen inkleuren en daardoor 

mensen serieus nemen. Dat verhaal moeten ze bovendien durven vertellen. De enige 

mensen die de impasse kunnen doorbreken, zijn vertellers: mensen die het verhaal oppikken 

en het aan verschillende groepen kunnen doorvertellen. En die ook aanvoelen als het 

verhaal gaat schuren.  

 

Stel je voor dat het lukt om het verhaal te vertellen, dan is de tweede stap het organiseren 

van de bijpassende structuren en systemen. Kunt u zich herinneren dat het Nederlands elftal 

onder Dick Advocaat voetbalde in Portugal? Toen bleek dat Nederland het meeste balbezit 

had van alle elftallen, maar ‘we’ gaven ook het vaakst een ‘tikkie terug’ op het middenveld. 

Als je altijd maar naar achteren speelt, kun je eindeloos de bal houden, maar je maakt nooit 

een goal. Ons maatschappelijk middenveld is een ‘tikkie terug’ middenveld. Wij praten dus 

zeer langdurig; breien noemen ze dat in het voetbal. Als je in Nederland vastloopt, benoem 
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je een stuurgroep of een commissie die vervolgens het vraagstuk zorgvuldig bestudeert en 

het onderwerpt aan een brede maatschappelijke discussie. Veelal kunnen tien verstandige 

mensen de meest wenselijke richting eigenlijk zo opschrijven. Witte boorden zouden op dat 

kompas moeten varen. Later – als de eerste stappen zijn gezet – kan zo nodig de koers bijna 

altijd nog worden bijgesteld, omdat ‘we’ in de praktijk hebben bijgeleerd. Maar we zijn in 

ieder geval van start gegaan, de maatschappelijke vernieuwing is begonnen. Maar wat 

doen we? We gaan nu bij de overheid over op evidence based beleid. Dat moet dus 

bewezen beleid zijn. Maar bewezen beleid vernieuwt per definitie niet, want het moet 

immers bewezen zijn. We stikken in Nederland van de projecten op alle eerder genoemde 

gebieden. Dat heet de projectencarrousel. Maar we durven niet te kiezen voor structuren en 

systemen die organisch – al lerend – groeien en zich voortdurend aanpassen aan hun 

omgeving. 

 

We moeten ook ons middenveld wat uitdunnen en daardoor ruimte creëren voor een ander 

geluid, het geluid van de frontlijn. Idealiter moeten we onze witte-boordenconstructen 

voortdurend ter discussie stellen door ons eigen tegenspel te creëren. Tegenspel betekent 

dat iemand ons tegenspreekt en misschien wel ‘onheuse’ dingen zegt of doet: dingen die 

niet passen binnen onze constructen. Veel witte boorden hebben het daar moeilijk mee. Ter 

illustratie: er is nu weer een discussie in de Tweede Kamer over de overheidssubsidie voor 

milieuorganisaties. Die moet worden stopgezet, want sommige milieuorganisaties houden 

zich niet aan de regels. Het is onomstreden: wie zich niet aan de wet houdt, moeten we 

aangrijpen. Daarvoor hebben we rechters en officieren van justitie. Maar onwelgevallige en 

onvoorspelbare acties – die onwelgevallig en onvoorspelbaar zijn juist omdat ze niet passen 

binnen de witte-boordenconstructen van de werkelijkheid – houden ons wakker.  

 

Ik zou een slag verder willen gaan. Verstandige overheden en verstandige bedrijven geven 

zo nodig subsidie aan hun grootste tegenspelers om hen sterk te houden, zonder daaraan de 

voorwaarde te koppelen dat ze braaf hun mond houden. Sterker: de voorwaarde moet zijn 

dat ze juist tegenspreken als hun constructen hen dat gebieden. We hebben het nodig dat 

milieuorganisaties ondoordachte of overmoedige wegenplanners tegenspreken. Zoals we 

moeten hopen en stimuleren dat ouders hun schoolbestuurders tegenspreken en 

buurtbewoners hun wooncorporatiebestuurders en gemeentelijke beleidsmakers. De 

democratie floreert bij het bestaan van de vreedzame botsing van uiteenlopende politieke 

visies. We hebben dat nodig om scherp te blijven.  

 

Tevreden mensen hebben immers de wereld nog nooit veranderd. Waarom zouden ze? 

Totaal ontevreden mensen ook niet; die haken af. Het gaat er dus om daartussen te zitten en 

de voorwaarden te scheppen voor een zogenaamde constructieve onvrede. Gedreven 
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mensen vinden iets zodanig de moeite waard, dat ze blijven schoppen tegen de bestaande 

constructen die hun ideaal in de weg staan. De socioloog Kees Schuyt noemt dit verschijnsel 

‘tegenbinding’. We kennen het begrip samenbinding. Dat speelt als het we het heel gezellig 

hebben met elkaar; denk aan het oranjegevoel in het voetbalstadion. Het begrip 

tegenbinding is minder bekend. In de politiek zijn de oppositiepartijen belangrijk: zij hebben 

andere ideeën, noem het maar maatschappelijke constructen dan die van de meerderheid. 

De SP begrijpt de mensen in de kwetsbare buurten beter dan ik. Marco Pastors in Rotterdam 

begrijpt de Afrikaanderwijk en haar bewoners beter dan ik. Ik ben er twee keer met hem 

geweest en dan kan ik door zijn ogen kijken en zie ik ook een stukje van wat daar gebeurt. 

Misschien ben ik het niet altijd met hem eens, maar dat doet er niet toe.  

 

Dat is tegenbinding en het is essentieel om die andere wereld in jouw wereld toe te laten. 

Dat is buitengewoon moeilijk. Kijk maar hoe moeilijk het is om inspraak en burgerparticipatie 

te organiseren of om ouders bij scholen te betrekken. Maar het kan, zelfs als we daartoe 

onorthodoxe paden moeten bewandelen. Zoals het subsidiëren van ‘lastige’ 

milieuorganisaties of het aanstellen van opbouwwerkers om allochtone ouders in kwetsbare 

buurten te ondersteunen bij de ‘belangenbehartiging’ voor hun eigen kinderen op scholen 

of in buurten. We hebben in Rotterdam 28 zwarte dochters, die op het HBO zaten, ingehuurd 

en die hebben in drie weken tijd vierhonderd zwarte moeders geïnterviewd. In een klein land 

als Nederland kunnen we elkaar bereiken en dat vormt een enorme kracht van dit land. 

Daar moeten we meer dan nu gebeurt op bouwen, ook als dat betekent dat het 

middenveld wordt opgeschud en uitgedund.  

 

Dan komt de derde stap: het veranderingsproces. Hoe doorbreken de witte boorden dat 

we-tegen-ze denken? Hoe zorgen we ervoor dat de ander zich serieus genomen voelt? 

Mensen zijn niet dom. Als ze drie keer hebben gemerkt dat er naar hen wordt geluisterd, 

gaan ze erin geloven en gaan ze meedenken. Er is een aantal voorbeelden van buurten of 

scholen waarin hoofdrolspelers hele ‘domme dingen’ doen, die eigenlijk niet kunnen omdat 

ze sterk afwijken van de dominerende constructen, maar ze doen het toch. Als het dan blijkt 

te werken, komt er beweging in zo’n buurt. Je hebt onorthodoxe trekkers nodig die tegen de 

normale constructen ingaan.  

 

De kunst van beweging maken – maatschappelijke vernieuwing - is gelegen in de 

aanpassing van de eigen witteboordenlogica, door open te staan voor de logica van de 

ander. Witte boorden denken en handelen dan als het ware kijkend door de ogen van de 

frontlijn. In het jargon heet dat frontlijnsturing en het biedt de basis waarop onorthodoxe 

trekkers aan de frontlijn in beweging gaan. Die blauwe boorden steken hun nek uit en nemen 

dus risico. Bijna onvermijdelijk geraakt een aantal van hen in de knel. Het bestuurlijke recept is 
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dan eenvoudig: ‘we’ doen dingen goed en ik doe dingen fout. Zoals een bewindspersoon 

politiek kan worden aangesproken op alle ‘fouten’ van een departement, zo dienen witte 

boorden rugdekking te geven aan ‘hun’ trekkers aan de frontlijn. Zij moeten weten dat als 

het fout gaat, iemand anders de schuld mede overneemt en ze niet alleen staan. Dan bloeit 

loyaliteit en vertrouwen en dat zijn de voorwaarden voor maatschappelijke verandering. Bij 

succes, volgen de anderen ook.  

 

Wenkend perspectief 

Kan dat werken? Ik heb zelf het geluk gehad een aantal van die ontwikkelingen van dichtbij 

mee te maken. Toen ik in 1982 op Milieu kwam in Den Haag was er een construct, dat als 

absolute waarheid werd gezien. Je had de milieubeweging aan de ene kant; die stond voor 

geitenharen sokken en was links. Aan de andere kant had je het bedrijfsleven, dat rechts was 

en een pak droeg. Dat praatte niet met elkaar: de logica’s schuurden te veel en het schoot 

ook niet zo erg op met het beleid. Toen zijn we met de convenantenbenadering gaan 

werken. We zeiden vanuit VROM: ‘Luister, wij gaan jullie rommel niet voor jullie opruimen, 

bedenk nou zelf de oplossing, want jullie kennen jullie eigen mogelijkheden en beperkingen 

ook veel beter dan wij’. DSM was een van de eerste bedrijven die daarin meeging. Toen 

kwamen er anderen en opeens ging het balletje rollen. Mensen begonnen mee te werken 

en met elkaar te praten.  

 

Toen ik in 1988 bij Natuurmonumenten kwam, wist je één ding zeker: natuur was tegen 

landbouw en vice versa. De boeren en de natuurliefhebbers hadden niets met elkaar. Maar 

ja, je kunt moeilijk van alles natuur maken en er een hek omheen zetten. Het moet in elkaar 

overvloeien en zo langzamerhand bleek ons dat het met veel boeren prima kersen eten kon 

zijn. Gerard Doornbos, de toenmalige voorzitter van LTO Nederland, en ik hebben op 

gegeven moment een tekst geschreven aan de kabinetsformateur, waarin we zeiden dat 

het platteland moet blijven bewegen. Vernieuwing van zowel het boerenbedrijf als een groot 

deel van onze cultuurnatuur is essentieel voor een goede langetermijn ontwikkeling. De 

kabinetsformateur nam het blind over. Wat moest hij anders? ‘Bien etonné, de se trouver 

ensemble’: het waren twee constructvijanden die opeens zeiden dat het bestaande 

construct niet meer voldeed en dat er een gezamenlijke oplossing nodig was. 

  

Meer recent, toen ik weer op het ministerie zat, had ik te maken met de wooncorporaties. 

Het breed gedeelde construct van corporatiedirecteuren was: die gasten willen allemaal 

fuseren, ze willen allemaal grote auto’s en het liefst een BMW, ze willen allemaal in het 

buitenland investeren en ze ondernemen allemaal gekke activiteiten - een landgoed als 

Zonnestraal kopen bijvoorbeeld - en als gevolg daarvan zien ze hun huurders niet meer. En 

dan heb je weer we-tegen-ze. Wat bleek nu? In de buurten deden veel corporaties allemaal 
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fantastische dingen, ook dingen die ze helemaal niet hoefden te doen. Is dat niet veel 

leuker, vroeg ik ze. Want waar ben je eigenlijk voor? Na de brutering – dan gaan we weer 

even terug naar Enneüs Heerma – moesten corporaties allemaal zo nodig vastgoed 

ontwikkelen. Toen hebben we als construct gezegd: die corporaties zijn allemaal 

projectontwikkelaars geworden en dat is slecht volk. En het bleek niet waar te zijn.  

De enige hoop die we hebben in die Vogelaarwijken is dat de corporaties de kar trekken. Zo 

simpel is het. Als zij het niet trekken, gebeurt er weinig; doen ze het wel, dan kan er wel iets 

moois opbloeien. Dat is een ander construct; dat zijn geen schurende, maar samengaande 

logica’s.  

 

Moraal 

Nederland zit vol goede mensen en die zeggen allemaal de juiste dingen. En dan gaan ze 

naar huis en gebeurt er niets. Sommige beleidsvraagstukken slepen zo al meer dan vijftien 

jaar voort. 

 

Ik opende er mijn betoog mee. Is het een reden tot wanhopen of cynisme? Verre van dat: 

de slepende beleidsvraagstukken vormen een serieuze uitdaging, maar de praktijk wijst ons 

de weg vooruit. Maatschappelijke vernieuwing is wel degelijk mogelijk, maar vraagt om een 

gerichte witte-boordeninspanning. Het antwoord is frontlijnsturing, het eigen tegenspel 

organiseren, de ander serieus nemen. Ik wens u, ons, daarom zeer veel constructieve 

onvrede!  

 

 

Commentaar 

 

door mr. Sadik Harchaoui 

 

Het is een hele eer om te mogen reageren op Pieter Winsemius. Ik ben in de eerste plaats 

een vervent lezer van de rapporten van de WRR.  Daarnaast zijn de verhalen van Pieter  

inderdaad geschreven vanuit het perspectief van een verhalenverteller. Dat spreekt mij heel 

erg aan, omdat de verhalenverteller nieuwsgierig is.  En het is juist de nieuwsgierigheid die 

langzamerhand uit de wetenschap verdwijnt,  terwijl voor creatieve oplossingen 

nieuwsgierigheid basaal is.  Maar, het is ook lastig reageren op Pieter, omdat hij vanuit 

verschillende perspectieven verschillende niveaus analyseert en tot een verhaal komt. Ik zal 

proberen mijn punten over inburgering en vroegtijdige schoolverlaters te verbinden met de 

door Pieter geschetste lijnen.   
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Definitiekwestie 

Zijn meest belangrijke lijn – en ik ben ontzettend blij dat hij daar vandaag veel nadruk op 

heeft gelegd – is die van de constructie. Je kunt ook zeggen de framing. Hoe framen wij 

maatschappelijke vraagstukken? In welk jargon spreken we daarover? Dat wordt licht 

veronachtzaamd. De wijze waarop we ergens over praten, bepaalt in hoge mate welke 

oplossingen er in het verschiet liggen. Ik zal een aantal voorbeelden geven.  

 

Als het gaat om inburgering is natuurlijk de grootste statistische constructie die van 

‘allochtoon’ versus ‘autochtoon’. Daar doen we een beetje geringschattend over. Ook bij 

Forum krijgt ik wel eens opmerkingen over:  ‘Wat loop je nu zo te zeuren, die problemen zijn er 

toch gewoon’. Ik ontken ook niet dat er problemen zijn. Ik ontken ook niet dat er veel 

Marokkaanse jongeren in de criminaliteit zitten, dat er een relatieve oververtegenwoordiging 

is. Of dat er sprake is van eerwraak en vrouwenbesnijdenis.  Ik ontken de problemen niet, 

integendeel.  

Maar wat zegt dat onderscheid allochtoon/autochtoon ons eigenlijk? Nou, eigenlijk niet zo 

heel veel, behalve dat de ouders van iemand elders zijn geboren. Nu is het interessant te 

constateren dat 50 procent van de niet-westerse allochtonen inmiddels tot de tweede 

generatie behoort. Een zeer groot gedeelte daarvan is in Nederland geboren.  Dus die groep 

is per definitie niet afkomstig van elders. Die is van hier afkomstig, dus in de definitie zouden 

ze autochtoon moeten heten. Het voelt wat gek, maar ik maak de definitie niet, dat is de 

gangbare definitie. Of je bent van elders afkomstig, dan ben je een allochtoon, of je bent 

hier geboren en dan ben je een autochtoon. Dat levert onduidelijkheid op, dus ook hierop  

hebben de statistici wat bedacht: ze zijn de tweede generatie ook als allochtoon gaan 

registreren in de CBS bestanden.  

Ondertussen bewegen we ons zo langzamerhand naar de derde generatie. Om een 

misverstand op te ruimen:  zoveel derde generatie is er nog niet in Nederland. Nederland 

heeft een uiterst korte migratiegeschiedenis. Hooguit een aantal derde generatie Molukse 

Nederlanders. Voor het overige dus vooral tweede generatie: kinderen van migranten. Nog 

voor we weten of dit onderscheid ook daadwerkelijk een probleem oplost, zie je echter in de 

politiek al de discussie of we de derde generatie niet zouden moeten registreren. Dan weet 

mijn zoontje van anderhalf straks dat zijn opa in Marokko is geboren en dat hij daarom een 

allochtoon is. Nou, mooi. Dat is dus zo’n constructie waar – ook als je er goed over nadenkt -  

geen redelijk argument voor is te bedenken.  Ten eerste is de constructie geen adequate 

beschrijving van de werkelijkheid, want die mensen zijn hier geboren en niet daar. Punt. Ten 

tweede wordt vaak gezegd dat het ons  zicht geeft op de problemen. Welke ongetemde 

problemen hebben we nu eigenlijk opgelost door de etnische registratie? Onzin dus, het 

versluiert juist de problemen. De constructie van een etnisch of cultureel probleem, komt 

namelijk los te staan van de feitelijkheid, en het feit is dat we te maken hebben met 
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Nederlandse problemen in de Nederlandse context.  Tot slot laat het een mateloze industrie 

in stand die zeer gebaat is bij dat onderscheid. Ik kom daar straks nog op terug.  

 

Polarisatie 

Er is ook nog een aantal andere constructies die meer te maken hebben met verschillende 

beleidsdomeinen. De mooiste vind ik altijd nog die van de polarisatie en radicalisering. Wij 

hebben tegenwoordig een beleidsdirectie die ‘Polarisatie en Radicalisering’ heet. Wat 

vroeger een vechtpartij was op de kermis van Tilburg – die is daar nogal befaamd om, soms 

ook om de etnische vechtpartijtjes – dat was toen een vechtpartijtje op de kermis, maar dat 

heet nu polarisatie. Dat kun je dus turven en als je dat heel goed doet, kun je het ook 

benchmarken met Den Helder of Dokkum. Dat is dus heel interessant. Door deze 

bureaucratische manier van benoemen en meten hebben we opeens een gigantisch 

probleem van polarisatie in onze samenleving.  Eenvoudigweg door het verhangen van 

etiketten. En dus worden er boeken vol geschreven over hoe omvangrijk die polarisatie wel is. 

Terwijl niemand zich realiseert dat polarisatie als zodanig niet goed of fout hoeft te zijn. Wat is 

polarisatie? Welke vormen zijn goed of fout? Deze vragen passen niet in het huidige vertoog. 

Een democratie is immers niet denkbaar zonder polarisatie.  Dat zou toch wel een heel suffe 

democratie zijn. Het gaat natuurlijk om polariseren in de sfeer van ‘we’ en ‘ze’, wat Pieter zei. 

Over groepstegenstellingen en niet relevante groepskenmerken die worden uitvergroot om 

daar uiteindelijk een politiek doel mee te bereiken. Dat is misschien een vorm van polarisatie 

die we met zijn allen niet zouden willen, maar benoem het dan ook zo specifiek. Ga niet 

opeens een heel breed fenomeen bestempelen als maatschappelijk probleem en ook nog 

eens koppelen met een nog groter maatschappelijk probleem, dat van de radicalisering. 

Wie kan tegen beleid zijn op polarisatie als dat radicalisering vermindert, en daarmee 

extremisme en wie weet zelf terroristische aanslagen voorkomt? Maar het blijf een gelaagd 

verschijnsel. Wij hebben gelukkig een redelijk goed werkend apparaat van politie, 

veiligheidsdiensten en noem maar op. De aanslagen zijn gelukkig beperkt gebleven.  Dus of 

onze organen werken uitstekend en dan moeten we ze ook eren en waarderen, of we 

hebben kwantitatief het probleem minder dan we suggereren.  Maar wie gaat dat zeggen in 

de huidige tijdgeest? Dat we kwantitatief de omvang van de radicalisering misschien wel 

overschatten. Ik leg daar vaak de nadruk op – en dat is niet om het probleem te 

bagatelliseren, want ik was de eerste in Nederland, samen met wijlen Frank Buijs, die in 2002 

de woorden radicalisering, rekrutering en terrorisme met elkaar heeft verbonden – maar ik 

denk inderdaad dat we kwantitatief dat probleem overschatten en daardoor kwalitatief 

onderschatten. Je gooit immers alles op één hoop, plakt daar het etiket ‘radicalisering’ op en 

daarmee open je voor jezelf de weg om een checklist te kunnen bedenken, waarmee je de 

verantwoordelijkheid kunt wegschuiven naar politie of waar dan ook. Vervolgens komt de  

benchmark als logica om de hoek. En dan is de stap naar evidence based beleid klein. Dat is 
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het beleidmatige gevolg van de constructie. Nu al wordt onbedoeld in de overheid, het 

bestuur en het maatschappelijk middenveld een proces ingebouwd om de 

verantwoordelijkheid te kunnen ontlopen. Nu is de groep nog heel klein; je kunt er 

rechtstreeks op af. Straks wordt hij heel groot en dan weten we niet meer wie waarvoor 

verantwoordelijk is en kunnen we ons weer verschuilen achter grote organen die hun werk 

niet doen.  

 

Hypes en machotaal 

Wat dacht u van de strijd om het slachtofferschap? Een uiterst effectieve constructie. Je kunt 

veel van Wilders zeggen, maar inmiddels praat elke fatsoenlijke minister of journalist over 

‘straatterreur’. Dat is heel interessant. Straatterreur. Moet u eens even op u laten inwerken 

wat terreur normaliter betekent. Zo praten wij dus inderdaad over jonge mensen in het 

publieke domein. Dat zijn straatterroristen.  U moet daarbij weten dat het merendeel van die 

straatterroristen ook ernstige psychiatrische problemen heeft. Het merendeel daarvan is 

gewoon gestoord. We weten al jaren lang dat schizofrenie bij Marokkaanse jongeren in 

Amsterdam zes tot zeven keer vaker voorkomt als in andere groepen. Dus die groep in 

Slotervaart, die gigantische problemen veroorzaakt – wat inderdaad zo is en daar moeten 

we natuurlijk ook alles op alles zetten om dat te minimaliseren – daarvan weten we dat die in 

hoge mate psychisch gestoord is. Als je het gedragsprobleem wilt oplossen, zul  je op enig 

moment toch moeten overgaan tot behandeling.  Maar krijgen ze die ook op enig moment? 

Nee, omdat wij het als samenleving heel moeilijk vinden juist die jongeren als schizofreen te 

zien. Wij zien ze liever als crimineel die je gewoon hard moet aanpakken. Dan krijg je 

inderdaad het jargon waar Pieter Winsemius het net over had: opsluiten en terugsturen. Dat is 

de machotaal. Het wordt al een stuk ingewikkelder in het geval van een man als Bilal B., die 

dat politiebureau inliep met een mes en een politieagent verwondde en werd 

neergeschoten. Voor de publieke opinie was dat de zoveelste crimineel in Slotervaart, 

ministers bij Pauw & Witteman en hup, daar gaan we weer. Maar niemand realiseert zich dat 

de ouders, ondanks het feit dat ze misschien niet zo goed Nederlands spraken, er meermalen 

op hebben aangedrongen om die jongen opgenomen te houden. Dat de zus van die 

jongen bezwaar heeft aangetekend tegen zijn vrijlating, omdat zij vond dat hij een gevaar 

was voor zichzelf en zijn omgeving. Zijn ouders en familie verloren dus het gevecht om de 

framing, de constructie. Hebben we te maken met een schizofreen en moeten we als 

instituten alles op alles zetten om die jongen behandeld te krijgen zodat hij in de toekomst 

geen gevaar meer is voor zichzelf en anderen, of gaan we de andere kant op, waarin we 

hem bestempelen als crimineel en daarmee klaar? Dat laatste hebben we gedaan.  

 

Ik kan moeiteloos de komende drie uur vullen met vergelijkbare voorbeelden. Wist u 

bijvoorbeeld dat van de Marokkaanse jongeren op het vmbo en mbo,  67 procent 
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mantelzorg verricht, variërend van hulp bij het invullen van formulieren voor medicijnen, 

verzorgen van demente ouders tot tolken. En dat in een situatie waarin die jongens en 

meisjes het al ontzettend moeilijk hebben zich op zo’n opleiding te handhaven door de 

problematiek die Pieter daarnet al schetste. Dat is feitelijke informatie die niet doordruppelt, 

omdat wij jonge mensen gewoon niet zien als mantelzorgers, maar ze zijn het soms wel.   

 

De destructieve werking van de constructie laat zich mooi illustreren aan de hand van de 

gebeurtenissen in Gouda. Een ritueel van burgemeester en vier ministers, waarvan volgens 

mij twee programmaministers, die bij elkaar aanschoven in Den Haag om eens en voor altijd 

de problematiek in Gouda te gaan oplossen. Nu ken ik Gouda goed en ik geef meteen toe 

dat het inderdaad een hele vervelende wijk is. De armoede is gigantisch en de overlast van 

Marokkaanse jongeren in die wijk is evident.  Maar wat is nu de essentie van het probleem in 

Gouda? Er zijn jonge mensen, die zich aan niemand storen, ook niet aan Marokkanen in hun 

wijk - daar hebben ze ook maling aan. Het is de facto een criminaliteitsprobleem, maar het 

wordt gedefinieerd als een integratieprobleem. Dus worden uitspraken van mevrouw 

Vogelaar verwacht. Het wordt gedefinieerd als een jeugdprobleem en dus moet minister 

Rouvoet wat zeggen. Maar wat hebben deze programmaministers eigenlijk te bieden? 

Helemaal niets, want het is gewoon een criminaliteitsprobleem. Wat zeggen die 

burgemeesters? We willen meer bevoegdheden. Nou, prima, wat hebt u nodig? Met de 

campussen – het heet tegenwoordig geen prepcamps meer, dus wat dat betreft hebben ze 

al goed geluisterd naar Pieter– is Rouvoet al druk bezig. De extra wijkagenten van minister Ter 

Horst waren al beloofd in het coalitieakkoord. Ze zijn er echter nog niet, ook al herhaal je de 

noodzaak daarvan na elk incident. Er zijn vier toezeggingen gedaan en de enige toezegging 

die nieuw was, was die van Hirsch Ballin: zes extra rechercheurs voor de politie Holland 

Midden. Dat is wel heel gek, want in dit land werken we met prestatieconvenanten met de 

politie en die extra rechercheurs hadden daar op basis van prioritering allang moeten zijn. 

Wat is hier nu eigenlijk gebeurd? Er is een aantal burgemeesters die bestuurlijk gezien het 

momentum heeft aangegrepen. Opeens had zelfs Nijmegen een Marokkanen probleem! 

Dat laatste durf ik te betwisten en in Ede zijn het er echt maar negentien die de grootste 

problemen veroorzaken. Ik hoop niet dat er iemand in de zaal uit Ede komt, maar Ede is 

geen geschikte gemeente om problemen op te lossen. Dat moet ook maar gezegd worden. 

Het maakt niet uit of om Marokkanen gaat of Antilianen, dat lukt die gemeente gewoon niet.  

En daaraan liggen fundamentele oorzaken achter, die in de publieke opinie zelden worden 

genoemd, zoals de kwaliteit van het ambtenarenapparaat of het bestuur.  Maar goed, 

opeens hadden al die gemeenten een gigantisch probleem. Maar er is helemaal niemand 

die zich afvraagt: wat is nou eigenlijk het probleem? Wat is nou eigenlijk de kwestie? Hoe 

groot is het probleem? En dan niet in percentages, want dan komt Thom de Graaff en zegt: 

‘Ja, de relatieve oververtegenwoordiging bij mij is wel twintig procent’. Ja, dat klinkt heel 
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groot, maar om hoeveel gezinnen gaat het dan? Die getallen blijken dan reuze mee te 

vallen, ‘ze zijn te temmen’. Hier wordt via de hype de industrie in leven gehouden: er is een 

hype, de media springen erbovenop en in de huidige tijdgeest moet je in oneliners en 

soundbites, kortom in machotaal, daar wat van vinden. De burgemeesters en wethouders 

kunnen daar geen tegenwicht aan geven. Er volgen brieven, waar de ministers ook geen 

tegenwicht aan kunnen geven en het gevolg is dat men maar wat roept. Als je gewoon heel 

eerlijk kijkt, gebeurt er helemaal niets. Waarom vind ik dat zo vervelend?  

 

Wat er gebeurt, is dat op de lange termijn het vertrouwen van burgers nog verder geschaad 

wordt. Burgers zien op televisie krachtige en daadkrachtige ministers en andere bestuurders, 

en denken dat de problemen in Gouda volgend jaar navenant minder zullen zijn. Maar dat 

zal echt niet het geval zijn. Ook niet in Ede, ook niet in Nijmegen of elders.  De echte 

problemen worden niet aangepakt omdat de analyse niet deugt of onvolkomen is. Door 

deze manier van handelen, door het in stand houden van deze rituelen, deze 

symboolpolitiek wordt het vertrouwen van burgers in de politiek, dat op de lange termijn 

nodig is, ondermijnd.  Het SCP heeft daar recent nog over gerapporteerd als de grote trend: 

de rappe ontwikkeling van een high trust society naar een low trust society.  En dat is echt 

een fundamenteel probleem.  

 

Rode veters in Dokkum 

U weet dat Donner ook eens geld heeft uitgetrokken voor de Marokkaanse 

jeugdproblematiek.  De zogenaamde Donner-gelden. Van de vier (G4-)gemeenten zijn er 

twee gemeenten die twee jaar na dato nog geen cent hebben uitgegeven. Ik zeg dit 

zonder enige vorm van cynisme, maar het gesprek gaat hier gewoon nooit over.  

Het lijkt een taboe dat we instellingen die op deze manier met heftige maatschappelijke 

vraagstukken omgaan, zo makkelijk weg laten komen. Wat doen we dan? We gebruiken ook 

machotaal. Ik heb wel eens tegen Ivo Opstelten gezegd: ‘Als jij er niet meer uitkomt met de 

politie, de jeugdzorg en de Raad voor Kinderbescherming, en als zelfs de ME het niet in het 

gareel krijgt, dan kom ik wel als Marokkaan en dan los ik het wel even voor je op.' Dan loop ik 

daar door die wijk en zeg ik ‘Youssef, niet meer doen hoor’. En dan doet Youssef het ook niet 

meer en laat hij die € 10.000,-  die hij per week verdient met drugssmokkel gewoon gaan. Er is 

tenslotte een Marokkaan die dat in het publieke domein tegen hem heeft gezegd. Collectief 

trappen wij daar in dit land in en dat noemen we dan ‘eigen verantwoordelijkheid’. Het is nu 

tijd dat de gemeenschappen zelf het heft in handen nemen, wordt er dan gezegd. Dat is 

toch een grote illusie! Stel dat ik u vraag om datzelfde te doen in Dokkum, waar een aantal 

jongeren rode veters in hun schoenen doet als ze allochtonen in elkaar hebben getrapt. U 

moet dan Karel even aanspreken dat hij dat de volgende keer niet meer doet. Dat gaat niet 

en dat voelt iedereen aan, maar in de publieke opinie houden we gewoon vol dat het op 
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deze wijze kan werken. Net zoals we volhouden dat inburgering voor oudkomers heel goed 

is, terwijl, als je er economisch naar kijkt, het van de zotte is dat je zoveel geld inzet op 

oudkomers, waarvan je weet dat die in aantallen steeds meer afnemen. En dat terwijl de 

tweede en derde generatie voor de economische versnelling veel belangrijker is. Dus als ik 

mocht kiezen zou ik al dat geld zetten op die tweede en derde generatie, omdat het 

maatschappelijk rendement daarvan veel groter is. Dan heb ik het niet eens over de 

taalobsessie, want in Rotterdam wordt natuurlijk ook gewoon Chinees gedoceerd. Rotterdam 

vindt het geweldig als die inwoners ook een beetje Turks praten, want dan kunnen ze 

makkelijk handelen met Turkije. En het is fantastisch als ze ook een beetje Arabisch spreken, 

want dan kunnen ze naar Dubai voor een bedrijfsbezoek.  Zie maar, naar aanleiding van de 

kredietcrises, hoe belangrijk het is dat je Arabisch sprekende mannen in je bedrijf hebt 

werken. Dus je kunt er op een andere manier naar kijken.  

Ik heb de cijfers opgezocht over voortijdig schoolverlaten en inburgering. De laatste stand 

van zaken, ook met betrekking tot allochtonen. Het wordt er niet beter op. Maar wat wel 

interessant is bij de inburgering, is dat het aantal mensen dat via de vrijwillige lijn inburgert 

vrijwel gelijk is aan het aantal mensen dat via de verplichte weg inburgert. Hier hebben we 

het grootste probleem te pakken dat ook te maken heeft met framing. Het moest verplicht, 

het moest symbolisch, het moest via de machotaal. Als destijds was besloten om al het geld 

te investeren in het wegwerken van de wachtlijsten, dan garandeer ik u dat er nu veel meer 

mensen waren ingeburgerd. Alleen het paste niet in de tijdgeest. Dus ik herken absoluut wat 

Pieter Winsemius naar voren brengt over die logica, over die constructen, over die groupthink 

en over het feit hoe dat het slechtste uitpakt voor de meest ingewikkelde doelgroep. Helaas 

veranderen programmaministers daar helemaal niets aan. Ik weet niet of u wel eens de 

moeite hebt genomen de begroting te lezen. Dat moet u een keer doen als u een lange 

vakantie heeft. Dan neemt u de begroting van Ella Vogelaar of André Rouvoet, want die 

doen aan samenhang en coördinatie. Neem schooluitval, dan staat er: zie begroting sociale 

zaken en werkgelegenheid of zie begroting OC&W. Als je dan in de begroting van OC&W 

kijkt, is er niets over terug te vinden. Het is weer een amalgaam van alles en nog wat. Dus 

programmaministers lossen de slepende kwesties ook niet op. In tegendeel, het leidt er 

misschien wel toe dat de andere departementen meer in de gelegenheid worden gesteld 

om achterover te hangen. Want ja, met zoveel ministers heb je zoveel tijd nodig voor 

afstemmingsoverleg en coördinatie, dan ben je zo twee jaar verder. 

 

Beste stuurlui staan aan wal 

Ik ga naar een afronding toe. Die frontlijnsturing van Pieter houdt mij wel bezig. Ik  ben er nog 

niet uit. Want als frontlijnsturing betekent dat mensen overal maar in huizen van anderen naar 

binnen mogen gaan − dat is ook een opvatting over frontlijnsturing − dan wil ik daar nog wel 

eens de rechtsstatelijke beginselen tegenaan houden, die mij erg dierbaar zijn. Maar als met 
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frontlijnsturing wordt bedoeld dat je de mensen in de frontlijn waardeert en dat je inderdaad 

ook goed naar ze luistert en het goede overneemt, dan ben ik daar zeer voor.  

 

Ik wil tot slot op twee problemen wijzen die er altijd zijn. Het eerste is dat de beste mensen in 

de frontlijn bijna altijd tijdelijke contracten hebben, omdat ze worden binnengehaald via de 

projectencarrousel. Ze moeten als eersten vertrekken en op dat moment hangt men weer 

aan de bel met het verzoek om meer bevoegdheden of meer geld. Het is een vrij structureel 

probleem. De beste mensen, de onorthodoxe mensen die even op de fiets stappen en naar 

Ahmed toegang om even met zijn ouders te praten − dat wordt namelijk niet via de 

outputsturing gefinancierd, want dan moet je een rapport schrijven − dat zijn de mensen die 

het eerste weg zijn. We moeten dit probleem oplossen als we het gewicht willen toekennen 

aan die frontlijnsturing. En tot slot − u heeft daar ongetwijfeld heel veel mee te maken − 

hebben we nog het probleem van de aanbesteding. De goede mensen winnen nooit de 

aanbestedingen. Ik heb nu een paar voorbeelden gezien van dingen die worden 

aanbesteed op wijkniveau − dat is ook zo´n hype. Dan blijkt dat het de financiële mensen zijn 

die beslissen wie de aanbesteding wint. Moet u zich voorstellen: radicalisering, dat wij de 

publieke opinie verbinden met het voorkomen van terrorisme, daarover wordt besloten door 

financiële mensen! Ik zeg dat, omdat ik nu heel veel voorbeelden heb gezien van 

organisaties die volgens mij hele goede mensen hebben om dit soort problemen aan te 

pakken structureel verliezen van de bureaus die voor het aanbestedingstraject hebben 

doorgeleerd. Want het is wel een competentie hoor, het winnen van 

aanbestedingsprocedures! 

 
 


