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In oktober 2008 ontwaakten we ruw uit de neo-liberale droom waarin we
sinds 1989 verzonken waren. We droomden dat zelfzucht en eigenbelang
als door een toverstaf waren omgetoverd tot altruïsme en algemeen
belang. We meenden dat we de publieke zaak niet beter konden dienen
dan door aan ons egoïsme zoveel mogelijk ruim baan te geven, we meen-
den dat wat ons eigenbelang diende ook in het publieke belang zou zijn.

Maar dat was nooit meer dan een droom. Want het eigen belang en het
publieke belang zijn twee echt geheel verschillende werelden. Tussen die
beiden ligt het domein van de rechtvaardigheid; het is de vraag naar de
rechtvaardigheid die ons leert hoe je van de een naar de ander kunt
komen. Er is dus wel degelijk een brug tussen het eigen en het algemeen
belang. Maar dat is een heel smalle brug: een brug die zo smal is als het
begrip van de rechtvaardigheid. Een andere brug is er niet. Dat is een
inzicht zo oud als de weg naar Rome.

Inderdaad, de Romeinse rechtsgeleerde Ulpianus maakte al rond 200 na
Christus het onderscheid tussen staat en samenleving, tussen publiek en
privaat belang. Dat zijn twee heel verschillende universa, ieder met hun
eigen waarden en met hun eigen logica. In de samenleving heb je de waar-
den aardigheid en eigenbelang. De logica achter die beide waarden is dat je
door aardig te zijn het eigenbelang dient. Hufterigheid breekt je vroeger
of later op. De markt – of beter: de Adam Smith van de ‘invisible hand’ –
heeft dat ontdekt; en iedere bakker en slager weet dat het hemzelf
opbreekt als hij niet aardig is tegen zijn klanten. Want die gaan dan naar
een aardiger bakker of slager.

Rechtvaardigheid en het algemeen belang zijn de waarden van de Staat.
De logica achter die beide waarden is dat het algemeen belang rechtvaar-
digheid vereist. Krijgt het eigen, of het private belang in de Staat de over-



hand, dan is het met de rechtvaardigheid gedaan. Dan krijg je corruptie,
omkoopbaarheid, bedrog, oplichting; kortom, onrechtvaardigheid.

De rechtvaardigheid en het algemeen belang van de Staat staan daarom
radicaal tegenover de aardigheid en het private belang in de samenleving.
Dat moet je niet door elkaar gaan gooien. Rechtvaardigheid is een grote
deugd. Maar een bedrijf dat rechtvaardigheid nastreeft, zit meteen al met
het probleem dat winst dan bedrog is van de klant. Winst mag dan eigen-
lijk niet. Aardigheid is ook een grote deugd. Maar een Staat die aardigheid
nastreeft, zit meteen met het probleem van belastingen, strafrecht en de
noodzaak om zijn burgers soms de oorlog in te sturen. Allemaal zeer
onaardige dingen.

Nu leven wij in een tijd waarin die waarden van aardigheid en eigen-
belang herontdekt werden. We waren erg bezig geweest met de Staat, met
rechtvaardigheid en het algemeen belang. Maar dat resulteerde in toren-
hoge belastingen, hoge premies voor de volksverzekeringen – en ga zo
maar door. En of dat allemaal de rechtvaardigheid en het algemeen belang
diende, daar kon je je gerede twijfels over hebben.

Dat maakte die waarden van de samenleving ineens heel erg aantrekkelijk.
Aardigheid en eigenbelang! Wat wil je nog meer? Iedereen is aardig tegen
elkaar en we worden er allemaal nog beter van ook! Is dat niet de sociale en
politieke Steen der Wijzen waar we altijd naar zochten? Dat we daar niet
eerder aan gedacht hebben! Weg dus met rechtvaardigheid en eigenbe-
lang en met dat eeuwige getob met dure, inefficiënte en onhebbelijke
ambtenaren. Weg dus met de Staat!

Weg met de Staat? Maar hoe zit het dan met rechtvaardigheid en het alge-
meen belang? Hoeven er dan geen belastingen en premies meer betaald te
worden, schaffen we het strafrecht af, evenals de politie en het leger? Ja,
dat lijkt toch ook weer niet zo’n goed idee. Dus wat nu?

Zonder daar heel diep over na te denken (want dat is moeilijk), kwamen
we toen op de ingenieuze gedachte: laten we nu gewoon net doen alsof de
Staat een onderdeel van de samenleving is geworden en alsof de waarden
van aardigheid en eigenbelang daar even allesbepalend zijn als in samenle-
ving en markt. We willen dus een aardige Staat die ook het eigenbelang
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dient. Het vervelende is alleen dat er niets aardigs is aan belasting en pre-
mies betalen en al helemaal niet valt in te zien dat je daarmee je eigenbe-
lang dient. In die impasse ontstond het idee van de burger als klant. Als de
buitenkant van de overheid, het dunne randje dat met de burger in direct
contact komt, nu maar een beetje aardig en vriendelijk is tegenover de
burger, dan lijkt het toch net alsof we de waarden van de Staat inwis-
selden voor die van samenleving en markt.

Maar dat is natuurlijk boerenbedrog want achter dat zo dunne randje gaat
een heel andere realiteit schuil: de realiteit dat de overheid geen bedrijf is
en de burger geen klant.

Natuurlijk is een efficiënte overheid prachtig; natuurlijk worden we graag
te woord gestaan door aardige en behulpzame ambtenaren in plaats van
door ongeïnteresseerde lomperikken. En het is prachtig als onze bestuur-
deren dat zoveel mogelijk nastreven. Maar hou op met die neoliberale
flauwekul over de burger als klant en de Staat als een bedrijf, want dan
bestaat de kans dat mensen dat nog gaan geloven ook. En dan is het gedaan
met rechtvaardigheid en het algemeen belang. Dit boek toont wat er mis-
ging toen zowel staat als burger zijn gaan geloven dat de burger een klant
is en de overheid een bedrijf. Het is in het belang van zowel burger als
staat dat we zo snel mogelijk afstappen van dat heel verkeerde idee. In dit
boek wordt dat kort en krachtig verwoord door Simon Veenstra, adviseur
bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI):

„Een burger is geen klant. De overheid is niet een organisatie die
klanten moet bedienen. De overheid is er voor het algemeen nut en
niet voor U als burger. Dat is een wezenlijk verschil tussen publieke
en private organisaties.”

Korter en duidelijker kan men het niet zeggen. De leuze van ‘de burger als
klant’ verspreidt de geur van corruptie en omkoopbaarheid en reduceert
het publieke belang tot de wereld van de private belangen. Maar de recht-
vaardigheid en het algemeen belang behoren altijd in te staan tussen de
burger en de ambtenaar. De beiden voorkomen dat dat contact tussen bur-
ger en ambtenaar het karakter krijgt van een onderonsje tussen de zaken-
man en zijn klant.

De lastige burger
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Dit soort van heel elementaire zaken zijn we de laatste neo-liberale jaren
kwijt geraakt. Steven de Jongs De Lastige Burger is daarom een even wel-
kome als onmisbare gids om de weg weer terug te vinden naar het juiste
contact tussen staat en burger, tussen ambtenaar en burger. Laten we ons
daarom de lessen van dit boek eigen maken!

Frank Ankersmit
Hoogleraar Theoretische en Intellectuele Geschiedenis (RUG)
Auteur van De tien plagen van de staat
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‘Ik heb alleen een winkelbel’

In het lied ‘De Buurtsuper’ uit 1995 – met bijhorende sketches – persi-
fleerde de grote volkskomiek André van Duin op treffende wijze de kleine
kruidenier. Van Duin was allervriendelijkst tegen zijn klanten, fanta-
seerde bij elke klantvraag een uitgebreid assortiment, maar viel keer op
keer door de mand. Van Duin was servicegericht, maar kon – hoe graag hij
ook wilde – geen echte service bieden. „Ik heb alleen een winkelbel”, zo
verontschuldigde hij zich met een glimlach.

13 jaar later moeten we constateren dat Van Duin niet zozeer de kleine
kruidenier persifleerde, als wel de moderne ambtenaar. De ambtenaar die
de burger op het voetstuk van de klant heeft gehesen, maar uiteindelijk –
net als Van Duin – vooral ‘nee’ moet verkopen. De moderne ambtenaar
blijkt degene die, als het erop aan komt, alleen maar een winkelbel heeft.

En toch houden burgers, met enige tegenzin, de moed erin. Dag in dag uit
stappen zij met te hoge verwachtingen het gemeentehuis binnen, en
gedragen zich als klanten die bij de Media Markt een flatscreen-tv gaan
kopen. Maar waar de sketch van André van Duin eindigt in een vrolijk
„Goeiemorgen. Goeiemiddag.”-refrein, daar vliegen de burger en de
ambtenaar elkaar in de haren. ‘Nee’ wordt verkocht, maar niet getole-
reerd. Deze tragische werkelijkheid is het onderzoeksobject van dit boek.
Voorafgaand aan het schrijven heb ik ambtenaren gevraagd een klachten-
brief aan de burger te schrijven. De omgekeerde wereld dus. Deze brieven
en het debat dat tussen ambtenaren en burgers losbarstte op www.last-
vandeburger.nl bracht de schaduweffecten van het klantdenken in de
publieke sector op een confronterende manier voor het voetlicht.

Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. In de woorden van meneer De
Vries, een boze bezoeker van www.lastvandeburger.nl: „Het is een grote
schande dat ambtenaren klagen over hun klanten. Men moet zich eens



realiseren wie hen betaalt, voordat men klaagt. Ik schaam me dat er in dit
land mensen werken die spugen op de hand die hen voedt.”

Inderdaad, ook dit boek gaat veelvuldig in tegen de heersende opvatting
dat de publieke zaak een markt en de burger een klant is. Een opvatting
die burgers en ambtenaren met elkaar delen, en die tegelijkertijd vaak
nodeloos polariseert. Die polarisatie is soms nodig om de dienstverlenende
ambtenaar scherp te houden, maar kan – zoals zal blijken uit de analyse
van het debat – ook negatieve gevolgen hebben. De ondertitel – Dienst-
verlening in een tijd van ontbrekend burgerschap – geeft wat dat betreft
haarfijn aan wat ik hiermee bedoel. Daarom ben ik in dit boek vooral ook
kritisch naar de burger zelf. Niet zozeer omdat ik wil moraliseren, maar
vooral omdat burger en overheid twee kanten van de zelfde medaille zijn,
namelijk de samenleving.

Dat klinkt vaag, en dat is helaas het ook. Zo zuiver de marktwerking is, zo
ongrijpbaar zijn de waarden die het burgerschap vormgeven. Wat burger-
schap precies is, en hoe dat ingepast moet worden in de publieke dienst-
verlening, kan ik u niet precies vertellen. Daarom maak ik u in hoofdstuk
5 deelgenoot van mijn eigen zoektocht naar burgerschap. Zo ben ik te rade
gegaan bij de klassieken, heb ik mijn oren en ogen opengezet in eetcafés en
ben ik wezen shoppen in moderne literatuur als De infantiele consument en
De tien plagen van de staat. Gedurende die tocht heb ik geprobeerd ver-
banden te leggen tussen de gemeenschapszin die ik waarnam in de brasse-
rie van Berkel en Rodenrijs en de financiële crisis die overwaait uit Wall
Street.

De lastige burger – Dienstverlening in een tijd van ontbrekend burgerschap
pretendeert echter niet wetenschappelijk te zijn. De harde onderzoeks-
resultaten zijn vrijwel uitsluitend gebaseerd op 64 ingezonden ambtena-
renbrieven en 1717 reacties van voornamelijk burgers. De rest zijn ge-
dachtegangen, waaruit ik mijn eigen conclusies trek.

Zogezegd is dit boek – net als de site – een discussiestuk, een poging om
het maatschappelijk debat over burgerschap en klantdenken bij de over-
heid te voeden. Veel dank gaat daarom uit naar de mopperende burgers en
dappere ambtenaren die op de site gereageerd hebben. Zonder hen had dit
boek geen waarde.
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Waar ik enorm veel aan heb gehad zijn de beleidsmakers van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken. De wijze waarop zij mij betrokken bij interne
discussies, lieten meedenken over de uitdagingen waar zij voor staan,
inzage gaven in nota’s, maakte korte metten met mijn vooroordeel dat het
ministerie gesloten en ontoegankelijk is voor burgers. Zij hebben mij echt
aan het denken gezet, en gaven tegenspraak wanneer ik als bemoeizuch-
tige burger weer eens een onbehouwen conclusie trok.

De grootste dank ben ik verschuldigd aan Albert Jan Kruiter. Zonder hem
zou de website www.lastvandeburger.nl tot niet meer uitgegroeid zijn
dan een flauwe internetgrap. Kruiter, een onafhankelijk bestuurskundige,
duidde ook het debat dat op de website losbarstte. Hij is de bedenker van
de kreet ‘U moet mijn algemeen belang behartigen’ en veel van zijn uit-
spraken komen letterlijk terug in dit boek, met name in hoofdstuk 2. Krui-
ter, momenteel aan het promoveren op hoe de overheid lastige burgers
creëert, is ook het brein achter de conclusies in dit boek. Onze correspon-
dentie over dit project ving aan in de lente van 2006. Ruim twee jaar later,
op een terras aan het Weena in Rotterdam, gooide hij het standaardwerk
over democratie van de Franse denker Alexis de Tocqueville (1805-1859)
op tafel. „Er gaat hier iets grondig mis”, baste hij.

Met die zorg zou ik deze proloog graag willen afsluiten en dit boek begin-
nen.

Steven de Jong
Rotterdam, november 2008

De lastige burger
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In NRC Handelsblad van 20 september 2008 zijn de
resultaten bekendgemaakt

Door burgers structureel als klant te benaderen, wekken ambtenaren de
indruk dat burgers zich ook als klant kunnen gedragen. En dat doen zij
dan ook.

‘Indien u een bezoek brengt aan de balies van de gemeentewinkel, wordt u
binnen twintig minuten geholpen.’ ‘Als een termijn niet wordt gehaald, is
afgesproken dat de burger een genoegdoening krijgt in de vorm van een
geschenkenbon dan wel een bos bloemen.’

Het bestaan van dit soort teksten, afkomstig uit gemeentelijke folders, zal
u niet verbazen. Immers, de klantgerichtheid van de overheid is overal.
Wandel een willekeurig gemeentehuis in en u wordt aangesproken als
klant. Op informatieborden, in brochures, op het ticket met uw volgnum-
mer. De uitkeringsgerechtigde is tegenwoordig klant van de sociale
dienst, de hulpbehoevende een klant van de zorgverlener, en de snel-
heidsovertreder een klant van het Justitieel Incassobureau.

Prima toch, die klantgerichtheid? Helaas niet. Door burgers structureel als
klant te benaderen, wekken ambtenaren de indruk dat burgers zich ook
als klant kunnen gedragen. En dat doen zij dan ook. Burgers gedragen zich
aan het overheidsloket alsof ze een flatscreen bij de Media Markt komen
uitzoeken. Die parallel stopt echter abrupt zodra de ware aard van de
overheid en haar dienaren duidelijk wordt: het behartigen van het collec-
tieve belang.

De gewekte verwachtingen stroken dus niet met de werkelijkheid.
Gevolg: woede bij de burger. Veel woede. In 2006 sloeg een man met een
moker tientallen ruiten van het stadhuis van Lelystad aan diggelen. Hij
had een conflict met de gemeente. In juni 2008 gijzelde een bewapende



café-eigenaar uit Almelo een wethouder uit onvrede met het gemeentelijk
besluit om zijn café te sluiten. En eerder die maand bewerkte een man in
het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) van Delft computers, bureaus
en deuren. Met een bijl.

Deze woede staat niet op zich. Zij hangt in elk geval deels samen met de
boodschap van de overheid: de burger is koning. De overheid is dus het
slachtoffer van haar eigen klantgerichtheid.

Om dat boemerangeffect aan te tonen, heb ik een kleine twee jaar geleden
een website opgericht waarop ambtenaren hun klachten over de verwor-
den burger kunnen melden: www.lastvandeburger.nl. De prognose was
dat uit de klachten zou blijken dat burgers er te veel van uitgaan dat zij
klant dus koning zijn.

In totaal kwamen er 64 boze brieven van ambtenaren binnen. Bijna een-
derde kwalificeerde de burger als onverantwoordelijk (burger sluit ogen
voor eigen aandeel in probleem), bijna eenvijfde beschouwde de burger
als egoïstisch (burger bekommert zich niet om publieke zaak) en ruim 15
procent stoorde zich aan de onbeschofte burger (schelden, schreeuwen,
geen respect, gemene grappen).

Reacties van burgers op de ambtenarenklachten stroomden binnen. In een
maand tijd, tussen 10 oktober en 9 november 2006, kwamen liefst 1717
reacties binnen op de site. Ontelbaar waren de bijdragen waarin burgers
op grove wijze lieten weten dat zij als belastingbetaler op hun wenken
bediend moeten worden. ‘U moet mijn algemeen belang behartigen’, dat is
ongeveer het democratisch besef van de moderne Nederlander.

Een brief van een medewerker van het Centrum voor Werk en Inkomen
(CWI) zorgde voor de grootste beroering. De medewerker waagde in
onomwonden taal te stellen dat de burger geen klant is. „De overheid is
geen organisatie die klanten moet bedienen”, schreef de ambtenaar, „de
overheid is er voor het algemeen nut en niet voor u als burger. Dat is een
wezenlijk verschil tussen publieke en private organisaties.” De CWI’er
deed een zwaar beroep op zijn lezers. „Burgers moeten zich weer als bur-
gers gaan gedragen. Om de rechten en verworvenheden in stand te hou-
den, zal de burger zich niet alleen aan de plichten moeten houden, hij zal
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ook een inspanning moeten verrichten om deze rechten in stand te hou-
den.”

Meer dan driekwart van de websitebezoekers verwierp het standpunt van
de ambtenaar. De reacties, 159 stuks, logen er niet om. „Als ambtenaar
werk je ten dienste van de gemeenschap en als zodanig zul je dus ook met
ieder lid van die gemeenschap rekening dienen te houden”, reageert
‘Joey’. En daarom, zo vervolgt hij, „moet je de mensen wel als klant
behandelen. De klant is in beginsel koning.” ‘Whitedog’ doet er een schep
bovenop: „Nee, de burger is geen klant, maar is uw werkgever!” Deze stel-
ling krijgt onder de bezoekers opmerkelijk veel bijval, „want wij betalen
de ambtenaren”.

De uit de hand gelopen discussie werd voor de ambtenaar reden om zijn
naam en werkgever te laten anonimiseren. Een handeling die nog meer
woedende reacties losmaakte.

Niet alle gemeenten en andere overheidsinstanties stonden te springen om
hun frustraties met de burgers te uiten. Amusant waren de woorden die de
gemeente Haarlemmermeer gebruikte om toe te lichten waarom zij wei-
gerde aan de site mee te werken. „In onze gemeente streven wij een klant-
gerichte en dienstverlenende aanpak na”, liet een woordvoerder weten.
„Wij vinden niet dat onze inwoners, bedrijven en instellingen klagen, en
zien hun reacties juist als een zeer leerzame ervaring. De klant staat voor
ons centraal en daar past dit initiatief voor ons niet in.” Hoezo, ironisch?

De reactie van de gemeente Haarlemmermeer schetst het probleem in een
notendop: de overheid is zo gefixeerd op klantgerichtheid, dat zij vergeet
dat burgers altijd burgers blijven.

De overheid zou er goed aan doen zich te bevrijden uit de houdgreep die
klantdenken heet. Anders zal de overheid niet beter gaan functioneren.
Immers, de dienstverlening van de overheid kan niet verbeteren zonder
daar het gedrag van burgers bij te betrekken. Vuilniszakken moeten nu
eenmaal op gezette tijden buiten gezet worden, op de weg mag niet te hard
gereden worden en voordat een dakkapel gebouwd mag worden, moeten
omwonenden in de gelegenheid gesteld worden om bezwaar aan te teke-
nen.
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Het is nodig om het debat over de rol van de burger in een democratie aan
te gaan. Dat is in eerste instantie een zaak van burgers onderling. Want
juist bij regelgeving, de core business van overheden, dient de rol van de
burger centraal te staan. Niet centraal in de zin van ‘wat wil ik?’, maar
centraal in de zin van ‘wat vinden andere burgers van wat ik wil?’. Die
laatste vraag is nu zodanig in bezwaarprocedures geformaliseerd, dat niet
meer de buurman maar de overheid de kwaaie pier is. De overheid zal zich
erbij moeten neerleggen, dat ze in haar rol als scheidsrechter nooit de
populariteitsprijs kan winnen. Investeer in burgerschap. Dan blijven de
klanten uiteindelijk weg.

En zo ziet die burgerwoede eruit, van Almelo tot Zuidhorn

Lelystad, 12 juni 2006. Een 59-jarige man slaat op een zondagochtend 42
ruiten van het stadhuis kapot. Hij heeft een conflict met de gemeente. De
schade wordt geraamd op 25.000 euro. Op de website www.lastvandebur-
ger.nl toont een burger, H. Timmermans, begrip. Afgelopen zomer was hij
in hetzelfde stadhuis. Toen was „alles gesloten” en was „niemand bereik-
baar”. Timmermans belooft geen ruiten in te gooien, maar zou zich „als
ambtenaar van Lelystad toch diep, diep schamen voor dit vertoon van
desinteresse voor de burgers.”

Zuidhorn, 3 november 2006. De gemeente van Zuidhorn heeft haar handen
vol aan een ‘serieklaagster’. De vrouw stuurt in 2006 liefst 45 brieven, belt
soms wel vijf keer per dag en loopt de deur van het gemeentehuis plat. „Er
zit haar blijkbaar nogal wat dwars”, constateert wethouder Jan Oomkes.
De ambtenaren komen door het geklaag nauwelijks aan hun werk toe. Bij
hoge uitzondering is met haar afgesproken dat ze alleen op maandagoch-
tend nog mag klagen.

Den Bosch, 22 februari 2008. Een antikraakpand, dat de gemeente in
gebruik had willen nemen als hostel voor drugsverslaafden, brandt tot de
grond toe af. De politie gaat er vanuit dat de brand is aangestoken. „Als de
overheid nou eens één keer zou luisteren, dan was dit nooit gebeurd”,
schrijft bewoner Mick op de website van Omroep Brabant. Daags na de
brand gaat het gemeentebestuur op de knieën. Er is niet goed overlegd
met de bewoners, geeft het college toe. Het plan voor de hostels zou „te
snel zijn doorgedrukt.”
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Almelo, 16 juni 2008. De 41-jarige eigenaar van Grand Café De Rechter
steekt zijn auto voor het stadhuis in brand. Met twee geladen pistolen
loopt hij naar binnen en neemt de wethouder in gijzeling. De man is woe-
dend over het plan van de gemeente om zijn café te sluiten. Op de website
van zijn café ontvangt hij steunbetuigingen. „Ik begrijp volkomen
waarom de eigenaar is doorgedraaid. De gemeente speelt met emoties”,
schrijft Marco. „Ik hoop dat hij een lichte straf krijgt en dat de gemeente
en de wethouders eens een keertje nadenken in hun eigen tijd.”

Reacties van burgers op klachten van ambtenaren, gepost op
www.lastvandeburger.nl

„Hoe durf je te klagen over je klanten, de mensen die je salaris betalen?”

„Ik betaal voor de speeltuin, dan mag ik toch doen alsof hij van mij is?”

„Het is de ambtenaar die dankbaar moet zijn, het is nog altijd de burger
die met de belasting het salaris betaalt van deze ‘serviceverlener’.”

„Als ambtenaar werk je voor het bedrijf de overheid. Met de burgers als
klant. Jullie horen marktonderzoek te doen naar wat de burger wil.”

De lastige burger
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…wat er aan vooraf ging

Wie werkt aan de professionalisering van de publieke dienstverlening,
kan veel leren van het bedrijfsleven. Overheden en uitvoeringsinstanties
die de bureaucratie weten terug te dringen, zich klantvriendelijker gaan
gedragen en zich niet blind staren op regels en procedures, kunnen veel
credits in de samenleving verdienen.

Maar waar houdt de vergelijking tussen publiek denken en marktdenken
op? Wanneer kan de overheid zich niet meer als markt gedragen? En in
welke situaties kun je de burger niet meer als klant behandelen? Kortom,
hoe is de publieke dienstverlening te verbeteren zonder de publieke waar-
den uit het oog te verliezen?

Een eensluidend antwoord op deze vragen is niet te geven. Maar wie ook
maar een handvol opinieonderzoeken, straatinterviews of ingezonden
brieven tot zich heeft genomen, zal beamen dat een overheid die al haar
pijlen zet op meer efficiëntie, minder regels en klanttevredenheid op den
duur haar hand overspeelt.

De niet afnemende stortvloed aan pessimistische beschouwingen, waarin
met wrok, cynisme en wantrouwen doorspekte burgercommentaren wor-
den opgevoerd, leggen tal van verbanden bloot waar de overheid van nu
zich als verdwaalde spin in het web geen raad mee weet.

De oorsprong van deze tragische werkelijkheid zou liggen in de seculari-
sering van de samenleving, de individualisering van de burger en het uit-
blijven van nieuwe maatschappelijke kaders. Maar terwijl steeds meer
mensen hun behoefte aan gemeenschappelijke binding uiten, dendert het
debat over democratische waarden – zoals vrije meningsuiting, gods-



dienstvrijheid en scheiding van kerk en staat – ongehinderd door. Een
tegenstelling die steeds meer burgers, vooral degenen die slechts hun-
keren naar een vertrouwde leefomgeving1, teveel wordt. En of dat alle-
maal nog niet genoeg is, worden deze mensen geacht hun eigen verant-
woordelijkheid te nemen en reageren ze daar weer op met een luide roep
om meer daadkracht. Met als gevolg dat gevestigde politieke partijen hun
grip op het electoraat verliezen, instituten die de rechtsorde bewaken aan
vertrouwen inboeten en protestbewegingen er met ‘de vertegenwoordi-
ging’ vandoor gaan.

De platte belofte van daadkracht kon zo in de volksmond uitgroeien tot
een populaire ‘bestuursvorm’, terwijl polderen, het vormen van consen-
sus, afgeserveerd werd als een regentesk spel voor politieke draaikonten.

Temidden van dit maatschappelijke rumoer doet de overheid veel om het
vertrouwen van de burger terug te winnen. Soms zet ze daarbij in op par-
ticipatie, maar ook dat blijkt niet vanzelf te gaan. In 2005 brak de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met het rapport Ver-
trouwen in de buurt een lans voor participatie op gemeentelijk niveau. De
raad laat daarin zien onder welke voorwaarden op buurtniveau ‘sociaal
kapitaal’ ontstaat en groeit, en hoe de betrokkenheid van politici en
ambtenaren daarbij het meest verstandig vorm kan worden gegeven. De
samenwerking met de burgers zal altijd een belangrijke voorwaarde voor
succes zijn2, aldus de WRR.

Maar helaas heeft diezelfde WRR eind 2006 moeten constateren dat een
‘groeiende groep van wrokkige ontevredenen’ zich niet wil inzetten voor
de buurt, weinig waarde hecht aan gemeenschapszin en geen hart heeft
voor de publieke zaak. Ze kunnen makkelijk vervallen tot anomie en wet-
teloosheid, waarschuwt de WRR. Opmerkelijk is de aanbeveling van de
raad: de overheid zou via levensbeschouwelijke weg een vorm van zin-
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geving bij deze mensen moeten stimuleren om een betere ‘burgerschaps-
stijl’ te ontwikkelen. Een opvatting die haaks staat op het idee dat de ont-
zuiling en emancipatie van burgers vrijgevochten en tevreden individuen
zou maken. Maatschappelijke betrokkenheid komt volgens de WRR met
spiritualiteit, zo benadrukt de raad nog eens met de dubbelzinnige rap-
porttitel Geloven in het publieke domein3. Maar wat we ook mogen vinden
van een overheid die zich bemoeit met spiritualiteit, één ding staat vast:
zonder betrokkenheid geen participatie.

Over de groep die in het WRR-rapport als ‘ontevreden buitenstaanders’
gekwalificeerd wordt, moeten we ons dus zorgen maken. Niet alleen
omdat deze mensen het wantrouwen in de overheid voor een groot deel
belichamen, maar vooral omdat ze door hun passieve en cynische houding
het functioneren van de overheid negatief kunnen beïnvloeden.

Het lijkt daarom vanzelfsprekend het gedrag van burgers in te sluiten in
de professionalisering van de publieke dienstverlening, maar in de prak-
tijk blijkt dit nauwelijks aan de orde.

De verbetering van de dienstverlening werd op rijksniveau aangestuurd
door het programma ‘Andere Overheid’ van het ministerie van BZK. Input
kreeg het ministerie via haar meldpunt www.lastvandeoverheid.nl. Een
website waarop burgers kunnen klagen over regelgeving en die zodoende
reflectie op de overheid mogelijk maakt. Welke regels zijn overbodig?
Waar kunnen administratieve lasten teruggedrongen worden? Vragen
waarop burgers via het meldpunt antwoord op gaven, en die het ministe-
rie nu gebruikt om verbetervoorstellen te doen.

Maar, zoals gezegd, moet er meer gedaan worden om de synergie tussen
overheid en burger te herstellen. Met het dichten van de kier van gebrek-
kige dienstverlening is de kou nog niet uit de lucht. In antwoord op
www.lastvandeoverheid.nl heb ik daarom het meldpunt www.lastvande-
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burger.nl opgericht. Met www.lastvandeoverheid.nl heeft het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reflectie op de overheid
mogelijk gemaakt. Met www.lastvandeburger.nl maakte ik, onder de vlag
van de zogenaamde Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid (BRR),
reflectie op het handelen van burgers mogelijk.

Juist deze combinatie is belangrijk om de kwaliteit van publieke dienst-
verlening te verbeteren. Want als de overheid in het verbeteren van haar
dienstverlening het gedrag van burgers negeert, kan ze veranderen wat ze
wil maar zal het weinig uitrichten. In die zin is www.lastvandeburger.nl
complementair aan www.lastvandeoverheid.nl, in plaats van een tegen-
hanger.

Vanuit dit perspectief, vanuit de resultaten van www.lastvandeburger.nl,
zal ik in dit boek reflecteren op de acties van de overheid, inzicht ver-
schaffen in de gedachtepatronen van burgers en aanbevelingen doen voor
de verankering van publieke waarden in publieke dienstverlening.

Reflectie op de burger mogelijk maken bleek een lastige opgave. Voordat
burgers tot reflectie konden overgaan, moesten zij inzage hebben in de
ergernissen van ambtenaren. Maar het zit niet in de genen van ambtena-
ren om publiekelijk hun beklag te doen over de burger, zeker niet onder
eigen naam. In de tussenrapportage4 is hier uitgebreid aangebracht aan-
dacht aan besteed.

De mailing naar 1380 overheidsadressen, met de oproep tot het sturen van
klachten, leverde tot en met 8 oktober 2006 een respons van 25 ambtena-
renbrieven op. De overheden die het initiatief afwezen motiveerden dat
vaak met het argument dat een dergelijk debat niet in de cultuur van hun
organisatie past. Een selectie uit de reacties:

„In onze gemeente streven wij een klantgerichte en dienstverle-
nende aanpak na. Wij vinden niet dat onze inwoners, bedrijven en
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instellingen klagen, en zien hun reacties juist als een zeer leerzame
ervaring. De klant staat voor ons centraal en daar past uw initiatief
voor ons niet in”, aldus een woordvoerster van de gemeente Haar-
lemmermeer.

„Het initiatief Lastvandeburger.nl past niet in het organisatiebeleid
van de provincie”, aldus een woordvoerster van de provincie
Noord-Holland.

„Het is niet onze gewoonte om op deze wijze met de burger in debat
te gaan”, aldus een woordvoerder van de gemeente Dordrecht.

Na de media-aandacht van 12 oktober 2006 liep het aantal klachtenbrie-
ven op tot 64 exemplaren. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan
op de herkomst van deze brieven.

In onderstaande tabel zijn 64 klachtenbrieven van ambtenaren gerubri-
ceerd, naar functie en organisatie. Dit geeft inzicht in het volume van het
debat.

Functie gem. prov. rijk uitv. brieven reacties re. per brief gefig.

Uitvoeringsamb. 41 2 1 7 51 1528 30,0 30

Beleidsmakers 6 2 4 0 12 185 15,4 7

Bestuurders 1 0 0 0 1 4 4,0 0

TOTAAL 48 4 5 7 64 1717 26,8 37

Tabel 1: Rubricering van ambtenarenbrieven op 9 november 2006: gem. = gemeente, prov. = pro-
vincie, rijk = rijksoverheid, uitv. = uitvoeringsinstantie, gefig. = ambtenaar heeft naam gefingeerd.

In de periode van 15 juni tot en met 9 november 2006 hebben 64 ambtena-
ren, voornamelijk uitvoerders van beleid, een klachtenbrief ingestuurd.
Iets meer dan de helft deed dat onder een schuilnaam.
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Op deze brieven zijn in totaal 1717 reacties gekomen, wat neerkomt op
zo’n 27 reacties per brief. Het merendeel van deze reacties, naar schatting
95%, is afkomstig van burgers.

Op 10 oktober 2006 kregen burgers voor het eerst de mogelijkheid tot rea-
geren op de brieven van ambtenaren. Nadat de landelijke pers hier op 12
oktober 2006 over berichtte, kreeg de site tot en met 9 november meer dan
30.000 bezoekers te verwerken. De pagina’s op www.lastvandeburger.nl
zijn in die periode ongeveer 147.000 maal opgevraagd.

Op 9 oktober 2006, nog voordat de site bij het publiek bekend was, heb ik
samen met bestuurskundige Albert Jan Kruiter de workshop ‘Last van de
burger’5 georganiseerd op het symposium ‘Jij maakt AL het verschil’ van
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zestig ambtenaren hebben toen
van gedachten gewisseld over de schaduwzijden van een servicegerichte
overheid.

Op 12 oktober, twee dagen nadat de reactiepanelen onder de brieven
opengingen, heeft de media bericht over www.lastvandeburger.nl. De
discussie op de site kwam toen los en is uitgewaaierd naar tientallen web-
sites. Bijna alle landelijke dagbladen, en een niet gering aantal regionale
bladen, hebben het ANP-bericht overgenomen of zelf een artikel over het
initiatief geschreven. Op hun websites zijn uitgebreide discussies gevoerd
over het gedrag van burgers in relatie tot hun overheid. Ook in de log-
wereld gaf www.lastvandeburger.nl de nodige aanleiding tot debat.

Binnenlands Bestuur, het weekblad voor ambtenaren en bestuurders, had
in november en december een speciale rubriek ‘Last van de burger’. Via
deze weg werd voor een lezerspubliek van 50.000 mensen wekelijks ver-
slag gedaan van de gevoerde discussies op de site. Met minimale middelen
en gelden is zodoende een groot publiek aangezet tot nadenken over de
relatie tussen overheid en burger.
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...wie klantdenken zaait, zal klanten oogsten

Het kabinet-Balkenende III had zich voor eind 2007 ten doel gesteld te
komen tot 25% aan administratieve lastenverlichting voor burgers. 2007
moest volgens het ministerie het jaar van de „merkbare verbeteringen als
resultaat van het regeringsbeleid” zijn.

In Merkbaar minder én beter!2 wordt aangegeven dat het niet alleen gaat
om de tijd en het geld dat burgers aan regels kwijt zijn, maar ook om de
beleving ervan. Een servicegerichte overheid, het uitgaan van de klant en
de klant meer vertrouwen geven zijn volgens het ministerie van Binnen-
landse Zaken belangrijke stappen om die beleving positief te beïnvloeden.

Bepaalde doelgroepen, zoals chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden en
vrijwilligers, kregen in het programma Administratieve Lastenverlichting
Burgers extra aandacht. Voor hen wordt de administratieve last merkbaar
minder. Ook is er aandacht besteed aan de organisatorische kant van het
verhaal, bijvoorbeeld de wijze waarop gemeenten en diensten met elkaar
samenwerken.

In de navolgende paragrafen zoom ik verder in op deze aanpak, en de per-
ceptie die eraan ten grondslag ligt. Vanuit de bevindingen die zijn opge-
daan met het meldpunt www.lastvandeburger.nl zal ik nader ingaan op
de beleving van administratieve lasten, de mismatch tussen burger en
overheid en de legitimiteit van kritieken op het functioneren van de over-
heid. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan voor hoe burgers betrok-
ken kunnen worden in het debat over de vermindering van bureaucratie.

1 Albert Jan Kruiter, onafhankelijk bestuurskundige, is mede-auteur van dit hoofdstuk.
2 Merkbaar minder én beter!, Voortgangsrapportage Administratieve Lastenverlichting

Burgers (17 november 2006), ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Uit de rapportage Merkbaar minder én beter! blijkt dat het ministerie con-
crete slagen heeft gemaakt in het verminderen van de administratieve las-
ten, en nadrukkelijk rekening houdt met de merkbaarheid ervan.

Dat laatste heeft ze bewerkstelligd door vanuit de burger te denken. Het
ministerie heeft, zo blijkt, letterlijk over de schouder meegekeken van
mensen die veel formulieren moeten invullen. Wat moeten zij melden, aan
wie moeten zij melden, hoe vaak moeten ze dat doen en kan dat niet min-
der en efficiënter?

Het verhaal van Bart, een zwaar gehandicapte jongen, wordt uitvoerig
beschreven. Of beter gezegd, één van zijn handicaps – namelijk de over-
heid zelf – wordt behandeld. Zijn ouders worden namelijk lastiggevallen
met indicatiestellingen, meervoudige gegevensverstrekking, moeilijke
formulieren en het beheer van budgetten. Geen instantie weet wie Bart
echt is en wat hij echt nodig heeft, omdat ze slechts een fractie van zijn
informatie beheren.

Merkbaar minder én beter! laat zien hoe de overheid Bart en zijn ouders
minder tot last kan zijn: bijvoorbeeld met de invoering van het elektro-
nisch kinddossier, dat de betrokken zorgverleners in staat stelt informatie
centraal te beheren. Ook trajectbegeleiders kunnen wonderen doen:
ambtenaren die niet doorverwijzen, maar begeleiden.

Deze benadering – ‘Bart centraal’ – heeft ongetwijfeld een positieve uit-
werking op de rest van de burgers; mensen die weliswaar minder contact-
momenten met de overheid hebben, maar toch net zo zeer tijd en geld ver-
liezen aan administratieve rompslomp.

Het pleit voor het ministerie dat ze dit proces niet alleen heeft gadegesla-
gen met de stopwatch, maar de mensen zelf heeft gevraagd welke admini-
stratieve last ze nu het vervelendst vinden. Dezelfde informatie meerdere
keren verstrekken kan bijvoorbeeld irritanter zijn dan een eenmalige tijd-
rovende administratieve verplichting. Een uitgebreide irritatie- en klach-
tenlijst, opgesteld naar mate van ergernis, bepaalt de prioriteitsstelling
voor administratieve lastenverlichting.
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Ook raadpleegt het ministerie de burger nu als consultant. Zo is in maart
2006, tijdens een speciale Catshuissessie, besloten burgerpanels in te zet-
ten. Op die manier kunnen saneringen in regelgeving op effect getoetst
worden en nieuwe voorstellen worden gemaakt op basis van de kwalita-
tieve inbreng van ervaringsdeskundigen. Dat is noodzakelijk, omdat
alleen de burger zelf het gehele plaatje van zijn administratie voor zich
heeft.

Bewonderenswaardig is ook de metamorfose van het meldpunt www.last-
vandeoverheid.nl. Van klaagmuur is deze site uitgegroeid tot een kennis-
bank met gereedschap. De rapportages en analyses van meldingen
dwingen ambtenaren stil te staan bij het individuele effect van admini-
stratieve verplichtingen. Zo kan voorkomen worden dat een ambtenaar
een burger vraagt om informatie, die een andere ambtenaar van een
andere organisatie hem ook had kunnen geven.

Omdat dit raakt aan de organisatie van overheden, is er tijdens de Cats-
huissessie een ministeriële stuurgroep Regeldruk in het leven geroepen
om de achterliggende mechanismen van regeldruk in kaart te brengen en
te verbeteren. Op deze manier kan uitwisseling van gegevens en samen-
werking tussen afdelingen in de infrastructuur van overheden verankerd
worden. De burger wordt zo gespaard en de vrijblijvendheid om een bur-
ger lastig te vallen met informatieverzoeken wordt verleden tijd.

Belangrijk is ook dat de meldingen op www.lastvandeoverheid.nl nu niet
alleen voor kennisgeving worden aangenomen, maar dat er eindelijk ook
echt iets mee wordt gedaan: diverse klachten van burgers worden nu bij-
voorbeeld aangepakt door een Kafkabrigade. Een team van bestuurskun-
digen en politicologen die met de betrokken ambtenaren in gesprek gaan
om tot een oplossing te komen voor een individueel probleem, dat symp-
tomatisch is of kan zijn voor een bepaalde doelgroep.

De lastige burger
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We kunnen constateren dat het ministerie de schop in de grond heeft
gezet. Abstracte voornemens voor het bestrijden van de bureaucratie heb-
ben handen en voeten gekregen. De burger wordt bediend, of in het voca-
bulaire van het ministerie: de klant wordt bediend. Ze wordt serieus geno-
men als ervaringsdeskundige en centraal gesteld in de aanpak van het
probleem.

Last van functionele regels
Toch is het zo dat de last die burgers van de overheid hebben niet vanzelf-
sprekend gebonden is aan overbodige of tegenstrijdige regelgeving. Ze
hebben ook last van regels die wel degelijk noodzakelijk en functioneel
zijn. Regels die bijvoorbeeld in hun nadeel uitpakken en in het voordeel
van hun buurman. Regels die op hun persoonlijke schraplijstje staan,
maar wellicht volgend jaar weer op hun verlanglijstje. Bijvoorbeeld las-
tige regels voor voorzieningen die zij zelf te goeder trouw gebruiken, maar
waar anderen zodanig misbruik van maken dat de voorziening in haar
bestaan bedreigd wordt.

Hoeder van het publiek belang
We moeten daarom beseffen dat het blikveld van een ervaringsdeskun-
dige burger doorgaans ophoudt bij zijn eigen ervaring. En dat de over-
heid, als hoeder van het publiek belang, de plicht heeft erop toe te zien dat
regelgeving niet alleen zo efficiënt mogelijk georganiseerd moet worden,
maar ook het algemeen belang moet blijven dienen. Van dat laatste is de
overheid zich terdege bewust, maar de discussies op www.lastvandebur-
ger.nl laten zien dat dit voor de burger van ondergeschikt belang is. Ze
hebben het er in ieder geval zelden over. En als het aangehaald wordt, is
dat veelal niet in positieve zin, getuige deze reactie van ‘Berend’ op een
brief van een CWI-ambtenaar: „Het algemeen nut? Komt u nog uit de jaren
dertig? Wat is dat dan? Is dat het gemiddelde van alles uit de bak
‘meningen en opinies van de burger’? Pfff, het algemeen nut. Kan iemand
jou even terug halen naar het heden? Het tijdperk van de Ipod, technolo-
gische vooruitgang, casual sex en lekker doen wat je als individu wil...”
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Overheid op maat gesneden
Hoewel niet populair, zal de overheid een manier moeten vinden om tegen
dit soort sentimenten in te gaan. Zeker als het gaat om regelgeving, ten-
slotte hét instrument van de overheid om een samenleving te organiseren,
kan het publiek belang niet vaak genoeg benadrukt worden. Gechargeerd
gezegd wekt het rapport de indruk dat het ministerie zichzelf wil profile-
ren tot een chique restaurant: waar klanten niet gehinderd worden in het
samenstellen van hun menu. Het lijkt mij verstandig die indruk weg te
nemen. Om te beginnen in discussies met burgerpanels en zeker in de alge-
hele communicatie naar buiten. Een menu op maat zorgt immers voor een
langere wachttijd en een hogere rekening, twee minder smaakvolle conse-
quenties die óók op het bordje van de burger komen.

Om terug te komen op het rapport: het uitgaan van profielen, waarin de
burger centraal gesteld wordt, kan valse verwachtingen wekken en tot
teleurstellende nettoresultaten leiden. De samenleving als geheel is soms
meer gebaat bij een strak georganiseerde McDonalds, dan bij een chique
restaurant voor een select gezelschap. Hoewel er in specifieke gevallen on-
getwijfeld dingen efficiënter geregeld kunnen worden, zal een efficiënte
overheid nooit op maat gesneden kunnen worden. Dit impliceert dat bur-
gers vooral last hebben van elkaar, en dat er daarom regels gelden.

De burger als belastingbetalende klant
Opvallend is dat de burger in haar relatie met de overheid stelselmatig als
klant wordt aangesproken. De uitkeringsgerechtigde als klant van de soci-
ale dienst, de chronisch zieke als klant van de zorgverlener, en – als we dit
doortrekken – de snelheidsovertreder als klant van het Justitieel Incasso-
bureau. Uit de reacties op www.lastvandeburger.nl blijkt dat de burger
zich in algemene zin afficheert als belastingbetaler; de betalende klant die
het beste voor het minste geld wil. Veelal wordt daaraan toegevoegd dat
hij niet krijgt wat hij wil en dat het er in het bedrijfsleven toch een stuk
efficiënter en klantvriendelijker aan toe gaat.

Hoe scherp de conflicten tussen burger en overheid ook zijn, het ziet er
dus naar uit dat beide partijen elkaar in deze filosofie vinden. De overheid
wekt de indruk zichzelf als bedrijf ‘in de markt’ te willen zetten, en de
burger doet dat op zijn manier als klant. Een verkeerde gedachte, want

De lastige burger

17



burgers zijn geen klanten, de samenleving is geen markt en de overheid is
geen bedrijf.

In Merkbaar minder én beter! wordt de burger teveel op het voetstuk van
de klant gehesen. Dat terwijl die illusie in de praktijk als sneeuw voor de
zon verdwijnt wanneer de burger het eerste formulier onder zijn neus
geschoven krijgt. Met deze beeldvorming is de burger dus niet gediend,
het zal hem mogelijk alleen maar cynischer maken. Hierin schuilt het
gevaar dat de overheid haar hand overspeelt: de uiting van onze waarden
wordt gepresenteerd als iets waar we last van hebben, en niet als iets wat
we zo efficiënt mogelijk kunnen regelen.

Wees kritisch naar de burger
De overheid zou er goed aan te doen zich te bevrijden uit de houdgreep die
klantdenken heet. Omwille van een beter functionerende overheid. Want
de dienstverlening van de overheid kan niet verbeteren zonder daar syste-
matisch het gedrag van burgers in mee te nemen.

Het is onbegrijpelijk dat een overheid die faciliteert, handhaaft, vertegen-
woordigt en recht spreekt, zich niet kritisch durft uit te laten over de hou-
ding van burgers. Een verklaring hiervoor is het doorgeschoten klant-
denken; een goede ober zal zijn gasten namelijk nooit manen met mes en
vork te eten, en geen haar op zijn hoofd die erover denkt de gast te vragen
het servies naar de spoelkeuken te brengen. Toch is dit in een samenleving
nodig; vuilniszakken moeten op gezette tijden buiten gezet worden, op de
weg mag niet te hard gereden worden en voordat een dakkapel gebouwd
mag worden moeten omwonenden in de gelegenheid gesteld worden om
bezwaar aan te tekenen.

Reflectie op de burger
Daarom was het nodig om kritisch naar de houding van burgers te kijken.
Met www.lastvandeburger.nl is bijvoorbeeld die reflectie op de burger
mogelijk gemaakt. Althans, de ambtenaar is in de gelegenheid gesteld zijn
beklag te doen over de burger en de burger kreeg de kans om op die klacht
te reageren. Helaas voelden weinig burgers de behoefte op zichzelf te
reflecteren. Enerzijds omdat ze zich aangevallen voelden, anderzijds
omdat ze het niet gewend zijn zo door een ambtenaar aangesproken te
worden. De discussies waren, op een aantal na, fel en vijandelijk. Niet het
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gemeenschappelijk doel stond centraal, of de rollen van beide partijen in
de samenleving, maar de onvervulde wensen van ieder individu afzonder-
lijk.

De impasse waarin overheid en burger terecht zijn gekomen, kwam zo wel
heel zichtbaar aan de oppervlakte. Dat zou ons tot het inzicht moeten
brengen dat het klantdenken voor een overheid uiteindelijk een dood-
lopende weg is.

Mentaliteitsverandering
Het idee dat de kwaliteit van onze democratie, naast een zaak van burgers
onderling ook een zaak is van synergie tussen burgers en overheid, lijkt
niet meer bestorven te liggen in monden van ambtenaren en burgers. Wie
wel vasthoudt aan dit idee, zal onderschrijven dat reflectie op het hande-
len van burgers van enorm belang is. Juist omdat burger en overheid twee
zijden van dezelfde medaille zijn. De overheid kan vast veel doen om de
dienstverlening te verbeteren. De burger kan daaraan bijdragen door de
overheid niet als klant te benaderen. Het moet van twee kanten komen.
Daarvoor is niet alleen een ‘andere overheid’ nodig, maar ook een andere
burger. Die andere burger ontstaat niet van vandaag op morgen. Daar is
vooral een mentaliteitsverandering voor nodig.

Natuurlijk, die verandering ontstaat niet van vandaag op morgen. Wel is
het nodig om het debat over de rol van de burger in een democratie aan te
gaan. Dat is in eerste instantie een zaak van burgers onderling. Want juist
bij regelgeving, de core business van overheden, dient de rol van de burger
centraal te staan. Niet alleen centraal in de zin van ‘wat wilt u?’, maar ook
centraal in de zin van ‘wat vinden andere burgers van wat u wil?’. De
overheid zal zich erbij moeten neerleggen, dat ze in haar rol als scheids-
rechter nooit de populariteitsprijs kan winnen.
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Voor het in kaart brengen van de beleving van administratieve lasten,
hanteert het ministerie van Binnenlandse Zaken twee lijsten, waarvan
hieronder de top 3 is uitgelicht3.

Irritatie top 3 (Ergo 2005) Klachten top 3 (Lastvandeoverheid.nl)

1 Onduidelijkheid informatieverstrekking Burgers moeten dubbel werk leveren

2 Rechten en plichten van burgers zijn
onvoldoende bekend

Onkunde, onwil, geen inleving in de burger

3 Onduidelijke formulieren Het moeten invullen van formulieren om er-
gens voor in aanmerking te komen

Om deze irritaties terug te dringen, ondersteunt het ministerie de
programma’s ‘begrijpelijke formulieren’, ‘e-formulieren’ en ‘e-overheid’.
Deze speerpunten dragen procentueel niet veel bij aan de taakstelling van
25% regelreductie in tijd en geld, maar beantwoorden wel aan de behoef-
ten van burgers.

Hoezeer de emotionele aspecten in relatie met de overheid een rol spelen,
laten ook de reacties op www.lastvandeburger.nl zien. Slechts enkelen
hebben iets over lastenverlichting gezegd, in de zin van overbodige for-
mulieren of regels. Het merendeel bleek vooral in het algemeen negatief
over het functioneren van de overheid, en betrekt daar van alles en nog
wat bij. Kritiek op specifieke regelgeving is er nauwelijks, terwijl de
klachten over procedures, onwelvallige beslissingen en handhavings-
acties talloos zijn. Dat procedures van de overheid lang duren, komt vol-
gens de reageerders vooral „omdat ambtenaren lui zijn”.

Het ‘merkbaar’ terugdringen van lasten wordt zo wel een heel moeilijke
opgave, temeer omdat het vaak raakt aan politiek bepaalde waarden.
Daarom is het van belang ook de redelijkheid van de burgerkritieken
onder de loep te nemen. Begrijpt de burger wel dat ‘iets willen’ niet het-
zelfde is als ‘recht hebben op’? Beseft de burger wel dat de regel die hij las-
tig noemt, de andere burger juist bescherming biedt?
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De vracht aan regels die volgens het ministerie de ‘last van de overheid’
belichaamt, vraagt om een determinatie. Welke regel is niet-functioneel
lastig en welke regel is functioneel lastig? Hoe verhouden die categorieën
zich tot elkaar? In het huidige beleid worden nu alleen oplossingen
gezocht voor niet-functioneel lastige regels.

Warm bad van ambtelijke empathie
Functioneel lastige regels zijn vooral een zaak van burgers onderling. Dat
dit een kwestie van geven en nemen is, laten ook de irritatie- en klachten-
lijstjes zien. Want stel dat de overheid zich meer gaat inleven in de burger
(zie de vorige paragraaf: lijst Lastvandeoverheid.nl; punt 2), dan conflic-
teert dit mogelijk met het verduidelijken van rechten en plichten (lijst
Ergo; punt 1). Wat de burger mag, niet mag en moet vertroebelt dan in een
warm bad van ambtelijke empathie. Andersom zal het duidelijker commu-
niceren van regels de ergernissen over tekortschietende inleving doen toe-
nemen. Niet alle burgers kunnen namelijk de uitzondering op de regel
zijn.

Dit dilemma markeert de reikwijdte, of slagkracht, van overheidsinstru-
menten voor administratieve lastenverlichting. Want enerzijds zijn die
instrumenten ontoereikend om functioneel lastige regels aan te pakken,
anderzijds kan men niet van de burger verlangen dat hij zijn individuele
belang continu afzet tegenover het publiek belang.

Het gegeven dat de overheid op dit punt niet meer kan ingrijpen, hoeft
echter niet te betekenen dat haar verantwoordelijkheid hier ophoudt. De
acties van de overheid hebben namelijk niet alleen een weerslag op de
hoogte van de stapels papier en de irritaties over regelgeving, maar ook op
hoe de burger zich in het publiek domein gaat manifesteren; de zoge-
naamde gedragseffecten. Wie als overheid communiceert meer service-
gericht te werk te willen gaan, de burger als klant benadert, hem meer
vertrouwen wil geven, merkt dat het voor de burger nooit genoeg is. Veel
deelnemers aan de briefdiscussies op www.lastvandeburger.nl zouden de
klantbenadering namelijk graag nóg verder doorgevoerd willen zien: de
overheid als persoonlijke probleemoplosser.
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De overheid weet dat ze nooit aan die hoge verwachting kan voldoen. Of
meer specifiek: bestuurders en beleidsmakers weten dat, en uitvoerings-
ambtenaren ervaren dat. Dit blijkt vooral uit het verschil in aard tussen
brieven van beleidsmedewerkers en uitvoeringsambtenaren op www.last-
vandeburger.nl. Klantvriendelijkheid wordt door de eerste groep gepropa-
geerd, maar de tweede groep weet dat diezelfde klantvriendelijkheid ergens
ophoudt. Frustraties kunnen niet altijd weggenomen worden, regels niet
altijd geschrapt.

Eigenbelang op voorgrond
Een te sterke focus op serviceverlening, kan zodoende resulteren in een
burger die zijn definitie van een lastige overheid nog meer ophangt aan de
mate waarin zijn eigenbelang beknot wordt. De spanning tussen burger en
overheid zal dan eerder verschuiven naar een ander, nog prikkelbaarder,
niveau, in plaats van dat deze vermindert. De consequentie is dat de
publieke zaak voor de burger aan belang in gaat boeten en zijn eigen-
belang nog meer op de voorgrond komt. Dit heeft dan weinig meer van
doen met het streven naar een beter functionerende overheid. Integen-
deel, het klantdenken kan gaan tornen aan de waarden waar een overheid
voor dient te staan.

Hoewel de kabinetten Balkenende I, II en III vol ingezet hebben op een
publieke discussie over en aandacht voor waarden en normen, keert dit
thema nauwelijks terug in het bureaucratiedebat. Dat terwijl waarden
richtinggevend zijn voor regelgeving.

Ambivalente opstelling
Een voorbeeld. Direct na de rampen in Enschede en Volendam heeft de
overheid – onder druk van de publieke opinie – de regelgeving voor
externe veiligheid aangescherpt in het belang van de waarde ‘veiligheid’.
Momenteel wordt echter – ook weer onder druk van de publieke opinie –
meer waarde gehecht aan de waarde ‘vrijheid’; de vrijheid van een onder-
nemer om zich te kunnen vestigen zonder al te veel tegengewerkt te wor-
den met regels en vergunningen. Als we het over ambivalent hebben – het
handelen vanuit botsende waarden – dan doet de overheid dus nauwelijks
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onder voor de burger. Daar is democratisch gezien misschien niets mis
mee, want waarden kunnen in tijd aan prioriteit inboeten of winnen, maar
als prioriteitsstelling in waarden zo bepalend is voor de regelgeving, dan
is het geen overbodige luxe om dat aspect ook te betrekken bij het terug-
dringen van regels.

Sturen op vertrouwen
Tegelijkertijd moet voor burgers duidelijk worden dat regels er zijn omdat
sommigen van hen zich niet houden aan de gangbare waarden. Als we
allemaal perfecte burgers zouden zijn, zouden er geen regels nodig zijn.
Maar dat is nu eenmaal niet zo. We kunnen wel blijven klagen dat je bij de
sociale dienst een hoop administratief gedoe doormoet voordat je een uit-
kering krijgt, maar zolang de ambtenaren die daar werken nog dagelijks te
maken hebben met mensen die ze voor de gek proberen te houden (frau-
deren) blijven regels een noodzakelijk kwaad. Hetzelfde geldt natuurlijk
voor asociaal gedrag in het verkeer, verzekeringsfraude en sjoemelen met
belasting. Overheden kunnen wel willen sturen op vertrouwen, maar
soms is de burger niet te vertrouwen. Dan geeft het geen pas om die bur-
gers als klant te benaderen en te ‘draaien wat de klant vraagt’. Dat zou
namelijk betekenen dat burgers zelf gaan bepalen voor wie er wanneer
regels gelden, en dat zij zelf te allen tijde de dans kunnen ontspringen.

Overheid die van zich afbijt
Waarden die we gemeenschappelijk koesteren moeten daarom kunstmatig
gepraktiseerd worden door regels. Dat die regels lastig zijn en dat ze frus-
traties oproepen, betekent daarom nog niet dat de regel overbodig is. Dit
lijkt vanzelfsprekend, maar veel burgers die op www.lastvandeburger.nl
reageerden hebben daar echter geen boodschap aan: of het nu om een
functionele of niet-functionele regel gaat, de ervaren last blijft voor de
burger hetzelfde en de frustratie daarover krijgt de overheid in beide
gevallen voor haar kiezen. Hier bereiken we het punt dat de overheid haar
servicegerichtheid opzij moet zetten en van zich af mag, of beter gezegd,
moet bijten.
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Meer inzicht in deze problematiek – de ambivalente overheid en de ambi-
valente burger – verschaft het rapport Burger Overheid – Een visie op merk-
bare administratieve lastenverlichting4, een uitgave van het ministerie van
Binnenlandse Zaken gebaseerd op een studie van het bureau KVD | refra-
ming and design.

Daarin worden drie typen burgers onderscheiden. De afhankelijke (‘u
moet mij helpen’) burger, de vertegenwoordigde (‘u doet wat ik wil’) bur-
ger en de onafhankelijke (‘ik doe het zelf wel’) burger. De overheid zelf
manifesteert zich volgens de onderzoekers ook in drie typen. Een over-
heid die perspectief wil bieden, een overheid die wil vertegenwoordigen
en een overheid die een sociaal collectief creëert. Volgens de onderzoekers
ontstaan er dan negen typen relaties en elk vraagt om een andere
omgangsvorm, wat in de praktijk ontaard in een voortdurende mismatch.

Uit de reacties op www.lastvandeburger.nl blijkt dat burgers continu,
naar believen, switchen tussen die typen. De regel geldt altijd voor een
ander en niet voor hen. Waar een ander gestraft moet worden, verwachten
zijzelf er met een excuus vanaf te kunnen komen. Dat lijkt onredelijk,
maar vaak klinkt in hun reacties meer redelijkheid door dan welke regel
ook maar kan bieden. Achter het indienen van een bezwaarschrift tegen
bouwplannen kunnen bijvoorbeeld andere motieven schuilen dan waar
die procedure oorspronkelijk voor bedoeld was. Een burger die zich daar-
tegen verweert kan alleen op formele, rechtmatige punten winnen. Dat
frustreert.

De overheid zelf kan moeilijk switchen tussen overheidstypen. Haar rede-
lijkheid houdt doorgaans op bij de regel. Aansluiting vinden op burger-
typen is hierom uitermate lastig, wat resulteert in verongelijktheid bij
burgers die de oplossing voor hun probleem paraat zeggen te hebben.
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We moeten beseffen dat regels en wetten vooral instrumenten zijn. Instru-
menten die voortvloeien uit beleid. Dat beleid is een vertaling van de
meest fundamentele waarden die gekozen politici articuleren. Dat klinkt
wat vaag, maar hiermee bedoelen we het volgende. De Franse denker
Sabatier verdeelt de productie van overheden in drie lagen5.

De binnenste cirkel is de normatieve kern. Het betreft onze meest funda-
mentele politieke waarden (bijvoorbeeld: iedereen moet veilig kunnen
wonen). De middelste cirkel is de beleidskern. Het betreft het beleid dat de
waarde (veilig wonen) moet verwezenlijken. Dus gaan beleidsmakers for-
muleren hoe dat kan. De buitenste cirkel is de instrumentele laag. Het zijn
die instrumenten die veilig wonen uiteindelijk mogelijk moeten maken
(een bouwvergunning bijvoorbeeld). Het is dus een driedeling van waar-
den, beleid en instrumenten.

In Merkbaar minder én beter! wordt vooral ingegaan op het instrumentele
niveau: regeldruk in tijd, regeldruk in geld en de beleving van regels. De
niveaus waarden en beleid komen nauwelijks aan de orde, terwijl die
zeker bij saneringen in regelgeving en de gedragseffecten daarop een
grote rol spelen. Hoe gaan beleidsmakers en politici met regels om? Welke
waarden schuilen achter regels en achter welk beleid? En zien burgers dat
nog? Begrijpen we waarom er regels zijn? Dat zijn belangrijke vragen als je
wilt weten wat burgers als last ervaren en waarom. Niet zozeer omdat het
dan gemakkelijker wordt om aan hun irritaties te beantwoorden, maar
vooral om te kunnen voorspellen hoe burgers zich gaan gedragen als
regels of procedures wegvallen.
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Veilig wonen vinden burgers bijvoorbeeld een belangrijke waarde. Tege-
lijkertijd blijkt dat die waarde instrumenteel moeilijk vorm te geven is.
Dat heeft tot gevolg dat er regels ontstaan die nog maar weinig mensen
begrijpen. Een meer fundamentele analyse over hoe regels ontstaan en
vooral dat ze er niet voor niets zijn, en vaak een uiting zijn van onze meest
fundamentele waarden, is nodig. Politiek (waarden), ambtenaren (beleid)
en uitvoerders (instrumenten) zouden in de analyse vooraf aan regel-
reductie meer in balans moeten zijn.

Als we regels en wetten weer gaan zien als een uiting van onze meest fun-
damentele waarden (die de politiek bepaalt), dan verdienen die regels het
om goed benadrukt en uitgelegd te worden. Daarmee is de burger ook
geholpen, want die klaagt vooral over onduidelijke informatieverstrek-
king, onvoldoende bekendheid van rechten en plichten en onduidelijke
formulieren (Ergo 2005).

Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om de totstandkoming van regels uit
te leggen. Zeker als er sprake is van tegenstrijdige regels. Maar een zelf-
bewuste overheid heeft de plicht te staan voor de regels die ze formuleert
en uitvoert. Het heeft in de publieke zaak geen pas dat de overheid zich-
zelf wegmoffelt en zichzelf blijft typeren als lastig.

De overheid mag zich wat dat betreft wel wat zelfbewuster opstellen de
bal terugkaatsen. ‘Als u, beste burger, zich nu eens wat meer integer zou
gedragen, zouden er ook minder regels zijn.’ Maar goed, ik begrijp dat dat
politiek niet zo handig is momenteel. Toch is het waar. Lastige regels ont-
staan omdat er lastige burgers zijn. Alleen al door dit gegeven te commu-
niceren worden burger en overheid bewust van waar het eigenlijk om
gaat.

Aan Jan Stikvoort, korpschef van de Politie Hollands Midden, kan wat dat
betreft een voorbeeld worden genomen. In mei 2006 pleitte6 de bestuur-
der, tijdens een beraadslaging met hoofdcommissarissen, voor een cultuur
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waarin regels vanuit ‘waardeopvattingen’ worden toegepast. „Het zijn de
waarden die bepalen hoe je met de norm omgaat.”

Kortom, een overheid die communiceert dat regels gemaakt en gehand-
haafd worden om waarden te beschermen, kan in de samenleving waar-
schijnlijk op veel meer credits rekenen dan een overheid die zichzelf als
lastig typeert. In het laatste geval zal het snijden in regels nooit genoeg
zijn, in het eerste geval zal de burger zich verantwoordelijk gaan voelen
voor de uitdagingen waar de overheid voor staat.

Burgers hebben in hun ervaring vooral last van gemeenten. Niet van het
rijk. In de gemeente komen ze in contact met uitvoeringsinstanties als het
CWI, de UWV, de sociale dienst en natuurlijk de gemeenteloketten zelf.
Zicht op beleid is er nauwelijks, en dat kan ook niet van een burger
gevraagd worden.

Uitvoeringsambtenaren zijn geen debaters
Dat stelt ons voor het volgende dilemma. Het benadrukken van de waarde
achter de regel is belangrijk, maar tegelijkertijd is het loket – daar waar de
confrontatie plaatsvindt – de minst aangewezen plek om met de burger in
discussie te treden. Uitvoeringsambtenaren hebben nu eenmaal regels te
handhaven, en niet de tijd, middelen en legitimatie om vage waarden – in
overleg met de burger – te vertalen naar concrete beslissingen op maat.

Nog een dilemma is dat we enerzijds de dienstverlening van de overheid
efficiënter willen organiseren en de administratieve lasten verminderen.
Anderzijds willen we inzicht verkrijgen in de gedragseffecten van betere
dienstverlening en het publiek belang in het bewustzijn van de burger
overeind houden.

Discussies tussen burgers onderling
Een maatschappelijk debat over de verbetering, en vooral vormgeving,
van de publieke dienstverlening lijkt ons te vrijblijvend en niet construc-
tief. Klassieke mediawetmatigheden zullen opspelen: de meest individuele
aanvaringen met de overheid zullen dan beeldbepalend worden in de dis-
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cussie over de nut- en noodzaak van een bepaalde regel. Dat terwijl het bij
een waardedebat over regels – en specifiek het remmen van het klant-
denken – nu juist zo belangrijk is te depolariseren. De discussie moet tus-
sen burgers onderling plaatsvinden, óver de instrumenten van de over-
heid en niet mét de overheid.

Op www.lastvandeburger.nl hebben we bijvoorbeeld gezien dat niet-
hondenbezitters met hondenbezitters in debat zijn gegaan over de hand-
havingsacties van een milieuambtenaar. Op een gegeven moment richtte
de woedde zich niet meer op de ambtenaar, maar op elkaar. Een gemeente
die overweegt de regels voor honden te versoepelen, kan veel van zo’n
discussie leren. Uit de reacties valt te concluderen dat een gemeente er ver-
standig aan doet duidelijk aan te geven waar de hondenbelasting voor in-
gezet wordt. Als blijkt dat de hondenbelasting vooral opgaat aan het
opruimen van poep op de stoep, dan zullen hondenbezitters die netjes een
uitlaatplek zoeken eerder geneigd zijn andere hondenbezitters aan te spre-
ken op hun uitlaatgedrag. Op deze manier wordt duidelijk aan welke
waarde de regel uiting geeft en hoe belangrijk burgers die waarde achten.

Burgers missen legitimiteit
Het debat concentreren in burgerpanels kan een aardige oplossing zijn. De
discussie kan gevoerd worden langs agendapunten, een moderator kan de
discussie sturen en over de uitkomst kan gerapporteerd worden. Nadeel is
het beperkte bereik en de moeilijkheid om een representatieve groep
samen te stellen. Een burgerpanel dat alleen bemenst wordt door geïn-
teresseerde vrijwilligers heeft mogelijk andere ideeën over het functio-
neren van de overheid dan mensen die niet willen participeren maar wel
blijven klagen.

Dat laatste illustreren twee briefdiscussies op www.lastvandeburger.nl,
waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan. De reagerende burgers blij-
ken vooral de legitimiteit te missen in bijeenkomsten waar burgers over
beleid praten. Treffend voorbeeld daarvan is de volgende reactie: „Als jul-
lie nu eens alle eisen van burgers zouden gebruiken, dan komt er wel
iemand. Maar aangezien jullie niet naar wensen kijken maar naar bestem-
mingsplannen, schiet dat niet op.” Uit de briefdiscussies blijkt verder dat
burgers vooral willen dat de ambtenaren terplekke burgeradviezen opvol-
gen en dat ze weinig geïnteresseerd zijn in de ambtelijke organisatie.
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Kortom, als het ministerie de genomen maatregelen wil toetsen bij bur-
gers, ze wil betrekken bij verdere administratieve lastenverlichting en
ook nog eens een kwalitatieve inbreng wil, dan is het verstandig rekening
te houden met twee hoofdpunten. De burger wil direct kunnen inspreken,
het liefst aan het loket zelf op het moment dat hij ergens last van onder-
vindt. En de burger wil legitimiteit, er moet wat gedaan worden met zijn
inbreng.

Zonder de uitvoering in de weg te zitten, zie ik mogelijkheden voor voor-
zieningen die aan de wensen van legitimatie (de burger wil dat er wat
gedaan wordt met zijn inbreng) en informatie (de burger wil weten
waarom een regel gehandhaafd wordt) beantwoorden. Een paar concrete
ideeën:

• Maak infosheets voor elke regel. Zorg dat uitvoeringsambtenaren
te allen tijde informatie paraat hebben over waarom een bepaalde regel
is ingesteld en waarvoor deze dient. Dergelijke informatie kan bijvoor-
beeld op de achterkant van een formulier, op overheidssites en aan het
loket verstrekt worden. Dit biedt de uitvoeringsambtenaar een uitweg
in discussies en komt enigszins tegemoet aan de ‘waarom’-vraag van de
burger.

• Maak een ervaringsdeskundigenwebsite voor regels. Internet
leent zich goed voor een gelijkwaardig en laagdrempelig debat, waar
burgers in de anonimiteit hun eigen ervaringen kwijt kunnen en
gedachten kunnen wisselen met gelijkgezinden danwel andersdenken-
den. Anders dan burgerpanels kunnen forumdebatten voor iedereen
toegankelijk gemaakt worden. Indien het ministerie maatregelen en
specifieke regels wil voorleggen aan burgers, respons wil en het debat
tussen burgers onderling wil laten plaatsvinden, dan kan ze een voor-
beeld nemen aan de consumentensite Kieskeurig.nl.

Kieskeurig.nl, nu onderdeel van Ilse media, is in 1999 gestart en naar eigen
zeggen uitgegroeid tot de meest toonaangevende en complete consumen-
tensite van Nederland. Het doel van de site is om de consument betrouw-
bare, onafhankelijke informatie te verschaffen over diverse producten.
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Dagelijks bezoeken ruim 120.000 consumenten Kieskeurig.nl. Zij vergelij-
ken hier producten, prijzen en winkels, laten hun ervaringen met produc-
ten achter en lezen de reviews van andere consumenten. Niet de fabrikant
licht hier de consumenten voor, maar de consumenten lichten elkaar voor.

Wat met producten kan, zou ook met regels kunnen. Burgers die ervaring
hebben met regels voor bijstand, kunnen die ervaring dan delen op een
ervaringsdeskundigensite voor regels. Andere burgers, die er persoonlijk
niet mee te maken hebben, maar er wel wat over te zeggen hebben, kun-
nen deelnemen aan een forumdebat over die regels. Ook zouden burgers
online waarderingen over het nut van bepaalde regels kunnen toekennen.

Technisch is het mogelijk om de site automatisch te laten rapporteren over
regels die de meeste discussie opwekken, regels die de laagste of hoogste
waardering scoren en regels die voor de meeste verdeeldheid in opinies
zorgen. Waardevolle informatie die richtinggevend kan zijn voor de ver-
dere aanpak van administratieve lastenverlichting.

Anders dan www.lastvandeoverheid.nl – dat als meldpunt vooral polari-
serend werkt – kan op een consumentensite voor regelgeving een debat
ontspruiten tussen burgers onderling; over nut, noodzaak en de waarden
waaraan regels uiting geven. Een situatie waarin niet de overheid voor-
licht, maar burgers elkaar voorlichten.

Net als bij de infosheets, zouden burgers op de momenten dat zij in aanra-
king komen met een regel geattendeerd kunnen worden op het bestaan
van een online debat over die regel. Punt van aandacht is legitimiteit (doet
de overheid er wat mee?) en wederkerigheid (laat de overheid zien wat er
mee wordt gedaan?).

• Maatschappelijk contract Veel bedrijven hanteren een Service
Level Agreement (SLA) in hun dienstverlening en garantievoorwaar-
den. Het bedrijf zegt in zo’n overeenkomst dat er beperkingen aan haar
dienstverlening kleven en legt met de klant het niveau en type service
vast.

De beperkingen in de dienstverlening van de overheid worden door dui-
zenden regels bepaalt, maar dat is voor de burger niet altijd duidelijk en al
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helemaal niet overzichtelijk. Een maatschappelijk contract tussen burger
en overheid, als afgeleide van het SLA, kan hier meer duidelijkheid in ver-
schaffen. In grote lijnen kan zo’n contract het niveau en type service van
de overheid communiceren, en benadrukken dat het geen bedrijf is waar
de klant de koningstatus geniet, maar een organisatie die moet staan voor
politiek bepaalde waarden en het algemeen belang.
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…wat het debat heeft opgeleverd

Wie het over de lastige burger heeft, zal moeten uitleggen wat hij of zij
daar precies mee bedoelt. 64 ambtenaren hebben aan die oproep gehoor
gegeven en in een brief beschreven aan welk gedrag zij zich storen, geïllu-
streerd met een situatie uit de praktijk. Vóór het verzenden hebben zij in
een keuzemenu het gedragskenmerk aangevinkt dat op ‘hun lastige
burger’ het meest van toepassing is. Dit leverde een verdeling op zoals
gepresenteerd in onderstaand diagram.

Ter verduidelijking:

• onverantwoordelijk (burger sluit ogen voor eigen aandeel in probleem);
• egoïstisch (burger bekommert zich niet om publieke zaak);
• onbeschoft (schelden, schreeuwen, geen respect, gemene grappen);
• ongeïnformeerd (burger leest zich onvoldoende in);
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Afbeelding 1: 64 klachtenbrieven geanalyseerd: 27% van de klagende ambtenaren stoort zich aan
onverantwoordelijke burgers….



• onbegripvol (wij-doen-ook-maar-gewoon-ons-werk);
• ongehoorzaam (burger lapt regels aan zijn laars);
• ongeduldig (burger eist dat hij meteen geholpen wordt);
• onnozel (burger begrijpt niet wat overheid communiceert);
• ongeïnteresseerd (burger wil niet bij beleid betrokken worden);
• cynisch (overheid kan het nooit goed doen);
• bemoeizuchtig (beroepsactivisten en burgers die klagen om het klagen).

In de volgende paragrafen bespreken we de discussies naar aanleiding van
de Ergernis top 3.

Maar liefst 27% (18 stuks) van de klachtenbrieven heeft betrekking op
onverantwoordelijke burgers. De brieven die de meeste reacties opriepen,
worden in deze paragraaf geanalyseerd en besproken.

Brief van ambtenaar (uitvoeringsinstantie,
uitvoeringsambtenaar)

Analyse discussie

‘Een burger is geen klant’ 159 reacties
Simon Veenstra, adviseur bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

„Een burger is geen klant. De overheid is niet een
organisatie die klanten moet bedienen. De over-
heid is er voor het algemeen nut en niet voor u als
burger. Dat is een wezenlijk verschil tussen pu-
blieke en private organisaties.” (gehele brief opge-
nomen in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar

Samenvatting van discussie:
Van alle brieven zorgde deze brief voor de grootste beroering. Meer dan
driekwart van de bezoekers verwierp het standpunt van de CWI’er, en
liet dat op niet mis te verstane wijze weten. „Als ambtenaar werk je ten
dienste van de gemeenschap en als zodanig zul je dus ook met ieder lid
van die gemeenschap rekening dienen te houden”, reageert ‘Joey’. En
daarom, zo vervolgt hij, „moet je de mensen wel als klant behandelen.
De klant is in beginsel koning.”
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‘Whitedog’ doet er een schep bovenop: „Nee, de burger is geen klant,
maar is uw werkgever!” Deze stelling krijgt onder de bezoekers opmer-
kelijk veel bijval, ‘want wij betalen de ambtenaren’.
Een enkeling steunt de ambtenaar. „In beginsel is een afnemer van een
vrij te kiezen product een klant”, legt ‘Kip’ uit, „maar in het geval van
de overheid heeft niet elke burger recht op elk product dat wordt aan-
geboden. Ik beschouw de burger dus ook niet als klant”. Volgens ‘Kip’
gedragen veel van zijn medeburgers zich bij het gemeentehuis alsof ze
een witgoedzaak binnenwandelen. „Ze willen een koelkast met alles
erop en eraan voor de laagste prijs”.
Al snel escaleert de discussie, en nemen de brutale burgers de leiding.
Het woord is aan ‘Dees’: „Ik zweer het je ... als je nu mijn buurman was,
zou ik met mijn Vitara (een terreinwagen) dwars over je heen rijden!
Wat ben jij een lul!” Deze bezoeker beweert dat hij vaak „lang op zijn
geld moet wachten”. En dat de regels bovendien zo lastig en moeilijk
zijn dat de gemiddelde Nederlander „er dagen zo niet weken over doet
om te snappen wat er eigenlijk van hem verlangd wordt”. De uit de
hand gelopen discussie is voor de ambtenaar reden om zijn naam en
werkgever te laten anonimiseren. Een handeling die uiteindelijk nog
meer woede tot gevolg heeft. „Als je kloten hebt zeg je waar je werkt,
dan zit je binnenkort zonder kloten en werk”, reageert ‘Wodan’. ‘Luie
hond’ is uit het zelfde hout gesneden: „Jouw taak is de burger van zijn
rechtmatige uitkering te voorzien, zonder grote bek te hebben.”
Toch blijven er mensen die hun ongenoegen nog netjes weten te uiten.
‘Hans’ is daar een lichtend voorbeeld van. Hij spreekt de ambtenaar
zowaar met ‘beste’ aan. „Een winkel zonder klanten zal niet lang overle-
ven”, schrijft hij. „Dus wie is dan de koning? Of kun jij een winkel run-
nen zonder klanten? Ambtenaren noemen de mensen toch zelf cliënt of
klant? Vecht dit daarom eerst eens uit met je ambtgenoten en val ons er
daarna pas mee lastig.” ‘Hans’ heeft zijn punt gemaakt, maar kan het
niet laten om een sneer na te geven. „Maar dat zal wel een tijdje duren
voor jullie daar uit zijn. Het is jullie ten slotte aangeleerd om alles uiterst
traag te doen.”
Een gemeenteambtenaar mengt zich in de discussie. „Ik ben ambtenaar
en het helemaal niet eens met deze last”, laat hij weten. „Als gemeente
leveren we producten en diensten, de afnemers zijn daarom klanten. En
moeten die weer eens leren dankbaar te zijn? Dankbaar waarvoor? Voor
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het paspoort dat ze wettelijk verplicht zijn te hebben en gewoon geld
voor betalen? Of dankbaar voor het huisvuil dat we ophalen? Scheld-
kanonnades als iets mis gaat zijn vaak buitenproportioneel. Maar dank-
baarheid? Kom op zeg! Moet ik de bakker dan ook dankbaar zijn dat ik
daar brood kan kopen soms?”
‘Rogier’ kan zich wel vinden in die redenering, en trekt ‘m door. „Het is
de ambtenaar die dankbaar moet zijn, het is nog altijd de burger die met
de vele belastingen die ons land telt het salaris betaalt van deze ‘service
verlener’.” ‘Edwin’ wijst de CWI’er vervolgens op het programma
‘Andere Overheid’: „Betere dienstverlening, gekenmerkt door een klant-
gerichte instelling, is één van de vijf kernpunten van het programma.”
Bezoeker ‘Piet’ sluit zich daarbij aan. Hij is er heilig van overtuigd dat het
nummer op zijn identiteitsbewijs van een zelfde orde is als het nummer
op zijn Albert Heijn Bonuskaart. „Sofi-nummer is klantnummer!”
Voor de meeste burgers kan er geen misverstand over bestaan dat de
burger een klant is. Zelfs bij het CWI. Een uitkering zien zij als ‘ons geld’
en de ambtenaar als bediende die dat maar zo snel mogelijk, zonder
gedoe, heeft over te maken. De ambtenaren die zich in de discussie
mengden zijn zeer verdeeld. Hun uiteenzettingen over het spannings-
veld tussen ‘algemeen belang’, ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘klant-
gerichtheid’ zaaien verwarring en worden niet begrepen.

Brief van ambtenaar (gemeente, uitvoerings-
ambtenaar)

Analyse discussie

‘Gooi je rotzooi niet van je af, maar in de
prullenbak’

34 reacties

Hans de Groot, medewerker communicatie, gemeente Ede

„Als je op een bankje je pak gevulde koeken zit op
te eten, gooi dan niet de plastic verpakking onder
de bank. Twee meter verderop staat een zilver-
kleurige prullenbak die de gemeente elke ochtend
leeg haalt. Had jouw plastic bakkie ook bij kunnen
zitten. Maar nee hoor, gooi maar van je af. De ge-
meente ruimt het wel weer op. Onthoud wel dat
dit allemaal extra geld kost. Jouw geld.” (gehele
brief opgenomen in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar
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Samenvatting van discussie:
Zwerfvuil. Een klassiek probleem, en je zou verwachten dat burgers
beseffen dat ze hier zelf verantwoordelijk voor zijn. „Hij heeft toch
gewoon gelijk?”, zo bijt ‘Martin’ voorzichtig de spits af. En ja, uiteinde-
lijk blijkt slechts iets meer dan een kwart zich tegen de ambtenaar te
keren. De duidelijkste afwijzing komt van ‘Jos’: „Ik betaal, dus ik mag
van me af gooien.”
‘Robbert’ weet de steun met betere argumenten om te buigen in kritiek
op de ambtenaar. Hij verwijst naar een artikel in de Telegraaf, waar
gerept wordt over een 75-jarige mevrouw die 75 euro boete kreeg omdat
zij een plastic tasje met broodkruimels in een afvalbak gooide. Een over-
ijverige milieubeambte stond echter op de loer vanuit een verdekt opge-
stelde en geblindeerde auto. De beambte stapte snel uit en slingerde de
mevrouw zonder pardon op de bon. „Huisvuil hoort in een grijze con-
tainer en niet in zo’n afvalbak!”, beet de diender haar toe.
Voor ‘Huib’ is dit de zoveelste bevestiging dat de overheid er is om hem
het leven zuur te maken. „Dan kan ik het beter op straat gooien. Dan
kost het me maar 50 euro, in plaats van 75. Idioot landje!”
‘Tom’ haalt een voorbeeld uit zijn dagelijks leven aan. „Ik woon in Slo-
tervaart, inderdaad het stadsdeel dat na 10 uur ‘s avonds niet meer durft
te vegen. Ik kreeg laatst een brief met de tekst ‘Houd Slotervaart
schoon’.” Dat vond ‘Tom’ irritant. „Want ze zouden mijn belastinggeld
uitgeven voor beveiliging van de vegers.” Uit protest heeft ‘Tom’ de
brief, na verwijdering van zijn persoonsgegevens, „lekker op straat
geflikkerd”.
Ondanks deze kritische noten richting de overheid, legt het merendeel
van de bezoekers de schuld bij de burgers. Zo ook ‘Teun’. „De grootste
rotzooimakers zijn de jongeren. Ik zie ze vaak fietsen; hoofdtelefoon op,
aan blikje cola lurken en als het leeg is direct van zich afkieperen. Dan
kun je gaan schreeuwen, maar dat helpt dus niet want de mp3-speler
staat wel zo hard in hun oren te toeteren dat ze voor de buitenwereld
hartstikke doof zijn.”
‘Carla’ richt zich tot de meer vermogende medemens. „Zelfs de vetste
Audi-rijder gooit zijn brandende peuk tijdens het rijden gewoon floep
uit het raam. Ik neem aan dat er in zo’n duur ding toch een asbak zit, of
niet?” Tot slot sleept ze al haar medeburgers mee in een collectief zelf-
beklag. „We moeten niet mopperen op de ambtenaar die dit meldt. We
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weten dat hij gelijk heeft. We zijn met zijn allen niet van die brave bur-
gers. We vinden het wel makkelijk dat alles achter onze kont wordt
opgeruimd, maar als we er voor moeten gaan betalen, ja dan breekt de
hel los. Ik ben het roerend met de ambtenaar eens, We maken er een rot-
zooitje van.”
‘Nico’ kaatst uiteindelijk de bal weer terug naar de overheid. „Wat mij
betreft voeren we morgen Singaporese straffen in voor dit asociale
gedrag.”
Interessant aan deze discussie is de diversiteit aan blikvelden. Plei-
dooien voor eigen verantwoordelijkheid, overheidshandhaving en zelf-
sturing doorkruisen elkaar. ‘Carla’ moppert op de medeburger, ‘Tom’
heeft een hekel aan buurtprojecten, ‘Nico’ wil hogere straffen, ‘Huib’
koestert wantrouwen jegens de overheid en ‘Jos’ meent dat hij de
ambtenaar via de belasting betaalt om zijn troep op ruimen. Probeer
daar maar eens effectief beleid op te zetten…

Brief van ambtenaar (gemeente, uitvoerings-
ambtenaar)

Analyse discussie

‘Burger schopt tegen systeem, maar weigert
invulling te geven aan democratie’

21 reacties

Martin van der Wagt, inspecteur Bouw- en Woningtoezicht, gemeente
Appingedam

„Voordat u, bevooroordeeld, weer eens de ambte-
naar, wethouder of politici aanspreekt en schof-
feert, kijk eens in de spiegel en vraag u zelf af:
‘Hoe geef ik invulling aan onze democratie?’. Er
wordt, terecht, veel van ons verwacht maar wij
mogen ook veel van u verwachten. Elkaar begrij-
pen begint bij interesse.” (gehele brief opgenomen
in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar

Samenvatting van discussie:
Hoewel de brief wat betuttelend van toon is, blijft de zeer geringe steun
opmerkelijk. Tweederde is het niet eens met de lezing van de ambte-
naar. Het beeld doemt op dat burgers zich helemaal niet geroepen voe-
len om iets bij te dragen aan de samenleving. „2500 euro per maand. Dat
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is mijn bijdrage aan deze democratie”, zegt ‘Roger’. De democratie als
aandelenmarkt dus.
Zoomen we verder in op de reacties, dan blijkt dat er vooral van rancune
en wantrouwen sprake is. Vooral bij ‘Erwin’. „Er wordt van alles
beloofd, totdat de burger zijn plicht heeft gedaan: gestemd, belasting
betaald, et cetera. Daarna gaat de overheid weer over tot de orde van de
dag.” De overheid is, zo beweert ‘Erwin’, „een zichzelf in stand hou-
dende supercultuur” die geen voeling meer zou hebben met de maat-
schappij die zij zegt te dienen. „Vanuit die positie, van arrogantie en
paternalisme, wordt vervolgens de burger verweten geen invulling te
geven aan de democratie.”
‘Cloudio’ sluit zich bij het betoog van ‘Erwin’ aan, en gaat er nog eens
dunnetjes overheen. Hij is er van overtuigd dat de praktijk in de verste
verte niet lijkt op de theoretische definitie van democratie, zoals de
ambtenaar schetst in zijn brief. „Voorzover ambtenaren niet volslagen
corrupt zijn, handelen ze voornamelijk uit eigenbelang”, fulmineert hij.
‘Hasjroker’ neemt het woord: „Het lijkt er toch echt op dat jullie erop
klaar komen om bijvoorbeeld een bouwvergunning te weigeren voor
een paar centimeter. Dat is mierenneukerij. En dan moeten wij dat als
bevolking maar normaal vinden? Wat jullie willen is macht en jullie
hobby is machtsmisbruik. En dan maar klagen dat je onheus behandeld
wordt. En hoe agressief de Nederlandse bevolking wel niet is. Gek hè,
als je loopt te kommaneuken om de aandacht af te leiden van waar het
werkelijk om gaat.”
‘Bert’, iets minder grof in de mond, neemt van de gelegenheid gebruik
om zijn hart te luchten: „Ik ben meer dan een jaar dwarsgezeten door
een gemeentelijke ‘projectarchitect’ die alleen maar ‘nee’ kon zeggen.
Bij het derde bezoek schoof mijn eigen architect ten einde raad een
blanco vel over de tafel en vroeg ‘Wat wil je dan wèl?’. Dit lijkt meer op
het terroriseren van de burger.”
Toch is er nog een bezoeker die vertrouwen heeft in de zaak. De naam is
‘Rogier’. „Democratie houdt niet op bij de stembus”, schrijft hij. „Als je
een issue hebt, stuur je een brief naar de lokale gemeentepartij.” ‘Rixt’ is
het met hem eens, maar voegt eraan toe dat het voor ambtenaren en poli-
tici heel lastig is de juiste keuzes te maken. „Als iemand meent dat de
huidige politici niet de juiste keuzes maken: spreek ze erop aan of wordt
zelf politicus! Of staan ook hier de beste stuurlui aan wal?”
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Wederom worden de bekende vooroordelen ingevuld met creatieve,
beledigende opmerkingen. „U mag best over democratie spreken, maar
doe dit na uw werk”, schrijft een bezoeker. Een ander: „Wij weten pre-
cies hoe de lokale, regionale en landelijke besturen en overheden func-
tioneren: zij functioneren niet!”
‘John’ koppelt het lesje democratie van de ambtenaar wat genuanceer-
der terug. „Een meerderheid van de bevolking weet misschien niet hoe
overheden functioneren, maar dat hoeft ook helemaal niet. Wij willen
alleen naar de resultaten kijken, zodat we dat kunnen afwegen tegen de
kosten. Van mijn auto weet ik ook niet hoe hij werkt, maar als hij regel-
matig langs de kant van de weg staat mag ik mij best afvragen hoeveel
geld ik nog in die auto moet stoppen.”
Uit de reacties wordt duidelijk dat voor burgerparticipatie meer nodig is
dan bewonersbijeenkomsten en beleidsinstrumenten. Synergie tussen
burger en overheid komt niet aanwaaien. Zolang er geen basis is van
vertrouwen, zolang burgers het idee koesteren dat de overheid hen
bewust het leven zuur maakt, blijven ze schoppen tegen het systeem.
Een systeem waar ze met afgrijzen naar kijken en met tegenzin aan mee-
betalen. Daar is geen les democratie tegen opgewassen.

Brief van ambtenaar (provincie,
beleidsmedewerker)

Analyse discussie

‘Accepteer dat jullie levensstijl risico’s en
ongemakken met zich meebrengt’

20 reacties

Oscar van der Wal, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
bij een provincie

„Jullie houden van een luxe leven. Met auto’s,
plastic en vliegreizen naar verre stranden. Toch
zijn jullie niet blij met die zaken die het mogelijk
maken, zoals LPG-tankstations, fabrieken en vlieg-
velden. Zeker niet als die zich bevinden in je eigen
achtertuin.” (gehele brief opgenomen in Bijlagen
deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar
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Samenvatting van discussie:
Wie de lusten wil, moet ook de lasten willen dragen. Daar gaat deze dis-
cussie over. Voor de briefschrijver een duidelijke zaak, maar in de prak-
tijk ligt het volgens ‘Han’ toch anders. De krachten waar hij als burger
mee te maken kreeg, daar viel niet tegen op te boksen.
In 2000 werd er in zijn buurt een groot windmolenpark gebouwd. Door
bouw- en transportactiviteiten raakte zijn huis beschadigd. Een kosten-
post van € 5800,-. ‘Han’ sprak de gemeente daarop aan, want die had
tenslotte de vergunning verleend. Het antwoord van de gemeente was:
kunnen wij niks aan doen, neem maar een advocaat. ‘Han’ gaf vervol-
gens € 2500,- uit aan een advocaat, die uiteindelijk het advies gaf te
stoppen met de procedure, omdat de bouwer (WEOM) bereid was om de
zaak tot het uiterste te traineren. De kosten zouden anders hoger uitval-
len dan het te verhalen bedrag. Dus is hij gestopt. „Ik hou van elektrici-
teit, maar mijn huis hoeft daarvoor niet kapot gemaakt te worden. Ik
adviseer daarom iedereen krachtig om de NIMBY-houding [‘not in my
backyard’, SdJ] aan te nemen.” De gedupeerde burger voegt eraan toe
dat hij zowat alle politieke partijen en verschillende overheidsinstanties
heeft benaderd over deze kwestie. „Wij kregen echter geen gehoor in
het Haagse. Zonder een lobbyist in te schakelen bereik je je volksverte-
genwoordigers niet meer.”
Ook ‘Edwin’ legt nuance aan. „Sommige risico’s kun je als burger accep-
teren, andere niet. En dan heb je een overheid nodig tot wie je je kunt
richten en bij wie je je geholpen voelt. Niet een overheid die je bij voor-
baat als ‘klager’ afdoet.”
‘Bouke’ probeert zich in te leven in de belevingswereld van de ambte-
naar. „Jullie zien dat tegenover het voordeel van de één, het nadeel van
de ander staat. Maar als individu kun je wel degelijk winst halen door
dat tankstation met LPG uit je achtertuin te krijgen.” De oplossing van
‘Bouke’ luidt alsvolgt: zet het tankstation, de kerncentrale en de lijm-
fabriek in de achtertuinen van ‘ambtenaren-met-hun-generalistische-
visie’. „Zeg nou zelf, dat klinkt toch ook niet leuk?”, koppelt ‘Bouke’
terug.
‘Chris’ deelt het commentaar van ‘Bouke’ niet. „Chapeau! Ik ben het
helemaal met deze ambtenaar eens. In mijn omgeving wordt de A73
Zuid aangelegd (ja op 200m van mijn achtertuin). Daar lopen constant
mensen over te zeiken over geluidsoverlast en dergelijke. Gevolg, er
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mag niet te vroeg en te laat worden gewerkt… Ik zeg juist, ‘straks heb ik
voordeel van die weg, dus nu even doorbijten!’ Wat mij betreft door-
werken in ploegendienst en nog sneller klaar die weg!”
Hoewel de ambtenaar toch redelijk wat steun weet binnen te slepen op
de site, vinden de meeste bezoekers dat hij NIMBY-kwesties simplifi-
ceert. Een burger blijkt vaak machteloos te staan in een krachtenveld
van projectontwikkelaars, overheden en algemene belangen. Zijn mid-
delen om te protesteren zijn kostbaar, tijdrovend en beperkt.

Brief van ambtenaar (gemeente, uitvoerings-
ambtenaar)

Analyse discussie

‘Word niet boos op mijn collega, als hij om
zeven uur ‘s ochtends met zijn bladblazer aan
het werk is’

23 reacties

Guus van der Werf, medewerker Openbare Werken bij een gemeente in
Zuid-Limburg

„Wilt u niet meer zo tegen mijn collega uitvallen
als hij ‘s ochtends om zeven uur met een bladbla-
zer uw straatje schoonblaast? Ik ben u graag van
dienst in dit seizoen van vallende bladeren, omdat
het mijn verantwoordelijkheid is dat u een half
uur later niet met uw fiets uitglijdt over de blade-
ren. Maar dan moet u niet boos worden als wij de
slaap van uw koters verstoren.” (gehele brief opge-
nomen in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar

Samenvatting van discussie:
Dit is één van de vele discussies die uitdraait in hufterigheid. De ambte-
naar in kwestie wordt veelvuldig beledigd en belachelijk gemaakt. Toch
komen er enkele, mogelijk bruikbare suggesties. Bijvoorbeeld die van
‘Weltman’: „Op zich prima als je je zo verantwoordelijk voelt, maar
waarom altijd mechanische gemotoriseerde bladblazers? Vegen met een
takkenbezem is zeer geluidsvriendelijk en op de juiste manier gebruikt
ook beter voor je lichaam.”
Een enkeling neemt het op voor de medewerker Openbare Werken.
„Gewoon blijven blazen. Opgeruimd staat netjes en gezonde werklust is
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alleen maar goed, ook om zeven uur ‘s morgens.” Maar ‘Piet’ maakt het
weer te bont in zijn steunbetuiging. „Het is te hopen dat alle klagers en
zeikerds vandaag of morgen ontzettend hard op hun muil gaan tijdens
het fietsen. Dat ze bijvoorbeeld hun rug breken. Kijk, en dan zeker zei-
ken dat de blaadjes niet zijn weggehaald?” Voor de rest reageren bezoe-
kers niet inhoudelijk op de brief, maar vervallen in het bekende ambte-
naren bashen.

Brief van ambtenaar (gemeente, uitvoerings-
ambtenaar)

Analyse discussie

‘Jullie komen niet opdagen als ik jullie uitno-
dig voor een leefbare wijk-vergadering’

6 reacties

Paul Roborgh, opbouwwerker bij team Koningshaven Tilburg

„Ik ben in een wijk bezig om jullie als medebur-
gers te ondersteunen en te helpen om de wijk en
buurt meer leefbaar te krijgen. Daarvoor zit ik
vaak met jullie en ambtenaren van de gemeente
aan tafel om zaken beter op elkaar af te stemmen.
En vooral om jullie stem te laten horen. Maar als ik
jullie uitnodig om mee te helpen om de wijk een
betere te laten worden, komen jullie niet in groten
getale opdagen! Dat kan toch wel beter?” (gehele
brief opgenomen in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar

Samenvatting van discussie:
Ironisch genoeg zijn op deze brief weinig reacties gekomen. Toch heeft
het nut om twee van die reacties uit te lichten. Het woord is aan
‘Martin’: „Ik ben vaak bij dergelijke bijeenkomsten geweest. Op een
gegeven moment ben ik afgehaakt omdat steeds dezelfde zaken worden
besproken en het te vaak nergens toe leidt. Alleen de mensen die het
beste met de wijk voor hebben komen naar dergelijke bijeenkomsten.
Slot van de avond is steevast: we gaan er wat aan doen. Maar omdat het
de gemeente geen geld mag kosten, wordt alle initiatief bij de burgers
gelegd. Dat werkt niet. Reserveer als gemeente nou een keer geld voor
een echte gezamenlijke campagne in plaats van suffe posters en folders
en een campagne als ‘Nederland Schoon’; veel te nationaal. In dit land
wordt beter nagedacht over campagnes voor het verkopen van soep dan
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over campagnes voor een schone straat, stad, land. Even los van het geld
dat er aan wordt besteed.”
Maar volgens ‘Blabla’ ligt het vooral aan serieus nemen van de burger.
„Als jullie nu eens alle eisen van burgers zouden gebruiken, dan komt
er wel iemand. Maar aangezien jullie niet naar wensen kijken maar naar
bestemmingsplannen, schiet dat niet op.”
Tot slot richt een burger zich tot zijn medeburgers. „Jullie hebben geen
zin in jullie gezeik”, zo verklaart hij de lage opkomst.
Voorwaarden voor succesvolle wijkvergaderingen zijn volgens deze
burger: doortastendheid, het serieus nemen van wensen en minder
beleidsprocessen. Polderen is iets voor ambtenaren, niet voor burgers
die knopen willen doorhakken, zo lijkt het.

Brief van ambtenaar (beleidsmedewerker, rijk) Analyse discussie

‘Zit hulpverleners niet dwars, maar volg hun
adviezen op’

7 reacties

Ruud van Eeden, accountmanager Directie Brandweer (DGV), ministe-
rie van Binnenlandse Zaken

„Iedereen heeft uiteraard recht op de beste hulp.
Hiervoor probeert de overheid hulpdiensten zo
goed mogelijk voor te bereiden. Recent blijkt dat
enigen onder u een vorm van ongenoegen uit op
de hulpverlener wat hem ernstig belemmert in zijn
werk, het geven van hulp.” (gehele brief opgeno-
men in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar

Samenvatting van discussie:
De discussie die deze ambtenaar poogt aan te zwengelen is in korte tijd
actueel geworden. Helaas zijn er weinig reacties op de brief gekomen,
maar de kwestie is te belangrijk om hier te laten liggen. We bespreken
deze last daarom vanuit de bevindingen die we opgedaan hebben in eer-
dere briefdiscussies.
Oud-minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes (VVD) heeft een
goede beurt gemaakt met zijn actieprogramma ‘geweld tegen werkne-
mers met publieke taak’. Hufters die ambulancepersoneel, medewer-
kers van de sociale dienst, agenten, brandweerlieden, buschauffeurs en

44

De lastige burger ontleed

niet
representatief



conducteurs belagen, is de samenleving immers liever kwijt dan rijk.
Maar zullen hardere straffen wel afschrikken? Of hebben we hier te
maken met symboolpolitiek?
Het actieprogramma kwam in reactie op recente geweldplegingen bij
publieke diensten. Zoals de Zwolse medewerkers van Tempo Team die
zijn neergestoken, de jongen die met een slagersmes een portier en balie-
medewerker van de sociale dienst in Zeist verwondde en het ambulance-
personeel dat in Vlaardingen belaagd werd. Allemaal heel erg, en als we
de kranten moeten geloven worden ambtenaren wekelijks in elkaar
geslagen. Al ontbreken de registraties ervan.
Het tumult dat ontstond na de incidenten vroeg om een daadkrachtig
optreden. Oud-minister Remkes bleek de handschoen met graagte op te
pakken. „Blijf met je poten van onze mensen af of je zult het nog lang
bezuren”, zo vatte de minister van Binnenlandse Zaken het actiepro-
gramma samen. De hoofdpunten uit zijn programma zijn:
1. Een dubbele strafeis tegen geweldplegers.
2. Kosten van letsel en schade zullen voortaan altijd verhaald worden

op de daders.
3. Slachtoffers kunnen anoniem aangifte doen.
Of deze maatregelen ook een preventief effect hebben, is nog maar de
vraag. Ruud van Eeden, de briefschrijver, zit wat dat betreft dichter
tegen de oplossing aan. Hij vraagt de burger om adviezen op te volgen,
te vertrouwen in hun vakbekwaamheid en in noodsituaties geen on-
genoegen te uiten over de verleende zorg.
De reacties op zijn brief zijn positief. Op één na, en deze luidde als volgt:
„Met alle respect, maar als je kind met een koortsstuip ligt en hij wordt
niet meegenomen, dan word ik heel boos. Daarbij de attitude van de
hulpverlener is in vele gevallen ook zeer negatief en belerend.”
Deze patstelling tussen burger en ambtenaar is een interessante. De bur-
ger wil een hulpverlener die nederig en dienstbaar is en de ambtenaar
wil dat bevelen van vakbekwame zorgverleners opgevolgd worden. En
dáár is dan de voedingsbodem voor ‘discussie op het moment dat er
geen tijd voor is’. Een niet-rationele, emotionele discussie die nogal eens
ontaard in agressie, meestal verbaal en heel zelden fysiek.
De vraag is dus waarom minister Remkes hier geen aandacht aan
besteedt. Wat drijft mensen ertoe om ambtenaren agressief te bejege-
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nen? Als er morgen zwaardere straffen opgelegd worden, zullen hufters
dan denken ‘nou, dan laat ik de koplampen dit keer maar heel’? Wij
denken van niet. De belager ziet zichzelf als zorgklant die niet krijgt wat
hij wil, terwijl hij daar als belastingbetaler wel voor betaald heeft. Beve-
len opvolgen van een deskundige hulpverlener, waar ze het niet mee
eens zijn, staat haaks op hun belevingswereld. Een belevingswereld die
op dat moment bestaat uit bloed, zweet en tranen en niet uit de letter
van de wet.
Ook hier komen we dus weer aan de rafelige randen van het klant-
denken. En in dit geval vormt dat de voedingsbodem voor het onkruid
dat we ‘geweld tegen ambtenaren’ noemen. Bij het grote, overwegend
fatsoenlijke publiek zal Remkes’ uitspraak „hufters zullen het nog lang
bezuren’ ongetwijfeld meer bijval krijgen dan een leus als ‘de overheid
is de buurtsuper niet’. Het eerste schrikt geweldplegers misschien even
af, maar het tweede vraagt om een mentaliteitsverandering waar impo-
pulaire maatregelen voor nodig zijn, die diep ingrijpen in de overheids-
dienstverlening en ook de fatsoenlijke burger zullen raken. We hebben
het dan niet over ‘burgermoed’ – om maar even een begrip uit het actie-
programma aan te halen – maar over ‘politieke moed’.
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17% van de ambtenarenbrieven (11 stuks) had betrekking op egoïstische
burgers. In deze paragraaf nemen we een greep uit deze brieven, en
bespreken we de reacties die erop kwamen.

Brief van ambtenaar (uitvoeringsambtenaar,
gemeente)

Analyse discussie

‘Besef dat uw vergoedingen uit gemeenschap-
pelijke gelden worden betaald’

80 reacties

Claudia Claessen, bijstandsconsulente bij een gemeente

„Als u een aanvraag indient voor een financiële
vergoeding, realiseert u zich dan eens dat uw ver-
goeding uit gemeenschapsgelden wordt betaald.
Dat is geen schande als u buiten uw schuld in fi-
nanciële moeilijkheden zit, maar het is schandalig
dat er dagelijks aanvragen binnen komen voor
pakjes paracetamol, vakanties naar het buitenland,
een blokfluit voor een kind en zelfs postzegels.”
(gehele brief opgenomen in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar

Samenvatting van discussie:
Hoewel de bezoekers hard oordelen over uitkeringsgerechtigden,
geven ze vooral af op de ambtenaar. Die heeft geen recht van spreken,
aldus ‘Eddo’. „Bizar dat een ambtenaar klaagt over andere gemeen-
schapsgeldtrekkers. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, want de
hele ambtenarij kost meer dan alle uitkeringsgerechtigden bij elkaar”,
schrijft hij.
‘Jan’ koppelt eveneens de stelling genadeloos terug. „Besef eens dat
jouw salaris ook uit gemeenschapgeld komt.” En ook ‘Joep’ valt over
haar heen. „Een burger die bij u aan de balie staat, komt niet voor een
gunst maar voor een recht op bijstand!”
Het schelden neemt aanvang. „Claudia, wat ben jij toch een ongelofe-
lijke arrogante trut zeg. Bepaal jij wat goed en niet goed is voor je
cliënten? En dan maar zeiken dat jullie agressief benaderd worden. Nu
is het gewoon je eigen rotschuld”, aldus ‘Hasjroker’.
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Zijn woede keert zich ook tegen de bezoekers die uitkeringsgerechtig-
den als parasiet bestempelen. „Degenen die roepen dat wij op kosten
van de staat leven, zijn vaak zelf de grootste fraudeurs. Want zij vullen
hun zakken met tonnen.”
Een andere bezoeker, die zichzelf afficheert als ‘werkende’, reageert
hier als door een wesp gestoken op. „Wat een platvloersheid en agressie
bij die bijstandtrekkers! Steek die energie eens in werk, in plaats van als
parasiet door het leven te gaan. Moeten wij als belastingbetaler blijven
bloeden voor dit soort lieden? Hoe lang pikken we dit nog?” ‘Lola’ is het
er mee eens, maar uit zich grover. „Misschien kun jij alvast een beroep
doen op de wet van de lijkbezorging. Want mensen zoals jij zijn wij in
Nederland liever kwijt dan rijk!”
Uiteindelijk komt er nog wat nuance in de discussie. Volgens ‘Casey’ is
het lastig het kaft van het koren te scheiden. „Zeker, er zijn mensen die
met 40 euro per week moeten rond komen. Maar net zo hard zijn er men-
sen die een uitkering opstrijken, daarvan op vakantie gaan en hun reke-
ningen met zwart geld betalen.” Ze is van mening dat de ambtenaar de
uitkeringsgerechtigde het voordeel van de twijfel moet gunnen. „Tot-
dat zo’n onderscheid duidelijk gemaakt is, mag je van mijn belasting-
centen aan de veilige kant blijven en zo’n paracetamolletje vergoeden.”
‘Maarten’ neemt het woord. Vroeger werkte hij, „en stond geld aan de
overheid af”. Dus, zo redeneert hij, „als ik recht op bijstand heb dan
kom ik mijn eerder afgedragen geld terugvorderen. Gesnopen?”
Voor steun is de bijstandsconsulente bij ‘Carla’ aan het juiste adres. „Ik
begrijp Claudia heel goed. Het ligt gewoon aan onszelf. Zijn we niet met
z’n allen te arrogant om een naaste te helpen? Bijvoorbeeld om dat
beruchte paracetamolletje te kopen, of die koffie, of suiker, voor die-
gene die het goed kan gebruiken?”
Maar al snel wordt de steun aan de bijstandsconsulente weggewuifd uit
onverwachte hoek. Een ambtenaar distantieert zich van zijn collega.
„Mensen die niet weten wat hun rechten zijn zoeken hun recht, veroor-
deel dat zoeken niet. Okay?”
Een andere bijstandsconsulente, ‘Carin’ geheten, heeft de reacties goed
bestudeerd. „Jullie maken geen onderscheid tussen de bedenkers en de
uitvoerders van beleid”, schrijft zij. „Iedereen heeft recht op een keu-
rige afhandeling van een aanvraag en die moet goed gemotiveerd wor-
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den, ook als deze wordt afgewezen. Dat kost veel tijd. Kostbare tijd die
ten koste gaat van de mensen die de bijstand nodig hebben. U bent allen
de dupe van het graaigedrag van enkelen.”
‘Henk’ voelt zich zo’n slachtoffer van hufterig gedrag, en vindt dat
ambtenaren daar harder tegen op moeten treden. „Ik vind het schande-
lijk dat mensen met een grote bek eerder geholpen worden dan mensen
die zich netjes komen melden. Het is de aso die het loopt te verknallen.”
Maar dit verwijt is niet aan ‘Sandra’ besteed. „Ik leef op dit moment van
de bijstand en wil daar snel van af.” Anders dan het stereotype beeld
dat van haar lotgenoten wordt gemaakt, probeert ze niet het onderste
uit de kan te krijgen. „Ik heb geen mobiele telefoon, huisdieren en
andere luxe nodig.”
Bij vlagen wordt een inhoudelijke discussie tussen respectabele burgers
gestalte gegeven, maar botte, platvloerse taal blijft dominant. ‘Bene-
dictus’ is daar het toonbeeld van. „Als je van al dat zuipen en knak-
worstjes eten koppijn krijgt, en daarom paracetamol zo nodig denkt
nodig te hebben, dan is dat maar je eigen probleem. In ieder geval niet
van de maatschappij!”, aldus Benedictus.
‘Francis’ moet niets van die aantijgingen hebben. Hij neemt, net als ruim
60% van de lezers, vooral aanstoot aan de brief van de bijstandsconsu-
lente. „Het wordt hoog tijd dat er een parlementaire enquête wordt
gehouden naar CWI, UWV en de reïntegratiebedrijven. Zal de schatkist
veel besparen.”
Wat opvalt, is dat de woede zich richt op de ambtenaar in plaats van op
de politiek. De beslissingsbevoegdheid wordt niet erkend. Veel mensen
beschouwen, of ze nu ontvanger of betaler zijn, het gemeenschapsgeld
als hun eigen geld. Ze beslissen liever zelf over wie er recht op heeft en
wie niet, en spreken elkaar daar direct op aan. In termen van ‘para-
sieten’ (uitkeringsgerechtigden) en ‘zakkenvullers’ (veelverdieners).
Deze mentaliteit verklaart wellicht ook de agressie aan de loketten.
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Brief van ambtenaar (uitvoeringsambtenaar, ge-
meente)

Analyse discussie

‘U houdt geen rekening met de ambtelijke
organisatie’

64 reacties

Wibe Ophof, medewerker facilitaire zaken, gemeente Boxtel (g)

„Omdat u waarschijnlijk niet weet hoe de ambte-
lijke organisatie in elkaar zit en waar onder andere
rekening mee gehouden moet worden, heeft u een
te snel en een negatief oordeel. Als u als burger
gevraagd wordt om mee te denken, komt het er al
snel op neer dat het puur om persoonlijke en niet
om maatschappelijke argumenten gaat.” (gehele
brief opgenomen in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar

Samenvatting van discussie:
Het diagram spreekt boekdelen: meer dan 80 procent verwerpt het idee
dat een burger rekening zou moeten houden met de ambtelijke orga-
nisatie. „Wij zijn klanten!!!”, schreeuwt ‘brave burger’ het uit. „Wij
betalen jullie om voor ons te werken. Zo gaat dat in het bedrijfsleven
ook”, vervolgt hij. „Doe ik mijn werk niet goed dan sta ik op straat,
bevalt het werk me niet dan zoek ik ander werk. Maar klagen tegen
klanten? Nooit!”
‘Michel’ neemt het woord. „Rekening houden met het ambtelijke appa-
raat? Jullie moeten rekening houden met de burger!” ‘Weynand’ legt
nog even uit waarom: „Wij betalen uw salaris! U bent er om ons te die-
nen! Ik wil me best in uw sores verdiepen, maar gaat u dan moet u ook
mijn salaris betalen!”
Op de brief van de Boxtelse ambtenaar zou ontslag moeten staan, meent
‘Peter’. „Want juist hierom vinden burgers ambtenaren een ramp.” Hij
trekt een vergelijking met de bakker bij hem om de hoek. „Ik hou toch
ook geen rekening met zijn organisatie? Ik wil brood en dat heeft hij
ook. Hij heeft zijn tent zo voor elkaar dat ik daar niet mee wordt lastig
gevallen, maar er juist gemak van heb.” Aan meedenken heeft ‘Peter’
geen boodschap. „U bent er voor ons, niet andersom.” Ondanks zijn
onwelwillendheid, kan er nog net een advies van af. „Verander de orga-
nisatie zo dat wij Nederlanders er geen last van hebben”, aldus ‘Peter’.
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„Je zit daar om service te verlenen naar de burger”, voegt ‘Aussien’ toe.
„Ik wil helemaal niet weten hoe jullie apparaat in elkaar zit.”
‘Henk’ haakt in: „Men behoeft geen rekening te houden met de ambte-
lijke organisatie. De organisatie dient volgend te zijn.” ‘Erwin’ neemt de
moeite om in te gaan op het proces, want hij zegt te weten hoe burger-
consultatie in zijn werk gaat. „Als dat al gebeurt, dan doet de ambtena-
rij toch wat allang besloten was. En anders vegen ze hun gat er wel mee
af.” Een bestuurskundige, ‘Libertariër’ genaamd, vult hem aan. "Ik heb
meer dan gemiddelde kennis van het openbaar bestuur. Desalniettemin
zijn mijn afkeer en walging van het fenomeen overheid, de ambtenaar
en alles waarvoor zij staan, des te groter."
Veel anderen zien in de brief een uitnodiging om hard terug te slaan. Zo
ook voor ‘Jippe’. „De inhoud van uw vak is koffiedrinken, druk maken
dat de koffieautomaat geen cappuccino afgeeft, ergeren aan de burger,
formulieren bedenken, de burger laten wachten omdat u pauze heeft,
iets vroeger naar huis, de burger om (on)begrip vragen, aannemen van
steekpenningen, het lenen van papier en vergeten terug brengen, inter-
netten op het werk, ruzie maken met de burger, de burger wijzen op de
regels en zeggen dat u ze niet heeft verzonnen, verbazen dat de burger
de formulieren niet begrijpt en ik kan nog wel even door gaan. Denk
eens cliëntgericht, zoals in het bedrijfsleven. Zorg dat de ambtenaar
prestatiegericht gaat werken, inkomsten naar prestatie.”
Ambtenaar ‘Jan’, die al decennia bij de overheid werkt en „haar struc-
turen door en door kent”, mengt zich in de discussie. „Het is waar dat de
burger alleen oog heeft voor zijn eigen problemen. Daar staat tegenover
dat de overheid zelf ook niet objectief of zakelijk is. In werkelijkheid is
de overheid de optelsom van een oneindig aantal grote, kleine, en soms
ronduit triviale deelbelangetjes. Elk afdelings- of bureauhoofd ziet ook
alleen maar het belang van de eigen sector.”
Ondanks de stortvloed aan kritiek, blijkt er nog een burger te bestaan
die het opneemt voor de briefschrijver. „Ik ben geen ambtenaar en toch
begrijp ik de achterliggende organisatie vrij redelijk”, schrijft ‘Wolfje’.
„Ambtenaren, en dan vooral die aan de publieke loketten: ik voel met u
mee.” Maar dan slaat ‘Wolfje’ door. „Ook ik heb dag in dag uit te maken
met volk wat nog net niet achterlijk genoeg is om de eigen naam te spel-
len. En sommigen zijn zelfs daar nog te debiel voor.” Volgens deze
bezoeker zijn minder intelligente mensen geen knip voor de neus
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waard. „Zij leven in een droomwereld en denken dat alles net zo simpel
is als zijzelf. Waar deze site zou kunnen helpen wederzijds begrip te
kweken wordt het door Jan-met-de-pet gebruikt om lekker anoniem
ambtenaartjes te bashen. Mensen met een IQ<100 zouden geeneens
stemrecht mogen hebben!”
Gelukkig is daar ‘Edwin’, de bezoeker die de boel weer tot bedaren
brengt. „Kunt u ook begrijpen dat burgers zich weleens van het kastje
naar de muur gestuurd voelen? De één-loket-gedachte houdt in dat het
voor de burger niet duidelijk hóeft te zijn hoe de ambtelijke organisatie
in elkaar steekt.”
We moeten constateren dat een beroep op burgers om mee te denken
met de ambtelijke organisatie veel hoon oproept. Voor de één komt dat
voort uit negatieve ervaringen met de overheid, voor de ander komt het
voort uit de gedachte dat de gemeente een bedrijf is, en als zodanig aan-
gesproken mag worden. Burgers weten het zelf vooral beter, en zien
ambtenaren als luie profiteurs van de staatskas. Nuanceringen zijn in dit
soort discussies een zeldzaamheid.

Brief van ambtenaar (uitvoeringsambtenaar,
gemeente)

Analyse discussie

‘In uw geklaag over ons hondenpoep- en
speelplaatsbeleid, denkt u alleen aan uzelf’

36 reacties

Annelies Klapwijk, beleidsassistente, deelgemeente Hoogvliet (Rotter-
dam)

„U wilt als uw kinderen boven de zes jaar zijn,
het speelplaatsje vlak bij uw woonhuis het liefst
omgebouwd zien naar een speelplaats voor 7 t/m
12 jarigen, zodat uw kinderen niet te ver van huis
hoeven om te spelen. Dat er nog andere kinderen
in de buurt wonen die wél onder de 6 jaar zijn
doet voor u niet terzake. Ons argument dat kinde-
ren van 7 t/m 12 jaar best iets verder weg kunnen
spelen vanwege hun leeftijd is niet aan u besteed.”
(gehele brief opgenomen in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar
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Samenvatting van discussie:
Burgers gingen in reactie op deze brief vooral verbaal met elkaar op de
vuist. De discussie verengde zich tot het thema ‘hondenpoep’. Honden-
bezitters en niet-hondenbezitters scholden elkaar de huid vol. Jammer
genoeg ontstond er nauwelijks een debat over de kern van de brief.
Namelijk het verwijt van de ambtenaar dat veel burgers publieke
accommodaties als eigen bezit beschouwen.
Toch kunnen we een aantal reacties optekenen, die wel ingaan op de
zorgen van de ambtenaar. Bijvoorbeeld die van bezoeker ‘Tja’. „Ik
betaal voor de speeltuin, dan mag ik toch doen alsof ‘ie van mij is?” ‘Tja’
bitst de ambtenaar toe dat als ze de volgende keer „weer last heeft van
maandelijkse periode”, ze „haar chagrijn” maar ergens anders op moet
richten in plaats van op de samenleving”.
‘Rmr’ roept ‘Tja’ tot de orde. „Wat een prachtig voorbeeld ben jij van de
kutburgers waar ‘mensen-die-gewoon-hun-werk-doen’ mee om moeten
gaan! Je in iemand anders verplaatsen – iets wat een kind op ongeveer 8-
jarige leeftijd leert – is aan jou helaas voorbij gegaan. Triest.”
‘Eric’ begrijpt net als ‘Rmr’ de zorgen van de Rotterdamse beleidsassi-
stente. En pleit voor een heropvoedingskamp. Dit voorstel motiveert hij
met eigen ervaringen. „Ik woon in een buurt waar aan alles gedacht is:
basketball court, voetbalkooi, twee skateparken, diverse speelvelden,
behoorlijk wat parkeerplaatsen, groenstroken waar gepoept kan wor-
den, vuilnisbakken en bankjes.” Maar helaas, zo schrijft hij, „schijten
de honden op de speelvelden, staan de auto’s overal en nergens gepar-
keerd, voetballen de ouders met hun kinderen tussen de wel correct
geparkeerde auto’s in plaats van in de voetbalkooi twee straten verder”.
‘Eric’ wordt hier naar eigen zeggen „behoorlijk sip” van, en kan zich
voorstellen dat de gemeente af en toe ook geen zin meer heeft om er iets
aan te doen. Hij drukt de burger op het hart dat het zijn verantwoorde-
lijkheid is om correct gebruik te maken van de geboden faciliteiten.
Een ander, ‘Dre’ genaamd, laat de beleidsassistente weten haar brief
„Walgelijk!” te vinden. „Zoek lekker een andere baan, sneue kneus.
Rotterdam en omstreken zijn door criminaliteit, verpaupering en hon-
denstront zo goed als onleefbaar voor mensen met kinderen.” En dat is
mede te danken aan de ambtenaren van de gemeenten, beweert ‘Dre’.
„Als jullie goed beleid hadden gevoerd waren deze wijken nog leef-
baar.”
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Ook ‘Rowy’ neemt de ambtenaar op de korrel, al doet hij dat een stuk
beschaafder. „Toen ik bij de gemeente klaagde over de vele honden die
in het speelparkje poepen, kreeg ik te horen dat men uit ging zoeken
wat hier aan te doen was. Na vijf dagen, en enige telefoontjes, kreeg ik
als reactie terug dat a. het budget op is en b. men geen bordje gaat plaat-
sen waarop staat dat poepen in het parkje verboden is. Want dan kon
men wel bezig blijven. Ik heb nog bedankt zelfs, voor de reactie.” Een
paar dagen later zou hij van buurtbewoners te horen hebben gekregen
dat er al diverse malen dezelfde klacht bij de gemeente gedeponeerd is,
en dat de reactie steeds hetzelfde is. „Ik ben gewoon belazerd!”, aldus
een teleurgestelde ‘Rowy’.
Dat de andere bezoekers – die hier niet geciteerd zijn – afdwaalden van
het onderwerp, zegt iets over hun betrokkenheid bij de samenleving.
Hun instelling is niet zozeer ‘een leefbare wijk maak je samen’, maar één
van ‘de gemeente moet lastige medeburgers van mij afhouden’. De reac-
ties die in deze samenvatting aangehaald zijn, vormen dan ook geen
representatieve afspiegeling van de discussie. Verantwoordelijkheid
nemen voor de buurt is aan de meesten niet besteed. De gemeente moet
het maar oplossen.
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Brief van ambtenaar (uitvoeringsambtenaar,
gemeente)

Analyse discussie

‘Woon je in het buitengebied, klaag dan niet
over koeien in je achtertuin’

23 reacties

Michael Beverwijk, afdelingshoofd Vergunningen, gemeente Hulst

„Ik heb een klacht over ‘de burger’. Ik vind dat
wij tegenwoordig steeds minder van elkaar kun-
nen verdragen. Burgers willen bijvoorbeeld wonen
in het buitengebied zonder de ‘charme’ van trek-
kers en koeien; je mag niks ruiken en horen. Ver-
volgens rijdt wel diezelfde burger in een vervui-
lende SUV. De klachten van die burger over
stankhinder van die koeien mag de gemeente
oplossen! Dat wordt dus koeien tellen en de
milieuvergunning uitpluizen. Uiteraard wel met zo
min mogelijk, laag betaald gemeentepersoneel om
de lasten voor de burger tot een minimum te
beperken.” (gehele brief opgenomen in Bijlagen
deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar

Samenvatting van discussie:
Deze ambtenaar krijgt opmerkelijk veel bijval van burgers. „Mensen
moeten zich neerleggen bij de consequenties van hun keuzes”, reageert
‘John’.
‘Gazodoor’ heeft zelf last van klagende medeburgers. „Ik heb gepro-
beerd om in het buitengebied in Nederland te gaan wonen en daar iets
op te starten met honden en paarden. Maar omdat er burgerwoningen
tussen stonden en de bevolking in het dorp (op tig km afstand!) kon
gaan klagen heb ik er maar vanaf gezien.” Daarvan is ‘John’ zo gedes-
illusioneerd geworden, dat hij zijn heil over de grens wil gaan zoeken.
„Waar de mensen nog verdraagzaam zijn.” Hij adviseert de overheid om
de stank- en geluidscirkels voor het buitengebied te versoepelen. En aan
zijn klagende medeburgers heeft hij ook boodschap. „Mest gooi je op
het land, niet bij elkaar in het gezicht!”
‘Willen’ vertelt dat dit probleem ook in de stad voorkomt. Bijvoorbeeld
bij mensen die boven een kroeg gaan wonen en dan gaan klagen over
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geluidsoverlast. ‘Baas’ vult aan. „Als je in de stad woont dan moet je niet
zeuren over uitlaatgassen.” Als voorbeeld haalt hij de Catherijnesingel
in Utrecht aan. Die route wordt ontmoedigd door de verkeerslichten
langer op rood te zetten. Dat handhaven van de luchtkwaliteit vind
‘Baas’ maar onzin, omdat mensen volgens hem zelf voor de stad hebben
gekozen.
Hoewel de meeste de ambtenaar steunen, zijn enkelen negatief. ‘Erwin’
bijvoorbeeld. „Koeien tellen en milieuvergunningen uitpluizen. Da’s
zeker geen leuk werk, maar wie heeft die regels ook al weer verzon-
nen?”
Een insider die zowel burger als ambtenaar zegt te zijn, en ook nog eens
bewoner van het buitengebied, plaatst een kritische noot bij het verhaal
van zijn collega. „U gaat voorbij aan de vriendjespolitiek van de ambte-
narij in het buitengebied. Daardoor komen het groen en de koeien in de
verdrukking door de kassenbouw.”
Een verklaring voor de vele steunbetuigingen is wellicht de duidelijke
formulering: wonen in het buitengebied als vrijwillige keuze. Of zoals
‘Veerle’ het verwoordt. „Wie het genot ergens van wil hebben, moet de
mindere kant er ook maar van accepteren.” In werkelijkheid ligt het
probleem niet alleen bij de klagende burger, zoals ‘Erwin’ aanstipt.
Gemeenten hebben in veel gevallen niet de bevoegdheid om milieu-
regels te versoepelen, omdat het rijksbeleid is.

Brief van ambtenaar (beleidsmedewerker, rijk) Analyse discussie

‘Zorg eerst dat jullie er onder elkaar uitkomen
voordat je individueel komt klagen’

18 reacties

Walter Koekkoek, beleidsadviseur (g)

„Jullie nemen ons kwalijk in abstracties te denken
en spreken. Er zouden zoveel verschillende me-
ningen en feiten zijn dat er geen sprake is van ‘de
burger’. Welnu, zorg dan eerst dat jullie er onder
elkaar uitkomen voordat je allemaal individueel
komt klagen en inspreken.” (gehele brief opgeno-
men in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar
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Samenvatting van discussie:
Deze brief viel in slechte aarde bij de bezoekers. Verontwaardiging en
onbegrip, dat is de teneur van de reacties. Zo raakt ‘John’ een beetje van
slag: „En ik maar denken dat de overheid onder andere is aangesteld om
wetten, regels en verordeningen op te stellen en uit te voeren om onver-
enigbare geschillen te voorkomen en op te lossen.”
Ook ‘David’ kan weinig begrip voor de brief opbrengen. „Is het niet
juist een taak van de overheid om uit individuele reacties van burgers
conclusies te trekken en actie te ondernemen? Wij betalen uw salaris;
doe er iets voor!”
‘Kjoen’, zelf ambtenaar, sluit zich aan bij ‘David’ en distantieert zich
van zijn collega. „Meningen, wensen en eisen afwegen: deze onderdelen
maken mijn werk nu juist zo leuk. Sommige problemen lijken onoplos-
baar: de ene groep wil zonder file naar het werk kunnen rijden maar de
andere wil geen weg voor de deur. Een tunnel betekent lastenverhoging
en dat wil helemaal niemand.”
Burger ‘Walter’ wil het zijn naamgenoot wel even uitleggen. „Als
ambtenaar werk je voor het bedrijf de overheid. Met de burgers als
klant! Als een bedrijf iets verzint, hebben ze als het goed is eerst geke-
ken of het aansluit bij de behoeften van de doelgroep. In jullie geval de
gehele burgerij. Die burgers hoeven het er dus niet eerst ‘onderling uit
te komen’ voordat je er beleid op kunt gaan maken. Maar jullie horen
marktonderzoek te doen naar wat de burger wil!”
Met deze uiteenzetting heeft ambtenaar ‘Kjoen’ enige moeite. „Een
bedrijf doet inderdaad marktonderzoek. Dat doet de overheid ook.
Echter, als een bedrijf iets invoert, zullen er weinig klanten doorproce-
deren tot aan de Raad van State.” Een collega vult hem aan: „Wanneer
wet- en regelgeving eenduidig is, moet het bevoegd gezag duidelijk
communiceren en geen twijfel laten. Burgers proberen ordinaire buren-
ruzies vaak over de rug van de gemeente uit te vechten. Taak van het
bevoegd gezag om grens te trekken. Tot hier en niet verder.”
‘Ergun’ geeft te kennen dat hij niets meer snapt van het openbaar
bestuur, terwijl de oplossing in zijn ogen voor het oprapen ligt. „Alles
waar jullie over vergaderen duurt maanden zo niet jaren. Dat terwijl een
opiniepeiling overduidelijk inzicht zou geven in wat de burger wil.”
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Een ander geluid komt van ‘Ton’. Hij heeft wel een idee waarom burgers
er onderling niet uitkomen. „Mensen stappen naar de gemeente, omdat
ze maar al te vaak bang zijn om een buurtgenoot aan te spreken. Het gaat
dus om het gedrag van mensen onderling.” Het voorstel van zijn mede-
burger ‘Klaas’ maakt die verstandhoudingen er waarschijnlijk niet beter
op. „Ruziënde burgers? Daar moet je als overheid gewoon pistolen
beschikbaar voor stellen. Vaak gaat het om niks. Op deze manier kun-
nen ze het onderling oplossen.”
Hoewel deze brief niet veel besproken is, kunnen we wel afleiden welke
argumenten er bestaan tegen projecten voor zelfsturing. Hoewel ambte-
naren en politici de zogenaamde wijkprojecten vaak als iets innovatiefs
en ultra-democratisch beschouwen, kunnen burgers het gevoel krijgen
dat de overheid de handen van hen aftrekt. Dan houd je een verweesde
burger over. Eén die zijn buurman niet aan durft te spreken en ook nog
eens het vertrouwen in de overheid als ‘redder in nood’ verliest. Er
‘onderling uitkomen’ is dus niet iets waar burgers vanzelfsprekend op
zitten te wachten, zeker niet als de problemen nijpend zijn.

De derde plaats is voor de onbeschofte burger. 16% van de ambtenaren-
brieven (10 stuks) ging namelijk over onbeschoft gedrag. In deze para-
graaf een bespreking van de reacties die deze brieven losmaakten.

Brief van ambtenaar (uitvoeringsambtenaar,
gemeente)

Analyse discussie

‘Een politieagent is geen boeman!’ 73 reacties
Gerrit Veerman, politieagent bij het korps Hollands Midden (g)

„Vanaf uw geboorte leert u uw kinderen dat ik de
boeman ben. Maar tegelijkertijd beschuldigt u mij
dat ik de jeugd te zacht aanpak, totdat ik op een
keer uw eigen kind de les lees. U neemt waar-
schijnlijk een uur middagpauze en ettelijke koffie-
pauzes, maar u beschuldigt mij van luiheid, als ik
een keer ga zitten.” (gehele brief opgenomen in
Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar
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Samenvatting van discussie:
In deze discussie lichten bezoekers zo ongeveer het hele politiebestel
door. Vanuit het oogpunt van de onbegrepen burger, welteverstaan.
Commentaren over verkeerde prioriteitsstelling, het negeren van bur-
geradviezen bij opsporing, het weinig adequate optreden bij meldingen
en kritieken over onterechte bekeuringen worden over de briefschrij-
ver uitgestort. Slechts enkele burgers nemen de moeite zich te verplaat-
sen in de politieagent. De rest keert vooral de stelling om. Bijna 70%
vindt de politieagent ‘wel een boeman’. Buiten deze website-discussie,
neemt de politie zelf ook het initiatief om in debat te treden met de bur-
ger. Voor 14 oktober 2006 organiseerde het korps Haaglanden een debat
met burgers, maatschappelijke organisaties, politiek, de media en agen-
ten. Enkele weken later volgde een afgelasting. „Vanwege de geringe
belangstelling”, zo deelde korpschef mr. G.L. Bouman mede. Het is een
treffend voorbeeld van wat ons opviel aan de discussie op de site: de
burger bemoeit zich niet voor de lol met de organisatie van een over-
heidsinstelling, dat doet hij alleen als hij meent dat hem onrecht is aan-
gedaan. Het contrast is helder. De burger wil het debat op straat, over
het incident dat op dat moment plaatsheeft. En de politie wil het debat
in een zaaltje, over de verbetering van de eigen organisatie.

Brief van ambtenaar (uitvoeringsambtenaar,
gemeente)

Analyse discussie

‘Waarom groet u mij niet als u de tram in
stapt?’

61 reacties

Micky van Slochteren, tram operator, bij het GVB te Amsterdam

„U groet mij niet als u de tram in stapt. U zet kei-
harde muziek op. En als u een tram gemist heeft is
dat een reden om mij uit te schelden. En dat spu-
gen en slaan vind ik ook niet zo aardig van u.
Waarom zit u te bellen als ik tegen u sta uit te leg-
gen hoeveel strippen uw rit kost? En waarom is
het mijn schuld als u niet genoeg strippen heeft?”
(gehele brief opgenomen in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar
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Samenvatting van discussie:
Ook in deze discussie schieten veel burgers in de verdediging. De chauf-
feur groet zelf ook niet, chagrijnige chauffeurs verdienen geen groet, de
tram is altijd te laat, het OV is voor A naar B en niet om vrienden te
maken, en zo gaat het een aantal pagina’s door.
Wel blijft er nog veel compassie voor de OV-medewerker over. Schel-
den, spugen en slaan vallen nog steeds onder sociaal ongewenst gedrag
voor de bezoekers. En aan harde muziek en luid bellen nemen zij ook
aanstoot.
Bezoeker ‘Krabbeltje’ heeft een analyse tussen de reacties geplaatst, die
hier niet onvermeld mag blijven. „Wij steken liever vijf minuten in een
scheld- en vloekpartij, dan vijf seconden in een vriendelijk woord. Wij
moeten alles ‘nu’, ‘direct’ en ‘meteen’ hebben zoals wij dat willen,
omdat wij vinden dat ‘wij’ daar recht op hebben. Ons ego heeft werke-
lijk groteske vormen aangenomen en alles wat fout gaat heeft ‘die ander’
gedaan. Wij eisen verantwoordelijkheid en respect van alles en ieder-
een, maar vergeten gemakshalve dat eerst zelf te tonen.”

Brief van ambtenaar (uitvoeringsambtenaar,
gemeente)

Analyse discussie

‘Proces-verbaal is geen vrijbrief om ambtenaar
de huid vol te schelden’

46 reacties

Twan Linnenbank, milieuwacht, gemeente Veldhoven

„Als u uw hond uitlaat op een speelterrein, en u
krijgt daar dan een proces-verbaal van 75 euro
voor, probeer dan zo fatsoenlijk te zijn om het ver-
bale geweld voor u te houden. Het is toch van de
gekke dat mensen zich geroepen voelen zich niet
aan eenvoudige en fatsoenlijke regels te houden?!”
(gehele brief opgenomen in Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar

Samenvatting van discussie:
Het beschavingsoffensief van deze milieuwacht heeft niet gewerkt. De
analyse van bezoeker ‘Wies’ is treffend: „Ik dacht, laat ik eens kijken op
de site. Maar wat ik hier lees aan reacties... Dat is bijna net zo erg als op
straat!”
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Het gros van de bezoekers doet laatdunkend over de functie milieu-
wacht. „Ga boeven vangen” en „had maar een vak geleerd”, zijn veelge-
hoorde leuzen. Ook kreten als „raap die troep zelf op, daar betalen we
belasting voor” of „je mag schelden ter waarde van je boete”, passeren
regelmatig de revue.
Wederom verwijten burgers elkaar ook het een en ander, maar veel van
hen lijken het er over eens te zijn dat de boete „absurd” hoog is. Dat
komt omdat veel bezoekers zich kenbaar maken als hondenbezitter,
waaruit blijkt dat zij zich door de brief direct aangesproken voelen. „Ik
moet in Rotterdam altijd zo’n roteind lopen”, klaagt Marian.
Reden voor ‘Joop’ om de hondenbezitters eens aan te spreken. „Ik kom
vandaag thuis, na 12 uren met school bezig te zijn geweest, en kom
erachter dat ik in mijn haast mijn schoenen niet uit heb gedaan bij de
deur. Mijn hele huis onder de schijt. Ik ben nu echt zwaar ziek van die
aso’s met hun kutbeesten.” Vervolgens richt hij zich tot de milieuwacht.
„Waarom betaalt men hondenbelasting? De gemeente doet er niks mee.
Schaf die belasting af en verdubbel de boete.” Aan het discussiediagram
is te zien dat bezoekers verdeeld zijn in hun meningen, en ook dat ze
zich evenzo grof tegenover de ambtenaar als tegen de medeburger uit-
laten. Enige overeenstemming vinden ze in het idee dat de regels niet
deugen: de één wil ze afschaffen, de ander wil ze verzwaren.

Brief van ambtenaar (uitvoeringsambtenaar,
gemeente)

Analyse discussie

‘Verhef klagen niet tot een beroep’ 29 reacties
Floris Blankenstein, uitzendkracht bij de gemeente Den Haag

„Af en toe komt er bij ons een telefoontje binnen
van een burger die klagen tot beroep lijkt te heb-
ben verheven. Tot tien keer toe dezelfde klacht
herhalen, collega’s uitschelden voor schoften en
een tirade afsteken over de slechte service van
onze instelling zijn vormen van feedback waar wij
weinig mee kunnen.” (gehele brief opgenomen in
Bijlagen deel A)

!beledigend naar burger, !steun, !genuanceerd, !afwijzend, !beledigend naar ambtenaar
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Samenvatting van discussie:
Het antwoord wordt meteen gegeven. „Dat komt omdat jullie luie flik-
kers met een echte klacht toch niets doen”, schrijft ‘Belastingbetaler’.
Een andere bezoeker reageert beheerst. „Slecht inlichten is vaak de oor-
zaak. Maar ook een te kort en te beknopt antwoord van de ambtenaar
speelt een rol. Dit komt dan over als zeer bot. Beroepsklagers zijn dan
het gevolg, legt ‘Burger’ uit.
Een ambtenaar, die zich bemoeit met de discussie, geeft aan dat met
sommige mensen niet te praten valt. „Het feit dat zelfs een frisse uit-
zendkracht door heeft hoe onmogelijk sommige mensen kunnen zijn in
hun klacht, lijkt me des te meer aangeven dat lang niet alle klachten zin-
vol, opbouwend en relevant zijn.” Voor die mensen geldt, zo redeneert
de ambtenaar, dat het oplossen van hun klacht geen oplossing van hun
probleem betekent.
‘Lala’ irriteert zich als burger aan medeburgers die ‘klagen om het
klagen’. In haar gemeente zijn dat zo’n tien personen. „Van die perso-
nen die ook tegen alles een procedure beginnen”, aldus ‘Lala’. Ze kan
zich voorstellen dat het in een gemeente als Den Haag de spuigaten uit
kan lopen met het aantal beroepsklagers. „En dat is in elk geval dood-
zonde van onze belastingcenten.”
‘Tal1970’ vergelijkt de beroepsklagers met peuters van twee. „Die wil-
len iets en denken dan ‘als ik maar hard genoeg schreeuw, gil en stamp-
voet dan lukt het wel.’” Klagen komt volgens deze bezoeker vaak voort
uit een mentaliteit van „hebben, hebben en ikke, ikke”.
Niet iedereen is het daar mee eens. ‘Cor’ wijst er bijvoorbeeld op dat de
burger een recht tot klagen heeft. „Sterker nog, hij moet klagen als hij
meent dat dit wenselijk is. Het kan niet zo zijn dat het alleen maar ‘bek
houden en betalen’ is.” ‘Frits’ sluit zich daarbij aan, en richt zich tot de
briefschrijver. „Vraag je je wel af waarom de burger klaagt?” Een
andere burger, ‘John’ genaamd, meent dat de ambtenaar meer voor
zichzelf moet opkomen. „Als ik je privé bel en je de huid vol scheld, laat
je dat gesprek dan ook een half uur duren? Waarom op je werk dan
wel?”
‘De cheffin’ heeft de brief ook gelezen, en velt een hard oordeel. „Alle
ambtenaren met deze instelling eruit knikkeren!” Haar bondgenoot
‘Peter’ geeft aan welke instelling de ambtenaar dan wel moet hebben.
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„Als ik wil klagen dan doe ik dat en jij moet mij dan normaal te woord
staan. Begrepen? Sukkel.”
Ook ‘Jippe’ is slecht te spreken over de brief, en interpreteert hem als-
volgt. „Deze ambtenaar is een typisch geval van ambtenaar, hij wil de
rechten van de burger inperken.”
Opvallend is dat, ondanks de steunbetuigingen, bijna 60% zich tegen
de briefschrijver keert. Burgers hebben een recht op klagen, is het oor-
deel. De mensen die steun betuigen aan de ambtenaar betrekken veelal
de kosten van de klachtenafhandeling erbij en zetten de klager weg als
een minder begaafd persoon met kinderlijke karaktereigenschappen.
Slechts een enkeling gaat in op het verwijt dat klagers zich vaak onbe-
schoft uiten. Het leed dat ambtenaren daarvan ondervinden trekken ze
zich niet zo aan.
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’Kwaliteitsgarantie op dienstverlening’

Het functioneren van een ambtelijke organisatie is in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van de politieke leiding. Van hen wordt verwacht
dat zij hun politieke beloftes nakomen en ingrijpen als de uitvoering in de
knel komt. Vanuit dit perspectief lijkt het vanzelfsprekend targets te stel-
len, meetbare indicatoren als stok achter de deur om beleid succesvol ten
uitvoer te brengen.

Dit soort targets – doelstellingen waarop bijvoorbeeld gemeentebesturen
zich laten afrekenen – bestaan doorgaans uit een termijn en een cijfer, en
zijn als volgt geformuleerd: ‘In 2009 een kwart minder zwartrijders in de
tram’, ‘Bouw van 500 sociale huurwoningen per jaar’, ‘Leerlingen met
taalachterstand per jaar met een kwart terugdringen’, ‘In 2009 moet came-
ratoezicht het gehele uitgaansgebied dekken’ of ’10 procent meer proces-
sen-verbaal in 2009’.

Ongetwijfeld heeft de intrede van dergelijke targets het openbaar bestuur
transparanter gemaakt en rekenschap als iets onvermijdelijks naar voren
gebracht. Ambtenaren kunnen hiermee gericht naar een gewenste situatie
toewerken en volksvertegenwoordigers kunnen bestuurders op de cijfers
aanspreken. Het zijn inzichtelijke prestatie-indicatoren.

De laatste jaren heeft deze, redelijk moderne, benadering echter ook veel
kritiek te verduren gehad. Opiniepagina’s van kranten hebben er vol mee
gestaan. Ook de politici zelf roerden zich. „Het geloof in cijfers kan blind
zijn”, blogte het Rotterdamse raadslid Bert Cremers (PvdA) al in 2005. „De
targets van het college hebben het werken in de gemeente meer resultaat-
gericht gemaakt en de samenwerking tussen diensten verbeterd”, zo ana-



lyseerde hij het ‘targetcollege’ in de Maasstad, „maar het werken met tar-
gets kan ook het zicht op de werkelijkheid verduisteren”.

Cremers’ kritiek werd al in 2004 uitgesproken door de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport Bewijzen van goede
dienstverlening. Het adviesorgaan stelt daarin dat als de nadruk teveel op
controleren en afrekenen ligt, dit alles de dienstverlening aan burgers,
cliënten en patiënten niet ten goede komt. De Raad meent dat de bestuurs-
stijl van sturen op targets zich op een te hoog abstractieniveau afspeelt.
„Wonen, werken, zorgen, welzijn en arbeid zijn bij uitstek beleidsterrei-
nen waarop kan worden gescoord, waar de misstanden tot de verbeelding
spreken en tot aansprekende verhalen in de media leiden.”

De keerzijde, zo benadrukken de onderzoekers, is dat bestuurders en
beleidsmakers op targets reageren met een opeenstapeling van verande-
ringen, nieuwe visies en concepten. De kwaliteit die door burgers en
ondernemers daadwerkelijk wordt ervaren is niet meer het uitgangspunt.
De prestaties van de organisatie als geheel staan centraal, en niet de dienst-
verlening van ambtenaren op de werkvloer. Terwijl dit laatste aspect nu
juist de belangrijkste rol speelt in hoe de burger de kwaliteit van de
dienstverlening ervaart.

En dat is jammer. Want zij verzorgen de contactmomenten waar de
gemeente zich van haar beste, en slechtste, kant kan laten zien. Bij het aan-
vragen van een paspoortaanvraag, aangifte van een geboorte, het afwach-
ten van een beslissing op een bezwaarschrift of het opvragen van een ver-
klaring omtrent gedrag spelen bejegening, nauwkeurigheid, snelheid en
informatievoorziening een grote rol. Een slecht contact heeft, in de beeld-
vorming, zijn weerslag op de gehele organisatie. Degene die dit contact-
moment op kwaliteit het beste kan beoordelen, op basis van zijn individu-
ele ervaring, is uiteraard de burger. De WRR pleit dan ook voor „het
organiseren van actieve en betrokken tegenspelers”. Die betrokken spe-
lers zijn in de eerste plaats burgers; zij rekenen een gemeente niet af op het
halen van targets, maar op hun ervaringen aan het loket. Of zoals raadslid
Cremers het verwoordt: „We moeten in ons streven naar het halen van
targets (de kwantiteit) nooit uit het oog verliezen wat de achterliggende
werkelijkheid is (de kwaliteit).”
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Hoe tevreden burgers over de dienstverlening zijn geeft zogezegd een veel
realistischer beeld van de kwaliteit ervan. Hun oordeel, dat vele malen
complexer en irrationeler in elkaar steekt dan bijvoorbeeld een veilig-
heidsindex, zegt werkelijk iets over de kwaliteit van de genoten dienst-
verlening. Met prestatie-indicatoren an sich is daarom niets mis. Het gaat
erom op welk niveau er getoetst en gemeten wordt, en bovenal wie dat
doet. De burger heeft als ervaringsdeskundige daarvoor de beste papie-
ren.

Terwijl in de media vooral ruchtbaarheid werd gegeven aan de zin- en
onzin van prestatie-indicatoren op beleidsniveau, beleefden Kwaliteits-
handvesten een stille opmars. Wie googelt op Kwaliteitshandvest wordt
doorverwezen naar kleurige PDF-brochures op de websites van de
gemeenten Gouda, Enschede, Den Haag, Kapelle, Wijk bij Duurstede,
Hoogezand-Sappermeer en Leiden. Van Almere tot Zoetermeer: tientallen,
zo niet al een paar honderd gemeenten, hanteren een Kwaliteitshandvest.

Een Kwaliteitshandvest, zo formuleerde een ambtenaar op Binnenlandse
Zaken, „is met name een setje beloften over de kwaliteit van de dienstver-
lening die door individuele burgers getoetst kan worden op het moment
dat de dienstverlening wordt genoten”. Dit handvest, zo benadrukte hij,
gaat niet over de vraag of aangiften bij de politie een nuttige bijdrage leve-
ren aan een nette en veilige woon- en leefomgeving. „Bij handvesten gaat
het juist om de vraag hoe een aangifte het beste vorm gegeven kan wor-
den. Bijvoorbeeld via privacy bieden bij de aangifte zodat niet iedereen
mee hoeft te luisteren en de toezegging dat na drie weken door de politie
teruggebeld wordt om de stand van zaken te communiceren.”

Het is zogezegd een document waarin overheden, met name gemeenten,
de burger beloftes doen, transparant zijn over werkwijzen en hem – even-
tueel – compenseren bij in gebreke blijven. Naast abstracte beleidsdoel-
stellingen, die voor het politiek bedrijf onmisbaar zijn, wordt de burger
met een Kwaliteitshandvest nog meer iemand om rekening mee te houden.
Niet als menigte, maar als individu. Dit is wat de WRR beoogde met het
organiseren van actieve en betrokken tegenspelers.
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In Kwaliteitshandvesten wordt de burger steevast aangeduid als klant of
cliënt. Dat begrip, volgens de Van Dale ‘iemand die van de diensten van
een handelaar, vakman gebruik wenst te maken’, is in het debat over de
publieke sector niet onomstreden. Enerzijds omdat de burger als klant
geen vrijblijvend karakter heeft (hij kan niet naar een concurrent), ander-
zijds omdat het klantdenken het burgerschap (het besef dat het algemeen
belang voorgaat) lijkt te ondergraven.

Dat het klantdenken zijn intrede nam in overheidsland is een direct gevolg
van New Public Management. De idee achter dit model, dat zo’n 10-15 jaar
geleden door wetenschappers en politici werd geïntroduceerd, is deze: als
ambtenaren burgers als klanten gaan zien, die producten en diensten van
de overheid afnemen, zal de dienstverlening als vanzelf verbeteren. Het
dwingt de overheidsorganisatie tot meer efficiëntie, tevredenheidsonder-
zoeken, minder machtsvertoon en innovatie. Deze houding heeft vooral in
het contact tussen street level bureaucrats en burgers veel verbetering
opgeleverd.

Op dit schaalniveau, het punt waar het beleidsproces eindigt en de uitvoe-
ring begint, zijn overheden steeds meer gaan benadrukken dat de burger
een klant is. Vooral ook omdat de burger dit zelf afdwong. Maar hoe zit het
bij een inspraakronde over de plaatsing van een opvanghuis voor ver-
slaafden in een woonwijk? Als burgers zich daar als klanten gedragen, die
NIMBY-eisen1 opleggen, dan is het voor de overheid moeilijk om nog een
beroep op de redelijke burger te doen. In het beleidsproces zelve zijn klan-
ten zogezegd uit den boze, maar aan het einde – aan het loket – heeft de
burger gewoon recht op een klantvriendelijk contact. Zo benadrukt ook
het projectteam Kwaliteitshandvesten van het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. „Als de overheid eenmaal keuzes
heeft gemaakt, moeten die keuzes op een betrouwbare manier tot uitvoe-
ring worden gebracht. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat wordt
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tuin). Het begrip wordt in de ruimtelijke ordening gebruikt om aan te duiden dat veel
mensen wel gebruik willen maken van voorzieningen, maar er geen hinder van wil-
len ondervinden.



ook wel uitvoering van beleid genoemd en is op dit moment een hot topic
op ons ministerie.”

Het moreel appel op de samenleving van premier Balkenende, de roep om
het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het kabinetsmotto ‘Samen
werken, samen leven’: in dit speelveld wordt van de Nederlander inle-
vingsvermogen verwacht, tolerantie voor andersdenkenden, trouwheid
aan het gezag en haar democratische instituties en het nemen van initia-
tief, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.

De Nederlander wordt hier als burger betrokken bij de brede politieke uit-
daging waar de samenleving voor staat. Van het tonen van begrip voor
andermans belangen op inspraakavonden tot aan de discussie over Europa
en het verzoek om ‘over grenzen heen te kijken’. Niet het eigenbelang,
maar het algemeen belang staat hier centraal.

Althans, zo zien ambtenaren, bestuurders en politici het graag. De burger,
op zijn beurt, heeft minder gevoel voor decorum als het gaat om het bena-
drukken van zijn eigenbelang. Dat doet hij namelijk ook op de inspraak-
avonden over locaties voor hangjongeren. De brede politieke uitdaging
waar de samenleving voor staat hoeft naar zijn mening niet opgelost te
worden in zijn achtertuin. Het eigenbelang is in zijn ogen, uitzonderingen
daargelaten, altijd belangrijker dan dat van de gemeenschap.

Ontkennen dat de burger een klant is, leidt dan ook tot woeste reacties.
Het raakt de moderne, mondige burger in zijn rechtvaardigheidsgevoel.
Illustrerend in dezen is het debat op de website Lastvandeburger.nl,
waarvan verslag is gedaan in de vorige hoofdstukken.

Voor veruit de meeste reageerders kan er geen misverstand over bestaan
dat de burger een klant is. Hoewel de grofheid waarmee deze mensen hun
recht benadrukken weinig sympathie zal ogen onder het weldenkende
deel der natie, wil dat nog niet zeggen dat ze geen gelijk hebben. Een uit-
keringsgerechtigde die eist dat „zijn geld als de sodemieter moet worden
overgemaakt” heeft wel degelijk een punt: als hij daar recht op heeft is het
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niet netjes, soms zelfs onwettig, om hem weken op zijn geld te laten wach-
ten of de aanvraag te frustreren. In dit voorbeeld worden uiteenzettingen
over algemeen belang, eigen verantwoordelijkheid en klantgerichtheid in
die context niet getolereerd.

Uit de tientallen briefdiscussies op www.lastvandeburger.nl hebben we
de conclusie getrokken dat de burger te allen tijde de aanspreektitel
‘klant’ eist en als zodanig, in wat voor situatie dan ook, behandeld wil
worden. Dat is misschien niet fraai, niet eerlijk, niet democratisch, maar
wel de bittere werkelijkheid. Juist daarom is het zaak de Kwaliteitshand-
vesten strikt gescheiden te houden van terreinen waar het beleid nog in de
koker zit. En op dit cruciale punt gaan sommige Kwaliteitshandvesten de
mist in. Laat ik dit illustreren met een passage uit het Kwaliteitshandvest
van de gemeente Enschede.

„Wij vinden dat u als klant het recht heeft om te weten of u een
bepaald product direct kunt meenemen of dat u er langer op moet
wachten. U mag van ons verwachten dat u uitleg krijgt waarom u op
een bepaald product zo kort of zo lang moet wachten. De servicenor-
men die wij voor onze producten en diensten hanteren, treft u deels
aan in deze brochure.”

Tot zover prima. Maar even later schiet het Kwaliteitshandvest terug in de
beleidskoker:

„Als het gaat om wat de burger van de gemeente Enschede mag ver-
wachten is dat een schone, nette en veilige woon- en leefomgeving
die voldoet aan de afgesproken kwaliteitsniveaus. Als de burger
zaken constateert die niet in orde zijn, kan daar melding van worden
gedaan (telefonisch, digitaal). Dit kan variëren van een gat in de
weg, een losse stoeptegel, tot klachten over groenonderhoud.”

Dit wekt de suggesties dat de geadresseerde, in het Kwaliteitshandvest
eerder nog aangesproken als klant, aan het loket nog zijn ideeën over de
inrichting van de woon- en leefomgeving kwijt kan. In deze passage
wordt hij nadrukkelijk als burger aangesproken. Dit zaait voor verwar-
ring en voedt onprettige discussies zoals die op www.lastvandeburger.nl
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gevoerd zijn. Iets wat het Enschedese Kwaliteitshandvest beter kan voor-
komen, beter geen rol in kan spelen.

De relatie tussen burger en ambtenaar is geen liefdevolle. Wederzijds
begrip is hier geen vanzelfsprekendheid. De prikkel om als overheid de
burger beter van dienst te zijn komt voornamelijk tot uiting in ongearticu-
leerde woede, heftige discussies aan het loket en algehele onvrede in de
samenleving. Dat laatste wist journalist Gerard van Westerloo treffend te
verwoorden in het boek Links, lui en lak aan de burger (2007). „Als amb-
tenaren iets opschrijven bedienen ze zich voornamelijk van spelfouten en
e-mails van burgers laten ze in de regel ongelezen”, zo leidt hij het boek in.
„De helft van de ambtenaren zit royaal betaald doch werkloos thuis, de
andere helft hangt het grootste deel van de dag zinledig achter een beeld-
scherm, geen van hen werkt op vrijdag, als er echt iets moet gebeuren
huren ze externe krachten in en – om kort te gaan – als ze aan één ding een
broertje dood hebben, dan is het wel aan verandering.”

Voor de politiek zijn deze onlusten een voortdurende bron van zorg.
Gemeenteraadslid Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) zag zelfs reden om
een eigen meldpunt te starten. Alhoewel zijn hoofdvraag ging over welke
diensten de burger overbodig acht, blijkt uit de analyse van de respons
dat juist de kwaliteit van de diensten het probleem is. In zijn rapport
Paarse krokodillen in Rotterdam (februari 2008) trekt Simons de volgende
conclusie: „De rode draad in de reacties van de Rotterdammers is dat ze
zich vooral ergeren aan een gebrek aan klantvriendelijkheid van het over-
heidspersoneel, al dan niet gekoppeld aan een gebrek aan deskundigheid.
De telefonische bereikbaarheid en het doorverbinden van klanten van
diverse diensten gaat nogal eens mis, waarbij de burgers ook nog eens het
gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.”

Over de telefooncentrale in Rotterdam luidt de klacht van een inwoner dat
als hij informatie wil hebben over een bijzondere bijstandsuitkering, hij
eerst zijn verhaal moet doen aan een telefoniste en dan aan de medewerker
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dan nog een keer aan degene
die de informatie kan geven. „Drie keer je verhaal vertellen en als het mis
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gaat met het doorverbinden zes keer.” Een ander voelt zich door dit on-
gemak ook geraakt in zijn privacy. „In mijn opinie gaat de reden waarom
ik met een instantie wil bellen de telefoniste niets aan.” Een ander treffend
voorbeeld is die van de meneer of mevrouw die klaagt over de manier
waarop de gemeente besluiten kenbaar maakt. „Het publiceren van uitge-
geven vergunningen voor evenementen, haringkarren en oliebollenten-
ten doet de gemeente op de datum dat iets aanvangt. Protesteren heeft dan
geen zin meer.” Getuige deze klachten kan een slechte beleidsuitvoering
zelfs het democratisch beginsel in gevaar brengen. Het bieden van pri-
vacy, het nakomen van wettelijke termijnen, het faciliteren van bezwaar-
procedures: deze aspecten, beklonken in beleid, vallen of staan met een
goede dienstverlening.

Het geeft daarom geen pas om in het Kwaliteitshandvest de burger te over-
tuigen van de zinnigheid van politieke keuzes. Dat gaat eraan vooraf. Als
privacy in het beleid gewaarborgd is, moet het in de uitvoering zichtbaar
zijn. Op het moment dat beleid in kannen en kruiken zit moet de aandacht
uitgaan naar de uitvoering. De politiek moet er vanuit kunnen gaan dat
overheidsorganisaties de politiek gekozen taken correct en efficiënt uit-
voeren. Als overheden daar in gebreke blijven, wordt de legitimatie van
politiek en besluitvorming, het op dat moment voltooide stadium, weer
onderwerp van discussie. Zie bijvoorbeeld de problemen bij de Belasting-
dienst. Het bericht van staatssecretaris De Jager (Financiën) dat de
geplande AOW-heffing en de kilometerheffing wegens organisatorische
problemen niet uitgevoerd kan worden, bracht GroenLinks ertoe op een
parlementair onderzoek aan te sturen. Het was voor de partij de druppel
die de emmer deed overlopen, want al eerder werd bekend dat het auto-
matiseringsysteem reeds ingediende aangiftes onleesbaar had gemaakt en
dat bezwaarschriften ongelezen – door gebrek aan mankracht – gegrond
werden verklaard. De Belastingdienst, als tentakel van de politiek, faalde.
En wanneer de uitvoering dusdanig in gebreke blijft, komt de legitimatie
van het democratisch proces in het geding.

In het stadium van dienstverlening, waar de burger geen kiezer is maar
een belastingplichtige, is het vanzelfsprekend dat hij als klant reageert en
als klant vertegenwoordigd wordt door de politiek. Nadat de onderhande-
lingen met de overheid hebben plaatsgehad (verkiezingen, inspreken),
dient er eerlijk te worden overgestoken. De overheid in de rol van leve-
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rancier, de burger als afnemer. Met het Kwaliteitshandvest krijgt de bur-
ger in de rol als klant een middel om zijn recht te benadrukken. In de
woorden van het projectteam: „Door de transparantie van de in het hand-
vest gedane beloften wordt een externe prikkel in werking gesteld.”
Zodoende behoort de klantbenadering in dit stadium niet omstreden te
zijn, maar onvermijdelijk.

In 2005 beschikte 17 procent van de gemeenten over een Kwaliteitshand-
vest en, mede door workshops en handige werkboeken, is dit sterk ge-
groeid en geprofessionaliseerd de afgelopen jaren.

Op www.watdoetjegemeente.nl wordt momenteel een database gevuld
van servicenormen per gemeente. In één oogopslag is binnenkort (momen-
teel zijn de gegevens nog onvolledig) te zien welke gemeente de snelste
service toezegt en of er een Kwaliteitshandvest aanwezig is. Het lijkt een
concurrentieslag om de gunst van de burger. En dan vooral de burger
wiens welzijn afhangt van correcte bejegening, snelle behandeling en
begrijpelijke informatieoverdracht.

Kortom, het Kwaliteitshandvest is populair. Het wordt gezien als effec-
tieve prikkel in het verbeteren van de dienstverlening. Geen prikkel op
basis van een prestatiecontract die een slechte afspiegeling van de werke-
lijkheid is, maar een prikkel die voortkomt uit de ervaren kwaliteit van de
afnemer, de burger als klant aan het eind van de beleidskoker.

Om het Kwaliteitshandvest, dat soms opgefleurd is met prachtige foto’s,
straalt een aura van klantvriendelijkheid. Wanneer is mijn nieuwe pas-
poort klaar? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplannen? Met
welke voorschriften moet ik rekening houden als ik een buurtbarbecue
organiseer?

Op dit soort vragen kunnen steeds meer burgers het antwoord vinden in
Kwaliteitshandvesten, dé wegwijzers in gemeenteland. Tegelijkertijd geeft
het de burger een instrument in handen om rekenschap af te dwingen. De
schuld die belofte maakt wordt soms in klinkende munt uitbetaald. In Den
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Haag, bijvoorbeeld, krijgen burgers € 12,50 als een stadsdeelkantoor zich
niet aan haar beloften houdt.

Nog een voorbeeld. Als een burger de gemeente Gouda belt wordt er altijd
binnen zes keer overgaan opgenomen. En een uittreksel uit de Gemeente-
lijke Basisadministratie Personen is „klaar terwijl u wacht”. Dat wachten
mag overigens niet langer dan 15 minuten duren, vindt de gemeente.

Dit staat, tezamen met nog 56 gemeentelijke diensten en producten, keu-
rig in het vier pagina’s tellende Goudse Kwaliteitshandvest. In rijen en
kolommen uitgesplitst naar product/dienst, servicenorm en wettelijke ter-
mijn. Op het gebied van servicenormen kan en wil de gemeente scoren. Zo
geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een identiteitskaart een wette-
lijke termijn van zes weken, maar in Gouda kun je ‘m al binnen al een
week afhalen. Moeilijk jargon, zoals ‘exploitatievergunning’, wordt in de
regel vermeden en bij uitzondering helder uitgelegd in de begrippenlijst.
In de introductie, een korte alinea, wordt het doel uitgelegd. „Het verbe-
teren van de dienstverlening. Met het Kwaliteitshandvest is het voor de
gemeente en burger duidelijk waar hij/zij op mag rekenen en kan de bur-
ger, in de rol van klant, de gemeente houden aan haar eigen ‘beloften’.”

Het gaat dus om beloften, zwart op wit. Klagen over een niet nagekomen
belofte kan via een apart reactieformulier. Daarop kan de burger zijn erva-
ring beschrijven met een dienst waarvan de servicenorm niet gehaald is.
In de rol van klant, welteverstaan. En met uitzicht op een compensatiever-
goeding.

Zogezegd heeft het Kwaliteitshandvest een niet te onderschatten rol
gekregen in de publieke dienstverlening. Het is voor veel gemeenten de
kapstok waaraan diensten opgehangen worden en de stok waarmee de
burger kan slaan.

Gegeven deze ontwikkelingen is het een afweging waard aspecten van het
Kwaliteitshandvest verder te digitaliseren zodat de voortgang van proces-
sen of procedures inzichtelijk kan worden gemaakt. In zijn statische vorm
blijft het handvest een prikkel voor de overheid en een belofte aan de bur-
ger. De informatie blijft eigenlijk beperkt tot een bewegwijzering en het
geven van servicenormen. Terwijl informatie an sich ervaren wordt als
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een belangrijke vorm van service. Treinreizigers nemen bijvoorbeeld
allang geen genoegen meer met de mededeling dat er een vertraging is. Zij
willen ook weten waarom er vertraging is en wanneer het probleem ver-
holpen is. Vooralsnog komen normen die inzicht geven in processen en
procedures nog relatief weinig voor. Gemeenten zouden hier – in digitale
vorm – meer gebruik van moeten maken.

Nemen we het Kwaliteitshandvest van de dienst Stadsparkeren als voor-
beeld (‘Iedereen die langer moet wachten dan de norm, mag een cadeau
uitkiezen’) dan kunnen we ons afvragen of de burger hier wel op zit te
wachten. Hij wil een parkeervergunning, krijgt hij die niet op tijd mag hij
als troost een cadeau uitkiezen.

Maar als de burger zou kunnen inloggen op een digitaal Kwaliteitshand-
vest, bijvoorbeeld met DigiD, dan zou hij kunnen zien waarom hij op zijn
vergunning moet wachten. Is er misschien een wegopbreking, hoe hoog
ligt zijn aanvraag op de stapel? Met een papieren, statisch Kwaliteitshand-
vest kan zoiets onmogelijk gecommuniceerd worden. Een persoonlijk,
digitaal Kwaliteitshandvest zou hier wel in kunnen voorzien. Hierin kan
de gemeente een voorbeeld nemen aan de pakketservice van logistieke
bedrijven. Wie een aangetekende brief via TNT verstuurt, krijgt van de
postbeambte een afschrift met een code. Via een website kan de verzender
precies zien waar zijn pakketje is: van magazijn tot bevestiging van ont-
vangst. Hetzelfde geldt voor de consument die zijn computer via
www.dell.nl bestelt. Is de computer al in elkaar gezet? Is hij onderweg?
Ligt hij klaar bij het postkantoor? Komt er nog een nazending?

Trekken we dit door naar een aanvraag voor een vergunning, dan kunnen
digitaal de volgende stappen inzichtelijk gemaakt worden: heeft de ver-
gunningverlener de aanvraag reeds in behandeling genomen? Zijn er
bezwaarschriften? Hoeveel? Wat is de aard van de bezwaarschriften?
Hoelang duurt de afhandeling daarvan? Welke afwegingen moet de ver-
gunningverlener maken? En, uiteindelijk, wordt de vergunning toe- dan
wel afgewezen? Met dergelijke digitale service, als aanvulling op een
papieren Kwaliteitshandvest, wordt de burger ook gedurende het proces
bediend. Hij krijgt inzicht in vertragingsfactoren en zal daar ongetwijfeld
net zo content mee zijn als de treinreiziger met duidelijke omroepberich-
ten.

De lastige burger

75



Het is daarom aan te bevelen de mogelijkheden te verkennen voor het
integreren van een digitaal Kwaliteitshandvest in bestaande DigiD-dien-
sten. Ten eerste omdat via die weg het contactverloop met een druk op de
knop inzichtelijk gemaakt kan worden. Ten tweede omdat hier mogelijk-
heden liggen voor terugkoppeling in de relationele sfeer – voor zover je
daar digitaal van kan spreken. Ten derde omdat DigiD momenteel geïn-
noveerd wordt tot een persoonlijke internetpagina, namelijk www.mijn-
overheid.nl, het digitale loket dat momenteel door proefgebruikers wordt
getest en in 2009 wordt gelanceerd.

Via www.mijnoverheid.nl worden onder meer bekeuringen, belasting-
gegevens, aanvragen van rijbewijzen en vergunningen via één weg toe-
gankelijk. In een persoonlijk profiel kunnen mensen hun eigen gegevens
digitaal beheren en overal raadplegen.

De schotten tussen overheidsdiensten vallen ermee grotendeels weg. In-
gevoerde informatie is herbruikbaar bij aanvragen, meldingen en corres-
pondentie. Ook zal het persoonlijke digitale loket via voorkeursopties en
persoonlijke instellingen statusberichten kunnen sturen en – wanneer het
echt nodig is – burgers attenderen op informatie die bijgewerkt moet wor-
den. De website kan bovendien als betaalmiddel gebruikt worden: bij-
voorbeeld voor bekeuringen en gemeentelijke belastingen.

In deze omgeving kunnen servicenormen en compensatieregelingen in-
gekapseld worden. Hiertoe zal ik enkele, conceptuele, suggesties geven:

• Toon bij aanvang van een aanvraag (bijvoorbeeld een paspoort) een
tijdsbalk waarop de behandelingsfasen, de servicenorm en wettelijke
afhandelingstermijn gecommuniceerd wordt.

• Zorg dat de ambtenaar tijdens de behandeling (automatisch) status-
berichten naar de persoonlijke internetpagina zendt. De burger kan
dan te allen tijde zien in welk stadium zijn aanvraag zich bevindt en
waardoor het eventueel vertraging heeft opgelopen.

• Koppel hieraan een sms- en e-mailabonnementsdienst. Zo kan de bur-
ger, indien hij dat wenst, ook gericht op de hoogte worden gehouden
van de behandeling.

• Rekenschap. Mocht een servicenorm niet gehaald zijn, dan kan met dit
concept automatisch een uitdraai worden gemaakt van de beren op de
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weg. Dat kan zijn: overbelasting van de gemeentelijke organisatie,
maar ook nalatigheid van de burger zelf. Zoals het niet tijdig inleveren
van bewijsstukken.

• Open een forum voor beantwoording van (klachten)brieven. Veel
gestelde vragen kunnen geanonimiseerd beantwoord worden aan een
groter publiek.

• Compensatie- en klachtenafhandeling. Met de persoonlijke internet-
pagina kunnen bekeuringen worden betaald. Wellicht is het dan ook
mogelijk om compensaties bij het overschrijden van een servicenorm
uit te keren.

Het Kwaliteitshandvest moet voorbehouden zijn aan zaken die met de uit-
voering te maken hebben. Bredere beleidsdoelstellingen, zoals voldoende
groenvoorzieningen en regelmatige verwijdering van graffiti, horen er
niet in thuis. Klantvriendelijkheid kan dus eigenlijk pas plaatsvinden op
het moment dat de burger is uitonderhandeld met de overheid.

Het papieren Kwaliteitshandvest is echter niet bruikbaar en geschikt voor
bredere informatievoorziening. Een digitaal Kwaliteitshandvest, waarmee
de burgerklant inzicht krijgt in de afhandeling van zijn diensten, zou
daarom een nuttige aanvulling kunnen zijn. Dan ontwikkelt het Kwali-
teitshandvest zich van prikkelend contract tot gevreesd volgsysteem. Dat
is niet alleen in het belang van de burger, maar ook van de overheid. Een
kijkje achter de schermen zal namelijk meer begrip kweken voor de soms
noodzakelijke stroperigheid van het overheidswerk.
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Over ongrijpbare waarden

Over een ding lijkt iedereen het eens te zijn: Nederland is een democrati-
sche rechtsstaat, waarin de machten door Thorbecke gescheiden zijn. Dat
blijkt echter nog geen garantie voor een vreedzame en rechtvaardige
samenleving. Die wordt vooral bepaald door contacten tussen burgers
onderling, de kruisbestuiving tussen bedrijfsleven en overheid en de
druk die kiezers op politici uitoefenen. Waarden staan daarin centraal, zo
benadrukt ook het kabinet. Waarden die in stand worden gehouden door
het zelfcorrigerend vermogen van menigtes en in het uiterste geval door
wetgeving.

Dat we die waarden moeten regelen heeft alles te maken met ons onvermo-
gen uit eigen beweging te handelen naar de leefregel van de Duitse filosoof
Immanuel Kant (1724-1804). Zijn praktische aansporing is beter bekend
als de categorisch imperatief. „Handel zo dat je de mensheid, zowel in je
eigen persoon als in de persoon van ieder ander tegelijkertijd altijd ook als
doel en nooit alleen als middel gebruikt.” Is dat misschien wat we met bur-
gerschap bedoelen? In het dagelijkse leven wordt die leefregel echter met
voeten getreden. Kants Rijk der Doeleinden lijkt, nu in de media dag in dag
uit over de verloedering van de samenleving wordt gesproken, verder
weg dan ooit.

Politici, wetenschappers en bestuurders zijn hard op zoek naar oplossin-
gen. De ene keer in de sfeer van bestuurlijke ingrijpen, de andere keer in
de vorm van een moreel appel. Die zoektocht heeft ook nieuwe duidingen
van de samenleving van opgeleverd. De transactiestaat bijvoorbeeld, of de
managementstaat. Opvallend is dat marktwerking in het publieke domein
vaak de zwarte piet krijgt toegeschoven. Maar wat is dat precies, markt-
werking? En waarom is het zo moeilijk om als overheid gezag en klant-
vriendelijkheid te combineren? Waar begint de verantwoordelijkheid van
de burger? In dit hoofdstuk maak ik u deelgenoot van mijn zoektocht naar
burgerschap, op micro- en macroniveau.
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We staan er niet bij stil, maar wie even boodschappen doet heeft zich te
houden aan tientallen regels en omgangsvormen. Van betaald parkeren tot
dankjewel zeggen bij de kassa. De publieke ruimte is nagenoeg dichtgere-
geld. En toch zijn we terug bij waar de klassieken ooit begonnen. Het defi-
niëren van de deugden.

Deugt de burger eigenlijk wel? Die vraag legde de Nationale Ombudsman
neer bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van
het Ministerie van Justitie. Jazeker, concludeerde dit instituut. In 2006 is
slechts 1,34% gepakt of bekend geraakt bij het Openbaar Ministerie van-
wege een misdrijf.

Absolute grens tussen deugd en ondeugd
„Dat betekent dat op jaarbasis ruim 98% van de burgers deugt”, merkte
de Ombudsman fier op in zijn jaarverslag over 2007. Om vervolgens de
overheid er van langs te geven. „Bij beleidsvorming wordt zelden reke-
ning gehouden met het feit dat naar verhouding zo weinig burgers niet
deugen. Ten onrechte, want de burger verdient vertrouwen.” Deugdzaam
zijn wordt hier gelijkgesteld aan het niet overtreden van wetten en regels:
het Wetboek als absolute grens tussen deugd en ondeugd.

Het denkkader van de klassieken
De deugdenethiek, daarentegen, heeft niet zoveel op met meetbare indica-
toren als criminaliteit. Deze leer stelt het praktisch handelen boven wetten
en regels en hanteert de klassieke en theologische deugden als denkkader.
Klassieke deugden zijn bijvoorbeeld voorzichtigheid, rechtvaardigheid,
gematigdheid en moed. De laatste riep Aristoteles uit tot voornaamste
deugd. Hij stelde dat de deugd een karaktereigenschap is. Moed als onont-
beerlijke eigenschap op het slagveld, de bereidheid om je leven op te offe-
ren voor de gemeenschap.

Thomas van Aquino benoemde in de dertiende eeuw de drie deugden van
het christendom: geloof, hoop en liefde. Hij stond aan de basis van de
redenerende theologie en maakte als eerste theoloog onderscheid tussen
het goddelijke en het menselijke recht. Voor zijn tijd was hij een verlichte
geest; het menselijke recht dat uit de rede voortkomt hoefde volgens hem
niet te wijken voor Gods genade.
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Deugd weer in het middelpunt van de belangstelling
De deugd, gedefinieerd als het goed zijn in zedelijke zin, staat in het
Nederland van de eenentwintigste eeuw weer in het centrum van de
belangstelling. Met dank aan de kabinetten-Balkenende I, II, III en IV. De
regering die normen- en waarden tot onderwerp van publiek debat heeft
gemaakt en burgers aanspoort om samen te bepalen wat goed is, of beter
gezegd: wat burgerschap is. Krachten achter dit debat zijn de problemen
rondom integratie en de zogenaamde verloedering van de samenleving. De
kern: wetten en regels zijn niet voldoende, er is meer nodig voor een pret-
tige samenleving, nieuwe afspraken moeten worden gemaakt.

Vrijheidsbeleving van het afgekeurde gedrag
Waar deugden een universeel karakter uitademen, daar zijn afspraken –
veelal gebaseerd op deugden – plaatsgebonden. Dat leidt weleens tot on-
aangename tegenstellingen. De botsing van culturen bijvoorbeeld, zoals
die optreden bij migratie, maar ook in de dagelijkse praktijk. Zo vertelde
een bevriende hotelmedewerker mij eens mee dat zijn baas de kosten van
bevuilde kamers declareerde bij het bedrijf waar zijn zakelijke gasten
werkzaam zijn. Een grotere vernedering – dus straf – is niet denkbaar.
‘Zeg Jan, hoe zit dat met die volgekotste plee, die kapotte spiegel en die
flessen wijn waar je het vloerkleed mee besmeurd hebt?’ Dat valt niet uit
te leggen als registeraccountant van een gerenommeerd kantoor.

Dit voorbeeld gaat over keurige, ogenschijnlijk deugdzame burgers die
zich, eenmaal ontdaan van bedrijfscodes en algemene fatsoensnormen,
overleveren aan uitbundig gedrag in de hoop dat hun corrigerende omge-
ving, hun natuurlijke habitat, er niet mee geconfronteerd wordt. Het is de
vrijheidsbeleving van het onaangepaste, afgekeurde gedrag.

Een meer georganiseerde vorm van deze uitlaatklep vinden we in het
hooliganisme. Volgens Paul van Gageldonk, auteur van Hand in Hand, een
boek over Feyenoord, bevinden zich tussen dit schorem van kleine crimi-
nelen ook keurige huisvaders. Datzelfde contrast hebben de makers van
Green Street Hooligans in 2006 op het witte doek gebracht. De hoofdper-
soon, een van Harvard getrapte student journalistiek, wordt gegrepen
door oerwaarden als loyaliteit, eer en eigenwaarden. Dat de uiting van die
waarde de norm ‘stand your ground and fight’ betekent is slechts bijzaak.
Dat krijgt hij ook te horen van een bendelid, een geschiedenisleraar die in
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het weekend zonder gewetenswroeging een knuppel in de schouder van
een rivaliserende hooligan legt. Zolang zijn leven als brave dorpsonder-
wijzer maar niet verstrengeld raakt met de erecodes van de hooligans is er
geen probleem.

Bevrediging van impulsief opkomende behoeften
Met een beetje compassie kun je de parttime hooligans en misdragende
zakenmensen vitaliteit toedichten. Zij bezitten het vermogen zich aan te
passen aan een andere omgeving, hun normen- en waardepatroon 180 gra-
den te draaien. De filosoof Immanuel Kant (1724-1804) zou hen echter
beschuldigen van nihilisme. Nihilisme, niet zoals Nietzsche het bedoelde
of zoals het later door filosofen is ingekleed, maar zoals het in de volks-
mond beklonken ligt: het onvermogen of de onwil om een eigen moraal te
ontwikkelen en daar naar te handelen. Ofwel, een totaal gebrek aan
verantwoordelijkheidsbesef gestoeld op een continu bevrediging van
impulsief opkomende behoeften.

Nadenken over consequenties van handelen
Kant propageerde het zedelijk bewustzijn. Dat ieder mens over de conse-
quenties van zijn handelen moet nadenken. Niet op het causale, maar op
het universele niveau. Over wat er zou gebeuren als jouw handelen tot
algemene wet wordt verklaard. Denk bijvoorbeeld aan het lenen van geld
in de wetenschap dat je het niet terug kunt betalen. Kun je het dan maken
een belofte te doen die je niet kunt nakomen? In Kants ogen niet: dat zou
betekenen dat de belofte, in welke situatie dan ook, aan betekenis verliest.

De Duitse filosoof had ook een praktische aansporing voor zijn allesomvat-
tende leefregel, beter bekend als de categorisch imperatief. „Handel zo dat
je de mensheid, zowel in je eigen persoon als in de persoon van ieder ander
tegelijkertijd altijd ook als doel en nooit alleen als middel gebruikt.” Om
kort te gaan: Kant waarschuwt dat het individu op een zeker moment
altijd de rekening gepresenteerd zal krijgen, en dat dat moment niet hoeft
samen te vallen met de situatie waarin het individu zich heeft misdragen.
Zoals de hotelgast die op zijn werk wordt geconfronteerd met de ver-
bouwde hotelkamer.
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Rijk der Doeleinden
In het dagelijks leven wordt de leefregel van Kant met voeten getreden.
Het voordringen bij de kassa, luid bellen in de trein, het bevuilen van de
straat. In al deze situaties gebruikt de mens zijn omgeving als middel. In
het meest negatieve scenario leidt dit tot wat we ook wel de verloedering
van de samenleving noemen. Precies het tegenovergestelde van wat Kant
beoogde: een Rijk der Doeleinden. Een soort hogere, morele wereld die de
zintuiglijke werkelijkheid overstijgt. De hemel op aarde, voor wie Kants
gedachtegang als iets religieus ervaart.

Calculerende burgers
Goed, even terug naar het hier en nu. Voeten van de bank, en op de grond.
Wat Kant nastreeft is in de taal van politici en beleidsmakers gewoon
‘goed burgerschap’. Burgerschap als gedeeld geweten, een gedeeld
bewustzijn. En burgerschap als een stukje identiteit van eenieder. De Sire-
kreet ‘De maatschappij dat ben jij’ is daar een treffend voorbeeld van.

Dat burgerschap komt echter niet vanzelf tot stand. Waar Kant dogma-
tisch was in zijn persoonlijk geweten, daar zijn burgers vooral calcule-
rend. In de auto houden zij zich in de regel aan de maximumsnelheid, maar
als er haast in het spel is schiet de meter zonder pardon in de verboden
zone. Bij haast, zo moet de redenering zijn, is het dan niet in het eigen-
belang om het algemeen belang te dienen. Aan Kants bewering dat het
altijd in het eigenbelang is om het algemeen te dienen, hebben zij een
broertje dood.

Corrigerende burgers
Getuige de flitsmeldingen op de radio en navigatiesystemen, laten burgers
zich veel gelegen aan het corrigerende vermogen van de omgeving. Soms
in de rol van de staat, als vertegenwoordigend orgaan, soms in de rol van
medeburgers. Een voorbeeld: op 11 maart 2008 riep NS-directeur Aad
Veenman in dagblad De Pers reizigers op om actiever op te treden tegen
ordeverstorend gedrag. En dan met name luid bellen. Dat is volgens de
Consumentenbond ergernis nummer één is in de trein. „Als u ziet hoeveel
mensen om een beller heen zitten en hoeveel keer de conducteur voorbij-
komt, dan is het het meest effectief als de omgeving dat doet”, zei Veen-
man tegen de verslaggever. De NS-topman zegt een toename te zien in het
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aantal mensen dat anderen corrigeert, vooral in de stiltecoupe. „Mensen
zeggen gewoon: u heeft het niet in de gaten maar het is een stiltecoupé.”

De geschiedenis leert dat dit helpt. Ooit heeft er in Engeland bijvoorbeeld
iemand besloten dat men op de roltrap aan de rechterkant stil mag staan en
links mag inhalen. Bordjes zijn daarvoor niet nodig. Wie toch links stil
staat, voelt namelijk de woedende ogen in zijn rug priemen en kan er don-
der op zeggen dat hij op zijn schouder getikt wordt.

Toch blijven we met een probleem zitten. Burgerschap is niet zomaar de
overtreffende trap van wet- en regelgeving. Het laatste is repressief, ter-
wijl het eerste zowel actief (moeite doen om deugdzaam te zijn) en passief
(niet buiten de groep vallen) is. Volgens de Nationale Ombudsman kan een
te harde aanpak burgers zelfs van het burgerschap afdrijven. Als de over-
heid continu spreekt van lik-op-stuk-beleid gaan ambtenaren burgers ook
lik-op-stuk behandelen. Het wantrouwen regeert. Volgens de Ombudsman
is dit funest, „want het grootste deel van de mensen deugt”. De kern van
de zaak: „Burgerschap kan zich alleen ontwikkelen wanneer de burger op
een waardige wijze wordt aangesproken en betrokken wordt bij de
publieke zaak.”

Het verzilveren van burgerschap
De Nationale Ombudsman refereert in haar jaarverslag jaloers naar Ame-
rika en Frankrijk. Daar heerst een volkssoevereiniteit van we the people en
au nom du peuple, terwijl in Nederland een wij het Nederlandse volk ont-
breekt. Het vitale burgerschap zoals de Amerikanen en Fransen kennen
moet hier verstevigd worden, aldus de Ombudsman. Of, beter gezegd, tel-
kens opnieuw uitgevonden worden. Zijn grote wens laat zich gemakkelijk
raden, het prijkt als titel op de cover van het jaarverslag. Burgerschap ver-
zilverd, als alom aanwezig iets wat nog moet neerdalen in de kleibodem.
Een grondgebied dat telkens door nieuwe voeten betreden wordt, waar
nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.
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„Volle bak!” Een dame van middelbare leeftijd beent brasserie Achterom
in Berkel en Rodenrijs binnen. Ze ploft neer op een stoel. Haar vrienden
schuiven aan. De mevrouw gedraagt zich alsof ze haar eigen woonkamer
betreedt, zoals iedereen zich hier gedraagt alsof het hun thuis is.

Ik ben niet thuis, maar onderweg. „Op doorreis”, flapte ik eruit toen de
kapster, even verderop, vroeg of ik vanmiddag terug kon komen en ik
naarstig naar een alibi zocht voor mijn onaangekondigd bezoek aan de
besloten gemeenschap die Berkel en Rodenrijs is.

De brasserie in Berkel en Rodenrijs, eetcafé zo u wilt, is niet bijzonder, niet
ongewoner dan andere brasseries in den lande. Het achtergrondgeluid
wordt gedomineerd door geschuif van stoelen, gerinkel van sleutels,
gegorgel van een koffiezetapparaat, geklingel van kopjes, gepiep van
ovens, geknetter van bradend vlees.

Op een andere golflengte klinkt het gemompel van mensen die iets te
bespreken hebben, geschreeuw van kinderen die iets willen. Donkere
mannenstemmen, hoge vrouwenstemmen, het uithalen van een lach.
Naast mij wordt het wel en wee van de lokale amateurvoetbalclub bespro-
ken. „Dan hebben we dadelijk ook een probleem dat ik een scheidsrechter
minder heb”, vang ik op. Het is een gemêleerd gezelschap van dochters
met bejaarde moeders, zakenlieden, vrouwen met kinderen, collega’s van
nabijgelegen kantoren en winkelende vriendinnen.

Kliekjes
Dit alles tegen de achtergrond van het dorpsplein. Een modern decor van
beige bakstenen, en – midden op het dorpsplein – een spiraalvormig
kunstwerk op blauwmetalen staven. De winkels, waaronder The Phone
House, de Marskramer, de keurslager en de juwelier, onderscheiden zich
met de inrichting van etalage en vormgeving van logo, maar de afmetin-
gen van hun uithangborden zijn keurig op elkaar afgestemd. Anderhalve
meter breed, een halve meter hoog. Ongetwijfeld zal er uitgebreid over
beraadslaagd zijn in de gemeenteraad. Een mevrouw wandelt voorbij met
een tas van C1000. Dát is Berkel en Rodenrijs ten voeten uit. Op een zon-
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nige februarivrijdag omstreeks 12.30 uur. Tussen de middag, zoals dat in
de volksmond heet.

Is dit nu de Nederlandse identiteit?, zo vraag ik me af terwijl ik van een
warme tomatensoep met prei en slagroom geniet. En zo ja, waarom voel ik
me hier dan niet thuis? Berkel en Rodenrijs is toch een dorp als alle
andere? In niets lijkt het zich te onderscheiden van Schagen, Purmerend
of Woudenberg. Maar plotseling herinner ik me een ingezonden stuk in
Trouw van een aantal maanden geleden. „Nederland is een land van kliek-
jes en netwerken”, schreven twee Turks-Nederlandse organisatiedeskun-
digen. „De informele cultuur zonder duidelijke hiërarchie zorgt ervoor
dat nieuwkomers erg moeilijk een plaats vinden in de Nederlandse samen-
leving”, verklaarden de consultants van organisatieadviesbureau Beren-
schot.

Maaiveld
Hoewel het hier in Brasserie Achterom een rumoer van vanjewelste is, ligt
het maaiveld er vandaag laag bij. De zakenmannen tegenover mij zijn niet
eerder aan de beurt dan de sjofel geklede vrijwilligers van de lokale voet-
balclub naast mij. Af en toe vang ik iets op dat voor volzin moet doorgaan.
„Dat hoorde ik van Arie. (..) Kwart voor twaalf verzamelen. (..) Je ken toch
niet te hard rijen achter elkaar. (..) Kun je nog een beetje schuiven wou je
zeggen.” Eten en drinken doen ze ongemanierd, maar niemand die erop
let.

De zakenlunch die tegenover mij genoten wordt, geeft een geheel andere
aanblik. Deze gasten blijken van een andere klasse in de samenleving. Ze
dragen een pak, vegen hun mond met servet af. De een heeft zijn bestek al
gesloten neergelegd met de heften wijzend naar tien voor half vier. De
ander bewerkt zijn bord nog alsof hij een archeologische vondst aan het
determineren is. Kalm spreekt de een zijn zinnen uit. De ander beant-
woord ze met beleefde knikjes. De derde meneer, een man met grijze sla-
pen en donker colbert, rekent ondertussen af bij de kassa. Zijn portemon-
nee trekt hij alsof hij achteloos door zijn haar strijkt. De heren fatsoeneren
hun kleren en vervolgen hun weg.
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Stamgast
De tafel wordt afgeruimd door een jongen met een rode schort. Is hij nu
dienstbaar voor het zojuist vertrokken gezelschap, of gaan zijn klant-
vriendelijke gedachten al uit naar de volgende, nog onbekende klant? Die
klant komt een kwartier later binnen. Drie plastic tassen sjouwt hij mee.
Een met de opdruk van C1000, een met blauwe spikkeltjes en een met het
logo van Kruidvat. Zijn verfomfaaide rugtas, van minstens tien jaar oud,
zet hij op de grond, in de weg. In de tassen zitten, zo te zien, geen spullen
uit genoemde winkels.

„Moet je wat drinken Jan?”, vraagt de serveerster die hem blijkbaar kent.
Jan heeft net De Telegraaf opengeslagen, zijn neus opgetrokken en de bril
in het ongekamde haar geschoven. Hij kijkt verstoord op, knikt nietszeg-
gend. De serveerster loopt begrijpend weg. Jan moet wat drinken en de
serveerster weet wat hij wil. Aan Jan valt weinig te verdienen, hij bezet
een tafel waar even tevoren drie heren een dure zakenlunch nuttigden.
Maar dat geeft niet in Berkel en Rodenrijs. Jan is welkom. Jan is stamgast,
zoals dat heet.

Burgerlijk
Hoe kunnen we deze calvinistische sfeer duiden? Van kliekjes mensen die
op elkaar geen acht slaan, die doen alsof het andere kliekje vereenzelvigd
is met het meubilair? Rumoer is er, maar het gedrag is ingetogen, gesprek-
ken spelen zich af binnen de vierkante meter van de tafelomtrek. Met
vingers wordt niet geknipt, de zakenman wordt met evenveel hoffelijk-
heid behandelt als de voetbalvrijwilliger. De bezwering ‘doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg’ benauwt de atmosfeer in deze brasserie.
Precies zoals Leonhard Huizinga (1906-1980) ooit schreef: „Of we hoog of
laag springen, wij Nederlanders zijn allen burgerlijk, van den notaris tot
den dichter en van den baron tot den proletariër.”

Het boek De mensen en het dorp leert ons meer over de volksstam in Berkel
en Rodenrijs. Daarin maakt Jan Schouten, directeur van opleidings-
centrum Schouten en Nelissen, een onderscheid tussen het kapitalisme
van de markt (Angelsaksisch) en het kapitalisme van de gemeenschap
(Rijnlands). In het Angelsaksische, ook wel neo-Amerikaanse model, doet
men alleen een transactie als de prestatie meteen een tegenprestatie ople-
vert. „Maar in een gemeenschap is dat anders”, doceert Schouten. „Daar
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heerst de lange termijn: ik breng offers, in de wetenschap dat ik daar ooit
voor beloond zal worden.” De relaties in deze gemeenschap worden niet
zozeer gereguleerd door geldstromen of de wetten van de markt, als wel
door de regels van de gemeenschap, calvinistische regels. Het verklaart
waarom stamgast Jan een tafel voor vier mag bezetten voor een koffie per
uur. „Zij nemen genoegen met een onsje minder”, verklaart Schouten.

Kapitalisme
De mensen in het dorp gaat, zo begrijp ik nu, over mijn observaties in
brasserie Achterom. Hier is het geen handjeklap, hierbinnen huist een
gemeenschap van pais en vree. Een gemeenschap van kliekjes, dat wel,
maar toch een echte gemeenschap. In Berkel en Rodenrijs woekert niet het
kapitalisme van de markt, maar dat van de gemeenschap. Een Rijnlands
dorp onder de rook van Rotterdam waar de Angelsaksische McDrives op
de loer liggen. Een strijd die bevochten wordt aan de maaskant. Een strijd
die van de Franse schrijver Michel Albert de naam Capitalisme contre
Capitalisme kreeg; een finale tussen economische modellen die na de over-
winning op het communisme elkaar naar het leven staan in het rand-
stedelijke gebied.

Opponent van Michel Albert is ongetwijfeld Adam Smith, een Schotse
econoom uit de achttiende eeuw die wordt gezien als de grondlegger van
het klassiek liberalisme. Volgens Smith „mogen we niet van de welwil-
lendheid van de slager, de brouwer of de bakker ons avondmaal verwach-
ten, maar van hun groot respect voor hun eigenbelang.” We zouden niet
aan hun menselijkheid overgeleverd, maar aan hun eigenliefde.

Oorlogsverklaring
In Berkel en Rodenrijs zijn we wel aan de welwillendheid van de slager,
brouwer of bakker overgeleverd. De brasserie in Berkel en Rodenrijs is
zogezegd een bunker van burgerschap. Langzaamaan besef ik dat ik hier,
hoe vriendelijk ik ook geholpen wordt, de haastige klant op vijandelijk
gebied ben. Hier doen ze prei in de tomatensoep. Niet als teken van gast-
vrijheid voor buitenstaanders, maar als oorlogsverklaring aan Cup-a-
Soup-consumenten als ik.
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„Moderne, complexe samenlevingen balanceren op de grens van chaos en
orde”, schrijft Geert Teisman in zijn boek1 over publiek management. „Er
is behoefte aan orde, maar tegelijkertijd bestaat er weerstand tegen een
overdosis aan regels en wetten. Er is behoefte aan innovatie, maar ook
angst voor ongewenste ontwikkelingen.”

Orde, chaos en angst voor ongewenste ontwikkelingen dus. Met deze abs-
tracties in mijn achterhoofd, deed ik het stadje Gorinchem aan. Dat was
niet gepland. Nee, ik moest gewoon even wat eten en Gorinchem lag op de
weg naar huis. Nooit eerder was ik er geweest, en daarom begon ik de
indrukken in mij op te nemen en te toetsen aan mijn beeld over Gorin-
chem.

Aanname
In Gorinchem, of Gorkum zoals het dikwijs uitgesproken wordt, is de
stille tocht uitgevonden. Althans in mijn – door journaalbeelden en kran-
tenberichten ingegeven – beleving. In 1999 waren er namelijk 30.000
mensen op de been, zo’n beetje alle bewoners, om hun afkeer kenbaar te
maken van een fatale schietpartij in een discotheek waarbij twee meisjes
het leven lieten. De verdachten waren Turken, en zo kreeg het incident
alle ingrediënten die voor nationale beroering nodig zijn. Het begin ook
van strenger toezicht, zoals fouilleren en camera’s, in het uitgaansleven en
de opname van zinloos geweld in het volksvocabulaire. Gorkum viel me
daarna steeds vaker op in het nieuws, en dat bedoel ik niet in positieve zin.

Orde
Op deze zaterdagmiddag werd ik echter niet – niet direct althans – in mijn
aannames bevestigd. Afslag 28 van de A15 spuwde mij in een klein, maar
prachtig stadje uit. Aan de rand grote kantoorgebouwen, binnen de
bebouwde kom keurige rijtjeshuizen, een ziekenhuis, het stadhuis, een
winkelcentrum dat luistert naar de naam Plaza. En daarna een sluis, een
stadsgracht met woonboten en uiteindelijk de historische stadskern, met
alle parkeerproblemen en eenrichtingsweggetjes van dien. Een soort
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Gouda, maar dan dorpser. Gorkum heeft ook alles wat een dorp, en niet
alleen omdat het slechts beschikt over vijfendertigduizend inwoners, in
deze tijd hoort te hebben. Want ook hier is de homogenisering toegeslagen
van de Bakker Bart’s, de Blokkers, de ABN Amro’s, de Hema’s en detail-
winkels die de grote namen dragen van Tommy Hilfiger en Etam.

Gorkum moet het van zijn historie hebben, zo viel me op. Hoe indrukwek-
kend de recente architectonische uitspattingen ook zijn, het staat in schril
contrast met de gemoedelijkheid die de Grote Markt, het centrale plein,
uitstraalt. Waar het moderne Stadhuisplein slechts dienst doet als par-
keerplaats, daar is de Grote Markt een bruisend gebied van cafeetjes en
restaurants rondom een fontein die in 1898 is gebouwd ter gelegenheid
van de troonbestijging van koningin Wilhelmina.

Aan dat plein ben ik gaan eten. In Eet- & Drinkerij ‘t Oude Stadthuys.
Gevestigd in, jawel, het oude stadhuis, een statig pand uit 1860 dat tevens
onderdak biedt aan een museum en Artotheek. Een verademing vergele-
ken met de AC-wegrestaurants en stationsrestauraties die ik normaal wel-
eens aan doe. Deze mensen zijn noch onderweg noch thuis. Het etablisse-
ment is halfleeg, en de leegte wordt ingeruimd om gepaste afstand –
minstens een tafeltje – van elkaar te nemen. Geen bulderlachen hier, maar
bescheiden gemompel, onverstaanbaar, gesprekken van mens tot mens.
Tegen een decor van kroonluchters, ook al zijn ze van kunststof, beschei-
den achtergrondmuziek en schilderijen consumeer ik hier een tomaten-
soep van het huis, wat stokbrood met kruidenboter en een rode wijn.

Chaos
Buiten is de avond gevallen, kerkklokken beieren het negende uur in. Het
winkelende, kwebbelende publiek heeft de straat overgedragen aan smoe-
zende clubjes verveelde hangjongeren. Een blokje om leert dat veel pan-
den leeg staan; te huur, te koop of afgeplakt met kranten. Hier en daar een
dichtgemetseld kozijn. Makelaardij WoonVisie adverteert met de slogan
„Het snelst groeiende kantoor”. Uit een restaurant komt een Turkse ober.
Hij spreekt een jongen aan en vraagt waarom hij met een papierprikker en
vuilniszak loopt. „Ik heb een taakstraf”, verklaart hij. „Waarom jij niet
gewoon werken, zoals ik?”, zegt de ober. Terwijl ik stapvoets de binnen-
stad uitrij wordt ik nagekeken en zelfs een keer provocerend tegengehou-

90

Marktwerking en burgerschap



den. De straat is overgedragen aan de allochtoon, de Gorkummer zit thuis
voor de buis. Of binnen in ’t Oude Stadthuys.

Angst
Thuis download ik de beleidsnota Wonen in Gorinchem 2005-2015, horizon
2025. Na het voorwoord van de wethouder – met lovende kreten als „naar
volle tevredenheid”, „volop recreatiemogelijkheden”, „groene omge-
ving” en „aantrekkelijke historische binnenstad”, komen in de analyse de
minpuntjes boven drijven. Ik citeer: „Vanaf 2000 vertrekken er meer per-
sonen uit Gorinchem dan er zich vestigen. Vooral de vestiging van perso-
nen in gezinsverband laat een negatieve trend zien.” Het aandeel produc-
tieven (20-64 jarigen) zal afnemen ten opzichte van de jongeren (0-19
jarigen) en de ouderen (65+). „Een verhoging van de demografische
druk”, luidt de zorgwekkende voorspelling.

Een fors aantal bladzijden zijn ingeruimd voor allochtonencijfers. Dat is
blijkbaar een aparte doelgroep voor de gemeente Gorinchem. „De situe-
ring van (met name de niet-westerse) allochtonen is ongelijk over de stad
verdeeld”, klinkt het zorgwekkend. „In het westelijke stadsdeel, en hier-
van met name de Haarwijk, zijn de meeste allochtonen woonachtig.” Een
van de volgende paragrafen verhaalt over criminaliteit en veiligheid. De
zorg wordt geuit: „Het zich veilig voelen in het eigen woondomein is van
uitermate groot belang. Criminaliteit, bedreigingen en zinloos geweld in
en rond de woning vormen daarop een aanslag.” Apaiserend: „Vaak is de
ervaren onveiligheid groter dan op grond van de statistieken veronder-
steld wordt.”

Het is duidelijk, ook Gorkum balanceert op de rand van orde en chaos. De
ogenschijnlijk hechte, homogene gemeenschap blijkt in werkelijkheid te
versnipperen onder druk van vergrijzing, uitstroom van jongeren en con-
centratie van allochtonen. De toeristische stadswandeling leidt de aan-
dacht van de toevallige voorbijganger naar gevels en monumenten, maar
wie een blokje om loopt ziet de makelaarsborden als teken aan de wand.
De vestingstad is in verandering, maar ontbeert de veerkracht om de
vrede te bewaren.
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Op woensdag 9 april 21.45 uur verscheen ik, aangever die opgaf te zijn S.
de Jong, geboren te Apeldoorn, ten burele van District Feijenoord-Ridder-
ster om aangifte te doen van verloren reisbescheiden, categorie Identi-
teitspapieren. ‘Waakzaam en Dienstbaar’, zo werd ik verwelkomd, de slo-
gan van het korps Rotterdam-Rijnmond.

„Een verliesje?”, hoorde ik een agente nieuwsgierig aan haar collega vra-
gen. De dienstdoende agente die mij te woord staat slaat er geen acht op.
Zij is alleen met mij bezig. Zij is Dienstbaar met een grote ‘D’.

„Loopt u maar even mee, dan stellen we een proces-verbaal op.” Ik word
van de aankomsthal, een modern vertrek met een prachtige aquarel van
Hare Majesteit, geleid naar een sober hokje, met een zware deur, kale
muren, een bureau en een computer. Dit lijkt me het kamertje waar de
agente Waakzaam wordt met een grote ‘W’.

De diender blijkt erg nieuwsgierig naar locatie, dag, datum en tijdstip van
vermissing. Ik geef aan dat ik mijn paspoort gewoon kwijt ben, en geen
idee heb waar ik het ben verloren. Op zakelijke toon vraagt ze waar ik het
ding voor het laatst gezien heb. Ik antwoord: „Nou, in het stadhuis, aan de
Coolsingel. Ergens in februari had ik het nog. Ik weet nog dat ik het in
mijn binnenzak stopte.”

Ook wil ze weten wanneer ik merkte dat ik het paspoort niet meer had.
„Ja, toen ik een weekendje weg moest naar Berlijn, vorige week begon ik
te zoeken.” Na enig aandringen van de agente begreep ik dat voor een pro-
ces-verbaal gewoon concrete gegevens nodig zijn, zelfs als die niet voor-
handen zijn. Ik knikte dus maar ja op vragen als „U bent het op de Cool-
singel verloren op 1 februari om 12.00 uur?!”. Altijd bevestigen (of
bekennen), dan ben je er zo weer vanaf, weet ik nu. Het had niet veel
gescheeld of ik had burgemeester Opstelten nog beschuldigd van diefstal.
Maar gelukkig, bij een vermissing is ‘wie is de schuldige’ geen verplicht
veld.

Eenmaal buiten het hokje glimlacht Beatrix me weer tegemoet. De agente
schiet plotsklaps weer van haar waakzame in haar dienstbare houding en
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overhandigt mij met een glimlach het proces-verbaal, waarop locatie, dag,
datum en tijdstip van vermissing met militaire precisie staan aangegeven.
„Kunt u hier even tekenen? Dan doe ik uw kopie in een mapje.”

In tijden heb ik niet meer zo’n mooie, felgekleurde map mogen ontvangen.
Met daarin een full color folder over het proces dat na een aangifte in wer-
king wordt gezet. En een brief van A.J. Meijboom, Korpschef Politie Rot-
terdam-Rijnmond, waarin hij mij bedankt voor de aangifte alsmede een
uitleg geeft over het belang ervan. „We willen immers daar zijn, waar dat
uit het oogpunt van veiligheid en leefbaarheid het meest nodig is.” In een
andere brief wordt mij Slachtofferhulp aangeboden. „Deze geboden dien-
sten zijn voor u als slachtoffer, gratis!”, klinkt het aanmoedigend. Een
overweging waard, want ik was erg gehecht aan mijn paspoort met exoti-
sche stempels van verre oorden. Dat is geen verliesje meer, maar een groot
verlies!

Thuis tref ik in de map nog een enquête publiekstevredenheid aan. „Hoe
lang duurde het voordat u aangesproken werd na binnenkomst? Vond u
de wachtruimte aangenaam om te verblijven? Was het personeel deskun-
dig? Correct gekleed? En beleefd? Bent u tevreden over de privacy tijdens
de aangifte?” Op de voorkant mag ik – mits geen bezwaar – het proces-
verbaalnummer vermelden. „Uw verbetertips of complimenten kunnen
via dat nummer doorgegeven worden aan degene, die uw aangifte heeft
opgenomen.” Bij de open vraag schrijf ik dat ik verrast ben door de plezie-
rige dienstverlening, de uitgebreide informatievoorziening en de deskun-
dige opname van mijn aangifte. Even overweeg ik om als verbetertip op te
merken dat in het hok, waarin de verbalisant mijn aangifte opnam, een
likje verf, koffieautomaat, plantje en schilderijtje niet zouden misstaan.
Maar ik besef dat ik – als slordige burger die zijn paspoort is kwijtgeraakt
– dat niet behoor te vragen. Een vermanende preek zou wellicht meer
gepast zijn, en een rekening voor het werk dat ik de politie heb bezorgd.

De laatste keer dat ik aangifte deed van ‘een verliesje’ was jaren geleden in
Tsjechië. Een wereld van verschil met bureau Feijenoord-Ridderster te
Rotterdam. De brommende Tsjech die ons hielp was noch waakzaam noch
dienstbaar. Gestoord in zijn middagdutje begon hij in het Tsjechisch iets
te brommen, steeds luider, om ons vervolgens heen te zenden met een
papiertje waar geen verzekeringsinstantie genoegen mee zou nemen.
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Wat het verschil tussen het Tsjechische en Nederlandse politiebureau is,
wordt duidelijk in het boek Klant in zicht, Marketing voor not-for-profit-
organisaties. De auteurs Marleen Bekkers, Rob Beltman en Kris Brees
beschrijven in dit boek hoe maatschappelijke ondernemingen – zoals
zorginstellingen, rijk, provincies, gemeenten, nutsbedrijven en sociale
verhuurders – meer en meer geconfronteerd worden met burgers die zich
als klanten zijn gaan gedragen. Mensen die niet meer de in de schoot
geworpen afnemer zijn, maar als individuen hun mening hebben over en
invloed willen hebben op het werk van de organisatie.

Een trend die is ingegeven door de marktwerking in de publieke sector.
Het is het verhaal van de monopolist, bijvoorbeeld KPN, die plotseling
geconfronteerd werd met concurrenten op het traditionele net. Commer-
ciële partijen die zich onderscheiden op dienstverlening en prijsbepaling.
Of van Nuon, die anders dan het klassieke nutsbedrijf, wel met één belle-
tje de meterstanden kan noteren, de tenaamstelling kan wijzigen en een
vraag kan beantwoorden over de abonnementsvorm. Daar waar de klas-
sieke staatsbedrijven vooral procesgericht waren (het leveren van een
goede kwaliteit water), zijn de nieuwe spelers gericht op het specialisme
van de klantenbinding (de dienstverlening rondom het product water).

Een neveneffect is dat de politie ook een klap van deze marktmolen heeft
gehad. Hoewel de politie niet zo snel het monopolie zal verliezen op het
opnemen van aangiftes, voelen zij de hete adem in de nek; want als water-
bedrijven hun afnemers als echte klanten kunnen behandelen, wordt dat
ook van de politie verwacht.

Prijzenswaardig natuurlijk, al die klantvriendelijkheid van het gezag. De
vraag is echter wanneer het gezag wordt ondergraven. De website van de
Politie Rotterdam-Rijnmond stemt wat dat betreft weinig hoopvol. Op die
site staat nu een poll met de stelling: „Je mag best ‘klootzak’ tegen een
agent zeggen.” 4384 mensen hebben gestemd, tweederde vindt van niet,
eenderde vindt van wel. En nog geen één procent heeft geen mening. Een
korps dat zo’n basale norm ter discussie stelt mag dan wel Dienstbaar zijn
met een grote ‘D’, maar bij waakzaam – het tweede deel van de slogan –
weet ze de Shift-toets niet meer te vinden.
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De lastige burger

Levi Strauss is een spijkerbroek, Ralph Lauren een avondjurk en Calvin
Klein een onderbroek. De eerste maakt je stoer, de tweede sexy en in de
derde lijk je opeens groter geschapen.

Dat er achter die namen succesvolle ondernemers schuilgaan zijn we
allang vergeten. Het zijn labels, merken. De vraag is echter niet wat maar
wie er wordt gemerkt. Gebrandmerkt…

Een bezoekje aan de website www.ralphlauren.nl verschaft helderheid. Je
wordt ondergedompeld in een ambiance van rustige doch swingende jazz
en een schemerlicht dat lederen tasjes doet fonkelen. Ondertussen schuift
een geanimeerde collage met gephotoshopte schoentjes, avondjurken en
sjaaltjes door het beeld. Buiten regent het, binnen is het warm, chique en
gezellig. Die onzin dus. Sorry, ik bedoel: dát gevoel. De modellen op de
site, zowel mannen als vrouwen, blinken uit in zelfvertrouwen en ogen
uitermate succesvol. Een tikkeltje arrogant, dat wel.

Een andere, hippere collectie van Ralph Lauren „ademt de sfeer van jeug-
digheid en een koel vleugje stad” uit. Voor dezelfde doelgroep heeft de
modeontwerper ook de parfum Polo Blue op de markt gebracht. In de tv-
commercial, of beter gezegd clip, komen alle Beverly Hills 90210-tragedies
en -geluksmomenten voor die je je maar kunt voorstellen. De tune is van
de populaire Amerikaanse soft rock band The Jayhawks. „I’m gonna make
you love me, dry your tears, we gonna stay together, for a million years.”
Inderdaad, een echte beleving. Maar wel eerst even spuiten met die par-
fum…

Fabriceren van behoeften
Bovenstaande zou zo in het boek De infantiele consument van Benjamin R.
Barber opgenomen kunnen worden. Het is zijn stijl, zijn tactiek om de
lezer mee te sleuren in een zwaar deprimerend wereldbeeld. Barber, een
Amerikaanse politicoloog en voormalig adviseur van Bill Clinton, doet ons
geloven dat onze beschaving – groot geworden door het kapitalisme en
beheersbaar gebleven door democratieën – aan het instorten, aan het
demoraliseren is. Zonder dat we het in de gaten hadden, zijn wij, de consu-
menten, ten prooi gevallen aan het totalitarisme van opgedrongen behoef-
tebevrediging.
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Barber licht dat als volgt toe. „Het vroege kapitalisme draaide om produc-
tie die voorzag in ‘n echte behoefte waarbij winst gemaakt werd. Het
nieuwe kapitalisme draait echter om consumptie. Geen uitgestelde, maar
onmiddelijke bevrediging. Het nieuwe kapitalisme produceert geen goe-
deren en diensten voor echte behoeften die we hebben. Het fabriceert
behoeften om producten te verkopen die we niet per se willen.”

Narcisme, privatisering en infantilisering
Barber beweert dat het moderne kapitalisme niet meer dienstbaar is aan
naties, aan samenlevingen, maar uitsluitend aan zichzelf. De slaven van dit
systeem zijn volgzame consumenten met het ethisch besef van een pinda.
De kuddes in de winkelstraten. Zij – en daar bedoelt hij eigenlijk iedereen
in de westerse wereld mee – hebben „geen ethos van verantwoordelijk-
heid, hard werk of uitgestelde behoeftebevrediging, maar een ethos van
narcisme, privatisering en infantilisering.” Het doemdenken schuwt hij
allerminst. „Consumenten moeten als kinderen zijn. Ik wil, ik wil. Heb-
ben, hebben. Dat creëert een nieuwe economie die volwassenen dom
maakt, die kinderen bederft. Ze benadert burgers als consumenten. Dat is
dodelijk voor de democratie, maar ook voor het kapitalisme zelf.”

Spruitjeslucht
Heeft Barber gelijk? Dat is een vraag die hij eigenlijk niet openlaat. Om
zijn observaties kun je niet heen, ze kloppen, ze zijn herkenbaar. En critici
maakt hij het erg moeilijk. Barber is namelijk niet te diskwalificeren op
grond van ideologie of levensovertuiging. Het is geen communist, geen
moslim. Sterker, hij gelooft in het kapitalisme zoals het ooit bedoeld was.
Een captain of industry als Ben Verwaayen, oud-topman van Britisch
Telecom, wierp in het VPRO-programma Tegenlicht2, waar Barbers boek
werd besproken, dan ook niet meer tegen dan dit: „Het is gekletst, nostal-
gia, hij kijkt in de achteruitkijkspiegel.” Spruitjeslucht dus, maar daarmee
breng je Barbers betoog niet aan het wankelen.

Dan Herman Wijffels, bewindvoerder bij de Wereldbank. Als begenadigd
polderaar, in het bezit van een groot maatschappelijk hart, gaf hij tegen-
over VPRO-presentator Felix Rottenberg toe dat „Barber een aantal din-
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gen te berde brengt die ongetwijfeld een reflectie zijn van wat er op het
moment in de maatschappelijke ontwikkelingen te zien is.”

Gecamoufleerde kruistocht
Wijffels is iemand van de twijfels – niet iemand die een boek kan aanprij-
zen – maar in zijn positieve commentaar op het boek brengt hij Barbers
betoog onbedoeld meer aan het wankelen dan Verwaayen. „Ik denk dat er
een tegenbeweging aan het opkomen is, dat is de duurzaamheidsbewe-
ging”, stamelde de econoom. „Waarbij het uitgangspunt niet zo zeer is
wat kunnen we vandaag te pakken krijgen, maar meer: hoe kunnen we
zodanig leven dat we in harmonie met andere mensen, met de natuur, met
de aarde, het leefsysteem aarde, onze eigen levens bestemming geven en
invullen. En dat is eigenlijk de nieuwe polariteit die ik zie in sociaal-eco-
nomisch opzicht.”

Hoewel Wijffels commentaar doet denken aan Prinses – „Ik kan met
bomen praten” – Irene, raakt hij hier een gevoelige snaar: want waarom
bespreekt Barber niet uitgebreid het Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen (MVO), de milieukeurmerken, de eerlijke koffie, de succesvolle –
hoe tijdelijk ook – consumentenboycots tegen multinationals als Shell en
Nike? De verbanning van hardhout uit meubelzaken, de kijk-in-de-keten-
projecten en de Wereldwinkels? Hij kiest er expliciet voor om die initiatie-
ven niet of nauwelijks aan te halen. Barber weigert ze te bespreken als,
mocht hij dat vinden, weinig effectieve, goedbedoelde geitewollensok-
ken-initiatieven.

Het is de kracht van het goede niet noemen. En dat maakt zijn boek minder
geloofwaardig, ook al doet de boekenkast van grote denkers die hij om laat
vallen het tegendeel vermoeden. De politicoloog is 422 bladzijden lang op
kruistocht, en camoufleert die kruistocht met een literatuurlijst van 87 (!)
bladzijden. Dat is zijn zwakte, maar ook zijn kracht: want van een tunnel-
visionair is het moeilijk een debat te winnen.

Kortom, Barber is niet van de alternatieven, de nuance, van het weerleg-
gen van hypotheses. Althans, niet in dit boek. Nee, het is een vat buskruit.
En in het ontsteken daarvan is hij geslaagd. De diagnose die hij bij het
moderne kapitalisme stelt, is zo ernstig en overdreven dat politici, vak-
bondsmensen, mensenrechten- en milieuorganisaties er de rechtvaardi-
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ging uit zullen halen om grootkapitalisten de duimschroeven aan te
draaien. Het boek van Barber is zogezegd de brandstof voor de tegen-
bewegingen die hij niet noemt.

„Wilt u nog wat drinken, wat eten misschien?” Aan service heb ik op mijn
mobiele kantoor, een eetcafétafeltje ergens in het centrum van Rotterdam,
geen gebrek. Het lijkt me de juiste plek voor het schrijven van een stukje
over klanttevredenheid.

Bewust heb ik gekozen voor een groot eetcafé. Minstens twintig tafeltjes,
een biljarthoek, een bar en top-40 muziek. De ervaring leert namelijk dat
je in ogenschijnlijk rustige, kleine cafés niet kunt schrijven. Zeker niet in
zo’n Bourgondisch cafeetje waar drie man en een paardenkop zitten. Daar
was ik gisteren namelijk. Los van de aritmische jazzmuziek werd ik van
mijn werk gehouden door een ober die mij graag deelgenoot maakte van
de cultuurhistorische ontwikkeling in zijn buurt. Aandacht kent zijn
grenzen.

„Alles nog naar wens?”, vraagt de serveerster. Een knikje, duim omhoog,
en ik kan weer verder tikken. Het is zo rumoerig, een kakofonie van stem-
men, dat ik geen enkel gesprek kan volgen, en zodoende ongestoord een
anonieme klant kan zijn en geen huisbezoek. Dat de koffie tegelijkertijd
met mijn El paso (een gegrilde kip in een deegrolletje) wordt geserveerd,
en dus koud gaat worden, neem ik maar voor lief.

De boeken over de kunst van klanttevredenheid en daarin opgesomde
gouden regels, zijn talloos. Beperken we dit tot de horeca, dan blijken
lange wachttijden, slecht bereid voedsel en respectloze bejegening de
doodzonden. Maar is dat eigenlijk wel zo? Mijn eigen wensenpatroon is
bijvoorbeeld continu aan verandering onderhevig. Als ik een trein moet
halen ben ik bijvoorbeeld dolgelukkig met een kroket uit de muur. Ga ik
uit eten met vrienden dan boeit het me echter weinig of het eten na een
kwartier of een halfuur op tafel staat. Maar stel dat de Febo-meneer voor
mij eerst een tafeltje dekt, en de ober van een restaurant binnen vijf minu-
ten een magnetron maaltijd serveert… Ja, dan loop ik weg.
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In Klanten zijn eigenlijk nét mensen! slaat Jos Burgers de spijker op zijn kop.
De teleurstelling zit niet zozeer in het resultaat, als wel in de verwachting.
Maar hoe kun je als horecabaas nu weten wat de verwachtingen van je
klant zijn? Kledingzaken hebben het wat dat betreft gemakkelijker: wat
zoekt u? Welke kleur? Mag ik uw maat opnemen? Maar vraagt een ober
„Wat komt u hier doen?” dan jaagt hij zijn klanten de zaak uit.

Wie als klant tevreden gesteld wil worden, doet er dus goed aan zich eerst
te oriënteren op de eigen behoefte en het gezelschap waarmee hij op stap
is. Waarom ga ik uit? Een zakelijk etentje met een klant of collega? Een
diepzinnig gesprek met een vriend of vriendin? Of kom ik om te zuipen en
schreeuwen met vrienden?

En horeca-eigenaren? Die moeten gewoon consequent zijn. Selecteer je
personeel op karakter en voorkomen, geef hen duidelijke instructies,
draai continu dezelfde soort muziek, beperk je menukaart tot gerechten
waar je goed in bent en varieer niet voortdurend in je aanbod. Het gevolg
is dat het publiek steeds uniformer en trouwer wordt. En loopt er onver-
hoeds toch een verdwaalde gast uw zaak binnen, zeg dan dat de keuken
dicht is of dat alle tafeltjes gereserveerd zijn. Selectie aan de poort, dát is
de sleutel tot succes.

En daarom maak ik me nu ook de voeten. Want tikken op een laptop, naast
mensen die gezellig bij kaarslicht aan het kletsen zijn, dat kan natuurlijk
niet. Ik verpest de sfeer.

Hoe krijg je een rondstampende blinde olifant de achtertuin uit? Dat
vraagt een handvol hoogleraren zich af in het boek De tien plagen van de
staat. Het antwoord dat zij geven is net zo onheilspellend als de titel: niet!
Tenzij er een Farao opstaat die alle inhoudsloze ambtenaren vervangt voor
vaklui. Mensen die niet alleen oog hebben voor wat een publieke dienst
kost, maar ook de waarde ervan kennen.

De publieke manager zelf is inmiddels wel wat gewend. Die ligt niet meer
wakker van klaagzangen als deze. Dat beseffen de auteurs ook, getuige
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hun bevinding dat het de ambtenaar „een worst zal wezen of hij een koek-
jesfabriek beheert of het departement van Volksgezondheid en Onder-
wijs”. En daarom doen de deskundigen maar een greep in het arsenaal van
de vijand. Want wie de sterkere macht wil vloeren moet ‘m worden. Pla-
gerig wijzen ze de aangeklaagden er dan ook op dat slechts één bedrijfsma-
tig concept nog geen ingang heeft gevonden in het openbaar bestuur,
namelijk het faillissement. „Dat is de optelsom van wat er in de tien bijdra-
gen aan de orde komt en een beeld schetst van de toestand waarin onze
staat momenteel verkeert.”

Die staat noemen ze allang geen rechtsstaat meer. Het is een transactie-
staat, zegt hoogleraar Frank Ankersmit. Een managementstaat, vult hoog-
leraar Jouke de Vries aan. Een samenleving waarin het bestaat dat een
schoolbestuur met publiek geld gaat speculeren op de aandelenbeurs. Een
samenleving waarin alles wordt vergeleken in termen van geld. Geld dat
nu de ultieme realiteit van het openbaar bestuur zou zijn geworden. „Wie
alsmaar bezig is met bijvoorbeeld de kosten van het onderwijs, heeft geen
tijd en zin meer om ook nog na te denken over wat onderwijs eigenlijk is,
welke doelen ermee gediend worden en waar het verschil ligt tussen goed
en slecht onderwijs.”

Vervreemding
De diagnose die de auteurs stellen is die van Karl Marx: vervreemding.
Een theorie die de Duitse denker leende uit het antropologische oeuvre
van Hegel, maar die hij beter van toepassing vond op de economische wer-
kelijkheid. De idee dat de arbeider geen mens is, die in een directe relatie
staat tot zijn product of dienst, maar slechts een schakel in het productie-
proces vormt. Het kapitalistische verhaal van de arbeider die niet kan
beschikken over zijn eigen eindproducten. Of, om even het boek weer in
te duiken, dat van het politiekorps dat van Den Haag 1073 woninginbra-
ken per jaar moet oplossen. En als het er minder zijn, vragen de auteurs
zich cynisch af, moeten de agenten de rest er dan zelf maar bij plegen? Het
is ook het verhaal van de verpleegster die niet wordt afgerekend op de
kwaliteit van de zorg, maar op het zo snel mogelijk naar huis sturen van
patiënten. Die op haar donder krijgt als ze even de hand van een patiënt
vasthoudt of tijd besteed aan een goed gesprek met de familie.
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Waarden en normen
Maar hoe zit het dan met het thema waar het kabinet-Balkenende de mond
van vol heeft? Als normen en waarden van regeringswege het politieke
debat beheersen, hoe kun je dan stellen dat diezelfde regering geen hart
meer voor de publieke zaak heeft? Daarin zien de auteurs een uitgekiende
strategie. Door het belang van normen en waarden publiekelijk te beklem-
tonen, zou de regering-Balkenende fatsoen en beschaving op het bordje
van de burger hebben gedumpt. „De overheid zelf doet niet meer aan dat
soort mistige zaken – zij heeft alleen oog voor de economie en voor econo-
mische realiteiten.” Normen en waarden als geprivatiseerde kroonjuwelen
dus.

Hoe het zo ver heeft kunnen komen, verklaren de auteurs aan de hand van
de onbetaalbaar geworden verzorgingsstaat. „Het financiële en economi-
sche argument is steeds belangrijker. Het was inderdaad nodig geworden
om ‘rücksichtlos’ te kappen in het oerwoud van taken dat de overheid in
onbezorgder tijden op zich genomen had. Aan iedere overheidsactiviteit
kwam nu een prijskaartje te hangen waarop stond wat die ons allen
kostte.” Het is deze boekhoudermentaliteit die de auteurs ertoe brengt alle
maatschappelijke problemen op het bordje te schuiven van de publieke
manager die in de illusie leeft een koekjesfabriek te besturen. „Op het ter-
rein van de ‘waarde’ van het openbaar bestuur is de manager geheel onwe-
tend.”

Kapitalisme heeft het communisme overwonnen. De vrije markt kon het
zonder sturende staat. Maar net als de ijsberen op de Noordpool heeft elk
model een natuurlijke vijand nodig. Anders vreet het zichzelf op.

It’s the economy stupid. Met deze slogan die eigenlijk helemaal niet voor de
campagne bedoeld was, zou Bill Clinton in 1991 George Bush sr. uit het
zadel hebben gewipt. Wat toen grappig klonk, werd bittere ernst toen de
presidentsverkiezingen in 2008 overschaduwd werden door de krediet-
crisis. De kandidaten Barack Obama en John McCain stelden samen een
verklaring op. Laatstgenoemde overwoog zelfs om zijn campagne stil te
leggen.
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De peilingen laten zien dat de Republikeinen lijden onder de financiële
crisis en de Democraten er garen bij spinnen. De kredietcrisis waarin de
ene na de andere bank omvalt of gered wordt met overheidssteun, zou
volgens Obama het gevolg zijn van de ‘Republikeinse filosofie’ over het
kapitalisme. ‘Casino Capitalism!’, klinkt het hier en daar. Een uit de hand
gelopen spelletje van witte boorden dat nu Joe Sixpack raakt.

Met de overname van zakenbank Merrill Lynch door Bank of America
wordt bijvoorbeeld spaargeld van consumenten op het spel gezet. De uit-
staande risicovolle beleggingen krijgt Bank of America er namelijk gratis
bij. Of neem de miljardeninjecties van westerse overheden, ook die van de
Nederlandse regering om Fortis te redden. De crisis in de financiële sector
begint steeds meer de echte economie te raken. Die van de consumptieve
kredieten, creditcardschulden en hypotheken. Sommigen wanen zelfs het
geld op hun spaar- en lopende rekening niet veilig, zo bleek toen De Tele-
graaf een oude man bij een Fortis-pinautomaat ondervroeg. Hij pint nu
iedere dag 250 euro. „De rest van mijn geld, mijn oudedagsvoorziening,
staat vast. Daar kan ik helaas niet bij”, tekende de verslaggever op. Hier
kun je om lachen, wat we dan ook doen, maar het consumentenvertrou-
wen is nog steeds heilig voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. En als
Jan met de Pet de economie niet vertrouwt, kan Piet Patat zijn tent op de
hoek wel sluiten.

Niemand, behalve Marianne Thieme die in haar eigen tuin boontjes ver-
bouwt, staat te juichen bij deze crisis. Wel zien sommigen de positieve
kanten. Minister van Financiën Wouter Bos bijvoorbeeld, die in deze roe-
rige tijden een koopkrachthandhavende begroting wist te presenteren.
Daags na Prinsjesdag schreef hij op de opiniepagina van NRC Handelsblad
het volgende: „De kredietcrisis mag dan het gevolg zijn van de globalise-
ring, zij wijst het neoliberale ordeningsmodel eerder op haar tekort-
komingen dan op haar veronderstelde superioriteit.”

Minder diplomatiek is Arnold Heertje, de econoom die geen aankondiging
behoeft. Aan de vooravond van Prinsjesdag 2008 woonde ik een lezing
van hem bij in Den Haag. „De kredietcrisis is een godsgeschenk”, aldus de
emeritus hoogleraar. „Ik doe niet mee met het pessimisme.” Volgens Heer-
tje, auteur van Echte economie (2006), toont de crisis op Wall Street aan dat
het systeem zichzelf corrigeert. Net als Bos denkt hij dat de scherpe kant-
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jes van het superkapitalisme nu afgestompt worden door andere waarden.
„Het kon niet zo doorgaan. Het was een ongebreidelde ontwikkeling. Men
nam risico’s die men niet meer kon overzien. Dat daar een einde aan is
gekomen is een buitengewoon positieve ontwikkeling. Afremmen van die
economische groei kan mij niet ver genoeg gaan.” En over het consumen-
tenvertrouwen zegt hij: „Geweldig dat het weer daalt. We zeggen toch
altijd dat we minder moeten consumeren en meer moeten sparen? Dat
gebeurt nu.” Wat hem betreft had Bos niet zo’n betonnen begroting hoe-
ven te presenteren. „Hij wil de koopkracht handhaven. Voor mij was dat
niet nodig geweest. Alleen al omdat we dan minder in de file zullen staan.”

Echte economie gaat volgens Heertje om het spanningsveld tussen schaar-
ste en welvaart. Zelfs over geluk. Het omvat dus veel meer dan wat er in de
financiële sfeer gebeurt. „Nu veel meer nog dan vijf of tien jaar geleden.
We moeten zorgvuldiger omgaan met natuur, de leefbaarheid, het behoud
van het bestaan. De echte vraagstukken gaan over water, klimaatbeheer-
sing en duurzaamheid.”

Na een vlammend betoog, ontvouwt hij zijn theorie over de zogenaamde
reproductie-economie. „Onder welke voorwaarden kunnen we de econo-
mische ontwikkeling die we kennen, reproduceren?” Hiermee doelt Heer-
tje onder meer op het opraken van fossiele brandstoffen en het slechter
worden van de luchtkwaliteit. „Echte economie gaat over meer dan finan-
ciële transacties. Het gaat in hoge mate om de kwaliteit van het bestaan.
Frisse lucht, behoud van natuur en leefomgeving. Dat is in toenemende
mate van belang. Wat we nu doen is beslag leggen op beperkte middelen.
We kijken uitsluitend naar de financiële effecten. Onze aandacht moet uit-
gaan naar leefbaarheidsvraagstukken.”

Uiteindelijk komt het hoge woord eruit. Heertje wil dat we denken in
‘Bruto Nationaal Geluk’. De kwaliteit van het bestaan, nu en straks. Over
de zin van het bestaan. „Dat zijn allemaal onderdelen van de economie.”
De bureaucratie in de gezondheidszorg is hem een doorn in het oog.
„Managers zitten met stopwatches naast de verpleegster. Zij die een halve
minuut te lang bezig is, wordt ontslagen als ze dat nog een keer doet.” Al
die regeltjes, dat meten om te weten, wordt volgens Heertje alleen maar in
stand gehouden om er „machtsposities aan te ontlenen”.
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Kritiek uit de zaal blijft de man die niets op gezag aanneemt bespaard. Wel
vraagt een jongedame voorzichtig, na hem eerst een compliment te heb-
ben gegeven, hoe hij die zachte waarden dan wil meten. Heertje ontploft:
„Je kunt niet alles meten!”

Dit soort betogen zullen we de komende tijd nog vaak horen. Zeker uit de
mond van Barack Obama, al zal het iets zweveriger zijn. Nu het commu-
nisme is overwonnen, strijden twee soorten kapitalisten tegen elkaar. Zij
die denken in vermogen (het aandachtspunt van de boards) tegen zij die
denken in inkomen (werknemers, vertegenwoordigd door vakbonden).

Volgens Rienk Goodijk, auteur van het boek Herwaardering van de Rijn-
landse principes, gaat het in wezen om de vraag van wie een onderneming
eigenlijk is. „Het formele eigenaarschap van een onderneming ligt welis-
waar bij de aandeelhouders”, schrijft hij, „maar de onderneming als
samenwerkingsverband is van degenen die zich duurzaam met de onder-
neming hebben verbonden.” Daarmee doelt hij vooral op de loyale werk-
nemers, de verschaffers van duurzaam kapitaal en duurzame diensten.
„Het eigenaarschap wordt hier bepaald door loyaliteit en duurzame
betrokkenheid.”

Daar hoort volgens Goodijk ook medezeggenschap bij. Een contrast met
het beeld van de werknemers die met kartonnen dozen hun bank van de
ene op de andere dag moesten verlaten. Zij leefden, althans hun bestuur-
ders, in een wereld met Angelsaksische waarden. Of zoals Goodijk het
verwoordt: „Met een sterk instrumentele oriëntatie op de vrije markt,
aandeelhouderswaarde, human capital, control en verantwoording.”
Waarden die met de westenwind al lang neergedaald zijn op Europese
bodem. Ook in Nederland. „Er worden alsmaar kortere termijn bedrijfs-
resultaten verwacht”, schrijft Goodijk. „De arbeidsverhoudingen verza-
kelijken, de juridisering neemt toe.” Het is waar Barack Obama in zijn
boek The Audacity of Hope voor waarschuwde: „Dit land heeft meer vak-
mensen nodig en minder advocaten.”

Goodijk, hoogleraar Corporate Governance, schreef zijn boek ten tijde van
de crisis bij ABN AMRO. De bank die door een investeringsfonds
gedwongen werd zich op te splitsen. Toch laat Goodijk zich niet kennen
als een koppige profeet van het Noord-West/Europese, Rijnlandse model.
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We moeten ook de positieve kanten van het Angelsaksische model, zelfs
na zwarte maandag, blijven erkennen. „De praktijk wijst uit dat het
aandeelhoudersactivisme hier en daar ook kan resulteren in effectievere
aansturing, het doorbreken van verstarde verhoudingen en een betere
verantwoording.”

Fijntjes wijst hij erop dat de opinies over een Rijnlands stokpaardje van
eigen makelij ook aan conjunctuur onderhevig zijn. „Zo werd het Neder-
landse poldermodel op het ene moment (tijdens economische voorspoed)
beschouwd en besproken als het ‘Dutch miracle’ en op het andere moment
(tijdens stagnatie) juist als de ‘Dutch disease’, terwijl het model op zichzelf
in die tussentijd niet fundamenteel wijzigde.”

Maar ondertussen stonden de presidentsverkiezingen in de VS wel in het
teken van de economie, met name de financiële sector. Het zal de aandacht
naar de clash of cultures doen verslappen, zo ook de noodzaak om demo-
cratieën te vestigen. Peter van Lieshout, lid van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid, beet in Buitenhof alvast de spits af. Vol-
gens hem hoeft een land niet per se democratisch te zijn om vooruitgang te
boeken. „Strakke regimes zijn niet per se slecht zijn voor de economie.”
Als voorbeeld gaf hij de Socialistische Republiek Vietnam die in grote
mate wordt geregeerd door één partij.

Een ander interessant geluid kwam van Evelien Tonkens, hoogleraar
Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. In de Volkskrant
voorspelde zij dat de miljardeninjectie van belastinggeld in Amerikaanse
banken het einde van het neoliberalisme inluiden en het eerherstel van de
overheid. „Wie nu een loopbaan moet kiezen, kan het beste ambtenaar
worden.”

Het is te hopen dat we niet van het ene exces (het casino capitalism) in het
andere exces (het communisme) vervallen. Wel laat de kredietcrisis zien
dat het uitschakelen van natuurlijke vijanden, waartoe het communisme
gerekend mag worden, ook zijn keerzijde heeft. Een kudde ijsberen wier
leefgebied drastisch krimpt, heeft vorige week laten zien wat er dan
gebeurt. Bij gebrek aan visjes vraten ze elkaar op. De overtreffende trap
van kapitalisme is dus kannibalisme.
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Van Almelo tot Zierikzee, overal kwam u ze tegen. In het buurthuis, op de
hangplek, de stamkroeg, in de bus, op het werk, in de file en aan uw ziek-
bed. En als je dan ‘s avonds de hond uitliet, schoot er altijd wel eentje u
aan om te vragen of het wel veilig was zo laat op straat. Zo niet, dan werd
er een legioen buurtagenten speciaal voor u opgetrommeld.

De bewindslieden van het kabinet-Balkenende IV vroegen ons na de ver-
kiezingen het hemd van het lijf, toonden zich oprecht geïnteresseerd, leef-
den met ons mee en we mochten ze altijd bellen om een biertje te doen. En
dat 100 dagen lang, bijna drieënhalve maand waren ze onze beste maatjes,
door dik en dun.

Ella, Ronald, Tineke, Camiel, Wouter en Jan Peter voorop. Zij, de bondge-
noten van de burger, traden in overleg met de samenleving, luisterden
naar het volk. Een hecht team, dat waren wij – burger en regering, zij aan
zij, hand in hand. Wat een kameraden, wat een tijd! Ter afsluiting van dit
gelukkig samenzijn deden ze een mooie, kleurrijke brochure in onze bus,
waarin niet zij maar wij geportretteerd werden. Wat ons bezighield, wat
onze zorgen en noden zijn, alles stond erin, geïllustreerd met mooie plaat-
jes, uitgelegd in begrijpelijke taal. Een unicum in de parlementaire
geschiedenis, dit charmeoffensief van Balkenende en z’n gevolg. En alsof
we nog niet genoeg in de watten waren gelegd, gaven zij die folder ook
nog de status van regeerakkoord mee. Toe maar! Wat wil een burger nog
meer?

Een burger bij wie het contact met de allemansvrienden wat stroever ver-
liep, is Frank Ankersmit, in het dagelijks leven hoogleraar intellectuele en
theoretische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is één
van de weinigen die gebrouilleerd is geraakt met de empathische staatslie-
den. Terwijl u en ik met weemoed terugdenken aan die mooie tijd, beticht
hij in zijn boek De tien plagen van de staat het voltallige kabinet van mis-
bruik. Een grove beschuldiging, gemeen ook wel.

Waarom Ankersmit zo ondankbaar en grievend doet, motiveert hij in niet
mis te verstane bewoordingen. „Het lijkt wel alsof we in de droomwereld
van de aloude communistische planeconomieën terechtgekomen zijn”,
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schrijft hij. Ieder weldenkend mens zal dat bestrijden: want ook al deden
ze in de communistische heilstaat alles samen, van luisteren – iets dat ons
kabinet wél heeft gedaan – moesten Stalin en Lenin het écht niet zo heb-
ben. Die stonden op een voetstuk, hadden een standbeeld, terwijl onze
bewindslieden in de 100-dagen tour gewoon aanbelden om even samen de
vaat te doen, de barbecue aan te maken of de plantjes water te geven, zich
wegcijferden ten bate van ons welzijn.

Wat Ankersmit krenkt, wordt duidelijk op het moment dat hij het begrip
democratisering (want dat was die 100-dagen tour toch?) tussen aan-
halingstekens zet. Alsof Jan Peter niet bij ons aanbelde voor een goed
gesprek, maar om een waardeloze stofzuiger aan te smeren. Alsof het
beleid al in kannen en kruiken zat, en de burger alleen nog voor de vorm
even betrokken moest worden om wat draagvlak af te troggelen.

Ankersmit stelt dat die 100-dagen tour een afleidingsmanoeuvre was. Het
parlement kon 100 dagen buitenspel gezet werden onder het mom van ‘we
hebben even overleg met de samenleving, niet storen a.u.b.’. En na die 100
dagen kreeg de Kamer de onderhandelingsresultaten als een fait accompli
voor de voeten geworpen. En zo, schrijft Ankersmit, kon het gebeuren dat
het Samen werken, samen leven-akkoord voor de volksvertegenwoordigers
uitpakte in een slikken-of-stikken-bezwering. Een dichtgetimmerd wurg-
contract dat de volksvertegenwoordiging vleugellam maakte. „Het parle-
ment stond erbij en keek ernaar”, schuimbekt de hoogleraar.

Wat Ankersmit bedoelt, is dat de regering voor parlementje is gaan spe-
len, en dat ook nog eens willekeurig aanpakte, zelfs naar eigen hand zette:
niet iedereen schijnt namelijk bezocht en gehoord te zijn. Bij u is mis-
schien de deur platgelopen en u heeft misschien zelfs een keer botweg een
minister de deur moeten wijzen toen hij voor de zoveelste keer met u
samen buiten wilde spelen. Maar dat was niet bij iedereen zo, blijkt uit het
relaas van de hoogleraar. Ankersmit heeft 100 dagen uit het raam getuurd,
maar geen minister, zelfs geen staatssecretaris die bij hem aanbelde om met
het schillen van de aardappels de dag door te nemen.
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Is dat het? Bijt hij daarom in de hand die hem als hoogleraar voedt? Voelt
hij zich gepasseerd omdat Ella wel met de tramconducteuren uit is
geweest, en niet met hoogleraren intellectuele en theoretische geschiede-
nis? Is hij daarom zo rancuneus? Het lijkt er wel op, al moet hij het erfgoed
van Thorbecke opgraven om zijn punt duidelijk te maken. In zijn boek
leidt hij ons van de droom van Balkenende naar de theorie van democrati-
sche beginselen.

„Eens was alles duidelijk”, begint Ankersmit zijn betoog. „Er was een kie-
zer die zijn stem uitbracht op een politieke partij omdat hij het eens was
met haar politieke program; die partij verdedigde vervolgens dat program
in het parlement in de permanente confrontatie met andere partijen en de
regering. Dat leidde, na veel touwtrekken over en weer, tot bepaalde com-
promissen.”

Tot zover deze nostalgische verhandeling, want Ankersmit constateert
even verderop dat „van dit duidelijke beeld weinig meer over is”. Dat is
voor een hoogleraar geschiedenis een pijnlijke gewaarwording. In zijn
college parlementaire democratie stelt hij dat er een accentverschuiving
gaande is, een shift in zijn woorden, van beleidsbepaling vooraf naar
beleidsverantwoording achteraf. Niet de route burger-verkiezingen-par-
lement staat meer centraal, maar een nieuwe: de sluiproute van een rege-
ring die direct zaken placht te doen met de burger via allerhande hyper-
moderne democratische ongein zoals burgerfora en ideeënbussen op
departementale websites. Dat lijkt mooi, geeft Ankersmit toe, maar in wer-
kelijkheid wordt zo een situatie van asymmetrische machtsuitoefening
gecreëerd. Een machtsverhouding zonder checks and balances, waar
inspraak geen belangenbehartiging is maar een stemmetje achter in de klas
dat de meester niet bereikt door het gejoel op de voorste banken.

Terwijl het openbaar bestuur hoort te bestaan uit een rechte lijn van twee-
richtingscommunicatie tussen parlement en burger, hebben we volgens
Ankersmit nu te maken met een driehoek. Met aan de linkerkant van de
driehoek het aloude electorale proces tussen burger en parlement, en aan
de rechterkant een nieuw, direct contact tussen regering en burger. En dat
is een slecht verlichte weg, zegt Ankersmit eigenlijk, want er is daar nie-
mand die het verkeer regelt, niemand die de weg wijst, of bij pech komt
helpen. Terwijl het directe contact tussen burger en regering juist voor
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hyperdemocratisch doorgaat in veler ogen, komt Ankersmit tot het oor-
deel dat mensen die aan de rechterkant van de driehoek bezig zijn „de
democratie eigenlijk willen afschaffen”. Want, zo weet Ankersmit, „die
democratie zit immers aan de linkerkant van de driehoek”.

Zonder dat we het doorhadden, zijn de verhoudingen dus zoekgeraakt, we
zijn verzeild geraakt in een driehoeksverhouding. Een relatie waarin de
regering vreemd gaat met de burger en het parlement bedriegt. En daar
wordt de burger, als buitenechtelijke partner, niet gelukkiger van, denkt
Ankersmit. Want in zijn ongelijkwaardige verhouding met de regering zal
de burger altijd het onderspit delven. Het is Ankersmit die in zijn ontlui-
sterende boek de ondankbare taak op zich neemt om eens flink in die drie-
hoeksverhouding te stoken. Conservatief als hij is, toch zeker een nuttig
en waardevol tegengeluid in een polder waar de dijken van Thorbecke op
springen staan.

Veel gemeenten vinden burgers met eigen ideeën lastig. Ze worden behan-
deld als klant nummer zoveel, die tijd en geld kosten.

Eric van der Veer, supermarktchef van een groenteafdeling, meldt zich op
14 mei per e-mail bij de gemeente Aa en Hunze in Drenthe. Eric heeft een
plan, een groots plan: hij wil uitvoering geven aan de belangrijkste ambi-
tie van de Nederlandse regering. Eric wil samen werken, samen leven! In
het gelijknamige beleidsprogramma las Eric dat het kabinet de participatie
en zorg voor elkaar wil bevorderen, maar dat niet kan zonder toegewijde
burgers. Eric ként zijn wijk, ként zijn kracht. Zijn burgerplicht roept...

Eric schrijft in zijn e-mail dat hij zich zorgen maakt om de ouderen in zijn
gemeente. „Ik merk dat ouderen die nog net zelfstandig kunnen wonen
vaak heel eenzaam zijn, en een grote behoefte hebben aan contact.” Hij
vertelt dat hij die ouderen af en toe thuis uitnodigt, maar dat zijn vrouw
heeft gezegd dat „ons huis geen restaurant is”.
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Dan komt Eric ter zake. „We willen een senioreneethuis opzetten waar
iedereen om klokslag zes uur aan kan schuiven voor een lekkere en voed-
zame maaltijd. Als gemeente weet u denk ik het beste hoe het geregeld is
met voorzieningen als vervoer, locatie, etcetera. Waar ik verder niets van
weet zijn de papieren dingen.”

Er verstrijken zeven weken. Tot groot verdriet van Eric laat Aa en Hunze
niets van zich horen. Wil de gemeente wel met Eric samen werken? Eric
denkt van niet, hij is ontroostbaar. Op die veertiende mei komt bij 432
gemeenten en 18 deelgemeenten – 90 procent van alle Nederlandse
gemeenten – dezelfde e-mail binnen. Ondertekend door, u raadt het al,
Eric van der Veer. Deze spookburger is door de Burgerlijke Raad voor het
Regeringsbeleid (BRR) op pad gestuurd in overheidsland. De burgerraad
heeft op deze manier 50 dagen geluisterd naar hoe ambtenaren reageren op
een betrokken burger.

Aa en Hunze is niet de enige
gemeente die Eric links laat liggen.
Maar liefst 32 procent laat niets van
zich horen, en 17 procent laat het bij
een ontvangstbevestiging; 49 pro-
cent reageert dus feitelijk niet. De
rest reageert min of meer inhoudelijk,
maar laat vaak doorschemeren geen
raad te weten met initiatiefnemende
burgers. Ze geven een schouder-
klopje (‘Wat een prachtig initiatief!’), en sturen de burger vervolgens met
een kluitje het riet in (‘Veel succes!’). Of ze roepen iets algemeens over
bestemmingsplannen of horecapapieren en verwijzen meteen door naar de
Kamer van Koophandel, alsof dat een alwetend orakel is.

Individuele ambtenaren beseffen onvoldoende dat zij – als eerste contact
van de burger – moeten optreden als woordvoerder. Te vaak merken we
dat de ambtenaar niet verder denkt dan het eigen loket. Neem bijvoor-
beeld deze medewerkster Belastingen: „Wat betreft de belastingen van de
gemeente Maasgouw kan ik u mededelen dat wij een onroerendzaakbelas-
ting en rioolrecht kennen.” Let wel, dit is de enige reactie van de gemeente
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Maasgouw op het initiatief. Ergens is dat wel begrijpelijk. Ambtenaren
krijgen nauwelijks ruimte voor de behandeling van bijzondere plannen.

De eerste reactie van een Hilversumse ambtenaar op het plan is tekenend.
„Zo te lezen houdt dit meer in dan alleen een horecavergunning.” Later
mailde de ambtenaar dat hij dit soort dingen „erbij moet doen”. Het besef
dat een initiatiefnemende burger om een speciale behandeling vraagt,
blijkt nauwelijks aanwezig. Het gaat hier niet om een bewoner die een
boom wil kappen, maar om een enthousiaste burger die bij de gemeente
aanklopt met de vraag hoe hij zijn idee tot bloei kan laten komen. Hij weet
niet waar hij als oprichter allemaal rekening mee moet houden. Zijn ent-
housiasme om sociaal kapitaal toe te voegen, wordt door de gemeente in de
kiem gesmoord door hem als klant nummer zoveel te behandelen. Eric
wordt weggezet als iemand met een vage vraag. Iemand die tijd en geld
kost.

Ambtenaren die de moeite nemen met andere collega’s of organisaties te
overleggen blijken schaars. Het zou ambtenaren sieren als zij de initiatief-
nemer uitnodigen voor een inventariserend gesprek, aftasten wat hij kan
en wil, hem vertellen over bestaande initiatieven, en vervolgens bekijken
in welke vorm het senioreneethuis uit de grond gestampt kan worden. Pas
als dat helder is, kan de burger gewezen worden op de benodigde papie-
ren en regelingen.

Gemeenten die op deze criteria goed scoren zijn Arnhem, Beverwijk, Cra-
nendonck, Hoogeveen, Menaldumadeel, het Amsterdamse stadsdeel Oud-
Zuid en Kerkrade. „Wethouder Krewinkel wil graag met onze ambtenaar
bij u op huisbezoek komen”, liet Kerkrade weten. Ook Opmeer verdient
een pluim. Eric won daar een stimuleringsprijs van 750 euro in de wed-
strijd Met elkaar voor mekaar. Dit soort gemeenten plaatsen de betrokken
burger, soms letterlijk, op een voetstuk.

Als we iets kunnen leren van deze 50-dagentour in overheidsland, dan is
het wel dat gemeentebesturen van hun ambtenaren niet kunnen ver-
langen dit soort initiatieven er even bij te doen. Betrokken burgers ver-
dienen een betrokken ambtenaar.
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U moet mijn algemeen belang behartigen

Zo’n 10-15 jaar geleden constateerden wetenschappers en politici dat de
dienstverlening van de overheid stukken beter kon. In de lijn van het
New Public Management werd ook in Nederland het klantdenken in de
publieke sector geïntroduceerd.

Om de dienstverlening te verbeteren moesten ambtenaren burgers vooral
als klanten gaan zien; die producten en diensten van de overheid kwamen
afnemen. Die houding heeft vooral in het contact tussen street level
bureaucrats en burgers veel verbetering opgeleverd.

Nu stuiten we echter op de schaduweffecten van het klantdenken. Hoewel
het begrip ‘klant’ oorspronkelijk als metafoor was bedoeld, bleek dat de
burger zich – in haar contacten met de overheid – ook echt als klant ging
gedragen. Net als in de markt is de burger zijn eigenbelang gaan bena-
drukken.

Burgers die het gemeentehuis binnenstappen voor een vergunning gedra-
gen zich nu als klanten die in de Media Markt een flatscreen-tv gaan
kopen. Maar ook bij de Media Markt gelden regels en krijg je niet altijd
wat je zoekt. Burgers verwachten dat inmiddels wel van de overheid. Nee
wordt niet getolereerd. Simpelweg omdat er geen alternatieve leveran-
ciers voor handen zijn.

Het idee dat de kwaliteit van onze democratie, naast een zaak van burgers
onderling ook een zaak is van synergie tussen burgers en overheid, lijkt
niet meer bestorven te liggen in monden van ambtenaren en burgers.



In de kwaliteitsverbetering van publieke diensten gaan overheden vooral
af op individuele waarderingen die burgers aan hun diensten geven. De
waarden en principes die aan beleid en regels ten grondslag liggen, zijn
verdreven naar de achtergrond. De financiële relatie tussen ‘de overheid
als dienstverlener’ en ‘de burger als belastingbetaler’ is centraal komen te
staan. Die financiële relatie wordt voorgesteld als een klantrelatie: ambte-
naren moeten bedienen, service verlenen en de burger op zijn wenken
bedienen. Pas als de burgerwens niet in vervulling gebracht kan worden,
begint de ambtenaar zich kranig te verweren met een appel op het alge-
mene belang. Echter, die boodschap is op dat moment te laat en komt niet
over.

Anno 2007 is de burger klant en dus koning. Daarmee lijkt een eerste
voorwaarde voor de kwaliteit van een democratie en haar instrumenten,
de burger die begrijpt dat hij of zij niet altijd gelijk kan krijgen omdat het
algemeen belang voorgaat, teloor gegaan. Het burgerschap is geërodeerd.

Hoezeer dit klantdenken – en het geërodeerde burgerschap als gevolg
daarvan – een rol speelt in de moeizame relatie tussen burger en overheid,
blijkt uit wat zich afspeelde op en rondom de website www.lastvandebur-
ger.nl.

Hoewel dit meldpunt tienduizenden bezoekers verwelkomde, 1380
ambtenaren een persoonlijke oproep tot melden ontvingen en er veel
media-aandacht voor de site was, hebben slechts 64 ambtenaren een
klachtenbrief aan de burger ingediend. De overheden die het initiatief
afwezen motiveerden dat vaak met het argument dat een dergelijk initia-
tief niet in de cultuur van hun organisatie past. Een overheid die zich
dienstbaar wil opstellen, kan het zich blijkbaar niet veroorloven algemene
uitspraken te doen over waar en wanneer zij hinder ondervindt van bur-
gers.

Wat dat betreft voelden zij de belevingswereld van de burger haarfijn
aan. Klagen over de burger, met een appel op het publiek belang, is vol-
gens veel burgers – die reageerden op de 64 ambtenarenbrieven – een
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schandelijke zaak. „Hoe durf je te klagen over je klanten, de mensen die je
salaris betalen?”, schreef een burger verontwaardigd neer. Het besef dat
een overheid rekening moet houden met belangen van velen is er wel,
maar legt de burger vaak ten gunste van zichzelf uit.

In de 1717 reacties, voornamelijk van burgers, weerklonk een grote afkeer
van de ambtenarij. Voornamelijk gebaseerd op vooroordelen, bijvoor-
beeld dat ze lui en bureaucratisch zijn. Met grote regelmatig wezen de
burgers ambtenaren erop dat zij betaald worden uit belastinggelden, en
zich als zodanig dienstbaar en klantvriendelijk moeten opstellen naar de
burger.

Dat het klantdenken een grote rol speelt in dit soort sentimenten, blijkt
niet zozeer uit de meningverschillen die opborrelden in de briefdiscussies,
als wel uit de overeenkomsten in opvattingen tussen burger en ambte-
naar. Zij vonden elkaar in de gedachte dat de burger als klant diensten
afneemt van de overheid, en dat dit contact zo efficiënt en klantvriende-
lijk mogelijk moet plaatsvinden.

Maar uit de 1717 reacties op de 64 ambtenarenbrieven blijkt dat de meeste
burgers de klantbenadering graag nóg verder doorgevoerd willen zien: de
overheid als persoonlijke probleemoplosser. Wanneer blijkt dat dit niet
mogelijk is, ontstaan de conflicten: de burger vindt dat hij als belasting-
betaler niet waar voor zijn geld krijgt en de ambtenaar stuurt de burger
ontevreden heen met een appel op het algemeen belang.

Hier komen we aan de rafelige randen van het klantdenken; in haar stap-
pen naar betere dienstverlening struikelt de overheid over de gedrags-
effecten bij burgers.
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De 64 ambtenaren die er wél voor kozen om de burgers aan te spreken,
verweten hen geen oog te hebben voor het algemeen belang. De focus van
burgers op hun individuele behoeften en de beperkte mate waarin ambte-
naren die kunnen bevredigen, uit zich volgens de briefschrijvers in hin-
derlijk gedrag. 27% van de ambtenarenbrieven betrof een klacht over
onverantwoordelijke burgers, 17% over egoïstische burgers en 16% over
onbeschofte burgers. Andere negatieve eigenschappen, zoals ongeduldig-
heid, bemoeizuchtig en cynisch wekten beduidend minder irritaties op.

Vooral uitvoeringsambtenaren van gemeenten en uitvoeringsinstanties
(75% van de klachtenbrieven), voelden zich geroepen hun ongerief te
uiten. Vanuit beleidsorganisaties of het eigen management krijgen ze te
horen en te lezen dat ze burgers als klant moeten benaderen, maar vervol-
gens merken ze dat ze niet goed toegerust zijn om burgerklanten op hun
wenken te bedienen. Want alle klantvriendelijkheid ten spijt, de wet – die
de ambtenaar dient te handhaven – blijft hard en duidelijk en staat soms
haaks op wat een burger wil. Dan wordt het lastig om de burger nog als
klant te behandelen.

Het ziet ernaar uit dat overheden in de kwaliteitsverbetering van hun
publieke dienstverlening en de communicatie daarover, nauwelijks aan-
dacht besteden aan de waarden en principes waar ze voor dienen te staan.
Dat terwijl het besef dat het algemeen belang soms voor het eigenbelang
gaat – het zogeheten welbegrepen eigenbelang – teloor dreigt te gaan. De
overheid, als hoeder van het algemeen belang, zou moeten inzien hoe
belangrijk het is de burger van de klant te onderscheiden. En juist dit
onderscheid wordt gemaakt door het welbegrepen eigenbelang; een
gedachte die veel meer omvat dan het waarderingscijfer dat burgers aan
publieke diensten toekennen.
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Als burgers zich blijven opstellen als klanten, die niet tevreden zijn voor-
dat hun dakkapel is goedgekeurd, blijft het vechten tegen de bierkaai.
Daar kan geen vernieuwing tegenop, simpelweg omdat het algemeen
belang meer is dan de optelsom van alle individuele belangen, zoals
iemand op www.lastvandeburger.nl suggereerde.

De overheid behoort immers verschillende belangen tegen elkaar af te
wegen teneinde the greatest good for the greatest number te realiseren. Er
zullen daarom altijd mensen zijn die het niet met beslissingen eens zijn, die
niet ‘bediend worden’. Een vanzelfsprekendheid die in de overheidscom-
municatie over dienstverlening nauwelijks terug te vinden is.

Het klantdenken heeft zeker zijn nut bewezen, maar de vraag is hoever we
deze metafoor nog moeten doorvoeren. Ben je bijvoorbeeld een klant van
de incassodienst als je je snelheidovertreding niet op tijd betaalt? Ambte-
naren moeten vooral ook nee kunnen verkopen. En dat past niet in het
klantdenken. Dan wordt de burgerklant lastig, zo illustreren de reacties
op www.lastvandeburger.nl.

De publieke sector moet eerlijk zijn en mensen niet aanspreken als klanten
(u vraagt, wij draaien) maar als burgers (wat vinden andere burgers van
wat u wilt?). Zeggen wat je denkt is belangrijk binnen een democratie.
Maar belangrijker is echter afwegen wat jij zegt, tegenover wat anderen
zeggen en daar samen uitkomen. De primaire verantwoordelijkheid van
de overheid is om in die afweging een rol te spelen, en de burger daarbij te
betrekken of op zijn minst van bewust te maken.

In die zin was de titel van de site misschien verkeerd gekozen: www.last-
vandeklant.nl was beter geweest. Door de indruk weg te nemen dat bur-
gers zich in het gemeentehuis, bij CWI of de dienst Bouw- en Woningtoe-
zicht als klant kunnen gedragen, kan de overheid het werk voor veel
uitvoeringsambtenaren een stuk makkelijker maken.

Maar ook de burger zal uiteindelijk gediend zijn bij een eerlijkere benade-
ring. Met de beeldvorming dat hij klant en dus koning is wordt hij moge-
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lijk alleen maar cynischer. De overheid snijdt zichzelf – met het scheppen
van té hoge verwachtingen – in de vingers: de uiting van onze waarden
wordt gepresenteerd als iets waar we last van hebben, en niet als iets wat
we zo efficiënt mogelijk kunnen regelen. Daar moet verandering in
komen. Het klantdenken heeft zijn tijd gehad.
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…geërodeerd burgerschap

Met het organiseren van een spreekbuis voor ambtenaren, waar de burger
eens voor de verandering zelf in het beklaagdenbankje werd gezet, orga-
niseerde ik veel kritiek:

„Schandalig, het toppunt van klantonvriendelijkheid!”, „Mijn kind van drie
maanden jankt minder hard!”, „Hoe durf je te klagen over je klanten, de men-
sen die je salaris betalen?”, „de nazi’s zijn terug!”. „Ik vind deze site
(www.lastvandeburger.nl) een grove belediging van de burger!”

Opmerkelijk is dat er ook veel kritiek kwam vanuit lagere overheden,
waarvan de volgende reactie exemplarisch is:

„In onze gemeente streven wij een klantgerichte en dienstverlenende aanpak
na. Wij vinden niet dat onze inwoners, bedrijven en instellingen klagen, en
zien hun reacties juist als een zeer leerzame ervaring. De klant staat voor ons
centraal en daar past uw initiatief voor ons niet in”, aldus een woordvoer-
ster van de gemeente Haarlemmermeer.

Burgers en ambtenaren lijken het wat dat betreft over één ding eens te
zijn: de burger is een klant, die het recht heeft telkens zijn eigenbelang te
benadrukken. Net als in de markt.

Ik maak me zorgen om het naïeve enthousiasme waarmee de overheid deze
metafoor – de burger als klant – doorvoert in de publieke dienstverlening.
Uiteindelijk komt dit de dienstverlening niet ten goede en wordt de demo-
cratie het grootste slachtoffer. De eerst voorwaarde voor de kwaliteit van
democratie, de burger die begrijpt dat hij niet altijd gelijk kan krijgen
omdat het algemeen belang voorgaat, lijkt teloor gegaan. Het burgerschap
erodeert.



Dat is de reden waarom veel paragrafen in dit boek als aanbevelingen
geformuleerd zijn. Maar wat ik vooral heb gedaan is inzicht verschaffen in
de patronen van discussies tussen burger en overheid. Worden die nog
wel gevoerd op basis van argumenten, of draaien ze telkens uit op ‘ik
betaal belasting, dus u moet doen wat ik zeg’? Helaas bleek dat laatste
symptomatisch.

We kunnen moeilijk volhouden dat de publieke zaak een markt is, de
overheid een bedrijf en de burger een klant. De rode draad in dit boek is
wat dat betreft vooral een verbindingsstuk, een brug die ik zou willen
definiëren als burgerschap. Het idee dat de kwaliteit van democratie,
naast een zaak van burgers onderling ook een zaak is van synergie tussen
burgers en overheid, lijkt niet meer bestorven te liggen in monden van
ambtenaren en burgers. Daar moet verandering in komen.

Ik hoop dat overheden in de organisatie van hun publieke dienstverlening
deze boodschap oppikken. Ze moeten opnieuw leren nee te verkopen en
duidelijk maken welke waarden aan beleid en regels ten grondslag liggen.
Dat dit in samenspraak met burgers dient te gebeuren, spreekt voor zich.
De overheid reageert namelijk – vaak op een overspannen manier – op het
consumentengedrag dat burgers vertonen.

Dat het aanzwengelen van een discussie over burgerschap geen moeilijke
opgave is, maar slechts een kwestie van willen, hebben 64 ambtenaren
reeds aangetoond. Een selectie van hun klachtenbrieven aan de burger is
daarom in de bijlagen opgenomen, net als de artikelen in de media waarin
zij en de burgers die op hen reageerden geciteerd worden.

Ik heb er vertrouwen in dat als deze discussie breed gevoerd gaat worden,
burgers en ambtenaren op den duur niet meer vanzelfsprekend met maat-
schappelijke problemen gaan zwartepieten.
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…Klachtenbrieven aan burgers

A-I Een burger is geen klant
A-II Gooi je rotzooi niet van je af, maar in de prullenbak
A-III Burger schopt tegen systeem, maar weigert invulling te geven

aan democratie
A-IV Accepteer dat jullie levensstijl risico’s en ongemakken met zich

meebrengt
A-V Word niet boos op mijn collega, als hij om zeven uur ‘s och-

tends met zijn bladblazer…
A-VI Jullie komen niet opdagen als ik jullie uitnodig voor een

‘leefbare wijk’-vergadering
A-VII Zit hulpverleners niet dwars, maar volg hun adviezen op
A-VIII Besef dat uw vergoedingen uit gemeenschappelijke gelden wor-

den betaald
A-IX U houdt geen rekening met de ambtelijke organisatie
A-X In uw geklaag over ons hondenpoep- en speelplaatsbeleid,

denkt u alleen aan uzelf
A-XI Woon je in het buitengebied, klaag dan niet over koeien in je

achtertuin
A-XII Zorg eerst dat jullie er onder elkaar uitkomen voordat je indivi-

dueel komt klagen
A-XIII Een politieagent is geen boeman!
A-XIV Waarom groet u mij niet als u de tram in stapt?
A-XV Proces-verbaal is geen vrijbrief om ambtenaar de huid vol te

schelden
A-XVI Verhef klagen niet tot een beroep



Beste burger,

Een burger is geen klant. De overheid is niet een organisatie die klanten
moet bedienen. De overheid is er voor het algemeen nut ën niet voor u als
burger. Dat is een wezenlijk verschil tussen publieke en private organisa-
ties.

Burgers moeten zich weer als burgers gaan gedragen. Om de rechten en
verworvenheden in stand te houden, zal de burger zich niet alleen aan de
plichten moeten houden. Hij / zij zal ook een inspanning moeten verrich-
ten om deze rechten in stand te houden. Hiertoe zal men eerst enig verant-
woordelijkheidsgevoel moeten hebben.

Kortom: hou toch eens op met dat kinderachtige, suffe, afwachtende, ver-
wende, afhankelijke, domme gedrag. In plaats daarvan: verdiep je eens in
de materie, denk niet alleen aan jezelf, neem eens initiatief en wees eens
gewoon dankbaar!

Met vriendelijke groet,

Simon Veenstra (naam gefingeerd)
adviseur bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

Veenstra kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘onverantwoorde-
lijk (burger sluit ogen voor eigen aandeel in probleem)’.
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Beste burger,

Als je op een bankje je pak gevulde koeken zit op te eten, gooi dan niet de
plastic verpakking onder de bank.

Twee meter verderop staat een zilverkleurige prullenbak die de gemeente
elke ochtend leeg haalt. Had jouw plastic bakkie ook bij kunnen zitten.

Maar nee hoor, gooi maar van je af. De gemeente ruimt het wel weer op.
Onthoud wel dat dit allemaal extra geld kost. Jouw geld.

Met vriendelijke groet,

Hans de Groot
medewerker communicatie gemeente Ede

De Groot kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘onverantwoorde-
lijk (burger sluit ogen voor eigen aandeel in probleem)’.
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Beste burger,

Voordat u, bevooroordeeld, weer eens de ambtenaar, wethouder of poli-
tici aanspreekt en schoffeert, kijk eens in de spiegel en vraag u zelf af: ‘Hoe
geef ik invulling aan onze democratie?’.

Er wordt, terecht, veel van ons verwacht, maar wij mogen ook veel van u
verwachten. Elkaar begrijpen begint bij interesse. Laat ik u daarom eens
uitleggen wat wij van de overheid verstaan onder democratie. Ik citeer
www.overheid.nl:

„Nederland kent een parlementaire democratie. Het woord democratie is
afgeleid van twee Griekse woorden: demos betekent volk, kratos staat
voor macht. In een democratie heeft dus officieel het volk de macht.
Omdat we niet met z’n allen het land kunnen besturen, kiezen we volks-
vertegenwoordigers. Landelijk zijn dat de leden van het parlement, de
Tweede Kamer.

In de provincie kiezen we leden voor de zogeheten Provinciale Staten en
in de gemeente gaat het om gemeenteraadsleden. De Tweede Kamer, de
Provinciale Staten en de gemeenteraden hebben het voor het zeggen in
Nederland. Maar zij kunnen niet alles zelf regelen. Voor de voorbereiding
en de uitvoering van hun beslissingen is er een dagelijks bestuur: de rege-
ring (landelijk), Gedeputeerde Staten (provincie) en burgemeester en wet-
houders (gemeente)."

Bovenstaand citaat lijkt misschien heel kinderachtig maar een meerder-
heid van de Nederlanders weet niet eens hoe de lokale, regionale en lande-
lijke besturen en overheden functioneren. Dit is dezelfde meerderheid die
schreeuwt en schopt, maar vervolgens zelf niets toevoegt.

Met vriendelijke groet,

Martin van der Wagt (naam gefingeerd)
Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht, gemeente Appingedam

Van der Wagt kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘onverant-
woordelijk (burger sluit ogen voor eigen aandeel in probleem)’.
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Beste burgers,

Jullie houden van een luxe leven. Met auto’s, plastic en vliegreizen naar
verre stranden. Toch zijn jullie niet blij met zaken dat het mogelijk maken,
zoals LPG-tankstations, fabrieken en vliegvelden.

Zeker niet als die zich bevinden in je eigen achtertuin. Ook al ben je in het
huis gaan wonen toen het tankstation er al stond.

Maar waarom is het dat ambtenaren er voor moeten zorgen dat het tank-
station wordt verplaatst naar iemand anders zijn achtertuin? Het zou pret-
tig zijn als jullie accepteren dat je levensstijl ook risico’s en ongemakken
met zich meebrengt.

Met vriendelijke groet,

Oscar van der Wal (naam gefingeerd)
beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij een provincie

Van der Wal kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘onverant-
woordelijk (burger sluit ogen voor eigen aandeel in probleem)’.
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Beste burger,

Wilt u niet meer zo tegen mijn collega uitvallen als hij ‘s ochtends om
zeven uur met een bladblazer uw straatje schoonblaast?

Ik ben u graag van dienst in dit seizoen van vallende bladeren, omdat het
mijn verantwoordelijkheid is dat u een half uur later niet met uw fiets uit-
glijdt over de bladeren. Maar dan moet u niet boos worden als wij de slaap
van uw koters verstoren.

Met vriendelijke groet,

Guus van der Werf (naam gefingeerd)
medewerker Openbare Werken bij een gemeente in Zuid-Limburg

Van der Werf kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘onverant-
woordelijk (burger sluit ogen voor eigen aandeel in probleem)’.
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De lastige burger

Beste burgers,

Ik ben in een wijk bezig om jullie als medeburgers te ondersteunen en te
helpen om de wijk en buurt meer leefbaar te krijgen. Daarvoor zit ik vaak
met jullie en ambtenaren van de gemeente aan tafel om zaken beter op
elkaar af te stemmen.

En vooral om jullie stem te laten horen. Maar als ik jullie uitnodig om mee
te helpen om de wijk een betere te laten worden, komen jullie niet in gro-
ten getale opdagen! Dat kan toch wel beter?

Verder wil ik vragen of jullie eindelijk eens jullie eigen wijk niet willen
bevuilen. In jullie wijk ligt veel afval (plastic, blik, kasten, bedden) dat
jullie zelf op straat gooien. Dat vind ik wel zo stom!

Jullie willen een mooiere wijk maar jullie eigen kinderen en buren gooien
alles maar op straat weg. Dat kan toch ook anders. Jullie kunnen het toch
ook in je zak doen en thuis in de afvalbak in de keuken weggooien?

En als er iets voor jullie woning ligt of in het groenplantsoen kan je toch
ook wel eens wat oprapen en in dezelfde afvalbak in de keuken gooien.
Doe nou eens gewoon!

Zouden jullie het leuk vinden als ik mijn rotzooi bij jullie in de huiskamer
op de grond zou gooien? Nee toch?! Nou, de huiskamer van de buurt is het
parkje om de hoek, de stoepen zijn de gang naar de slaapkamers.

Dus geen afval meer op straat gooien. Gewoon in de afvalbak thuis!

Met vriendelijke groet,

Paul Roborgh
opbouwwerker bij team Koningshaven Tilburg

Roborgh kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘onverantwoor-
delijk (burger sluit ogen voor eigen aandeel in probleem)’.
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Beste burger,

Iedereen heeft uiteraard recht op de beste hulp. Hiervoor probeert de
overheid hulpdiensten zo goed mogelijk voor te bereiden.

Recent blijkt dat enigen onder u een vorm van ongenoegen uit op de hulp-
verlener wat hem ernstig belemmerd in zijn werk ‘het geven van hulp’.

Het lijkt mij een zeer slechte ontwikkeling als hulpdiensten moeten kiezen
voor eigen veiligheid en zo de zorg aan een medeburger wordt onthouden.

Toon respect voor de waakbekwaamheid van de hulpverleners en maak
het mogelijk dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen door o.a. hun
adviezen te volgen.

Met vriendelijke groet,

Ruud van Eeden
accountmanager Directie Brandweer (DGV), Ministerie van Binnenlandse
Zaken

Van Eeden kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘onverantwoor-
delijk (burger sluit ogen voor eigen aandeel in probleem)’.
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Beste burger,

Als u een aanvraag indient voor een financiële vergoeding, realiseert u
zich dan eens dat uw vergoeding uit gemeenschapsgelden wordt betaald.

Dat is geen schande als u buiten uw schuld in financiële moeilijkheden zit,
maar het is schandalig dat er dagelijks aanvragen binnen komen voor pak-
jes paracetamol, vakanties naar het buitenland, een blokfluit voor een
kind en zelfs postzegels.

Dit is niet overdreven, het is de werkelijkheid. Waar is de eigen verant-
woordelijkheid van de burger? Het correct afhandelen van een aanvraag
kost veel tijd. Ook voor ambtenaren geldt: tijd is geld.

Als iedereen wat kritischer is over de werkelijke noodzaak van een ver-
goeding door de overheid en er wat minder gevraagd wordt, dan blijft er
hopelijk wat meer geld over voor mensen die echt buiten hun toedoen in
financiële nood zitten.

Met vriendelijke groet,

Claudia Claessen (naam gefingeerd)
bijstandsconsulente bij een gemeente

Claessen kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘egoïstisch (burger
bekommert zich niet om publieke zaak)’.
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Beste burger,

Omdat u waarschijnlijk niet weet hoe de ambtelijke organisatie in elkaar
zit en waar onder andere rekening mee gehouden moet worden, heeft u
een te snel en een negatief oordeel.

Als u als burger gevraagd wordt om mee te denken, komt het er al snel op
neer dat het puur om persoonlijke en niet om maatschappelijke argumen-
ten gaat.

Met vriendelijke groet,

Wibe Ophof (naam gefingeerd)
medewerker Facilitaire Zaken, gemeente Boxtel

Ophof kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘egoïstisch (burger
bekommert zich niet om publieke zaak)’.
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Beste burger,

Ik vind het heel vervelend dat u steen en been klaagt over ons honden-
poep- en speelplaatsbeleid. Het komt er vrijwel altijd op neer dat u maar
doet waar u zelf zin in heeft. Alles moet om u draaien. Dit kan zo niet lan-
ger!

U bent niet bereid om een stukje te lopen naar een gelegenheid waar uw
hond mag poepen en vrij rondlopen. U weigert een zakje mee te nemen om
de ontlasting, die uw hond per ongeluk op een plaats deponeert waar dit
niet mag, in te doen. U wilt als uw kinderen boven de zes jaar zijn, het
speelplaatsje vlak bij uw woonhuis het liefst omgebouwd zien naar een
speelplaats voor 7 t/m 12 jarigen, zodat uw kinderen niet te ver van huis
hoeven om te spelen. Dat er nog andere kinderen in de buurt wonen die
wél onder de 6 jaar zijn doet voor u niet terzake. Ons argument dat kinde-
ren van 7 t/m 12 jaar best iets verder weg kunnen spelen vanwege hun
leeftijd is niet aan u besteed. Overal waar u wilt zitten in de gemeente moet
een bankje komen, anders zit u niet lekker. Zand als valondergrond bij
speelplaatsen zint u maar niets; uw kind wordt vies, loopt al dat zand naar
binnen, u moet stofzuigen en uw kind onder de douche stoppen. U zou het
ons heel wat gemakkelijker maken als u eens wat meer oog had voor de
belangen van andere mensen.

Met vriendelijke groet,

Annelies Klapwijk
beleidsassistente, deelgemeente Hoogvliet (Rotterdam)

Klapwijk kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘egoïstisch (burger
bekommert zich niet om publieke zaak)’.
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Beste burger,

Een klacht over u is een klacht over mij. Ik ben immers zelf ook burger. Ik
heb een klacht over ‘de burger’. Ik vind dat wij tegenwoordig steeds min-
der van elkaar kunnen verdragen.

Burgers willen bijvoorbeeld wonen in het buitengebied zonder de
‘charme’ van trekkers en koeien; je mag niks ruiken en horen. Vervolgens
rijdt wel diezelfde burger in een vervuilende SUV.

De klachten van die burger over stankhinder van die koeien mag de
gemeente oplossen! Dat wordt dus koeien tellen en de milieuvergunning
uitpluizen. Uiteraard wel met zo min mogelijk, laag betaald gemeenteper-
soneel om de lasten voor de burger tot een minimum te beperken.

En dat gaat dus niet, geachte burger. Als u wilt dat de overheid er ook
voor u is, zult u er ook voor moeten betalen.

Met vriendelijke groet,

Michael Beverwijk
afdelingshoofd Vergunningen, gemeente Hulst

Beverwijk kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘egoïstisch (burger
bekommert zich niet om publieke zaak)’.
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Beste burger,

Jullie nemen ons kwalijk in abstracties te denken en spreken. Er zouden
zoveel verschillende meningen en feiten zijn dat er geen sprake is van ‘de
burger’.

Welnu, zorg dan eerst dat jullie er onder elkaar uitkomen voordat je alle-
maal individueel komt klagen en inspreken.

Nu lijkt het steeds alsof wij bij de overheid de kwaaie pier zijn, terwijl de
onverenigbaarheid en tegenstrijdigheid in jullie belangen toch echt een
eigenschap van het volk zelf is.

Zo!

Met vriendelijke groet,

Walter Koekkoek (naam gefingeerd)
beleidsadviseur

Koekkoek kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘egoïstisch (burger
bekommert zich niet om publieke zaak)’.
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Beste burger,

Vanaf uw geboorte leert u uw kinderen dat ik de boeman ben. Maar tege-
lijkertijd beschuldigt u mij dat ik de jeugd te zacht aanpak, totdat ik op
een keer uw eigen kind de les lees.

U neemt waarschijnlijk een uur middagpauze en ettelijke koffiepauzes,
maar u beschuldigt mij van luiheid, als ik een keer ga zitten.

U windt zich op als iemand in het verkeer de weg afsnijdt, maar als ik u op
hetzelfde vergrijp betrap, voelt u zich onterecht behandeld. U kent alle
verkeersregels en hebt dus nooit terecht een bekeuring gekregen.

U stoort zich eraan dat ik mij met hoge snelheid naar een plaats des onheils
spoed, maar u beklaagt zich erover, als het meer dan 10 seconden duurt
voordat ik bij uw probleem ben.

U ziet het als een deel van mijn werk dat ik geslagen, geschopt, bespuugd
en uitgescholden word, maar wanneer ik terugsla of scheld, dan noemt u
dat machtsmisbruik.

U zult er niet aan denken om uw tandarts te vertellen hoe hij een kies moet
trekken of een dokter te laten zien hoe hij een blindedarm moet opereren,
maar u vindt het wel heel normaal om mij te vertellen hoe ik mijn werk
moet doen.

U praat tegen mij op een manier, die u in iedere andere situatie een bloed-
neus op zou leveren, maar u verwacht van mij dat ik dit zomaar accepteer.

U schreeuwt: ”Er moet wat tegen de criminaliteit ondernomen worden.”
Maar u wilt niet als getuige optreden of er op een andere manier mee lastig
gevallen worden. In uw ogen deug ik absoluut niet, maar is het natuurlijk
volkomen terecht, als ik uw familieleden help bij het verwisselen van een
band, of uw vrouw op weg naar het ziekenhuis, bij de bevalling help, uw
zoon met mond-op-mondbeademing het leven red of overuren maak om
uw weggelopen dochter te vinden.
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Welnu, meneer/mevrouw de belastingbetaler, staande op uw voetstuk,
beklaagt u zich over de manier waarop ik mijn werk verricht en geeft u mij
alle mogelijke scheldnamen. Maar vergeet niet, dat uw eigendom, uw
familie en ook uw leven van mij of mijn collega’s kan afhangen.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Veerman (naam gefingeerd)
politieagent bij het korps Hollands Midden

Veerman kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘onbeschoft (schel-
den, schreeuwen, geen respect, gemene grappen)’.
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Beste burger,

U groet mij niet als u de tram in stapt. U zet keiharde muziek op. En als u
een tram gemist heeft is dat een reden om mij uit te schelden. En dat spu-
gen en slaan vind ik ook niet zo aardig van u.

Waarom zit u te bellen als ik tegen u sta uit te leggen hoeveel strippen uw
rit kost? En waarom is het mijn schuld als u niet genoeg strippen heeft?

Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar alstublieft. Behandel mij zoals u
zelf ook behandelt wilt worden. Misschien komt er dan een dag dat ik niet
met lood in mijn schoenen naar mijn werk ga.

Met vriendelijke groet,

Micky van Slochteren (naam gefingeerd)
tram operator bij het GVB te Amsterdam

Van Slochteren kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘onbeschoft
(schelden, schreeuwen, geen respect, gemene grappen)’.
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Beste burger,

Als u uw hond uitlaat op een speelterrein, en u krijgt daar dan een proces-
verbaal van 75 euro voor, probeer dan zo fatsoenlijk te zijn om het verbale
geweld voor u te houden.

Het is toch van de gekke dat mensen zich geroepen voelen zich niet aan
eenvoudige en fatsoenlijke regels te houden?!

U bent zélf degene die de onfatsoenlijke burger uithangt. Denk daar maar
eens over na... In plaats van de ambtenaar te bedreigen, kunt u dus beter
uzelf eens ‘voor de bek slaan’.

Het is blijkbaar lastig voor u om een fatsoenlijke burger te blijven op het
moment dat het, door uw eigen stommiteiten, geld gaat kosten.

Met vriendelijke groet,

Twan Linnenbank
milieuwacht, gemeente Veldhoven

Linnenbank kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘onbeschoft
(schelden, schreeuwen, geen respect, gemene grappen)’.
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Beste burger,

Af en toe komt er bij ons een telefoontje binnen van een burger die klagen
tot beroep lijkt te hebben verheven. Tot tien keer toe dezelfde klacht her-
halen, collega’s uitschelden voor schoften en een tirade afsteken over de
slechte service van onze instelling zijn vormen van feedback waar wij wei-
nig mee kunnen.

Zo’n donderpreek neemt een half uur tijd in beslag en in die tijd kan ik al
lang een antwoord hebben gevonden op het probleem.

Dus, geachte burger, wees alstublieft een beetje zakelijk als u een klacht
heeft. Leg kort en bondig uw probleem uit en geef alle informatie die u
relevant acht.

Daar schieten beide partijen het meeste mee op.

Met vriendelijke groet,

Floris Blankenstein
uitzendkracht bij de gemeente Den Haag

Blankenstein kwalificeerde de burger inzake deze last als: ‘onbeschoft
(schelden, schreeuwen, geen respect, gemene grappen)’.
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…De media over ‘Last van de burger’

B-I Ambtenaren slaan digitaal terug, ANP
B-II Klaagsite voor ambtenaren die last hebben van gedrag van

burgers, Trouw
B-III Ik vind dat burgers niet moeten zeiken, de Volkskrant
B-IV Ambtenaren slaan terug, Het Parool
B-V Last van de burger 1, 2, 3 Nederlands Dagblad
B-VI Interview met Steven de Jong, Binnenlands Bestuur
B-VII Even het ambtenarenhart luchten over die lastige, vervelende

burgers, Staatscourant
B-VIII Ambtenaren klagen over lastige en onwetende burgers, Bin-

nenlands Bestuur
B-IX Ambtenaren slaan terug op www.lastvandeburger.nl, GPD
B-X Lastvandeburger.nl in het NOS Radio 1 Journaal
B-XI eParticipation umgekehrt, Politik.digital.de
B-XII Vom Bürger belästigt, Fudder.de
B-XIII Niet over koeien klagen als je buitenaf woont!, Agrarisch Dag-

blad
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RIJSWIJK (ANP) – Ambtenaren die willen klagen over lastige bur-
gers kunnen dat doen op de website www.lastvandeburger.nl. Initi-
atiefnemer is Steven de Jong, coördinator van de Burgerlijke Raad
voor het Regeringsbeleid (BRR).

De Jong begon met de website als tegenhanger van www.lastvandeover-
heid.nl, waarop burgers hun klachten over het ambtelijke apparaat kwijt
kunnen. Volgens de Jong trekt het gedrag van burgers een grote wissel op
het functioneren van de overheid. Volgens hem rust in politieke en ambte-
lijke kringen een taboe op het direct aanspreken van de burger.

Gemopper
Blijkens de website valt er nogal wat te mopperen over de burgers. Zo
ergert een medewerkster bij een gemeente zich aan de onwetendheid van
aanvragers van bijvoorbeeld een paspoort. ,,Als u de drempel van het
gemeentehuis overstapt, neemt u direct al een houding aan van ‘het zal
wel weer problemen geven’,’’ schrijft zij.

Een andere ambtenaar vult aan: ,,Bus gemist, wildplasser langs het fiets-
pad, kaas beschimmeld bij de supermarkt; de gemeente moet het maar
voor u oplossen.’’ De gemeente is uw moeder niet, vindt zij.

Niet iedereen is blij met de website van de BRR. Een politiekorps laat
weten dat agenten de burger niet zien als lastig. Een woordvoerder van
een gemeente voegt daaraan toe dat ,,het niet onze gewoonte is om op deze
wijze met de burger in debat te gaan. Uw webforum lijkt ons daarvoor niet
het geschikte medium.’’ De BRR zal de reacties op de website rapporteren
aan burgerorganisaties en aan de overheid zelf.

Bron: ANP, 12 oktober 2006
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Eindelijk kunnen ambtenaren en politici hun ei kwijt: sinds kort
hebben ze een website waarin ze mogen klagen over hoe burgers
hen behandelen.

Lastvandeburger.nl is een experiment dat de burger moet aanzetten tot
zelfreflectie en een realistischer beeld van de overheid moet creëren.

Het ’burgerloket voor ambtenaren’ opent met de beruchte foto van minis-
ter Hoogervorst met de vinger in zijn keel. Plaatjes van personages uit
tekenfilmserie The Simpsons illustreren de talrijke uitingen van de over-
heidswerknemers.

De site is een initiatief van de Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid
(BRR), de zelfverklaarde tegenhanger van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR). De maker, Steven de Jong, vindt de
afstand tussen overheid en burger te groot. „Ik wil het debat over deze
kloof laagdrempeliger maken.” Het directe contact vindt plaats tussen de
ambtenaren achter het loket en de mensen op straat, aldus De Jong. De
overheid is bovendien te klantgericht, en dat belemmert het goed functio-
neren van de ambtenaren. In het verlengde van het normen- en waarden-
debat zou De Jong graag zien dat burgers en ambtenaren meer begrip voor
elkaar krijgen.

De ambtenaren zijn het zat en geven hun kant van het verhaal. Helaas dur-
ven maar weinigen hun naam onder de klacht te zetten. Die angst is niet
helemaal ongegrond. Een medewerker van het CWI, die schreef dat de
burger geen klant is, kreeg vele boze reacties, waaronder enkele doodsbe-
dreigingen.

De website is al sinds half juni in de lucht, maar pas vanaf 10 oktober
mogen burgers reageren op de klachten. In vijf fasen zal de BRR een pro-
fiel maken van de ideale burger en een manifest aanbieden aan de burgers.
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Bron: Trouw, 17 oktober 2006
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’De gemeente is je moeder niet!’ Niet alleen klachten bereiken de website.
Ook suggesties, adviezen en dreigementen zijn er te vinden. Een bloemle-
zing. De meeste namen zijn gefingeerd of afwezig.

Miep, secretaresse bij een deelgemeente in Rotterdam: „Ik weet niet wan-
neer de glazenwasser bij u in de straat weer eens komt en hoe hij heet. Ik
weet ook niet waarom uw kachel nog steeds niet is gemaakt. Ik weet al hele-
maal niet waar u het beste uw auto kunt verzekeren en nee, met een druk op
de computer kan ik dit allemaal niet zien.”

Anton Veenstra, beleidsmedewerker bij het rijk: „U gelooft niet in stripfigu-
ren, doch u verwacht van ons dat wij superhelden zijn die al uw problemen
oplossen.”

Arnold Visser, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling: „Weet u, kla-
gende burger. Als u echt irritant wordt, dan maken we bij ons op de afde-
ling briefjes in de trant van wat doe je als mevrouw Huppeldepup belt.”

Adviseur werk en inkomen bij een uitvoeringsinstantie: „Een burger is geen
klant. De overheid is niet een organisatie die klanten moet bedienen. De
overheid is er voor het algemeen nut en niet voor u als burger.”

Edgar van Oosterhout, medewerker publiekszaken, gemeente Spijkenisse:
„Stel, we schaffen belastingen af en heffen de gemeente op. Dus, niemand
meer die u bekeurt voor het niet aanlijnen van uw hondje! Zalig, niet? Maar,
ook niemand meer die de hondenpoep opruimt. Niemand die uw vuilnisbak
leegt. Niemand die de wegen onderhoudt, zorgt voor straatverlichting...”

Lilian van Breda, milieuhandhaver bij een gemeente: „Als u in een uitgaans-
centrum gaat wonen, moet u niet gaan klagen over geluidsoverlast. Toch
doet u dat! En ik moet dan weer op uw klacht reageren en de ondernemer
aanpakken. Terwijl hij daar al veel eerder gevestigd was.”

Gerrit Veerman, politieagent in Hollands Midden: „Vanaf uw geboorte leert
u uw kinderen dat ik de boeman ben. Maar tegelijkertijd beschuldigt u mij
dat ik de jeugd te zacht aanpak, totdat ik op een keer uw eigen kind de les
lees. U neemt waarschijnlijk een uur middagpauze en ettelijke koffiepauzes,
maar u beschuldigt mij van luiheid, als ik een keer ga zitten.”

Henk Heideveld, fiscalist bij Noord-Brabant: „U bent praktisch en pragma-
tisch, de overheid is formeel, juridisch en procedureel ingesteld. Gelieve
daarmee rekening te houden.”

Roos Valkenier, medewerkster openbare werken bij een Noord-Brabantse
gemeente: „Houdt u er alstublieft rekening mee: de gemeente is je moeder
niet! Zodra u een vraag, opmerking, klacht of verdrietje heeft, hangt u zon-
der nadenken onmiddellijk aan de telefoon bij de gemeente.”



Ambtenaren zitten in de hoek waar de klappen vallen. Soms letter-
lijk, bij balies van de sociale dienst en de politie. Soms figuurlijk, in
de verkiezingsprogramma’s werd de bureaucratie aan de kaak
gesteld.
Door Tjerk Gualthérie van Weezel

Thom de Graaf, de voormalige minister van Bestuurlijke Vernieuwing,
richtte daarom ruim drie jaar geleden de site lastvandeoverheid.nl op.
Burgers kunnen op die site hun klachten over ambtenaren en overbodige
regelgeving kwijt.

Hilarisch zijn de filmpjes op lastvandeoverheid.nl. Daarin zijn burgers te
zien die proberen overheidsformulieren in te vullen. Dat lukt meestal niet.
Op een aanvraagformulier voor een bouwvergunning komt bijvoorbeeld
de term rechtspersoon voor. Maar, wat is een rechtspersoon? Willekeu-
rige marktbezoekers antwoorden: ‘Een rechts persoon!’ of ‘Iemand die
rechtshandig is, toch?’
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Op het web: Ambtenaren

Sites:

www.lastvandeoverheid.nl

www.lastvandeburger.nl

Discussie:

Alle grote politieke partijen willen de bureaucratie bestrijden. Thom de
Graaf, oud-minister van Bestuurlijke Vernieuwing, richtte drie jaar geleden
zelfs een site op waar burgers met hun klachten terecht kunnen. Maar
ambtenaren kunnen sinds een half jaar ook klagen, over het hopeloze ge-
drag van burgers.

Conclusie:

Op beide sites staan verschillende voorbeelden van slecht functionerende
ambtenaren en asociale burgers. Als het normaal blijft om ambtenaren af te
snauwen en te kleineren, is er straks geen capabel mens te vinden die nog
voor de overheid wil werken.



Toch zijn er nog wel organisaties die een lans voor de ambtenaar durven
breken. Zo neemt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) het in haar recente rapportage Lerende overheid op voor beleids-
ambtenaren. Ook de zelfverklaarde tegenhanger van de WRR, de Burger-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid (BRR), zette een tegenoffensief in. De
BRR is een onafhankelijke organisatie die ‘het denkwerk liever aan bur-
gers zelf overlaat, en probeert die denkkracht via internettools te kanali-
seren’. Een van de internettools die de BRR heeft ontwikkeld is de site last-
vandeburger.nl, een forum waar ambtenaren kunnen klagen over het
wangedrag van burgers.

Soms laten die ambtenaren duidelijk merken dat ze zelf ook burgers zijn.
Zoals administratief medewerker Hanna: „Ik vind dat de burgers niet zo
moeten zeiken. Ze weten niet waar ze het over hebben. Het zijn meestal
gasten met een uitkering die onzin uitkramen.”

Maar er zijn ook meer aansprekende berichten op het forum te vinden. Zo
schrijft Gerrit Veerman, politieagent bij het korps Holland Midden, een
open brief aan de burgers van Nederland. „U leert uw kinderen dat ik de
boeman ben. Maar tegelijkertijd beschuldigt u mij dat ik de jeugd te zacht
aanpak. U windt zich op als iemand in het verkeer de weg afsnijdt. Maar
als ik u op hetzelfde vergrijp betrap, voelt u zich onterecht behandeld. U
schreeuwt dat er wat tegen de criminaliteit ondernomen moet worden.
Maar u wilt niet als getuige optreden of er op een andere manier mee lastig
gevallen worden.”

Op de brief van agent Veerman volgen 74 reacties. Enkele zijn van
collega’s die Veermans klacht illustreren met mooie voorbeelden. Zo ver-
telt Blauw: „Een aantal weken geleden rende ik ‘s nachts achter twee
inbrekers aan. Ik schreeuwde: ‘Halt, Politie!’ Opeens gaat er een raam
open: of ik even m’n kop wil houden. Nou, als ze de volgende keer daar
inbreken zal ik eerst even m’n bakkie opdrinken. Trouwens, ik heb de
inbrekers gevangen hoor.”

Diender zegt: „De mensen willen niet begrijpen dat wij uitvoerders van
wtten zijn die politici bedenken. Dankzij tekortschietende wetgeving
moeten verdachten snel op straat worden gezet. Ik mag een winkelier niet
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waarschuwen dat hij een notoire dief binnenhaalt in zijn bedrijf, vanwege
de privacywetgeving.”

Wildplassen
Op het forum van lastvandeburger.nl zijn overigens wel burgers te vinden
die dat best begrijpen. Zo schrijft een burger: „Ik kan me de frustratie
goed voorstellen. Het is jammer dat er zo op de politie wordt gereageerd.
Ook ik baal als ik een bon krijg, maar de regels zijn niet door de politie
bepaald. De politie voert alleen maar uit wat wij zelf, via de politiek, beslo-
ten hebben.”

Maar er zijn ook veel burgers op het forum die de brief van agent Veerman
minder makkelijk ter harte nemen. Zij repliceren met voorbeelden van dis-
functionerende politieagenten, die kleine overtredingen wel aanpakken,
maar niet thuis geven als er iets ergs gebeurt. Zo kwam de politie niet toen
assienl, die in de horeca werkt, hen belde voor een grote vechtpartij, maar
stonden ze wat later wel voor de deur om jongens te bekeuren voor wild-
plassen.

Kleine keffers
W. Gerritsen heeft ook zo’n voorbeeld. „Onze buurtagent is bang voor
honden en wreekt dit door oude dametjes met kleine keffers te beboeten,
maar de goede man vlucht zo gauw hij een grote hond ziet. En toen wij
hem vroegen wat te doen aan de heling die bij ons op straat plaatsvindt
deinsde hij terug met de opmerking: ‘Ja maar dat zijn criminelen!’”

Veelvoorkomend is de opmerking: „Een ambtenaar is een civil servant, hij
is er om ons te dienen en moet dus niet zeuren: ga dan wat anders doen.”

Mensen die dit schrijven realiseren zich blijkbaar niet welke consequentie
dit heeft. Als alle ambtenaren die het niet prettig vinden om toege-
schreeuwd te worden maar iets anders zouden gaan doen, blijft er dan nog
wel een goed ambtenaar over?

De BRR schreef onlangs een tussenrapportage over lastvandeburger.nl.
Het stuk is terug te lezen op de site zelf. Op de voorpagina staat groot de
conclusie: „Veel ambtenaren en politici worden in hun werk gehinderd
door onduidelijke, niet constructieve burgers met tegenstrijdige belan-
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gen. Zij worden vaak op de kast gejaagd.” En dan een montere aansporing:
„Dit kan anders!”

Bron: de Volkskrant, 18 november 2006

DEN HAAG – Burgers klagen veel en graag over ambtenaren, maar
nu slaan de ambtenaren terug. Op de website www.lastvandebur-
ger.nl geven zij af op zeurende, domme, irritante of ongeduldige
Nederlanders die hen het leven zuur maken.

De site is een initiatief van de zogenoemde Burgerlijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid (BRR), met een knipoog naar de WRR (Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid). De raad kijkt of er iets aan de klachten te
doen is.

De site voorziet duidelijk in een behoefte. Pagina na pagina klagen de
ambtenaren steen en been over mensen die liegen, voordringen, domme
dingen zeggen, schelden of onverdraagzaam zijn. „De gemeente is uw
moeder niet!” schrijft een anonieme medewerkster Openbare Werken van
een Brabantse gemeente. Iedereen met een klacht of opmerking hangt
maar voortdurend aan de telefoon, verzucht ze. „Storing op tv tijdens de
herhaling van uw favoriete soap: bel de gemeente! Geen water uit de
kraan: infonummer gemeente! Bus gemist, wildplasser langs het fietspad,
kaas beschimmeld: de gemeente moet het maar oplossen.”

Volgens de BRR trekt het onverantwoordelijke gedrag van veel burgers
een grote wissel op de ambtenarij. Zij wil in samenspraak met mede-
burgers tot een oplossing komen. Want nu kunnen gewone Nederlanders
alle problemen wel al te gemakkelijk op het bordje van de overheid dum-
pen.

Bron: Het Parool, 13 oktober 2006
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Er is een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de
WRR. Maar die heeft sinds kort ook een zelfverklaard klein broer-
tje: de BRR, de Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid. Veel
minder wetenschappelijk, maar wel veel onderhoudender.
Door Walter Monster

Geen ingewikkelde studies over de beleidskaders van de rijksoverheid,
nee, een praktische ingestelde raad van burgers die vanuit de dagelijkse
mores de overheid adviseert.

Het doel van de BRR is onder meer de gapende kloof tussen burger en
overheid te verkleinen. Om maar eens wat te noemen: ambtenaar en bur-
ger leven nogal eens op voet van oorlog met elkaar. Er werd zoveel
geklaagd over de stroperige ambtenarij dat de overheid zelfs een website
in het leven heeft geroepen waar burgers hun gram kunnen halen:
www.lastvandeoverheid.nl. Ook deze site heeft nu een equivalent:
www.lastvandeburger.nl. Een klaagsite voor ambtenaren die het gezeur
van de burgers spuugzat zijn. En wat zijn burgers doorgaans toch een stel
zeurpieten, aldus de website, een initiatief van de BRR.

Last van de burger 2
Hebben ambtenaren bovenmatig last van zeurende burgers? Volgens
ICT’er Steven de Jong – geen ambtenaar maar wel het brein achter de BRR
– is het een tegenreactie op de klaagsite voor burgers. ,,Het Ministerie van
Binnenlandse Zaken heeft voor ons als burgers een meldpunt waar u en ik
kunnen klagen over bureaucratie. Dus leek het mij netjes om een gebaar
terug te maken. En dat werd lastvandeburger.nl’’.

Op de site staan diverse tips hoe een ambtenaar een zanikende burger aan
het loket bijkans gek kan maken van frustratie. „Ga nooit ofte nimmer di-
rect in op de inhoud van een tijdrovend en vervelend verzoek. Negeer het
domweg, want dat loont. Zend dus geen ontvangstbevestiging zolang hier
niet nadrukkelijk om wordt gevraagd en maak nooit aantekeningen van
telefoongesprekken. Wacht tot de burger zich ongeduldig meldt, omdat
hij nog geen reactie heeft ontvangen en verzoek hem dan beleefd om zijn
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verzoek te herhalen”. Zo drijf je een burger makkelijk tot wanhoop en is
het de vraag of de kloof met de ambtenarij ooit wordt overbrugd.

Deze tip is bedoeld met een knipoog, maar de reacties op de site maken
duidelijk dat sommige ambtenaren het gedrag van klagende burgers meer
dan zat zijn. Opnieuw De Jong: ,,Ambtenaren beschouwen burgers niet
als klanten tegen wie je te allen tijde vriendelijk moet zijn. Nee, zij
beschouwen burgers als volwassen gesprekspartners waar je op argumen-
ten mee in debat kunt gaan.’’

Voor burgers ligt dit vaak anders. Ze kunnen bij een slechte behandeling
niet naar de concurrent stappen zoals ze dat kunnen doen als ze niet tevre-
den zijn over de supermarkt. De overheid heeft geen concurrenten, dus
een week later staat de ontevreden burger noodgedwongen opnieuw aan
hetzelfde loket.

Last van de burger 3
Het aantal reacties van ambtenaren op de lancering van de site valt nog
wat tegen. ,,Het is om te janken zo weinig. Ik heb alle gemeenten in Neder-
land aangeschreven, daarna alle provincies en daarna nog wat mini-
steries’’, aldus De Jong. ,,Toen ik merkte dat het bij de algemene adressen
bleef hangen, ben ik uit frustratie gaan spammen op individuele over-
heidsadressen. Maar ja, het Ministerie van Justitie illegaal spammen, daar
voelde ik me niet echt gerust onder.

Ambtenaren willen of durven blijkbaar niet te klagen.’’ Het is dus nog
maar de vraag hoe succesvol de klaagsite uiteindelijk zal zijn. De reacties
op de site zijn soms heftig, zeker sinds deze week. Want ook burgers
mogen nu hun zegje doen en zij bevestigen het beeld waar De Jong juist
tegen ten strijde trekt: burgers en ambtenarij staan op voet van oorlog met
elkaar. En het ziet er niet naar uit dat het snel goedkomt.

Bron: Nederlands Dagblad, 14 oktober 2006
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Altijd al willen klagen over die luie, verwende burgers die op geen
enkele manier rekening houden met de overheid? Op de site last-
vandeburger.nl kan het. Sinds vorige week ook burgers mogen rea-
geren, is het debat verhard. Bedenker Steven de Jong van de Burge-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid over het initiatief.

Wat hoopt u eigenlijk te bereiken met een site waarop ambtena-
ren over burgers klagen?
„De zelfreflectie van de overheid is doorgeschoten en heeft plaatsgemaakt
voor een hardnekkig minderwaardigheidscomplex. Politici geven af op de
bureaucratie, populisten roepen op tot het massaal ontslaan van ambtena-
ren, bestuurders manen hun medewerkers tot klantgerichter werken en
instituten als de Ombudsman en de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid focussen alleen op het wantrouwen jegens de overheid.
Woordvoerders van gemeenten die ik benaderde voor medewerking aan
de site reageerden voornamelijk negatief. Er rust in politieke en ambtelijke
kringen blijkbaar een taboe op het direct aanspreken van de burger. Dat
staat een volwassen debat op argumenten in de weg. Een debat dat nu op
de site wel plaatsvindt, hoe hard het er soms ook aan toe gaat.”

Werkt u eigenlijk zelf bij de overheid of was u ooit ambtenaar?
„Nee, ik ben zelfstandig ondernemer. Vanuit adviesbureaus heb ik wel in
opdracht van de overheid gewerkt, maar dat is wat anders. In artikelen,
columns en petities hak ik altijd in op de overheid. Dus eigenlijk ben ik
zelf een lastige burger en steek ik met dit project de hand in eigen boe-
zem.”

Begrijpen burgers wel dat uw site ludiek bedoeld is?
„Het ludieke van de site hebben burgers en ambtenaren in no time inge-
ruild voor een keihard debat. Ik schrik wel van die harde toon, maar grijp
nauwelijks in. Alleen als ambtenaren met de dood bedreigd worden, zoals
tot nu toe één keer gebeurd is.”
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Uw organisatie pleit voor een andere burger, een variant op het
project Andere Overheid. Wil het al vlotten met die andere bur-
ger?
„Integendeel, de burgers worden almaar opstandiger. Er is geen houden
meer aan. Lastvandeburger.nl is een experiment dat de burger moest aan-
zetten tot zelfreflectie en een realistischer beeld van de overheid. Dat is de
insteek van het project, maar het verloopt allemaal wat grilliger en met
meer tumult dan ik had verwacht. De meeste burgers weigeren op zich zelf
te reflecteren en worden alleen maar bozer. Misschien zal blijken dat de
site uiteindelijk de verstandhouding tussen burger en overheid heeft ver-
slechterd, en zal ik zelf diep door het stof moeten.” (MvdK)

Bron: Binnenlands Bestuur, 20 oktober 2006

De overheid moet van het idee af dat burgers vergelijkbaar zijn met
gasten in een restaurant die je het altijd naar de zin moet maken.
Want burgers zijn geen klanten en ze gedragen zich vaak zelfzuch-
tig.
Door Alex van Schooten

Dat vindt Steven de Jong. Daarom startte hij een website waar ambtenaren
hun klachten kwijt kunnen over lastige burgers.

Bent u ambtenaar en heeft u te maken met egoïstische of lastige burgers?
Dan kunt u uw verhaal kwijt op de website www.lastvandeburger.nl.
Burgers kunnen op de site dan weer reageren op uw klacht. Zo ontstaat er
volgens initiatiefnemer Steven de Jong een debat tussen ambtenaren en
burgers. „Respect komt niet met polsbandjes maar door begrip voor
elkaars belevingswereld. Ik wil met hulp van deze website onderzoek
doen en bijdragen aan een betere verstandhouding.”

De Jong, zelf géén ambtenaar maar bouwer van websites voor burgerpar-
ticipatie, begon zijn initiatief op 16 juni. Op die datum stuurde hij e-mails
naar meer dan duizend adressen van de overheid met het verzoek om een
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klacht tegen burgers in te dienen. Het leverde een respons op van 25 brie-
ven die allemaal op de website zijn geplaatst.

Zo is daar een brief van een beleidsassistente uit Rotterdam die zich ergert
aan ouders die eisen dat speelaccommodaties moeten ‘meegroeien’ met
hun kinderen. „Dat er nog andere kinderen in de buurt wonen die wél
onder de zes jaar zijn,” schrijft de ambtenaar, „doet voor u niet ter zake.”
Een ander voorbeeld is de brief van een ambtenaar die probeert duidelijk
te maken dat de overheid niet overal voor verantwoordelijk is. Want zelfs
met klachten over beschimmelde kaas, een storing op tv of een gemiste
bus wordt zij door burgers lastig gevallen.

Kort na het ontstaan trok het particuliere initiatief van De Jong de aan-
dacht van het programmateam Administratieve Lastenverlichting Burgers
dat door het Kabinet is ingesteld. Het programmateam vond De Jongs
website zo interessant dat hij een workshop mocht organiseren op een
symposium voor ambtenaren op 9 oktober. Daar overhandigde hij ook een
tussenrapportage over Lastvandeburger.nl aan de Nationale Ombudsman.

Toeval of niet, sinds oktober weten vele ambtenaren en burgers de web-
site te vinden. Het aantal klachten van ambtenaren is opgelopen naar 62.
Daarnaast zijn er inmiddels zo’n 1600 reacties van burgers. Opvallend
daarbij is de negatieve teneur. Zo oogstte een medewerker van het CWI
hoon en onbegrip toen hij aangaf dat de overheid er is voor het algemeen
nut en de individuele burger niet altijd kan bedienen.

Het onbegrip dat uit de negatieve reacties blijkt, is volgens De Jong deels
veroorzaakt door de overheid zelf die voortdurend hamert op klantge-
richtheid. „Dat heeft ertoe geleid dat burgers die een vergunning willen
aanvragen bij de gemeente zich gedragen als klanten die bij de Media
Markt een tv kopen. Maar ook bij de Media Markt gelden regels en krijg je
niet altijd wat je zoekt. Het vervelende is dat burgers dit inmiddels wél
van de overheid verwachten. Nee wordt niet getolereerd omdat er geen
alternatieve leveranciers zijn. Kortom: wie een klantgerichte benadering
zaait, zal klanten oogsten. En in het geval van de overheid zijn dat dus
vaak lastige en onbeschofte klanten.”
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Maar zal de website bijdragen tot een debat en meer begrip tussen burgers
en ambtenaren, zoals De Jong zich tot doel stelt? Op de site wordt door
bezoekers immers vooral gekankerd op ambtenaren. De reactie van Sjon-
nie – „wat een kutsite” – is wat dat betreft tekenend. De Jong geeft toe dat
hij is geschrokken van het taalgebruik op de website. „Maar vergeet niet:
de ‘andere’ burger ontstaat niet van vandaag op morgen. Wil je iets veran-
deren dan is het nodig om het debat over de rol van de burger in de demo-
cratie aan te gaan. Ik hoop dat www.lastvandeburger.nl daar een bijdrage
aan levert.”

Bron: Staatscourant, 9 november 2006

De site www.lastvandeoverheid.nl waarop burgers over de in hun
ogen dolgedraaide ambtelijke bureaucratie mogen klagen, heeft
sinds deze week een opvallende tegenhanger: op www.lastvande-
burger.nl zijn de rollen omgedraaid en kunnen de ambtenaren
juist de burgers als egoïstisch, ongeduldig en onwetend in de hoek
zetten. De klachten worden in behandeling genomen door een bur-
gerpanel.

De site is een initiatief van de zogenoemde Burgerlijke raad voor het Rege-
ringsBeleid (BRR). Deze zelfverklaarde tegenvoeter van de WRR houdt
zich naar eigen zeggen niet bezig met theoretische studies, maar laat het
denkwerk liever over aan betrokkenen zelf over. De denkracht van
Nederland wordt gemobiliseerd via internet tools als lastvandeburger.nl.

Volgens de BBR trekt het onverantwoordelijke gedrag van veel burgers
een grote wissel op de ambtenarij. Reden om de ambtenaar nu eens te laten
leeglopen over wat hem of haar dwars zit. Om de site niet voor echt te laten
onderdoen, worden de klachten door burgers in ontvangst genomen. Deze
wordt geacht in samenspraak met zijn medeburgers tot een oplossing voor
zijn irritante gedrag te komen.
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De eerste klachten op de site doen vermoeden dat er inderdaad veel
behoefte is onder ambtenaren om stoom af te blazen. „Wij zijn geen alwe-
tend orakel, noch jullie moeder”, aldus een van de reagerende ambtena-
ren. „Ik weet niet wanneer de glazenwasser in jullie straat komt, ik ben
niet verantwoordelijk voor beschimmelde kaas in de supermarkt, en kan
het niet helpen dat jullie kachel nog steeds niet gemaakt is”.

De woorden onbegrip, ongeduldig, egoïstisch, onnozel, onwetend en lui
vallen opvallend vaak op de site. Zo klaagt een ambtenaar over de burger
die eiste dat de speeltoestellen in zijn wijk zouden meegroeien met zijn
eigen kinderen. Dat er ook nog kinderen in een andere leeftijdscategorie in
de buurt wonen deed voor de inwoner niet ter zake.

Bron: Binnenlands Bestuur, 12 oktober 2006

Burgers klagen veel en graag over ambtenaren, maar nu slaan de
ambtenaren terug. Op www.lastvandeburger.nl geven zij af op zeu-
rende, domme, irritante of ongeduldige Nederlanders die hen het
leven zuur maken.

De site is een initiatief van de zogenoemde Burgerlijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid (BRR), met een knipoog naar de WRR (Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid). De raad kijkt of er iets aan de klachten te
doen is.

De website voorziet duidelijk in een behoefte. Pagina na pagina klagen de
ambtenaren steen en been over mensen die liegen, voordringen, domme
dingen zeggen, schelden of onverdraagzaam zijn. „De gemeente is uw
moeder niet!”, schrijft een anonieme medewerkster Openbare Werken
van een Brabantse gemeente. Iedereen met een klacht, verdrietje of op-
merking hangt maar voortdurend aan de telefoon, verzucht ze. „Storing
op tv tijdens de herhaling van uw favoriete soap, de gemeente! Geen water
uit de kraan, infonummer gemeente! Bus gemist, wildplasser langs het
fietspad, kaas beschimmeld bij de supermarkt: de gemeente moet het maar
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voor u oplossen.” Er zijn heus meer instanties om beklag te doen, aldus
Roos.

Een projectleider van het ministerie van Onderwijs, Martin Schravesande,
probeert klagende burgers nog maar eens het verschil tussen de werke-
lijkheid en de televisie duidelijk te maken. „Uw huis heeft twee soorten
vensters. Ten eerste zijn er vensters naar buiten op straat. We noemen die
vensters ramen. Ten tweede is er het venster naar de afgeleide werkelijk-
heid van de media. Dat venster noemen we televisie.” Zou het niet beter
zijn als mensen hun oordeel baseren op wat zij zelf meemaken? „Het beleid
wordt er niet beter van als we ons allemaal bezighouden met de Marok-
kaanse hangjeugd in Amsterdam Osdorp die op tv alle aandacht krijgt.”

Michael Beverwijk, afdelingshoofd Vergunningen van de gemeente Hulst
spuit zijn gram over inwoners die niets meer van elkaar kunnen verdra-
gen. „Burgers willen bijvoorbeeld wonen in het buitengebied, maar van
de ‘charme’ van trekkers en koeien mag je niks ruiken en horen. Vervol-
gens rijdt wel diezelfde burger in een vervuilende SUV. De klachten van
die burger over stankhinder van die koeien mag de gemeente oplossen!
Dat wordt dus koeien tellen en de milieuvergunning uitpluizen.”

Volgens de Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid trekt het onver-
antwoordelijke gedrag van veel burgers een grote wissel op de ambtenarij.
Zij wil in samenspraak met medeburgers tot een oplossing komen. Want
nu kunnen gewone Nederlanders alle problemen wel al te gemakkelijk op
het bordje van de overheid dumpen, aldus de BRR.

Bron: GPD, 17 oktober 2006
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Gesproken inleiding nieuwslezer:
„Ambtenaren die willen klagen over lastige burgers kunnen daarvoor
terecht op een speciale website: lastvandeburger.nl. De site is een initiatief
van een groep burgers die zich verenigd hebben in de Burgerlijke Raad
voor het Regeringsbeleid.”

„De BRR wil bereiken dat overheid en burgers elkaar rechtstreeks aan-
spreken. De nieuwe site is een tegenhanger van Lastvandeoverheid.nl,
waarop burgers hun klachten over ambtenaren kwijt kunnen.”

Onderzoeker Albert Jan Kruiter reageert in de uitzending:
„Met Lastvandeoverheid.nl wordt reflectie op de overheid mogelijk. Met
Lastvandeburger.nl wordt reflectie op het handelen, het goede en het
minder goede handelen, van burgers mogelijk. En juist die combinatie
daarvan is belangrijk om de kwaliteit van publieke dienstverlening te ver-
beteren. Ik zie het zelf dus ook niet als een tegenhanger, maar meer als een
complementaire site aan Lastvandeoverheid.nl.”

Bron: NOS Radio 1 Journaal, 12 oktober om 17.00 uur

Normalerweise wird das Internet benutzt, um den Bürgern eine
Möglichkeit zu geben, sich über nervige Sachen wie überflüssige
Verwaltung zu äussern. In Holland gibt es jetzt auch ein Gegenbei-
spiel: Beamten können sich online jetzt auch über Bürger beschwe-
ren!
von Bas Bergervoet

Um die Verwaltung zu verbessern, startete die niederländische Regierung
2005 die Online-Beschwerdestelle „www.lastvandeoverheid.nl” („vom
Staat belästigt.nl”). Das Ziel ist, bis 2007 die Zahl der Verwaltungs-
beschwerden und -ärgernisse um ein Viertel zu senken, damit die kommu-
nikation zwischen Bürger und Staat fließender verläuft. Konkretkann
man zum Beispiel ein kleines Verbrechen online bei der Polizei melden.
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Jetzt können die Beamten zurückschlagen: Auf www.lastvandeburger.nl
(„vom Bürger belästigt.nl”) können sich Beamte über nervige, dumme
und unpraktische Bürger beschweren. Auch hier ist das Ziel, die Kommu-
nikation zwischen Bürgern und Staat zu verbessern. Aber auf lastvande-
burger.nl wird versucht, auch den Bürgern zu zeigen, was sie anders
machen könnten. Das geschieht in fünf Phasen. Die ersten zwei sind jetzt
online: Beamten senden ihre Beschwerden und Bürger können hierauf rea-
gieren, In Phase 3 werden die Beschwerden überprüft. Phase 4 vergleicht
die Beschwerden der Beamten mit denen der Bürger auf lastvandeover-
heid.nl. Phase 5 wird ein „Manifest an den Bürger”, das erklärt, wie
Bürger sich benehmen sollten (weil es in diesem Fall schwieriger ist, ein
Gesetz zu ändern!).

Die große Gefahr und auch Kritik sind natürlich, dass durch beide Web-
sites Bürger und Beamten sich nur noch mehr streiten werden. Wir wer-
den unsere Nachbarn weiterhin genau beobachten!

Bron: Politik.digital.de, 16 oktober 2006

Seit die niederländische Regierung im Jahr 2005 die so genannte
eParticipation einführte, können sich die Bürger im Internet über
Behörden und Beamten beschweren. Das Projekt soll die Kommuni-
kation zwischen Bürgern und Staat verbessern. Jetzt können die
Beamten aber zurückschlagen: Auf lastvandeburger.nl können sie
nervige, dumme und unpraktische Bürger melden.

Vor zwei Jahren startete die niederländische Regierung ihre Online-
Beschwerdestelle lastvandeoverheid.nl („vom Staat belästigt.nl”). Damit
soll die Zahl der Verwaltungsbeschwerden bis 2007 um ein Viertel gesenkt
und so die Kommunikation zwischen Bürger und Staat verbessert werden.
Es ist zum Beispiel möglich, kleinere Verbrechen online bei der Polizei
melden. Doch nicht nur die Beamten machen Fehler, auch Bürger
benehmen sich oft daneben. Deshalb richtete die Regierung jetzt das
Gegenprojekt ein: lastvandeburger.nl („vom Bürger belästigt.nl”). Dort
können sich Beamte über nervige, dumme und unpraktische Bürger
beschweren.
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So sollen auch die Bürger erfahren, was sie anders machen können. Das
geschieht in fünf Phasen – die ersten zwei sind jetzt online: Beamten
schicken ihre Beschwerden ein und die Bürger können hierauf reagieren.
In Phase drei werden die Beschwerden überprüft und in der nächsten
Phase mit den Beschwerden der Bürger verglichen. In der letzen Phase
wird schließlich ein „Manifest an den Bürger” erstellt, das erklärt, wie die
Bürger sich benehmen sollten. Ob dadurch tatsächlich weniger Streit
zwischen Bürgern und Behörden entsteht? Das Projekt könnte Anlass
sein, endlich mal so richtig zu streiten – vor allem über Kleinigkeiten.
Denn im Internet geht das ja noch besser als in der Amtsstube.

Bron: Fudder.de, 20 oktober 2006

Ambtenaren die hoorndol worden van lastige burgers hebben
vanaf nu een eigen platform op internet: www.lastvandeburger.nl:
„Beste burger, als je buitenaf gaat wonen, klaag dan niet over
koeien in je achtertuin!”

De afreageersite voor ambtenaren is de tegenhanger van Lastvandeover-
heid.nl, waar burger op zijn beurt kan klagen naar hartelust.

Initiatiefnemer is Steven de Jong, coördinator van de Burgerlijke raad
voor het Regeringsbeleid (BRR), zelf overigens geen ambtenaar. De Jong
stelt dat het gedrag van burgers een grote wissel trekt op het functioneren
van de overheid.

Op de site beklagen ambtenaren zich over de meest uiteenlopende onder-
werpen. Michael Beverwijk ergert zich bijvoorbeeld aan burgers die kla-
gen over hun boerenburen: „Burgers willen bijvoorbeeld wonen in het
buitengebied zonder de ‘charme’ van trekkers en koeien; je mag niks rui-
ken en horen (...) dat gaat dus niet” Burgers mogen ook reageren op de
klachten van ambtenaren, van deze mogelijkheid wordt gretig gebruik
gemaakt.

Bron: Agrarisch Dagblad, 12 oktober 2006
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Kent u de site www.lastvandeoverheid.nl? Als persiflage hierop
heeft Steven de Jong een site gemaakt die www.lastvandeburger.nl
heet. Het is een grappige site met quotes van ambtenaren over bur-
gers.
Door Hein Albeda

Zo zegt een ambtenaar dat hij doodmoe wordt van ouders die klagen over
verkeersveiligheid, maar zelf hun kinderen met de auto naar school bren-
gen en op het fietspad parkeren. Of „Hang niet gelijk na het ontvangen
van een aanslag aan de telefoon met vragen waarop u het antwoord had
kunnen lezen”.

De website geeft aanleiding tot nadenken. Dat is in elk geval De Jongs
bedoeling. De vraag die het oproept, is of we niet strenger moeten zijn
voor klagende burgers die alles willen hebben en niets willen doen. De
straat moet om 7:30 schoon zijn, maar er mag geen lawaai zijn van een
bladblazer of een straatveger. Moeten de burgers niet net zo goed veran-
deren als de overheid?

Mogelijk kunnen aan de burger ook meer eisen worden gesteld. Toch valt
de site tegen. De klachten die er op staan zijn voor het overgrote deel reac-
ties op burgers die de overheid niet klantvriendelijkheid genoeg vinden.
Hier moeten ambtenaren echter extra gevoelig voor zijn. Een boze klant
heeft immers geen kans om naar een andere aanbieder te gaan.

In het bedrijfsleven zegt men dat de klant altijd gelijk heeft. Klachten zijn
namelijk tips. Als iemand vergeet zijn foto mee te nemen als hij een nieuw
paspoort komt aanvragen is dat misschien dom, maar dat kan ook een
reden zijn om opnieuw te kijken of daar een oplossing voor gevonden kan
worden. In de commercie wordt het gezien als een kans om een betere
dienst te gaan leveren dan de concurrent. Niet met elkaar klagen over de
klant, maar er wat aan doen.

De site zou gewone burgers daarom vooral aan het denken moeten zetten
om slimmer te klagen. Het gaat niet om het ontzien van professionele
ambtenaren, maar om op een slimmere manier voor jezelf op te komen.
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Tips om slimmer te klagen zouden helpen. Zo klagen dat de ambtenaar na
gaat denken over verbetering en zich het vuur voor je uit de sloffen loopt.
Dat laatste doen ambtenaren overigens net zo vaak als (in opdracht) lastig
zijn.

Veel gevoeliger ben ik voor klachten over onbeschoftheid. De vraag is of
dat meer speelt bij de overheid dan bij bedrijven. Jazeker: bedrijven kun-
nen lastige klanten de deur wijzen, de overheid kan dat niet. Hier lopen de
belangen van burgers en ambtenaren overigens parallel. Het blijkt dat
burgers zich ook steeds meer ergeren aan onbeschoft optreden van wie
dan ook. Burgers en ambtenaren hebben er baat bij om hier hard tegen op
te treden. De ergernis over de overheid is kleiner dan de ergernis over ver-
velende buren of rottige pubers.

Ik zou dus liever twee andere sites hebben gezien. Ten eerste de site baat-
vandeoverheid.nl, omdat de overheid lastig is, maar ook veel onzichtbaar
goeds doet. Ten tweede de site effectiefklagen.nl, omdat het geklaag wel
ergens toe moet leiden. Zo heeft de site van lastvandeburger.nl mij toch
aan het denken gezet.

Bron: Kwaliteitshandvesten.nl, 20 oktober 2006

Even stoom afblazen nadat je te maken hebt gehad met een lastige,
klagende of onwetende burger? Dat kan sinds kort op de website
www.lastvandeburger.nl, een tegenhanger van www.lastvande-
overheid.nl.
Door Rody van der Pols

„Ik weet niet wanneer de glazenwasser bij u in de straat weer eens komt en
hoe hij heet. Ik weet ook niet waarom uw kachel nog steeds niet is
gemaakt. Ik weet al helemaal niet waar u het beste uw auto kunt verzeke-
ren en nee, met één druk op de knop kan ik dit allemaal niet zien”, ver-
zucht ‘Miep’, secretaresse bij een Rotterdamse deelgemeente.
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Haar boodschap aan de burger is duidelijk: ‘Denk eerst even na voordat u
vragen gaat stellen aan de En Miep is niet de enige ambtenaar met een
klacht over het gedrag van burgers. Collega’s uit het hele land spugen hun
gal op de website www.lastvandeburger.nl, een initiatief van de zelfver-
klaarde Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid (BRR). De BRR wil met
deze site laten zien dat het onverantwoorde gedrag van sommige burgers
het werk er voor de ambtenaar niet makkelijker op maakt. Trefwoorden
daarbij zijn onbegrip, ongeduldig, egoïstisch, onnozel, onwetend en lui.

Burgers mogen vervolgens op deze klachten reageren. Het uiteindelijke
doel van de BRR is om een profielschets te maken van de – in de ogen van
de overheid – ideale burger. Een manifest, ondertekend door ambtenaren
en politici, moet hier ruchtbaarheid aan geven. De site is bedoeld als
tegenhanger van www.lastvandeoverheid.nl, een website waarop bur-
gers mogen klagen over dolgedraaide bureaucratie. Meet weten? Kijk op
www.lastvandeburger.nl.

Bron: Stadswerker – personeelsblad gemeente Rotterdam, 19 oktober 2006

Nederlanders klagen graag en veel. NS kan er als een soort nationale
kop van Jut over meepraten. In de media en tegenwoordig ook op
internetfora trekt Jan en alleman graag tegen ons van leer. Tijd om
terug te klagen op www.lastvandereiziger.nl?
Door Bonita van Lier

Allemaal burgers
„Kan je alleen grieven kwijt? Niets voor mij. Het ligt aan je eigen handelen
welke reacties je van het publiek krijgt. Ik ben conducteur, opsporings-
ambtenaar maar vooral: mens. We zijn allemaal burgers. En ik heb ervaren
dat het loont als ik me als mens blijft opstellen op de trein. In het begin
stond ik – net als andere collega’s – erg op mijn rechten, op mijn macht.
Nu geef ik de ander ruimte om te reageren en tijd om bij te draaien. Daar
win je zo veel mee.”
Eddy van Beek (51), conducteur NS Reizigers, Lelystad
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Huiverig
„Ik ben webmaster van rijdendpersoneel.nl, waar we nieuws en informa-
tie bieden voor OV-medewerkers. Er is ook een forum waar medewerkers
elkaar om raad vragen over het vak. Ik schrok er laatst van hoe fel
collega’s reageerden op een klacht van een klant. Daarom ben ik geen
voorstander van een klachtenlijn online. Ik weet hoe snel je last hebt van
ongenuanceerde grove reacties. Mensen willen alleen hun frustraties
kwijt. Ik ben bang dat deze frustraties in de trein en op het perron als een
boemerang bij het personeel terugkomen. Laten we de eer aan ons zelf
houden.”
Fred Stobbe (44), machinist NS Reizigers, Amsterdam

Eindeloze discussies
„Ik ben bang dat je op zo’n site eindeloze discussies voortzet, die de klan-
tenservice niet ten goede komen. Intern lijkt zo’n site me wel wat. Begin
dit jaar heb ik met een collega aangifte gedaan van zeer ernstige bedrei-
gingen. Het zou fijn zijn om er op zo’n site met NS-collega’s te praten over
hoe je omgaat met dit soort dingen. Meer begrip over en weer creëren. Wij
hebben een zeer moeilijke baan waarin wij regelmatig negativiteit over
ons heen krijgen, maar dat is ook ons werk. Ik denk dat een goede opvang
op de werkvloer belangrijker is dan een site waarop wij ons kunnen
uiten.”
Marien van Nieuwkerk (22), medewerker NS Klantcontactcenter, Utrecht

Liever goed gesprek
„Een site om je gram te halen? Nee, lijkt me niets. Volgens mij is het risico
dat die alleen bezocht wordt door collega’s die al in een negatieve spiraal
zitten. En die vervolgens het negatieve bevestigd willen zien. Noem die
site dan www.ervaringmetdereiziger.nl of zoiets. Zo bied je ruimte voor
allerlei reacties, dus ook de positieve, en creëer je evenwicht. Los van dit
alles geloof ik toch vooral in een goed gesprek onder vier ogen als een er-
varing je dwarszit. Gewoon, met iemand die je kunt vertrouwen en die in
staat is objectief te zijn. Dat levert veel meer op, echt.”
Fons Tielens (54), operationeel manager NS Reizigers, Eindhoven
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Chatten
„NS’ers kunnen al online hun grieven spuiten. Zoals op Opeenshadik-
het.nl, waarvan ik webmaster ben, of onze collegasite rijdendperso-
neel.nl. Soms lokt iemands kritiek flinke discussies uit. Of dat echt de dia-
loog bevordert? Mensen houden meestal vast aan hun eigen inzicht. Onze
site begon als dagboek van een hc. Zelf kwam ik erbij omdat ik het leuk
vind op vragen over ons werk te reageren. Chatten met een grote groep
mensen wereldwijd kan makkelijk via internet. Maar klagen over reizi-
gers doen NS’ers toch eerder in de kantine, denk ik.”
Ad Regtop (33), conducteur NS Reizigers, Utrecht

Discussieprikkel
„De site lastvandeburger.nl is door gewone burgers in het leven geroepen
om met de overheid het gesprek aan te gaan via een digitaal burgerloket.
Daar kunnen ambtenaren en politici zich ‘melden’ als ze zich niet fair
behandeld voelen. In samenspraak met die burger proberen we vervol-
gens bij te dragen aan oplossingen. We willen mensen prikkelen tot een
discussie, en ertoe bijdragen dat zowel ambtenaren als burgers een realis-
tischer beeld van zichzelf krijgen. In jullie geval zouden de kernvragen
zijn: hoe behandelen we elkaar in het openbaar vervoer? En: dragen alleen
NS-medewerkers de verantwoordelijkheid voor veilig en comfortabel rei-
zen? Of mogen zij ook iets van de klant verlangen?”
Steven de Jong, initiatiefnemer van lastvandeburger.nl

„De site opeenshadikhet.nl heeft voor mij onder andere gewerkt om mijn
frustraties over reizigers van me af te schrijven. Aan de andere kant heb ik
helemaal geen behoefte aan een site waarop alleen maar wordt gezeurd
over reizigers.”
‘Dumpy’, vast forumlid Opeenshadikhet.nl

En verder op lastvandeburger.nl...
Een 60-plusser stapt met zijn Voordeelurenabonnement om 8.55 uur in de
trein, en wordt door de conducteur gesommeerd een boete te betalen. De
60-plusser protesteert luidkeels, waarna een toevallig meereizende Bui-
tengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) de conducteur te hulp schiet.
„Gelukkig hadden we zijn paspoort en daar kon hij mooi naar fluiten. We
hebben de Spoorwegpolitie ingeschakeld.”
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De eveneens ingeschakelde gemeentepolitie maakt zowel de BOA als de
conducteur duidelijk, dat ze buiten hun boekje zijn gegaan door het pas-
poort in beslag te nemen. De BOA verliest naar eigen zeggen hierdoor haar
bevoegdheid. „En dat allemaal door die 60-plusser. Wij moeten ons toch
tegen de burger kunnen verdedigen zonder bang te hoeven zijn voor ons
eigen hachje?”

Bron: Koppeling – personeelsblad Nederlandse Spoorwegen, december 2006
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…Columns ‘Last van de burger’ in Binnenlands Bestuur

In november 2006 had het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur een
rubriek Last van de burger. Daarin werden de discussies op www.lastvan-
deburger.nl besproken en becommentarieerd.

C-I Verkleutering
C-II Geldig plaatsbewijs
C-III Goedemorgen, conducteur
C-IV Juiste vooroordelen

Door Barry van Heijningen, redacteur Binnenlands Bestuur

Roos Valkenier, medewerker Openbare Werken van een gemeente in
Noord-Brabant, heeft schoon genoeg van burgers die menen dat de ver-
antwoordelijkheid van de gemeente grenzeloos is. „Storing op de televisie
tijdens de herhaling van uw favoriete soap: de gemeente! Glas op het trot-
toir: de klachtenlijn! Geen water uit de kraan: informatienummer van de
gemeente. Bus gemist, wildplasser langs het fietspad, kaas beschimmeld
bij de supermarkt: de gemeente moet het maar oplossen.”

En Roos is niet de enige. Ook Miep, secretaresse bij een Rotterdamse deel-
gemeente, ergert zich groen en geel aan bellers die denken dat de
gemeente het orakel van Delphi is. Miep geeft zonder enig voorbehoud toe
dat ze niet weet wanneer de glazenwasser weer eens bij de vragende bur-
ger langs komt en als die vervolgens wil weten waarom zijn kachel nog
steeds niet is gemaakt, staat Miep wederom met een mond vol tanden.



Er zijn echter ook burgers die de gemeente niet als een alleswetende
vaderfiguur zien, maar een secretaresse wel als een bemoeiziek, nieuws-
gierig Aagje beschouwen. Hier is er een: ‘Miep, als ik wil worden doorver-
bonden met een ambtenaar wiens afdeling, functie en naam ik weet, dan
verwacht ik dat u dat doet en niet met de onzinnige vraag komt „Waar
gaat het over?”‘

Talrijk zijn ook de burgers die de ambtenarij als niets anders zien dan als
een alles absorberend vloeiblad van belastinggelden, zoals deze sitebezoe-
ker die zichzelf afficheert als belastingbetaler: „Het probleem is niet dat
jullie ‘niet alles’ weten, maar dat jullie absoluut niets weten.” Zo, die zit.
Daar kan Louis van Gaal een puntje aan zuigen.

En nu we toch al de sfeer van het stadion beginnen te proeven, mag de ver-
bale hooligan niet ontbreken. ‘Koerbagh’ is de naam: „Tsa, wat een kut-
baan, telefoon beantwoorden. Dat is je werk, trut! Wat kan het jou schelen
als er debielen bellen met idiote vragen. Die beantwoord je dan met de uit-
leg dat de gemeente daar niet over gaat. Daar ben je voor. Niet zeiken ver-
der of een andere baan zoeken.”

Het opmerkelijke van veel reacties is, dat de burger al zo verkleuterd is,
dat hij zich zijn vergaande afhankelijkheid niet eens realiseert. Hij vindt
dat de ambtenaar eenvoudig de plicht heeft een antwoord te weten op de
vragen die hem worden gesteld.

Het woord is aan ‘Klaasjan’: „En als jullie ambtenaren er nu eens voor zou-
den zorgen dat jullie wel antwoorden hebben op dat soort vragen, dan pas
zijn jullie werkelijk in dienst van ons, zoals dat ook zou moeten. Jullie
worden tenslotte door ons betaald, zorg dan dat wij over jullie tevreden
zijn!”

De burger als werkgever, eindelijk gerechtigheid.

Bron: Binnenlands Bestuur, 3 november 2006
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Door Barry van Heijningen, redacteur Binnenlands Bestuur

Truus Huizinga was tot voor kort gediplomeerd buitengewoon opspo-
ringsambtenaar (BOA). Gediplomeerd is ze nog steeds, maar BOA niet
meer. Dat zit zo.

Een tijdje terug riep een NS-conducteur Truus te hulp toen een zestigplus-
ser voor problemen zorgde. De man dacht met zijn kortingskaart de trein
van vijf voor negen – spitsuur dus – te kunnen nemen. De controleur
attendeert hem erop dat hij geen geldig plaatsbewijs heeft. Dat betekent
een geldig kaartje kopen, plus 35 euro boete. Dat pikt de reiziger niet. Hier
verschijnt Truus ten tonele. Het duo legt uit dat wie niet direct betaalt een
nog hogere rekening krijgt thuis gestuurd. De senior zwijgt in alle talen.

Nadat de wetshandhavers zijn persoonsgegevens hebben overgenomen,
bedenkt de treinreiziger zich en wil alsnog betalen. Te laat, oordeelt het
wettische tweetal. De boze klant noteert op zijn beurt de persoonsgege-
vens van Truus, die een eigen lik-op-stuk-beleid hanteert: de passagier
kan naar zijn legitimatiebewijs fluiten.

Op het volgende station komt de spoorwegpolitie erbij en vervolgens ook
nog de gemeentepolitie. De zestigplusser krijgt zijn papieren terug en
dient een klacht in bij de NS. Het gevolg is dat Truus wordt overgeplaatst
naar – o, ironie – de afdeling klantenservice.

De ex-BOA vindt de straf buitenproportioneel en vraagt de lezers van de
site Lastvandeburger.nl wat zij aan haar situatie kunnen doen. Laat het
kabinet het maar niet horen, Truus, want dat roept al tijdenlang om de
zelfverantwoordelijke burger, maar dit terzijde.

Als de voormalige opsporingsambtenaar op veel steun had gerekend,
komt ze bedrogen uit. Van de ruim vijftig reacties, neemt een aantal men-
sen het voor haar op. De meeste vinden haar star en machtswellustig. Een
zekere Jo: „De goede Boa’s/conducteurs niet te na gesproken, zegt dit wel
iets over de tact en intelligentie van u en veel van uw collega’s. Goede zaak
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dat u gedegradeerd bent.” ‘Broer’ twijfelt aan degradatie: „Gedegradeerd?
Je was BOA, lager kun je niet zakken!!”

Ad Vries heeft geen hoge pet op van de politie en de NS: „Truus, je bent
zelfs nog te dom voor de politie. Klantenservice zal nog net gaan, maar dan
alleen bij de NS.”

Maar Truus heeft ook uitgesproken supporters, zoals Inez, die en passant
een oplossing voor de vergrijzing in huis blijkt te hebben: „Gek word je
van die oude zakken. Ze zijn zo eigenwijs als de pest. Ook eisen ze respect,
terwijl ze zo stom zijn als het achtereind van een varken. Van mij mogen
alle bejaarden een spuitje krijgen. Ik snap dat je gewoon je werk doet en
dat moet je gewoon blijven doen. Goed werk!”

Bron: Binnenlands Bestuur, 10 november 2006

Door Barry van Heijningen, redacteur Binnenlands Bestuur

Micky van Slochteren is trambestuurder in Amsterdam en dan is het leven
lijden. Pas wanneer je met een duidelijke klacht over botte burgers gelijk-
gezinde geesten aan je zijde krijgt, kiert de zon weer waterig je bestaan
binnen.

En reden tot klagen heeft Micky genoeg. Legt hij net met stemverheffing
uit – pal achter hem zit een passagier van keiharde ketelmuziek te genieten
– hoeveel strippen een rit kost, is hij plotseling lucht voor de vragensteller
die intussen druk in de weer is met z’n mobieltje.

Spugen en slaan naar de bestuurder vindt Micky ook niet aardig. En om te
beginnen zou hij graag horen dat een nieuwe klant hem bij binnenkomst
vriendelijk groet. Dat Micky als gastheer het eerst een hartelijk welkom
heeft uitgebracht, spreekt voor zich.

Het zijn sombere tijden, maar Micky houdt de moed erin. Eens zal de dag
aanbreken dat hij niet met lood in zijn schoenen naar zijn werk zal gaan,
zoals nu, naar eigen zeggen, de dagelijkse routine is.
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Het is voor Micky te hopen dat hij gauw B. van der Heuvel mag vervoe-
ren. B. van der Heuvel is kandidaat voor de titel Sweetheart of the GVB
Forces. Het zou me niet verwonderen als elke Amsterdamse tram- en
metrobestuurder een fotootje van hem op zijn dashboard heeft staan met
daaronder de verjaardag van B. van der Heuvel, zodat het gemeentelijk
vervoer hem op die dag een kleine verrassing kan aanbieden.

Dat heeft B. van der Heuvel dik verdiend, getuige zijn reactie: ‘Als ik de
metro zie aankomen, kijk ik altijd goed uit of die bestuurder mij aankijkt.
Zo ja, dan steek ik mijn hand op als groet. In 95 procent van die gevallen
krijg ik die groet dan terug. Kijk, dat vind ik nu leuk en ik krijg ook sterk
de indruk dat de bestuurder dat ook zo vindt.’

Lin heeft een heel andere ervaring met het gemeentelijk busbedrijf. Vol-
gens Lin – geen familie van Clarence Seedorf – is het allemaal een kwestie
van respect, maar daar kun je in tram en bus maar beter niet op rekenen.
En wat haar na haar blindedarmoperatie is overkomen, is te gênant voor
woorden. „Ik kon amper lopen, maar ik mocht wel een scheldsalvo incas-
seren van de buschauffeur die vond dat ik te langzaam liep om de bus te
halen. En mijn operatie was geen goed excuus!”

Volgens Bernard heeft het te maken met de ontbijtgewoonten van het
GVB-personeel. „Veel bestuurders nemen ‘s morgens een glas azijn, kijken
in de spiegel en als er dan nog een glimlach valt te bespeuren, nemen ze
nog een glas.”

Bron: Binnenlands Bestuur, 17 november 2006

Door Barry van Heijningen, redacteur Binnenlands Bestuur

Zouden Amsterdammers nu werkelijk zo veel lastiger zijn voor ambtena-
ren dan burgers elders in het land? Je zou het wel denken of het moet zijn
dat Amsterdamse ambtenaren minder pikken van lastige burgers en eer-
der de Lastvandeburger-site opzoeken om hun ongenoegen te ventileren.
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Dit keer is het de beurt aan Karin van der Stoop, contractbeheerder par-
keergebouwen van de gemeente Amsterdam. Zij zorgt ervoor dat het par-
keren in de hoofdstedelijke garages, en vooral die in de Bijlmer, soepel
verloopt. En dat valt niet mee. Karin laat weten dat ze in haar werk veel te
maken heeft met egoïstische, onnozele en ongehoorzame mensen. Dat
komt misschien, zo suggereert ze, omdat een groot deel van haar klanten
nauwelijks Nederlands spreekt, laat staan dat ze onze regels begrijpen, zo
voegt Karin er begripvol aan toe. En wie wel Nederlands spreekt, leest
onze brieven niet, is haar ervaring. Het komt er op neer, concludeert ze,
dat alle vooroordelen die bij je opkomen, waar blijken te zijn. Eerlijk
gezegd had ik daar al zo’n vermoeden van, maar het is toch altijd prettig
zoiets bevestigd te zien door een expert met praktijkervaring.

Toch is Aussien het niet met haar eens. Hij ziet in Karin ‘typisch een racis-
tische, over het paard getilde ambtenaar’ die ‘iedereen over een kam
scheert’. Hij raadt haar aan ‘lekker in een hutje op het platteland te gaan
wonen’ waar ze ‘zeker geen buitenlanders meer tegen zal komen’. Een
goedbedoeld advies dat niettemin weinig kans maakt, want je hoeft Karin
echt niet te vertellen wie er doorgaans in hutjes wonen.

Geluk bij een ongeluk dat het met de werkdruk bij parkeerbeheer mee
lijkt te vallen. Een kwartiertje nadat Aussien zijn mailtje naar Lastvande-
burger heeft verstuurd, krijgt hij bericht terug van Karin – had daar
iemand nog wat te klagen over ambtelijke stroperigheid? – en dan heeft ze
ook nog kans gezien om in de tussentijd een jochie van een jaar of tien tele-
fonisch uit te leggen wat huurdeposito en stalling is. „Ik vind het godge-
klaagd dat een volwassen vent zijn kind opscheept met dergelijke zaken.”
Overigens ontkent Karin dat zij iedereen over een kam scheert en haar
racistisch noemen, vindt ze wel heel gemakkelijk.

Toch zijn dit de zaken die Jolanda zo hebben geërgerd dat ze wel moest
reageren. Dit keer kan Karin pas de volgende ochtend antwoorden. ‘Ga me
nou niet vertellen dat je van mening bent dat de gemiddelde persoon niet
onnozel, egoïstisch en ongehoorzaam is... dan heb je waarschijnlijk niet
zoveel met mensen te maken.’

Gelukkig zijn er ook mensen die het volledig met Karin eens zijn, zoals
Boze Bever, die het kort houdt: „Karin, you rock! You go, girl.”

Bron: Binnenlands Bestuur, 24 november 2006
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…Onderzoek naar ‘De Betrokken Burger’

Op 19 juli 2007 opende de Volkskrant met het
artikel Burgeridee strandt bij gemeente. Hierin
werden de resultaten bekend gemaakt van
mijn undercover-onderzoek naar de behan-
deling van burgerplannen door gemeenten.
Conclusie: ook burgers die zich welwillend
opstellen, kunnen als lastig ervaren worden.

De Volkskrant, 19 juli 2007 (Nieuws)

AMSTERDAM – Gemeenteambtenaren reageren nauwelijks inhou-
delijk op initiatieven van betrokken burgers. Dat blijkt uit een
onderzoek onder 90 procent van alle Nederlandse gemeenten door
de ‘Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid’ (BRR), een zelfbe-
noemd orgaan dat de overheid ongevraagd van advies dient.

De BRR stuurde onder de valse naam ‘Eric van der Veer’ een mail naar 450
(deel)gemeenten. Van der Veer, zogenaamd chef van de groenteafdeling
van een supermarkt, oppert daarin het idee een senioreneethuis op te rich-
ten, om eenzame ouderen wat gezelschap te bieden. Zo meent hij te wer-
ken in de geest van het kabinet-Balkenende IV. Hij heeft al een groep ent-
housiaste vrijwilligers om zich heen verzameld. Of de gemeente hem
misschien wil helpen met het benodigde papierwerk?

Bijna eenderde van de gemeenten, 32 procent, reageert helemaal niet op
het initiatief. Nog eens 17 procent stuurt alleen een ontvangstbevestiging.
De rest van de gemeenten, 51 procent, reageert ‘min of meer inhoudelijk’.
Maar ook uit deze reacties blijkt volgens het alternatieve adviesorgaan dat



de meeste ambtenaren zich geen raad weten met de ideeën van betrokken
burgers. Volgens Steven de Jong, de man achter de BRR, geven ze een
schouderklopje (‘Wat een prachtig initiatief!’), maar sturen de burger ver-
volgens met een kluitje in het riet (‘Veel succes!’).

Antwoorden waar ‘spookburger’ Eric iets mee kan beginnen, zijn schaars.
Slechts 13 procent van de gemeenten stuurt een reactie die door de
pseudo-adviesraad als ‘inhoudelijk voldoende’ wordt beoordeeld. De
gemeenten die goed scoren, denken actief mee, geven een overzicht van
bestaande regelingen, kijken of er samengewerkt kan worden met andere
organisaties, en nodigen de burger uit voor een gesprek.

Het adviesorgaan vindt dat gemeenteambtenaren betrokken burgers beter
moeten behandelen. „Het gaat hier niet om iemand die even een boom wil
kappen. Het gaat om een enthousiaste burger die bij de gemeente aanklopt
met de vraag hoe hij zijn idee tot bloei kan brengen. Dat enthousiasme
wordt op deze manier in de kiem gesmoord.”

De resultaten van het onderzoek staan volgens de BRR in schril contrast
met het kabinetsbeleid, dat burgers er juist toe wil aanzetten hun betrok-
kenheid te tonen en ‘mee te doen’. Het rapport noemt het motto van
Balkenende IV – Samen werken, samen leven – dan ook een wassen neus.
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Steven de Jong (1981) is oprichter
van de Burgerlijke Raad voor het
Regeringsbeleid (BRR). Onder de
vlag van de BRR bracht hij o.a. het
manifest Van Kloof naar Klik (2005)
uit, startte het debatproject Last-
vandeburger.nl (2006) en deed
undercover onderzoek bij 450
gemeenten naar hoe zij plannen
van burgers behandelen (2007).

Als onafhankelijk onderzoeker en democratisch webontwikkelaar rappor-
teerde hij aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties. Van 2004 tot en met 2007 publiceerde hij op Politiek-digitaal.nl tien-
tallen artikelen over burgerparticipatie en internetdemocratie. En in 2007
ontwikkelde hij de website eParticipatie.nl, een netwerksite voor burger-
en overheidsinitiatieven.

Sinds het najaar van 2007 werkt hij als redacteur bij NRC Handelsblad.
Voor de website Boekcover.nl bespreekt hij wekelijks maatschappijkriti-
sche boeken die op het snijvlak liggen van burger, bedrijfsleven en over-
heid.

• Websites: stevendejong.nl / burger-raad.nl / lastvandeburger.nl
• E-mail: dejongsteven@gmail.com




