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Het is mij een groot genoegen en een eer dat

ik de inleiding op de lectorale rede van Julien

van Ostaaijen als lector Recht en Veiligheid

van de Avans Hogeschool mag voeren. Sinds

enige jaren werk ik vanuit de

Wethoudersvereniging samen met Julien.

Daar proberen wij met een opleiding voor

wethouders, gedeputeerden en

waterschapsbestuurders praktijk, onderwijs,

onderzoek en recht aan elkaar te verbinden.

Deze koppeling tussen wetenschap,

professionals en bestuurders is van groot

belang en van toegevoegde waarde in het

meebewegen van de overheid met

ontwikkelingen in de samenleving.

Seneca, Romeins filosoof, staatsman en

toneelschrijver schreef rond het begin van

onze jaartelling: “Een deel van de morele
kwaliteit berust op scholing, een deel op
oefening: je moet leren en je moet door te
handelen waarmaken wat je geleerd hebt.”

Een lectoraat Recht en Veiligheid. Voor mij
een erg mooie en vanzelfsprekende
koppeling. Ik heb zelf voordat ik als
bestuurskundige afstudeerde aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam de opleiding
Overheidsmanagement gevolgd. Binnen deze
opleiding waren recht en veiligheid een
afstudeerrichting. Ik heb zelf gekozen voor de
veiligheidsvariant en ben daarna gaan
werken bij de Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid.

Risico is kans maal effect
Dat was in de nadagen van Enschede en
Volendam. Gemeenten werden in die tijd, met
de aanbevelingen van Oosting en Alders in de
hand, aangespoord zorgvuldiger en
adequater om te gaan met regelgeving,
vergunningverlening, controle en
handhaving. Elk incident dat daarop volgde
leverde nieuwe regels op, die werden
gecontroleerd en waar nodig werd er
handhavend op opgetreden. Er is op zichzelf
helemaal niets mis met dit systeem van
checks and balances.

Maar er ligt een risico-regel-reflex op de loer.
In het veiligheidsdomein is de stelling: dat
het risico bepaald wordt door de kans te
vermenigvuldigen met het effect. Om het
risico te beperken worden er maatregelen
getroffen de kans of het effect te beperken.
Met als gevolg dat er steeds meer regels en
voorschriften komen om de samenleving te
beschermen tegen potentiële risico’s.
Daarmee gaat onze intuïtieve risico-
inschatting voor gevaar ook achteruit.



Veiligheidsutopie

Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de
toenmalige VROM-Inspectie is gestopt met
het doen van grootschalig onderzoek naar
alle balkons van een zeker bouwtype of -jaar,
omdat er in Maastricht eens een balkon is
neergekomen. Die inspectiedienst is toen aan
de hand van risico-indicatoren en signalen uit
het land preventief en steekproefsgewijs
onderzoek gaan instellen.

Maar ook risicogericht of preventief
onderzoek kan leiden tot pervers gedrag bij
de onder toezicht gestelde. Zo heeft de
Inspectie voor de gezondheidszorg eens
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de
zorg in ziekenhuizen. Een risico-indicator
daarvoor was; de tijd die zat tussen het
moment dat de patiënt het ziekenhuis
binnenkwam en het moment dat de patiënt
sprak met een arts. Toen eenmaal bekend
was dat dit een van de te toetsen indicatoren
was, lieten ziekenhuizen, artsen de receptie
van het ziekenhuis bemensen, om de patiënt
vervolgens nog enige tijd langer in de
wachtkamer plaats te geven. Zo werd er aan
de prestatie-indicator voldaan, maar of de
kwaliteit van de zorg daar nu echt bij gebaat
was!?

Mijn kinderen weten bijvoorbeeld niet
meer wat het is om met een gat in de knie
thuis te komen na een val van de
schommel, omdat er conform de regels
rubberen tegels in de speeltuin liggen.
Volvo’s zijn bovengemiddeld vaak
betrokken bij verkeersongevallen, terwijl
deze auto’s bekend staan als de meest
veilige.
Bureaucratie in de zorg om aan te tonen
dat alles volgens het boekje is verlopen,
verdringt tijd om aan zorg te besteden.
Of die keer dat ik een nachtdienst meeliep
met de politie in Gouda. Na een half uur op
straat rondgereden te hebben, hadden wij
een heterdaadje bij een auto-inbraak. De
dader ging mee naar het bureau en daar
begon het papierwerk van de agent en 3
van zijn collega’s. Dit hield hen alle vier
zeker 3 uur van de straat

Er is op zichzelf niets mis met reguleren,
processen beschrijven, afspraken vastleggen
of verantwoording afleggen. Maar het kan
doorslaan en daarmee zijn doel
voorbijschieten, waardoor het leidt tot
maatregelen die niet of nauwelijks de kans of
het effect terugdringen. Ze kunnen bovendien
onbedoelde bijwerkingen hebben, zoals het
beperken van de vrijheid of leiden tot pervers
gedrag.

Hans Boutellier scheef in 2002 al uitvoerig
over deze veiligheidsparadox in zijn boek De
Veiligheidsutopie. Maar ook inzichten van
Malcom Sparrow in zijn Regulatory Craft
hebben toezichthouders ertoe aangezet
minder repressief toezicht te houden, maar
vooral in te zetten op preventief en
risicogericht toezicht. 



De stelling dat absolute veiligheid niet bestaat
is eenvoudig verdedigbaar. Maar waarom laten
wij ons dan toch geregeld verleiden risico's in
te perken of regels op te leggen die een
knellende werking hebben? Is het niet beter
om af en toe de vraag te stellen of wij
veerkrachtig genoeg zijn om bij een fout of
incident daarvan te leren en kennis op te
bouwen het een volgende keer anders te doen.
Met bijvoorbeeld een lectoraat Recht en
Veiligheid als leeragentschap. Een lerend
systeem voor de overheid. De regeldrift
loslaten en vertrouwen op het
probleemoplossend en lerend vermogen van
de organisatie.

Dat is nog niet eenvoudig blijkt uit de praktijk.
De rekenkamer van Rotterdam presenteerde
eind vorig jaar een rapport waarin is
onderzocht welke ‘rode draden’ er te vinden
zijn in de conclusies van 42
rekenkamerrapporten die de rekenkamer sinds
2009 tot en met begin 2019 heeft gepubliceerd.

Ik vat samen:

 Einde samenvatting.

Hoge ambities,
tegenvallende prestaties

Ik ben ervan overtuigd dat dit niet alleen voor
Rotterdam geldt en dat ook in andere
gemeenten te hoge ambities worden
geformuleerd, valse verwachtingen worden
gewekt, er te weinig wordt geleerd van
fouten, er een verkeerde cultuur in de
organisatie ontstaat en er daarmee een
negatieve wissel wordt getrokken in de
relatie tussen overheid en inwoner.

" D E  G E M E E N TE  I S  M E T  H A A R  P LANNEN H ERHAALDELIJK TE O VER MOEDIG  E N NE E MT
D A N  T E  V E E L  ( F I N A N C I Ë L E )  R I S I CO’S.  VERDER GAAT DE GEME E NTE NO G AL E ENS T E
V E E L  U I T V AN  R E G E L S  E N  P R OCEDURES EN HEEFT ZE TE WEI NI G  AAND ACH T V O OR

P R A K T ISC H E  UI T V O E R I N G S P R O B LEMEN EN DE LEEFWERELD VAN I NW ONERS .  H E LAAS
O N D E R S C H ATT E  D E  G E M E E N T E  DE AFGELOPEN TIEN JAAR IN H AAR PLANNEN NO GAL
E E N S  ( F IN A N C I Ë L E )  R I S I C O ’S  E N PROB LEM EN. VERDER KOM T H ET  H E RH AALD E LIJ K
V O O R  D A T  DE  G E M E E N T E  T E  W E INIG LEERT VAN ZAKEN DIE MIS ZI J N G E G AAN.  OO K

P R O B L EM EN  I N  D E  INT E RNE SAM ENW ERKING EN  DI E  MET
A N D E R E  O R G AN I S A T I E S  LEIDEN ERTOE DAT PLANNEN VAAK NI E T W OR D E N

GEREALISEERD."
 



Maar wat kunnen wij hier dan aan doen? Naar
mijn idee helpt het door toe te passen wat
Seneca ons eeuwen terug al wilde bijbrengen:
je moet leren en je moet door te handelen
waarmaken wat je geleerd hebt.

Chris Argyris en Donald Schön beschreven in
1978 organisatorisch leren als " de opsporing
en de correctie van fouten“. Marlena Fiol en
Marjorie Lyles definiëren later in 1985 het leren
als "het proces om acties te verbeteren door
betere kennis en begrip“.

Een lerende organisatie is een organisatie die
in staat is nieuwe kennis te verkrijgen en over
te dragen aan de medewerkers met als doel dit
vorm te geven in nieuwe diensten of
producten. Van belang hierin is dat de lessen
getrokken worden vanuit de waargenomen
gebeurtenissen en verrassingen op de
werkvloer. En dat er dus ook een klimaat of
cultuur ontstaat waarin die gebeurtenissen of
verrassingen als zodanig worden opgemerkt.
En er een intentie is daar iets mee te doen naar
de toekomst.

Bij een commerciële organisatie als Google
heerst een bedrijfscultuur waarin fouten
maken tot norm is verheven. Daar worden
projectteams gestimuleerd om plannen uit te
proberen en mislukkingen te delen. Sterker
nog; het team dat de grootste flop oplevert
krijgt een reis naar Hawaii aangeboden. De
filosofie erachter is dat op elk succesvol idee
er minstens tien mislukkingen voorafgaan.
Dus des te meer mislukkingen, des te meer
successen.

Fouten maken mag

"JE MOET LEREN EN JE MOET DOOR TE HANDELEN
WAARMAKEN WAT JE GELEERD HEBT."

Dit is een filosofie of mentaliteit die ik niet
snel toegepast zie worden bij de overheid of
met publieke middelen, maar iets minder
schroom om te leren van fouten wens ik ons
openbaar bestuur wel toe, om zo - zoals Fiol
en Lyles het zeggen – “het proces om acties te
verbeteren door betere kennis en begrip”.
Wederom een prachtige kans voor het
lectoraat om een rol in gaan vervullen.



Het verbeteren van acties hoeft niet alleen te
gebeuren door fouten te maken. Het kan ook
door regels op een andere wijze te benaderen
en de regels wat minder leidend te laten zijn.
Ze soms zelfs wat op te rekken, om uiteindelijk
terecht te komen bij het hogere doel; ‘de
bedoeling’.

De overheid doet er goed aan terug te gaan
naar de bedoeling, zoals Wouter Hart het zegt
in zijn boek, Verdraaide organisaties. Daarin
refereert Hart aan het onderscheid dat
Habermas maakt tussen de systeemwereld en
de leefwereld.
De systeemwereld is de wereld van regels,
protocollen en prestatie-indicatoren en de
leefwereld is de waardecreatie tussen
professional en de inwoner in het hier en nu.

Hart voegt daaraan “de bedoeling” toe, daar
waar het uiteindelijk om te doen is. Door meer
stil te staan bij de bedoeling en je minder te
laten leiden door de regels staat de inwoner
centraal. De overheid kan hierdoor proberen
de menselijke maat weer terug te brengen en
te denken in mogelijkheden in plaats van het
toetsen van vragen of ideeën aan vinkenlijstjes
of procedures. De regels oprekken of omzeilen
voor een nobel doel. Handelen als een Robin
Hood, zoals Julien van Ostaaijen dat noemt.

Een voorbeeld dat mij te binnen schoot is die
van een inwoner die vanwege een ziekte een
been moest missen. Deze man moest jaarlijks
door een papierfabriek bij de gemeente om
toestemming te krijgen een parkeerplek voor
de deur te hebben. 

Steeds moest de man door een hoepel
springen om aan te tonen dat zijn been niet
plots was aangegroeid. Daar kwam tot slot de
wethouder aan te pas die de discretionaire
bevoegdheid gebruikte om af te wijken van
de regels.

Oprekken van de regels

Of het 80-jarige echtpaar waarvan de man
vanwege een beroerte niet meer kon fietsen.
Een van de dagelijkse activiteiten met zijn
vrouw dat een lichtpuntje vormde in hun
leven was het samen fietsen. De beste man
mocht van de gemeente een scootmobiel
hebben, maar dat stond het gezamenlijk op
pad gaan met zijn vrouw in de weg. De regels
stonden niet toe een creatievere oplossing te
bedenken. Uiteindelijk was het de wethouder
die de regels oprekte (en zonder meerkosten)
een tweezitter voor het echtpaar wist te
organiseren. Ik wens de overheid toe dat het
werken vanuit de bedoeling een
vanzelfsprekendheid wordt. Ook daarvoor is
het van belang kennis te delen en van elkaar
te leren.



Bij organisatorisch leren dient een proces
ingericht te worden, waarbij van fouten of
ongevallen die van invloed zijn op het
werkproces, wordt geleerd. Argyris stelt hierbij
dat “het werkproces niet binnen de eigen
bevoegdheden kan worden veranderd. Het
betreft het samenspel van mensen, middelen,
procedures, regels en organisatorische
omstandigheden. De lessen moeten verwerkt
worden in maatregelen voor verandering die
zich dan weer in de werkvloer wortelen als
echte veranderingen van gedrag, procedure of
techniek.” Hij onderscheidt hierin het single-
loop, double-loop en triple-loop leren.

Single-loop leren is erop gericht om niet
functioneel gedrag te corrigeren.
Bij double-loop leren worden ook de normen
die ten grondslag liggen aan dit niet
functionele gedrag bijgesteld. En bij triple-loop
leren gaat om transformeren en ontwikkeling
en de bewustwording van principes die worden
gehanteerd.

Gelet op de hoeveelheid wetswijzigingen,
monitorverzoeken van de Tweede Kamer,
vragen van gemeenteraden valt te concluderen
dat het double-loop leren wel van de grond
komt. In de praktijk zie je dit bijvoorbeeld, als
er regelgeving wordt aangepast naar
aanleiding van een incident. Of de Tweede
Kamer na het lekken van een vertrouwelijk
stuk de onderste steen boven wil krijgen. Maar
zelden leidt dit tot een wezenlijke
transformatie of cultuurverandering; het triple-
loop leren.

Op zoek naar balans
Wij leven in een tijd waarin er opnieuw balans
wordt gezocht tussen macht en tegenmacht.
Niet alleen in Den Haag, maar ook in de
Verenigde Staten, Israël, Rusland en elders in
de wereld neemt de spanning op dit vlak toe.
Willen wij een
nieuwe balans realiseren, dan vergt dit een
intrinsieke wil om het anders te doen, te
reflecteren op gedrags- en systeemniveau en
zal het leereffect geborgd moeten worden.

Of wij erin slagen deze balans te vinden hangt
mede af van het vertrouwen dat wij hébben,
maar ook weten te wekken in het
rechtssysteem en de rechtsstaat. De overheid
die het algemene belang dient, is in de
beleving van velen geen vanzelfsprekendheid
meer. Een smaldeel van deze "velen" weten
zelfs actief vorm te geven aan de
complotgedachte dat geheime
genootschappen uit zijn op de absolute
macht en streeft dat smaldeel daarmee naar
het verder uit balans brengen van macht en
tegenmacht.

Organisatorisch leren



Ik zie dat politieke ambtsdragers zoals
wethouders steeds meer in de wind staan en
daarmee is de vertrouwensvraag steeds vaker
aan de orde. Daardoor dreigen wij in een
neerwaarts spiraal terecht te komen dat mij
oprecht zorgen baart. Wie wil er straks nog een
uitdagende en goedbetaalde baan opzeggen
om zijn of haar kop op het politieke hakblok te
leggen?

Vertrouwen vormt niet vanzelfsprekend de
basis voor politiek handelen. De politiek
reageert continu in plaats van dat er wordt
geregeerd. Dat doet ook zijn intrede bij de
lokale overheid. Fouten maken is iets dat
keihard wordt afgestraft. Meer dan ooit treden
er wethouders af. Nieuwe bestuurders treden
er aan, die elk het wiel opnieuw moeten
uitvinden, dezelfde fouten maken en daar weer
op worden afgestraft. Dit staat het lerend
vermogen van de overheid in de weg. Tot het
punt dat niemand meer wethouder wil worden.
De politieke cultuur stimuleert dit gedrag en
houdt het daarmee in de houdgreep. Dat is
schadelijk voor onze rechtsstaat.

Tot slot
Voor de kwaliteit van ons openbaar bestuur is
het daarom van het grootst mogelijke belang
dat “een deel van de morele kwaliteit berust op
scholing, een deel op oefening: je moet leren
en je moet door te handelen waarmaken wat je
geleerd hebt.” Zoals Seneca het ons naliet.

En laat dat nu een van de taken zijn die ik vrij
vertaald teruglees in de opgave van het
lectoraat. “Het lectoraat ontwikkelt kennis
via onderzoek om de
handelingsbekwaamheid en weerbaarheid
van de (aanstaande) professional te
vergroten.”

Ik zou de onderzoekers willen uitdagen
aandacht te schenken aan het lerend
vermogen van de overheid en daarmee een
cultuur te stimuleren dat het maken van
fouten tot een normaal onderdeel van
innovatie of groei uit gaat maken.

Onder welke voorwaarden mag een
bestuurder bijvoorbeeld de regels oprekken,
om daarmee een hoger doel te dienen? Wat
houdt de discretionaire bevoegdheid in bij
het nastreven van dat hogere doel? En hoe
kan tegenmacht op lokaal niveau gekoesterd
of gestimuleerd worden om scherp te blijven
op het functioneren van diezelfde overheid?
Hoe zorgen wij ervoor dat er voldoende en
kwalitatieve bestuurders komen die geen
schroom hebben te werken vanuit de
bedoeling en de regels, waar nodig, ter
discussie te stellen of op te rekken?

Stuk voor stuk vragen die naar mijn oordeel
een lectoraat Recht en Veiligheid dan ook
broodnodig maken. Ik wens Julien, zijn
collega’s en studenten daarom veel succes!

Vertrouwen


