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“Engineering is too important to wait for science.” 
1
 

  

                                              
1
 Benoît B. Mandelbrot, geciteerd door G. Phelan (2005). 
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Summary 
 
At the heart of Western democracies lies Montesquieu's system of the separation of 

powers prescribing the distribution of political power among a legislature, an executive 

and a judiciary.  The executive branch of government may be more accurately described 

as consisting of two parts: those elected to political office who can be held accountable 

by the electorate and an administrative layer whose role is to support those who hold 

office. This observation was first made at the beginning of the 20th century in the United 

States by Woodrow Wilson and in Europe by Max Weber.  The administrative layer 

however has since morphed into an ever larger power which has functioned 

increasingly independent of the elected officeholders it has sworn to serve. This 

development was first dubbed "The Fourth Power" by the Dutch professor Crince le Roy 

in his inaugural address in 1969 and is regarded by many as undesirable. Since the 1980s 

the economic theories of New Public Management have been applied, albeit 

unsuccessfully, to stem the growth of the civil service with respect to its power and sheer 

size. Hence the impetus for this design study. 

Design a prescriptive model for civil service organizations which will provide the 

political administration with means of controlling the civil services.  

The organizational model contemplated encompasses the recognition of the civil service 

as a distinct power existing alongside the legislature, executive and judiciary; its 

subjection to political authority a necessity. 

The realization of this design model rests initially on the discreditation of the economic 

theories of New Public Management. Discreditation of New Public Management leaves 

us with two problems: 

1. A void of credible theory. 

2. The absence of a proven judicial framework for administrative agencies. 

Lack of credible theory is first addressed by the development of theory rooted in social 

determinism. The application of familiar mechanisms from game theory allows one to 

predict the social behavior of individuals, specifically through the phenomena of 

Dominant strategy and Nash equilibrium. By extension the behavior of civil servants was 

examined through the lens of Nash equilibria. The resulting insights led to a program of 

criteria, the subsequent development of a model to convert ‘faulty’ Nash equilibria to 

‘healthy’ Nash equilibria, and ultimately to a preliminary organizational design for 

government agencies. This preliminary design has been translated into the current judicial 

organizational framework for the municipality of Boxmeer, which is not part of this 

dissertation, but available separately. The adoption of the draft judicial framework by the 

legislature is recommended.  
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Voorwoord 
Het aantal ambtenaren is door de jaren heen sterk gegroeid en bij velen is een gevoel 

ontstaan dat ‘de politiek’ de grip op de overheidsorganisaties is kwijtgeraakt. Veertig jaar 

nadat Crince le Roy de ambtelijke bureaucratieën aanduidde als de ‘vierde macht’, zijn er 

tal van andere begrippen gekomen die dit gevoel van onbehagen beschrijven. Begrippen 

als ‘het koninkrijk der ambtenaren’, ‘Beamtenherrschaft’, ‘de ambtenarenplaag’ of ‘de 

elite’ geven thans uitdrukking aan het gevoel dat de ambtenaar aan de macht is. Deze 

macht moet in de ogen van velen gebroken worden en daarom heeft de Nederlandse 

regering in november 2016 besloten het ambtenaarschap in zijn huidige vorm af te 

schaffen. 

De huidige eenzijdige aanstelling van de ambtenaar gaat verdwijnen en de ambtenaar 

‘nieuwe stijl’ krijgt daar een privaatrechtelijk arbeidscontract voor in de plaats. Het 

ontslagrecht wordt gelijkgesteld aan dat van normale werknemers. Hoe het nu verder 

moet, is nog onduidelijk. De verandering van de ambtenarenstatus vergt een enorme 

verbouwing en de minister van Binnenlandse Zaken moet de uitwerking gaan regelen in 

een zogenoemde ‘invoeringswet’. Vanwege de staatsrechtelijke consequenties is er 

vooralsnog afgesproken dat voor een aantal ambtenaren de huidige ambtenarenstatus van 

kracht blijft. Zo worden bijvoorbeeld ambtenaren die werken bij defensie, de politie en de 

rechterlijke macht gevrijwaard van deze nieuwe wet. Of dit allemaal verstandig is, valt te 

bezien. Het is niet duidelijk of door de verandering in status ook de ‘macht’ van de 

ambtelijke bureaucratie gebroken wordt. 

Met deze studie wordt gepoogd inzicht te geven in de wijze waarop ambtelijke 

bureaucratieën daadwerkelijk beheerst kunnen worden – en wordt tevens de vraag 

beantwoord of het afschaffen van de rechtspositie van de ambtenaar daarvoor 

noodzakelijk is. Daartoe zijn nieuwe bestuurskundige theorieën ontwikkeld die getoetst 

zijn in de praktijk. Het resultaat is een ontwerp van ambtelijke organisaties dat de 

politiek-bestuurlijke organen in staat stelt deze organisaties te beheersen. Met de 

totstandkoming van dit ontwerp zijn wetenschappelijke inzichten vertaald in de praktijk. 

Deze vertaling leidde ertoe dat er een reeks van voorschriften is ontwikkeld, waarmee de 

‘spelregels’ voor ambtelijke organisaties kunnen worden geïnstitutionaliseerd. Met deze 

institutionalisering wordt het mogelijk dat ‘de politiek’ de greep op de ambtelijke 

organisaties terug krijgt.  

Het filosoferen, redeneren, studeren, lezen en uiteindelijk het schrijven van dit boek was 

vaak een eenzame aangelegenheid, waarbij ik soms de wanhoop nabij was. Toch heeft dit 

uiteindelijk geleid tot een nieuwe managementtheorie met een filosofische grondslag, een 

institutioneel kader voor ambtelijke organisaties en nieuwe HRM-instrumenten waarmee 

de prestaties van de individuele ambtenaar worden gemeten en getoetst. Daarvoor ben ik 

veel mensen dank verschuldigd. Allereerst het gemeentebestuur en de gemeenteraad 

alsmede het leidinggevend kader en de ondernemingsraad van de gemeente Boxmeer. 

Zonder de medewerking en professionele inbreng van al deze mensen in de afgelopen 10 

jaren had dit werkstuk niet tot stand kunnen komen. Speciale dank ben ik verschuldigd 

aan Adriaan Brouwer, hoofd Personeel en Organisatie van de gemeente Boxmeer. Samen 

met hem heb ik de nieuwe HRM-instrumenten ontwikkeld. Tevens moet ik professor Ben 

Dankbaar bedanken, omdat hij in mij bleef geloven. Door de steun van al deze mensen 

voelt het ook heel natuurlijk om dit werkstuk, op dit voorwoord en de eerste paragraaf na, 

in de 'wij'-vorm te schrijven. 
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1 Inleiding 
 

Toen ik elf jaar geleden in de gemeente Boxmeer als gemeentesecretaris begon te werken, 

kreeg ik de opdracht om de ambtelijke organisatie ‘tot rust te brengen’ en moest ik ervoor 

zorgen ‘dat we een goed werkende organisatie’ kregen. Dit duurde twee jaar en begon in 

2008 met een Management Ontwikkelingstraject (MOT) van de gemeente Boxmeer. In 

dit MOT gingen de leidinggevenden van de ambtelijke organisatie om de paar maanden 

twee hele dagen ‘de hei op’ om op hun handelen te reflecteren en hiervan te leren. 

Daarnaast werd een Bestuurlijk Ontwikkelingstraject (BOT) opgestart, waarbij het 

college van burgemeester en wethouders ook ‘de hei op’ ging om te reflecteren, maar dan 

ingestoken vanuit een bestuurlijke invalshoek. In deze twee trajecten werden 

organisatorische problemen en de daarbij bedachte oplossingen voortdurend aan elkaar 

gekoppeld en werd bekeken welke oplossingen werkten en welke niet. In het proces van 

MOT en BOT stond enerzijds het opleiden van professionals centraal, terwijl anderzijds 

het ontwikkelen van de organisatie ook een centrale plek had. Er was sprake van een 

iteratief proces waarbij voortdurend en wisselend dan weer de bestuurskundige en 

organisatietheorieën werden besproken, dan weer de toepassing van deze theorieën in de 

praktijk getest werd. Hoewel ik succesvol was en ‘de organisatie tot rust’ was gekomen, 

was ik niet tevreden. Ik kon de organisatie managen, maar ik begreep niet waarom. Ook 

de MOT-sessies bleken meer een ‘trial-and-error’-methode: telkens bleek dat de 

bestaande wetenschappelijke theorieën niet voldoende bruikbaar waren om weerbarstige 

organisatieproblemen op te lossen en telkens kwam ik weer met oplossingen ‘die 

kennelijk wél werkten’. Deze werkwijze is min of meer dezelfde als verwoord door 

Schön in zijn boek The Reflective Practitioner (1983). Ik deed dit overigens, net als veel 

managers, vanuit een intuïtie. Waarom de oplossingen werkten werd echter door mij 

rationeel niet begrepen. Dat was de reden om aan het gemeentebestuur te vragen of ik 

kon gaan promoveren op dit vraagstuk.  

 

1.1 De dissertatie 
De belangrijkste redenen om een dissertatie ofwel proefontwerp (in termen van het 

promotiereglement van de TU Eindhoven) te schrijven kwamen voort uit zorgen. In de 

negentien jaar dat ik gemeentesecretaris ben, zie ik dat ambtelijke organisaties steeds 

groter en ingewikkelder worden. Ik heb zorgen over de groeiende inefficiëntie van 

ambtelijke organisaties. De eerste die de groei en de inefficiëntie constateerde, was de 

Britse historicus C. Parkinson
 

(1958). Waarom ambtelijke organisaties groeien en 

waarom er steeds meer regels komen is nog niet begrepen. Feit is wel dat de groei van 

ambtenaren en regels inmiddels door veel mensen wordt geconstateerd. Daarom worden 

er in de westerse democratieën steeds meer vragen gesteld over de werking van de 

democratie. Een gevolg hiervan is dat ‘de politiek’ verantwoordelijk wordt gehouden 

voor organisaties die niet begrepen worden en daardoor niet goed kunnen worden 

beheerst. Zo ontstaat het gevoel van een ongecontroleerde overheid.
2
 Bij veel burgers 

ontstaat, door een gebrek aan houvast, een gebrek aan vertrouwen in de rechtstaat. Dit 

gebrek aan vertrouwen uit zich in het stemgedrag van mensen. Proteststemmen, 

                                              
2
 De huidige berichten over de Belastingdienst en de ontwikkeling van de politie, alsmede de misstanden 

bij de woningcorporaties zijn hier slechts voorbeelden van. 
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verbrokkeling van het Nederlandse electoraat, en steeds meer lokale partijen op 

gemeentelijk niveau zijn het gevolg. Het gebrek aan vertrouwen in de rechtstaat ontstaat 

mijn inziens doordat de inwoners (de burgers) bureaucratie en politiek vaak op één hoop 

gooien. Als gevolg hiervan zie ik dat de kloof tussen burgers en overheid (‘de elite’) 

groter wordt. Dit is niet alleen in Nederland gaande. Bij veel democratische landen zie ik 

een afnemend vertrouwen van burgers in de politiek en de instituties (Wansink, 2017). 

Met dit gevoel van onbehagen ben ik aan deze studie begonnen. In de zoektocht naar een 

antwoord zag ik dat er in de uitvoerende macht een groot verschil zit tussen de 

bestuurlijke macht en een ambtelijke macht. De bestuurlijke macht kent een uitgebreide 

verzameling organisatorische spelregels waarmee deze macht is ingekleed en 

georganiseerd, terwijl de ambtelijke macht een dergelijke verzameling organisatorische 

spelregels niet kent. Door deze organisatorische spelregels is er binnen de bestuurlijke 

macht sprake van ‘checks and balances’. Omdat een soortgelijke set aan spelregels voor 

de ambtelijke macht veelal ontbreekt, is er veel minder sprake van een centraal 

gecontroleerde macht. Het blijkt dat ambtelijke organisaties in hoge mate hun eigen 

spelregels maken, waardoor er veel minder sprake van ‘checks and balances’. Mede 

doordat de politiek-bestuurlijke organisaties hier de vinger niet achter kunnen krijgen, 

kunnen ambtenaren naast het algemeen belang daardoor ook hun eigen belangen prima 

behartigen. Het gevolg is dat er steeds meer risicomijdende ambtenaren bijkomen en er 

een wildgroei ontstaat aan (semi)-ambtelijke organisaties.
3
 De informatie die uit deze 

organisaties komt, blijft onderwerp van discussie
4
, maar ambtenaren hebben veel 

gelegenheid om informatie zelf ‘in te kleuren’. Hierdoor kunnen ambtenaren hun eigen 

fouten verzwijgen of toedekken en komt het vertrouwen in de rechtsstaat en in het 

bijzonder in politieke organen onder druk te staan. 

Ik beschouw de gevolgen van de wetenschappelijk niet begrepen gedragingen van 

ambtelijke organisaties dermate zorgelijk, dat dit vraagstuk een serieus antwoord vereist. 

Met dit in het achterhoofd ben ik aan dit onderzoek begonnen en heb ik mijzelf in deze 

dissertatie de volgende opdracht gegeven: 

Maak een prescriptief ontwerp voor ambtelijke organisaties, dat de politiek-bestuurlijke 

organen in staat stelt deze organisaties te beheersen. 

Deze opdracht stond min of meer in lijn met de opdracht die ik bij mijn aanstelling van 

het gemeentebestuur had gekregen: “Zorg dat we een goed werkende organisatie 

krijgen”. Het was ogenschijnlijk een simpel vraagstuk, maar bestudering van de 

bestaande bestuurskundige en managementtheorieën bracht mij niet verder bij het 

oplossen van mijn opdracht. Ook zag ik dat vooraanstaande instituten zoals het Centrum 

voor Arbeidsverhoudingen Overheid Personeel (CAOP) en de Wetenschappelijke Raad 

voor Regeringsbeleid (WRR) worstelden met dezelfde vraagstukken (zie o.a. CAOP, 

2012 en WRR, 2006). 

Dit laatste instituut stelt dat er in overheidsorganisaties nog veel ‘ongetemde’ problemen 

zijn, maar nog geen oplossingen:  

“Het gebrek aan kennis heeft tot gevolg dat een weloverwogen normatieve positie 

lastig in te nemen is” (WRR, 2006, p. 33).  

                                              
3
  Dit zijn nu nog boude beweringen die veelal populistisch worden genoemd, maar ik kom hier later in de 

dissertatie op terug. 
4
  Zie de discussies over de Wet Open Overheid. 
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Op grond van nog veel meer literatuuronderzoek heb ik helaas moeten constateren dat er 

binnen het openbaar bestuur kennelijk (nog steeds) gebrek aan kennis is over de eigen 

werkprocessen en de kosten die daarmee gemoeid zijn (Bovens, ’t Hart en Van Twist, 

2007). Dit alles deed mij concluderen dat het, met de huidige wetenschappelijke kennis 

vanuit de managementwetenschappen en de bestuurskunde, niet mogelijk is om een 

ambtelijke organisatie te ontwerpen. Gaandeweg ontstond het besef dat ik de organisatie 

managede zonder dat ik zelf rationeel begreep wat ik nou precies deed. Dit geldt 

overigens niet alleen voor mij, maar voor veel managers. Organisaties worden vaak 

uitstekend gemanaged, maar er wordt wetenschappelijk niet goed begrepen hoe dat nou 

precies gebeurt. Vandaar dat ik uiteindelijk heb gezocht naar kennis, die ook buiten de 

(huidige) bestuurskunde ligt.  

 

1.2 Waarom een ontwerpstudie 
In zijn Trias Politica zet Montesquieu de leer van de machtenscheiding uiteen. In zijn 

optiek is er een staatsbestel waarbinnen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en 

de rechterlijke macht van elkaar gescheiden zijn, maar elkaar wel kunnen controleren. De 

machtenscheiding vormt tot vandaag de dag de basis van de westerse democratieën. Dit 

grondbeginsel zorgt ervoor dat de drie machten van elkaar gescheiden blijven en op deze 

wijze wordt machtsmisbruik voorkomen. Het juridisch ontwerp waarbij dit programma 

van eisen is opgenomen, is in Nederland in 1848 gemaakt door de Grondwetscommissie, 

die door koning Willem II was ingesteld. Thorbecke was de voorzitter van deze 

commissie en had als opdracht om een nieuwe grondwet te ontwerpen. Met de 

grondwetherziening van 1848 werd het juridisch ontwerp vastgesteld en daar mee werd 

het een juridisch construct.  

Het huidige staatsbestel is dus een ontworpen juridisch systeem, en als gevolg daarvan is 

er een sociale werkelijkheid ontstaan, dat bekend staat als het koninkrijk der 

Nederlanden.  

Herbert Simon stelt in zijn boek The sciences of the artificial dat:  

“The world we live in today is much more a man-made, or artificial, world than it is a 

natural world. Almost every element in our environment shows evidence of human 

artifice” (Simon, 1996, p. 2). 

In het perspectief van Herbert Simon kan Thorbecke als een ontwerper van een systeem 

(artefact) worden beschouwd. 

 

1.3 Systeemdenken 
Het Nederlandse staatsbestel is dus een ontworpen systeem. Meer in het algemeen kan in 

navolging van Simon gesteld worden dat de manier waarop men in Nederland met elkaar 

omgaat, voortvloeit uit een systeemdenken. Systeemdenken ontstaat uit het gegeven dat 

mensen graag problemen oplossen zodat deze in de toekomst niet meer voorkomen. Met 

systeemdenken wil men de toekomst dus kunnen voorspellen. Hoewel in het algemeen 

wordt beweerd dat niemand in de toekomst kan kijken, kan de mens wel degelijk 

(beperkte) voorspellingen maken. Dit komt doordat mensen levenservaring als kennis bij 

zich dragen. Mensen leren elke dag bij en de groeiende kennis wordt opgeslagen in de 

hersenen van individuen. Deze kennis wordt met de leden van de groep gedeeld en door 
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informatiestromen ontstaat er collectieve kennis in de groep. De mens heeft kennis van 

bepaalde mechanismen van bestaande systemen in de omgeving en maakt daar gebruik 

van. In de dagelijkse omgeving is dit terug te zien. Bij het koken van een eitje wil men 

van te voren weten of het hard of zacht gekookt zal zijn, als we op een terras zitten willen 

we van tevoren weten of het gaat regenen of niet en bij de aankoop van een auto maakt 

de koper de afweging of hij eerst een openingsbod zal doen, terwijl de verkoper zich 

afvraag of hij er verstandig aan doet om eerst de vraagprijs bekend te maken. Ieder mens 

maakt (vaak onbewust) gebruik van kennis van mechanismen in een bepaald systeem, die 

we door ervaring of overdracht geleerd hebben. In veel gevallen noemt men dit 

levenservaring, maar ook in professioneel werk en in de wetenschap ziet men dit terug. 

Thans maakt de mens op drie manieren gebruik van systeembenaderingen. 

1. De mens ziet systemen in zijn omgeving. 

 De mens leeft in een omgeving waarbij hij de mechanismen van deze omgeving 

bestudeert, zodat men beter kan anticiperen op het toekomstig gedrag van de 

omgeving. De mens ziet de omgeving als een suprasysteem met daarbinnen allerlei 

subsystemen. Het doel van deze systeembenaderingen is kennisvergaring om de 

wereld om ons heen beter te begrijpen. Deze manier van kennisvergaring zien we 

op alle mogelijke manieren terug. Door kennis van bijvoorbeeld weer-, verkeers-, 

geologische en economische systemen is de mens beter is staat te anticiperen op wat 

er komen gaat.  

2. De mens gebruikt systemen in zijn omgeving. 

 De mens leeft in een omgeving en wil bestaande systemen gebruiken. Dit doet men 

door de kennis van de mechanismen van deze systemen te gebruiken om zodoende 

deze systemen uit te nutten. Met kennis van mechanismen van in de natuur 

aanwezige systemen wil men het nut dat aan de natuur ontleend wordt vergroten. 

Dit soort onderzoek vindt men bijvoorbeeld terug in de landbouw. Door kennis van 

planten en dieren kan men deze ‘natuurlijke systemen’ inzetten voor de mens. Men 

gebruikt systemen in zijn omgeving om het nut te vergroten. 

3. De mens maakt systemen.  

 De mens leeft in een omgeving en wil deze omgeving naar zijn hand zetten. Dit 

doet men door bepaalde bekende mechanismen ‘over te zetten’ in artificiële 

systemen. Deze geconstrueerde mechanismen zijn onderwerp van veel 

ingenieursstudies, maar ook in de chemie, de biologie en in de medische studies 

zien we dit gebruik van systeemdenken terug. De mens maakt systemen en is in 

staat om het ‘gedrag’ van deze systemen te voorspellen. 

Bij de kennisontwikkeling van de mens wordt dus gebruik gemaakt van systeemdenken. 

De strategie achter het systeemdenken is streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst 

van die kennis, waarbij telkens gezocht wordt naar causale verbanden. 

In de zoektocht naar het vergaren van wetenschappelijke kennis stelt Herbert Simon dat:  

“The central task of a natural science is to make the wonderful commonplace: to show 

that complexity, correctly viewed, is only a mask for simplicity; to find pattern hidden 

in apparent chaos” (Simon, 1996, p. 1). 

Hij stelt dat wetenschappers de werkelijkheid bestuderen zoals die is en constateert dat 

bij het vergaren van kennis blijkt dat de werkelijkheid niet altijd ordeloos, willekeurig, 
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uniek en nieuw is. Er zijn patronen, structuren en gebeurtenissen die steeds weer 

terugkeren en verbanden vertonen die systematisch bestudeerd kunnen worden.  

Als eerste zijn astronomen en natuurkundigen begonnen om de werkelijkheid om ons 

heen in een wetenschappelijk kader te onderzoeken, systematisch te ordenen en compact 

te beschrijven. Deze beschrijvingen vormen de sleutel voor het modelleren van de fysieke 

werkelijkheid.  

De filosofische basis onder deze rationele wetenschappelijke methoden wordt het 

reductionisme genoemd. Het reductionisme vormt de basis voor de moderne 

bètawetenschappen, zoals de natuurkunde, scheikunde en biologie. Deze wetenschappen 

zijn modellerende wetenschappen waarbij de werkelijkheid wordt gereduceerd tot een 

theoretisch model. De basisfilosofie achter het reductionisme is dat elk systeem 

opgebouwd is uit kleinere subsystemen, maar ook weer onderdeel is van een groter 

systeem. Hierdoor wordt het mogelijk om (natuur)wetten te formuleren die de 

werkelijkheid op een compacte, veelal mathematische wijze beschrijven. Op deze manier 

beschreven, zijn een aantal in ruimte en tijd terugkerende patronen te onderkennen en 

zijn gebeurtenissen lang niet altijd onvoorspelbaar.  

Ontwerpers daarentegen ontwerpen systemen niet vanuit de basisgedachte hoe dingen 

zijn, maar hoe dingen horen te zijn:  

“The engineer, and more generally the designer, is concerned with how things ought to 

be how they ought to be in order to attain goals, and to function” (Simon, 1996, p. 4). 

Ontwerpers en ingenieurs in het bijzonder ontwerpen systemen met een doel en een 

functie. Het doel van het ontwerp is dat dit ontwerp als ‘construct’
5
 in de toekomst 

gebouwd gaat worden. Het construct maakt dat het gedrag van mensen verandert. De 

ontwerper maakt het ontwerp dus met een blik naar de toekomst en het ontwerpproces 

heeft daardoor een voorspellende werking.  

Dit betekent dat ontwerpers vanuit een filosofie werken die determinisme heet. Volgens 

het determinisme is er altijd een causaal verband tussen oorzaak en gevolg. Met andere 

woorden: er is altijd een als… dan relatie (bijvoorbeeld: als er geen benzine in de auto zit 

dan rijdt hij niet; of: als ik met de trein ga, dan moet ik een half uur eerder vertrekken). 

Om een systeem te kunnen ontwerpen moeten er dus causale verbanden zijn! Dit is een 

belangrijke conclusie. Determinisme is dé basisfilosofie voor de ontwerpers van een 

systeem. 

Ontwerpen is niet alleen voorbehouden aan ingenieurs. In principe maakt ieder mens 

gebruik van kennis om problemen op te lossen. Herbert Simon stelt in zijn boek ‘The 

sciences of the artificial’ daarom dat ontwerpen een uitgebreider ‘vakgebied’ is dan alleen 

engineering. Romme (2016) pleit in dit verband voor een filosofie die hij pragmatisme 

noemt. De ontwerper lost een probleem ‘werkende weg’ op. Pragmatisme komt men 

dagelijks tegen, maar het onderliggende ontwerpproces wordt vaak nog onvoldoende 

wetenschappelijk begrepen. Er wordt vaak gesproken van een heuristisch proces
6
. Een 

heuristiek is de zoektocht naar een oplossing van een probleem. Bij deze zoektocht wordt 

gebruik gemaakt van praktische kennis en vuistregels waarmee de kans op succesvolle 

                                              
5
  Het woord ‘construct’ moet niet verward worden met bijvoorbeeld een theoretisch construct. Wanneer 

in deze dissertatie het woord ‘construct’ wordt gebruikt, dan wordt er een gemaakt, geconstrueerd of 

afgebouwd systeem bedoeld. In deze context is een gebouw of een machine, een vastgestelde wet, een 

maaltijd enz. een construct. 
6
 Grieks heurèka: ik heb gevonden. 
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oplossing vergroot. 

Ontwerpers en ingenieurs maken om tot een ontwerp te komen veelvuldig gebruik van 

heuristiek, waarbij het zoeken naar een oplossing van een probleem moet leiden tot een 

ontwerp en uiteindelijk tot een construct. Heuristiek is dus een ontwerpproces waarbij de 

zoektocht naar een ontwerp en het ontwerpproces niet ‘uitgestippeld’ is. Als het ontwerp 

echter klaar is en men heeft voor de eerste keer een (proef)construct gebouwd, dan kan 

men met het behulp van algoritmen het ontwerp omzetten tot een construct. Bij een 

algoritme is het construct al bekend en hierdoor kan men met een algoritme via een vaste 

omschrijving van stappen het construct bouwen. Iedereen die weleens een IKEA-kast in 

elkaar gezet heeft, kent dit fenomeen. De ontwerper begint met het ‘eindplaatje’ van het 

construct, vervolgens worden de ingrediënten opgesomd, waarna stap voor stap het 

constructieproces wordt uitgelegd.  

 

1.4 Organisaties worden ontworpen 
In The sciences of the artificial beschrijft Simon (1996) dat de wereld waarin we leven 

voor het grootste deel ontworpen is. Bijna alles wat we meemaken en zien is op een of 

andere manier ‘artificial’, gemaakt door mensen. Dat betreft ook organisaties. Het blijkt 

dat niet alleen kunstmatige ‘ingenieursdingen’
7
 ontworpen zijn, maar ook concertmuziek, 

televisieprogramma’s en wetten. Niet alleen ingenieurs (her)ontwerpen systemen maar 

ook managers en juristen. Met de inzichten van Simon kunnen we dus stellen dat de 

initiële opdracht (‘breng de organisatie tot rust’) een ontwerpopdracht was. Ontwerpen 

vindt in feite steeds plaats, wanneer er een probleem moet worden opgelost. De vraag, 

hoe een organisatie als een sociaal systeem ontworpen moet worden, is onderwerp van 

studie in de organisatiewetenschappen. Het ontwerpen van organisaties is lastig en 

ingewikkeld, omdat organisaties bestaan uit mensen. Door het ontwerpen van 

organisaties proberen we in feite ook het gedrag van de mensen binnen de organisaties te 

ontwerpen. Het doel van het ontwerp is immers om de mensen er toe te brengen om bij te 

dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Daarbij wordt steeds onderkend, dat 

mensen ook eigen doelstellingen hebben: salaris verdienen, promotie maken, stress 

vermijden. De uitdaging van organisatie-ontwerp is dus om er voor te zorgen dat eigen 

belang en het belang van de organisatie in elkaars verlengde komen te liggen. 

In de organisatiewetenschap is al veel aandacht besteed aan het ontwerpen van 

organisaties (zie onder meer Van Eijnatten, 1996; Nadler en Tushman, 1997; De Sitter, 

1998; Visser, Kerssens–van Drongelen, De Weerd–Nederhof, & Reeves, 2001; Van Aken, 

2005; In t Veld, 2007; Pascal, Thomas & Romme, 2013; Burton, Obel en Håkonsson, 

2015; Endenburg, 2017; Burton en Obel, 2018). De ‘ontwerpwetenschap’ koppelt 

creativiteit (iets nieuws maken) aan bestaande kennis over het gedrag van mensen en 

organisatie. Bovendien wordt door bestudering van het functioneren van het nieuwe 

ontwerp ook altijd nieuwe kennis toegevoegd aan de bestaande kennis. In die zin omvat 

de ontwerpwetenschap altijd een combinatie van deductieve, inductieve en zgn. 

abductieve processen (Warfield, 1990). Enerzijds wordt gebruik gemaakt van bestaande 

kennis over wetmatigheden in het menselijk gedrag (deductie), anderzijds is sprake van 

inductie bij het testen van bepaalde organisatiestructuren, terwijl bij het ontwikkelen van 

een prototype of model op grond van de vereisten die voor de organisatie geïdentificeerd 

                                              
7
  Kunstmatige ‘ingenieursdingen’ worden over het algemeen systemen genoemd. 



25 

 

zijn, sprake is van abductie, omdat daarbij steeds (vaak praktische) keuzes gemaakt 

worden (bijvoorbeeld ten aanzien van de te gebruiken, software of machines), die niet 

zonder meer uit de vereisten afgeleid kunnen worden.  

In onze ontwerpbenadering hebben wij vooral gebruik gemaakt van de inzichten die de 

speltheorie biedt in wetmatigheden in het menselijk gedrag. Wij maken daarvan gebruik 

om een organisatie te ontwerpen waarin de doelstellingen van de organisatie en de 

belangen van de leden van de organisatie in elkaars verlengde liggen. In onze aanpak 

laten wij ons inspireren door de wijze waarop een technisch ingenieur een systeem 

ontwerpt. 

 

1.5 Een ontwerper maakt ‘denkstappen’  
Het denkproces van de ontwerper wordt heuristiek genoemd. Heuristiek is de kunde van 

het vinden van oplossingen. Dat gebeurt in ‘denkstappen’. In de zoektocht naar een 

oplossing van een probleem moeten vaak meerdere (deel)problemen worden opgelost, 

worden alternatieven gevonden en verworpen en worden fouten gemaakt. Het zoeken 

naar oplossingen is een creatief proces en het maken van dergelijke denkstappen is vaak 

een proces van drie stappen vooruit en twee achteruit. Romme e.a. wijzen erop dat er 

verschillende manieren zijn om denkstappen te maken (Van Aken en Romme, 2012; 

Pascal, Thomas en Romme, 2013). Veelal zullen de denkstappen die een professional zet 

persoonlijk en op de ontwerpvraag toegespitst zijn. In de opleiding tot bouwkundig 

ingenieur wordt bijvoorbeeld geleerd in de volgende stappen te denken: 

1. Wat is het probleem dat opgelost moet worden? 

2. Als dat probleem geduid is, komt de tweede vraag: wat is het Programma van Eisen 

(PvE)? 

3. Nadat het PvE door de opdrachtgever is goedgekeurd, vraagt de ingenieur zich af: 

welke (meestal) natuurkundige theorie heb ik beschikbaar? 

4. Vanuit deze gereedschapskist modelleert de ingenieur het PvE. Hij maakt een eerste 

model. 

5. Als het model aangeeft dat een probleem kan worden opgelost, dan gaat hij verder 

met het ‘materialiseren’ van het model in het ontwerp.  

6.  Indien het ontwerp voor de opdrachtgever financieel en anderszins niet haalbaar 

blijkt, wordt het project afgebroken of worden de stappen in het denkproces 

overgedaan.  

7. Als de opdrachtgever akkoord gaat met het ontwerp, komt het tot de bouw van het 

construct.  

8. Als van een bestaand construct het bouwproces bekend is, kan dit proces in stappen 

worden beschreven. De heuristiek wordt daardoor een algoritme (bijvoorbeeld de 

Billy-kast van IKEA). Het construct wordt daarmee geschikt voor massaproductie.  

9. Als het ontwerp ten slotte is geconstrueerd en echt bestaat, kan het onderhouden 

worden en eventueel aangepast worden aan nieuwe behoeften.  

Deze denkstappen zijn echter geen wet van Meden en Perzen. Er zijn vele heuristieken 

beschreven en bijna iedere ontwerper maakt gebruik van een eigen heuristiek die voor 

een groot deel voortkomt uit eigen ervaring, kennis en kunde (Ubbens & Breugelmans, 

1993). De bovengenoemde denkstappen zijn de stappen die in dit boek zijn gebruikt. Ze 



26 

 

zijn in figuur 1.1 gevisualiseerd. 

1. probleem Hoe komen we over de 

rivier? 

 
2. PvE Een brug die een 

vrachtauto kan dragen met 

een overspanning van 50 

meter.  

 
3. theorie De Wetten van Newton. 

 
4. model Als we deze wetten zó 

gebruiken, dan moet het 

lukken. 

 
5. ontwerp De ontwerper wil staal 

gebruiken en werkt het 

model zo uit. 

 
6.  akkoord De opdrachtgever gaat 

akkoord 

 

7. construct Zo is de brug gemaakt 

 
8.  algoritme Er kan een stappenplan 

gemaakt worden als 

serieproductie gewenst is. 

 

9. Onderhoud 

en/of 

innovaties 

De brug was zwart, maar 

dit zorgde voor ongeluk-

ken, we schilderen hem 

geel!  

 

Figuur 1.1. Het ontwerpproces in ‘denkstappen'.
8
 

Het ontwerpproces is niet alleen voorbehouden aan ingenieurs, ook andere ontwerpers 

zetten min of meer dezelfde stappen. We zijn het ons alleen niet zo bewust. Een 

ontwerper zal op grond van zijn kennis en kunde met een ontwerp komen dat hij of zij 

                                              
8
  De meeste figuren in deze dissertatie zijn zelf gemaakt, maar sommige figuren komen van het internet. 

De bronnen staan onder bronvermeldingen achterin deze dissertatie.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ7Jfx1NDdAhUFNOwKHTkICJwQjRx6BAgBEAU&url=https://slideplayer.nl/slide/2223195/&psig=AOvVaw2AtnNn2AF7FCIUK789cl_e&ust=1537776111788120
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG_eC01dDdAhXRCewKHb8ZCRwQjRx6BAgBEAU&url=https://lara-groep.nl/verkeersbrug-wezenlanden-macadam-b-v/&psig=AOvVaw1hHY_YL0Z0T91Z7VfGT8VF&ust=1537776285664619
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil2I7y1dDdAhUC6qQKHaAJCxMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.haasnootbruggen.nl/bruggen/kunstproject-spijkenisser-eurobruggen/&psig=AOvVaw1qe8fF5rt18uAUYbKsPZEX&ust=1537776441761480
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later vaak zelf maakt. De materialisatie van het ontwerp in een construct is veelal het 

gevolg van de praktische kennis en ervaring van de ontwerper. Ontwerpen en construeren 

heeft iets van een ‘tunnelvisie’ in zich waarbij ervaring een grote rol speelt. De kans dat 

een timmerman met de oplossing van een gemetselde trap komt is klein.  

Dat is ook het geval bij managers. Financieel geschoolde managers zoeken bij het 

ontwerpen van hun organisatie vaak naar ‘financiële oplossingen’, terwijl juridisch 

geschoolde managers hun organisatie willen vormen met ‘juridische oplossingen’. 

De eerste zeven van de bovenstaande stappen zullen, of het nu gaat om het oplossen van 

een hoogteverschil in de tuin, het maken van een jurk, het koken van een maaltijd of het 

ontwerpen van een organisatie, altijd op de een of andere manier gezet worden. Bij 

ontwerpen gaat om het oplossen van een ‘probleem’.  

De wetenschappelijke kennis die voor veel ‘ontwerpproblemen’ nodig is, is vaak nihil. Er 

wordt dan gesproken van pragmatisme. Pragmatisme is echter onvoldoende om een 

organisatie als rationeel begrepen sociaal systeem te ontwerpen. Het is derhalve van 

belang om in te zien dat de heuristiek van het ontwerpproces van een sociaal systeem min 

of meer het zelfde ontwerpproces doorloopt als dat van een technisch systeem zoals 

bijvoorbeeld een brug. 

Overigens kan er in het ontwerpproces nog wel eens wat mis kan gaan. Dit kan leiden tot 

‘overload’. 

“A bridge, under its usual conditions of service, behaves simply as a relatively smooth 

level surface on which vehicles can move. Only when it has been overloaded do we 

learn the physical properties of the materials from which it is built” (Simon, 1996, p. 

13). 

‘Overload’ is een teken dat er iets mis is bij een brug. Als wij het instorten van een brug 

nader analyseren dan blijkt dat het vaak mis is gegaan in een van de ontwerpstappen: er is 

iets misgegaan bij de analyse van het probleem, het opzetten van het programma van 

eisen, de theorie, het model, het ontwerp of het construct dat niet conform het ontwerp is 

gemaakt. Dit speelt bij alle systemen, problemen met een systeem vragen derhalve een 

grondige analyse in elke ontwerpstap. 

Zoals we al meldden is de zoektocht naar een oplossing van een probleem vaak een 

zoektocht waarbij meerdere problemen moeten worden opgelost. In dit voorbeeld kan het 

dus zijn dat de brug het hoofdprobleem is dat moet worden opgelost, maar dat de 

ondergrond waarop de brug gebouwd moet worden zo slap is, waardoor er andere 

problemen zijn die ook overwonnen moeten worden. Ook dan worden de denkstappen 

opnieuw gezet. Telkens worden er alternatieven gevonden en verworpen, waarbij steeds 

vooruit wordt gekeken: als we het zó doen, dan gebeurt er dit…en doen we dat… als we 

vervolgens dat doen, dan gebeurt er…enz. 

Het zoeken naar oplossingen is een creatief én een deterministisch denkproces.  

 

1.6 Het ontwerp van de Amerikaanse Grondwet 
Toen de Amerikanen in 1776 onafhankelijk werden van Engeland, hadden dertien staten 

het zelfbestuur geregeld in de ‘Articles of Confederation’. Men vond echter dat er te 

weinig geregeld was en in 1787 kwamen delegaties van twaalf staten (zonder Rhode 

Island) onder voorzitterschap van George Washington in Philadelphia bijeen om een 

Grondwet te schrijven. De tekst van deze korte Grondwet is, sinds zij in 1787 door de 
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founding fathers werd ondertekend, niet meer gewijzigd (Elsevier Boeken, 2016).  

Het is duidelijk dat de Amerikaanse Grondwet aan de basis ligt van de Verenigde Staten 

en dat de Amerikaanse sociale werkelijkheid voortkomt uit dit juridisch construct.  

We kunnen de ‘denkstappen’ van de bouwkundig ingenieur uit de vorige paragraaf 

‘loslaten’ op het ontwerpproces van de Amerikaanse Grondwet. Dit proces is 

gevisualiseerd in figuur 1.2.  

1. Wat is het 

probleem? 

De macht mag niet bij 

één despoot liggen 

 
2. Wat is het PvE? Deel de macht   

3.  Welke theorie is 

beschikbaar 

De trias politica van 

Montesqieu 

 

4. Het model 1. een wetgevende 

macht 

2. en uitvoerende macht  

3. een rechtelijke macht 

 

 
5.  Een juridisch 

ontwerp 

Een ontwerp grondwet 

 
6. Juridisch 

construct 

De vastgestelde 

grondwet 

 
7. Aanpassingen 

als gevolg van 

nieuwe 

problemen  

27 amendementen   

Figuur 1.2. De heuristiek naar de Amerikaanse grondwet (voor figuren zie bronnenlijst). 

Te zien is dat de ontwerpstappen van de Amerikaanse Grondwet min of meer gelijk zijn 

aan de ontwerpstappen van het ontwerp van een brug. Het grote verschil is dat hier niet 

duidelijk één ingenieur aan te wijzen is. Het is kennelijk een groepsproces. Dit komt 

omdat bij het ontwerpen van een juridisch systeem de macht anders geordend moet 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM2oPe_NXdAhUPa1AKHXCJDpkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.biography.com/news/louis-xiv-biography-facts&psig=AOvVaw00lUevHymKQMiw5knzjuuc&ust=1537958679494961
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj44-ypgNbdAhWLmbQKHYIlDtEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.computable.nl/artikel/opinie/security/5719781/1509029/montesquieus-trias-politica-is-onmisbaar.html&psig=AOvVaw24kNYJbEKWWlVkARkjJYsG&ust=1537959650706546
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMv4vq_tXdAhVIbVAKHVtrCPsQjRx6BAgBEAU&url=https://medium.com/@keeswillemse/ambitie-versus-despotie-a78c6cb1cf60&psig=AOvVaw1nwOTunUeINVp7N98uiw5Y&ust=1537959222722840
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij5cb0_tXdAhWRKlAKHc8TCrkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.readworks.org/article/The-Three-Branches-of-Government/6f2e905c-1e05-4962-b0a7-5a7f29e8ad9d&psig=AOvVaw1nwOTunUeINVp7N98uiw5Y&ust=1537959222722840
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worden. Het ontwerpen van sociale systemen gaat dus over het maken van collectieve 

afspraken; over het verkrijgen van macht en het opgeven van macht. Juist daarom wordt 

het ontwerpproces voor een sociaal systeem lastig. Zoals we al meldden, is de zoektocht 

naar een oplossing van een probleem creatief én determinisch.  

In de Amerikaanse Grondwet controleren de drie machten elkaar. Zo moet de hoogste 

rechtbank, the Supreme Court, de wetten die zijn opgesteld door de uitvoerende macht en 

bekrachtigd zijn door de wetgevende macht toetsen aan de Grondwet. In Nederland 

bestaat deze toetsing niet. Thorbecke, de ontwerper van de Nederlandse Grondwet van 

1848, wilde dit wel maar hij kreeg hiervoor de handen niet op elkaar omdat, zo vond 

men, wetgeving voorbehouden is aan de gekozen politici in het parlement. Een 

ongekozen rechter kan geen wet toetsen, zo vond men, en dit is nog steeds zo geregeld in 

de Nederlandse Grondwet. De toetsing aan de hogere wetgeving is overigens door de 

Europese verdragen in staatsrecht binnengedrongen, waardoor Nederlandse wetten aan de 

Europese regelgeving worden getoetst. Europese rechters kunnen thans eisen dat 

Nederlandse wetten aangepast worden indien ze niet voldoen aan Europese regels en 

richtlijnen. 

De Amerikaanse Grondwet werd in 1778 werd van kracht, maar de staten North Carolina 

Virginia, New York, en Rhode Island hadden toen nog niet getekend. Dat het zolang 

duurde, kwam doordat er felle debatten waren over het ontbreken van burgerrechten in de 

Grondwet en men voorzag (deterministisch!) dat dit in deze staten tot problemen zou 

leiden. De Amerikaanse Grondwet is echter zo opgesteld dat deze haast niet gewijzigd 

kan worden, vandaar dat er, vanwege de vele kritieken, in 1791 tien amendementen (Bill 

of Rights) aan de Grondwet zijn toegevoegd. Daarmee waren een aantal (deel)problemen 

opgelost en uiteidelijk tekenden North Carolina, Virginia, New York en Rhode Island de 

Amerikaanse Grondwet.  

Als de Amerikanen iets willen veranderen aan hun Grondwet moeten ze dat in een 

amendement regelen. Zo’n amendement verandert de Grondwet niet, maar wordt 

toegevoegd aan de tekst van de Grondwet. Dit gaat dus anders dan in Nederland waar bij 

veranderende inzichten de tekst van de Grondwet wordt aangepast. Inmiddels zijn er 

naast ‘the Bill of Rights’ nog zeventien amendementen bijgekomen (Elsevier boeken, 

2016).  

 

1.7 De sociaal ingenieur  
Het begrip sociaal systeem en in het bijzonder het begrip ‘social engineering’ wordt vaak 

ook geassocieerd met de gedachte dat ‘mensen als machines’ behandeld worden. 

Bovendien wordt social engineering veelal gelijk gesteld aan manipulatie en 

machtsbederf en wordt het ook wel gelinkt aan het politiek incorrecte begrip ‘de 

maakbare samenleving’ (Dankbaar, Kessener & Boonstra, 2008). Het begrip social 

engineering heeft dus een zodanige negatieve annotatie, dat het ‘not done’ is om van 

‘social engineering’ te spreken. Ook het begrip sociaal ingenieur is not done. Toch heeft 

het niet veel zin om hier politiek correct over te zijn. De definitie en de positie van de 

‘sociaal ingenieur’ is van groot belang om het ontwerpproces van een sociaal syseem te 

kunnen doorgronden.  

Om te begrijpen wie de sociaal ingenieur is moeten we ingaan op het ‘impossibility 

theorema’ van Arrow (1963). Dit theorema wordt in het Nederlands 

‘onmogelijkheidstheorema’ genoemd. Arrow publiceerde dit theorema in 1951 en 
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ontving er in 1972 de Nobelprijs voor. Hij toonde wiskundig aan dat als een groep 

mensen een collectieve afspraak wil maken en moeten kiezen uit drie of meer 

alternatieven, daar in principe geen bevredigende procedure voor te ontwerpen is. Dat 

was een bijzondere en verrassende ontdekking want we denken dat de regel ‘meeste 

stemmen gelden’ een democratische grondregel is die tot een ‘eerlijk’ besluit leidt. Sinds 

Arrow weten we dat dat een illusie is.  

“Bij de Britse Lagerhuis verkiezingen op 5 mei 2005 won Labour 55% van de zetels 

met slechts 35% van de stemmen. In 2000 won Bush de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen met 500.000 stemmen minder dan Gore” (Van der Noort, 

2005, p 1).  

 

Hier klopt iets niet, zou je zeggen. Toch klopt het, want de uitslag heeft te maken met de 

spelregels. In dit geval geldt de spelregel regel ‘wie de meeste stemmen per districten 

heeft’ is de winnaar. Dat is dus een andere spelregel als ‘wie de meeste stemmen over het 

hele land’heeft, is de winnaar. De spelregels bepalen dus de uitkomst! 

Het zal duidelijk zijn dat als Gore de spelregel mocht kiezen,  hij zal kiezen voor de 

tweede spelregel. Bush daarentegen wil uiteraard dat de eerste spelregel van kracht blijft. 

Kenneth Arrow leverde het wiskundige bewijs dat het onmogelijk is om één procedure te 

vinden die bevredigend is voor iedereen. De spelregels zélf bepalen hoe de collectieve 

afspraak eruit ziet. Dit betekent dat diegene die de spelregels van de stemprocedure 

bepaalt het resultaat van de collectieve afspraak bepaalt. Degene die de spelregels 

bepaalt, is in onze benadering de sociaal ingenieur. Dit kan met het volgende voorbeeld 

worden toegelicht. 

“Een grote fabrikant van speelgoed looft bij wijze van reclamestunt een prijs uit aan 

landen die ook op wereldschaal hun motto ‘samen spelen eerlijk delen’ in de praktijk 

brengen. Dit jaar gaat de prijs naar de Alpenstaten Liechtenstein, Oostenrijk en 

Zwitserland – volgens het juryrapport ‘al decennia een toonbeeld van voorspoed en 

harmonie in een gebied dat tot diep in de 15e eeuw het toneel was van bloedige 

broedertwisten’. 

Als prijs krijgen alle 16 miljoen inwoners van de drie betrokken landen een 

aardigheidje uit het assortiment van de speelgoedreus: een knikker, een kleefhandje of 

een gum in de vorm van een muzieknoot. Omdat het te veel gedoe is iedereen apart te 

vragen welk van de drie prijzen hij wil, wordt er besloten iedereen dezelfde prijs te 

geven. De eerste ministers van Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein komen bijeen 

om democratisch te beslissen welke prijs dat wordt. 

Oostenrijk, de kleefhandjesmoord uit 1987 nog vers in het geheugen, stemt voor de 

knikker (een gum is immers zo’n saai en praktisch cadeau). Zwitserland en 

Liechtenstein menen echter dat in deze tijd van smartphones en ov-chipkaarten een 

knikker als te ouderwets zal worden gezien en stemmen daarom voor het kleefhandje 

(een gum is immers zo’n saai en praktisch cadeau). Met twee tegen een lijkt het 

kleefhandje gewonnen te hebben. 

‘Maar ho eens even,’ roept de bondskanselier van Oostenrijk, ‘ik vertegenwoordig wel 

8,4 miljoen mensen, tegenover slechts 7,6 miljoen mensen in Zwitserland en 36 

duizend in Liechtenstein. Mijn stem zou dus 233 keer zo zwaar moeten tellen als die 

van Liechtenstein, en de stem van Zwitserland 211 keer zo zwaar.’” (Van der Noort, 

2005). 
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Zo gezegd, zo gedaan. Er komt een nieuwe stemming waarbij de stemmen van de drie 

landen met de gewichten 233, 211 en 1 meetellen en met een overweldigende 

meerderheid van 233 tegen 212 wint de knikker. 

“‘Leuk en aardig,’ werpt de bondspresident van Zwitserland tegen, ‘maar op deze 

manier maakt het helemaal niet uit wat Liechtenstein en wij vinden, de stem van 

Oostenrijk is altijd doorslaggevend! Dat noem ik geen samen spelen eerlijk delen!’ 

Omdat hij het toch wel terecht vindt dat bevolkingsomvang een rol speelt, stelt hij 

voor de stem van Oostenrijk 10 keer te tellen, de stem van Zwitserland 9 keer en de 

stem van Liechtenstein 2 keer. Met een nipte overwinning van 11 tegen 10 wint nu 

weer het kleefhandje. 

‘Hier klopt iets niet’, bromt Oostenrijk. ‘Het líjkt wel of onze stem zwaarder telt, maar 

in werkelijkheid wint het speelgoed dat twee van de drie landen achter zich krijgt, 

ongeacht welke twee dat zijn. We zijn dus weer terug in de situatie uit het begin toen 

alle stemmen nog even zwaar telden.’”(Van der Noort, 2005). 

Zonder ons druk te maken over de wiskunde van Arrow, laat het bovengenoemde 

voorbeeld al snel zien dat er hier drie verschillende spelregels gehanteerd kunnen worden 

en dat de uitslag afhankelijk is van de spelregels. Alledrie de spelregels gaan uit van een 

democratisch besluit, maar elk democratisch genomen besluit komt voort uit andere 

democratische spelregels. De vraag is dus: wie bepaalt de spelregels? Ook hier kunnen de 

drie landen weer over gaan stemmen, maar dit leidt uiteraard weer tot hetzelfde 

probleem, omdat de spelregels de uitkomst bepalen. Met andere woorden: het is in 

principe onmogelijk om tot collectief gedragen spelregels te komen waarbij ieders wil 

bevredigd wordt (het ‘onmogelijkheidstheorema’ van Arrow). Dat betekent dat men 

steeds opnieuw weer kan discuteren over wat de collectieve afspraak is. Dit is een van de 

belangrijkste redenen waarom er in ambtelijke organisaties weerbarstige problemen 

blijven bestaan.
9
 Telkens staat er weer een individu (of groep individuen) op, die de 

bestaande regels ter discussie stelt. 

Uiteindelijk zal er altijd een persoon (een leider) zijn die aangeeft hoe dingen moeten 

gaan gebeuren of hoe iets aangepakt moet gaan worden.  Daarnaast zullen er mensen zijn 

die daar uiteindelijk mee akkoord gaan. Er is dus altijd een persoon die uiteindelijk de 

spelregels bepaalt en er zijn spelers die de spelregels accepteren. Deze persoon definiëren 

we als de machthebber. Met het vaststellen van de spelregels bepaalt deze persoon dus 

ook de mogelijke opbrengst
10

 van de spelers. Degene die de spelregels bedenkt is de 

sociaal ingenieur. Het komt vaak voor dat de machthebber tevens de sociaal ingenieur is. 

In de ogen van de 17
e
-eeuwse filosoof Thomas Hobbes (1651) was degene die de regels 

bepaalde de heerser (Krul, 2010). De heerser stelt regels op in de vorm van wetten en is 

de bewaker van de collectieve belangen. De leden van de samenleving moeten ieder dus 

een deel van hun autonomie inleveren bij de heerser en zij doen dit omdat de heerser 

dreigt met straffen. Hobbes ziet de sociaal ingenieur dus als een alleenheerser. Hij bepaalt 

de regels, toetst of aan de regels is voldaan en, indien dit in zijn ogen niet is gebeurd, 

straft hij. 

                                              
9
  Weerbastige problemen zijn problemen die ogenschijnlijk niet opgelost kunnen worden. De WRR 

spreekt in 2006 in ‘de lerende overheid’ van ongetemde problemen, maar in de literatuur wordt ook 

van wicked problems gesproken. 
10

  In de speltheorie, waarover we later zullen spreken, wordt de opbrengst/uitkomst van het spel ‘pay-

off’ genoemd. 
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Dit druist in tegen de Trias Politica van Montesquieu. Als de alleenheerser de sociaal 

ingenieur is, bestaat het gevaar dat deze de regels steeds zó verandert dat hij steeds zelf 

het voordeel heeft van de uitkomst van de veranderende spelregels. Met de Trias Politica 

heeft de sociaal ingenieur (de regering) het mandaat om de regels te ontwerpen, maar de 

regering kan ze niet vaststellen. Daarvoor is het parlement verantwoordelijk. Daarmee 

heeft de sociaal ingenieur niet het directe voordeel van de veranderende regels. Dit 

voordeel dient het collectief, waar hij overigens deel van kan uitmaken.  

De eerste ministers van Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein besluiten een sociaal 

ingenieur in te huren. Ze maken deze afspraak omdat geen van hen weet welke spelregels 

de sociaal ingenieur zal adviseren en derhalve niemand op voorhand de uitkomst kent. Ze 

spreken gezamenlijk vast dat ze het advies van de sociaal ingenieur, ongeacht de 

uitkomst, zullen volgen. Ook maken ze publiekelijk dit besluit bekend. Dit doen ze om er 

zeker van te zijn dat ieder ook na de uitkomst van het advies zich aan de afspraak houdt. 

Als dat gebeurt, zal de breker van de afspraak immers publiekelijk gestraft worden. De 

sociaal ingenieur adviseert een volksraadpleging onder de totale bevolking van de drie 

landen samen te houden. De uitkomst van dit advies is voor alle drie de ministers 

ongewis en men besluit tot een volksraadpleging: 

“Inderdaad stemt geen van de 8,4 miljoen Oostenrijkers voor een kleefhand en zestig 

procent voor de knikker, maar een verrassende veertig procent kiest voor de gum. In 

Zwitserland is iets vergelijkbaars aan de hand: zestig procent is het met de 

bondspresident eens dat de kleefhand de beste keus is, maar de overige veertig procent 

heeft liever een gum in de vorm van een muzieknoot. Zonder ons verder druk te maken 

over de handvol inwoners van Liechtenstein (of over de vraag welke van de vier 

manieren van stemmen het eerlijkst is) kunnen we concluderen dat bij deze manier van 

stemmen de gum de winnaar is” (Van der Noort, 2005). 

Social engineering gaat dus over over het maken van collectieve afspraken en over macht 

en in dit geval is de sociaal ingenieur de persoon die van de drie ministers de macht (het 

mandaat) krijgt om de spelregels te maken en kan daardoor de pay off van de spelers 

beïnvloeden. Als een sociaal ingenieur het mandaat heeft gekregen, is deze dus géén 

adviseur, omdat bij een adviseur het advies vrijblijvend is. Door het mandaat kan de 

sociaal ingenieur regels opleggen. In tegenstelling tot een alleenheerser hoeft de sociaal 

engineer daarbij niet tevens de registrator, toetser en beul te zijn.  

 

Social enginering en macht gaan dus hand in hand. Het volgende voorbeeld, door De 

Bruine beschreven in het artikel ‘Gerrymandering, ook wel bekend als 'het gif van de 

Amerikaanse democratie’’ (2018) laat dit zien: 

Amerika heeft een districtenstelsel waarbij diegene die bij een verkiezing de meeste 

districten wint de verkiezing wint. Omdat we in Nederland geen districtenstelsel kennen 

bestaat het begrip ‘Gerrymandering’ hier niet, maar in Amerika is het begrip alom 

bekend. De naam is afgeleid van de gouverneur van Massachusetts, genaamd Elbridge 

Gerry. Deze gouverneur liet aan het begin van de negentiende eeuw de Congresdistricten 

herverdelen, met de bedoeling dat iedereen zijn stem gelijk kon laten gelden. Het begrip 

Gerrymandering ontstond toen hij in 1812 een van de Congresdistricten de vorm van een 

salamander gaf. De bedoeling van Gerrymandering is dat elk kiesdistrict ongeveer een 

even groot aantal stemmers heeft. 
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“Het herverdelen van districten is in eerste instantie bedoeld om iedereen een stem te 

geven. De grenzen moeten namelijk op een manier worden getekend waarbij in elk 

district ongeveer evenveel mensen wonen. Momenteel ligt dit rond de 711.000 mensen 

per district. Daarom worden de lijnen elke tien jaar opnieuw getekend” (De Bruine, 

2018).  

Hoewel dit oorspronkelijke doel nog steeds geldt, heeft Gerrymandering inmiddels een 

zeer negatieve connotatie gekregen. Dit komt doordat thans tot op straatniveau bekend is 

wat de politieke kleur van de kiezer is. Men kan dus tamelijk exact bepalen waar de 

Democratische en de Republikeinse kiezer woont. Mede daarom is er software 

ontwikkeld waarmee vele verschillende varianten van kiesdistricten op je scherm 

getoverd kunnen worden. De mogelijkheden voor manipulatie zijn zo eindeloos 

geworden. En dat gebeurt dus ook. De regerende politici hebben er belang bij om de 

grenzen van de kiesdistricten zó vast te stellen dat zij verzekerd zijn van winst bij de 

komende verkiezingen. De spelregels bepalen daarmee dus de uitkomst!.  

Daartoe wordt Kimball Brace al veertig jaar ingehuurd door zowel Democraten als 

Republikeinen. 

“Zij die voordeel hebben bij de verandering van de grenzen van een district spreken 

van herindeling, maar de groep die wordt benadeeld noemt het gerrymandering” (De 

Bruine, 2018). 

In onze termologie is Kimball Brace een ‘social engineer’ die door de machthebber het 

mandaat krijgt om de spelregels aan te passen. 

De sociaal ingenieur ontwerpt dus nieuwe collectieve afspraken en verandert daarmee 

machtsverhoudingen. Met social engineering worden collectieve afspraken aangepast en 

machtsverhoudingen veranderd. Social engineering verandert daardoor het sociaal gedrag 

van mensen. Daarmee is social engineering een beladen begrip dat staat voor 

machtsbederf, manipulatie en de maakbare samenleving (Dankbaar, Kessener & 

Boonstra, 2008). Ook wordt het geassocieerd met ‘mensen als machines’. Social 

engineering heeft, net als Gerrymandering, een negatieve connotatie en het is derhalve 

politiek correct om niet over social engineering te spreken. Vanuit een wetenschappelijk 

perspectief is dat niet zinvol. Al wordt het zo niet genoemd, social engineering komt 

overal in de sociale werkelijkheid voor en is een reëel gegeven. We moeten het alleen 

onder ogen willen zien en met Herbert Simon concluderen dat we in een ‘kunstmatige’, 

zelf geconstrueerde wereld leven. 

Net zoals social engineering is het begrip sociaal ingenieur een het beladen begrip en als 

zodanig wordt het niet gebruikt. De sociaal ingenieur wordt in het dagelijks leven veelal 

manager genoemd, maar ook mediator (in geval van conflict), baas (afhankelijk of deze 

kan belonen of straffen) of leider. In de speltheorie, wordt de sociaal ingenieur de 

mechanical designer
11

 genoemd (Vincent, 1983), maar ook het woord social designer 

doet steeds meer opgang
12

. In hun beroemde boek Nudge spreken Thaler, Cass en 

Sunstein van choice architect (2009, p. 81). In ambtelijke organisaties kunnen de 

ambtenaren, die beleidsvoorstellen, wetsvoorstellen of verordeningen ontwerpen waarin 

nieuwe collectieve afspraken voor de samenleving worden voorgesteld, als sociaal 

                                              
11

 Niet te verwarren met een werktuigbouwkundige (mechanical engineer). 
12

 In tegenstelling tot mechanical design is het woord social designer veel minder gedefinieerd. Het 

wordt door velen in een andere andere context gebruikt. 
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ingenieur worden beschouwd.
13

 In het geval van een gemeente is de gemeentesecretaris 

namens het college van burgemeester en wethouders (impliciet) gemachtigd om 

spelregels voor de organisatie op te stellen. De gemeentesecretaris is dus de sociaal 

ingenieur van de organisatie. In organisaties wordt meestal het begrip manager gebruikt. 

De manager ‘managed’ een organisatie, waarin mensen werken, en waarin ogenschijnlijk 

met ontelbare beslissingen en handelingen ‘de zaak draaiende wordt gehouden’.  

 

1.8 Ontwerpmethodische aanpak 
In het begin van dit hoofdstuk is stilgestaan bij de interactieve werkwijze van de B.O.T 

en M.O.T. sessies, waarbij we min of meer een werkwijze gebruikten zoals die door 

Schön in zijn boek The Reflective Practitioner (1983) is beschreven. Om weerbarstige 

organisatieproblemen op te lossen werden er, iteratief met ‘try and error’-methoden, 

oplossingen bedacht die kennelijk werkten Dit gebeurde veelal vanuit een intuïtie, maar 

het doel van deze dissertatie is om te zien welke rationaliteit achter deze zoektocht zit. 

We zijn dus op zoek gegaan naar de ontwerpmethodische aanpak. Een aanpak die, zoals 

eerder in dit hoofdstuk aangegeven, geïnspireerd is op Simon’s The Science of the 

Artificial en een vergelijkbare aanpak die eerder in zowel bestuurskundige als 

bedrijfskundige studies is gehanteerd (zie onder meer: Romme (2003); Romme en 

Endenburg (2006); Barzelay en Thompson (2010); Bason (2016); Pascal, Thomas en 

Romme (2013)). Vanuit deze context beschouwen we een organisatie als een sociaal 

systeem, dat een product is van social engineering en ontworpen is door een sociaal 

ingenieur, die ‘denkstappen’ maakt om problemen op te lossen. In deze dissertatie zijn de 

ontwerpstappen van een bouwkundig ingenieur gebruikt zoals die hierboven besproken 

zijn: 

1. het probleem; 

2. het Programma van Eisen (PvE); 

3. de theorie; 

4. het model; 

5. het juridisch (voor)ontwerp;  

6. de politieke besluitvorming. 

De weg naar de oplossing van het probleem is echter geen lineair proces, maar een proces 

van drie stappen vooruit een twee terug. Om toch overzicht te houden, is deze dissertatie 

opgebouwd uit zes delen en twaalf hoofdstukken. 

Het eerste deel bestaat uit twee hoofdstukken.  

In het eerste hoofdstuk komt de methodische opzet aan bod en in het tweede hoofdstuk 

wordt het probleem behandeld. In hoofdstuk 2 blijkt dat er meerdere problemen zijn, 

zodat aan het eind van dat hoofdstuk slechts een voorlopig programma van eisen (PvE) 

kan worden opgesteld. Uit het voorlopige programma van eisen blijkt dat het nodig is om 

een nieuwe theorie te ontwikkelen.  

Dat wordt in deel twee gedaan en dat uit de hoofdstukken 3 en 4 bestaat. In hoofdstuk 3 

wordt de theorie van het sociaal determinisme ontwikkeld en in hoofdstuk 4 wordt deze 

theorie in een cybernetisch kader geplaatst.  

                                              
13

 Als een beleidsambtenaar ook het mandaat heeft om de door hem voorgestelde regels zelf vast te 

stellen en uit te voeren, dan heeft diegene dus ook de macht. In dat geval is hij/zij in de strikte zin des 

woords geen social engineer meer, maar machthebber! 
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Met de nieuwe theorie worden in deel drie de problemen in ambtelijke organisaties nader 

onderzocht. Dat gebeurt in de hoofdstukken 5, 6 en 7. Uit deze analyses kan een 

aangescherpt programma van eisen worden opgesteld. Deze staan in het laatste deel van 

hoofdstuk 7. 

In deel vier wordt met het aangescherpte programma van eisen een organisatiemodel 

gepresenteerd. Dit gebeurt in hoofdstuk 8. 

In deel vijf, bestaande uit de hoofdstukken 9 en 10, komt het (voor)ontwerp aanbod 

inclusief de human resource management (HRM)-instrumenten.  

In deel zes, in hoofdstuk 11, wordt het juridisch construct behandeld.  

Zoals gesteld, zullen velen een dergelijk ontwerpproces veelal onbewust en intuïtief 

doorlopen. In deze dissertatie trachten wij echter deze stappen rationeel doorlopen.  
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2 Problemen en een eerste programma van eisen 
 

Het grondbeginsel van de Trias Politica is niet alleen in de Amerikaanse grondwet 

verankerd, maar dit beginsel vormt tot vandaag de dag de basis van de westerse 

democratieën (Dijk, 2005).
 
Het juridisch ontwerp waarin dit programma van eisen is 

opgenomen, is in Nederland in 1848 gemaakt door de Grondwetscommissie die door 

koning Willem II was ingesteld. Thorbecke was de voorzitter van deze commissie en had 

als opdracht om een nieuwe grondwet te ontwerpen. In 1848 werd het juridisch ontwerp 

vastgesteld en daarmee werd het een juridisch construct.  

Een democratische rechtstaat is dus een ontworpen juridisch systeem en indachtig het 

gedachtegoed van Herbert Simon kan zij als een ‘artificieel systeem’ worden beschouwd, 

dat geconstrueerd is op basis van de theorie van de Trias Politica. Deze theorie gaat ervan 

uit dat ambtenaren geen macht hebben. Het gevolg is dat in het uit deze theorie 

voortkomende model, evenmin als in het juridisch ontwerp en juridisch construct, een 

ambtelijke macht benoemd is. Van ambtenaren wordt slechts verwacht dat zij dienstbaar 

zijn. Het enige dat in de Amerikaanse grondwet is opgenomen over ambtenaren staat in 

artikel 6: 

“The Senators and Representatives before mentioned, and the Members of the several 

State Legislatures, and all executive and judicial Officers, both of the United States 

and of the several States, shall be bound by Oath or Affirmation, to support this 

Constitution; but no religious Test shall ever be required as a Qualification to any 

Office or public Trust under the United States.” 

(De Senatoren en Afgevaardigden eerder vermeld, en de leden van de diverse Staat 

wetgevers, en alle uitvoerende en rechterlijke ambtenaren, zowel van de Verenigde 

Staten als van de verschillende Staten, zijn gebonden door eed of belofte om deze 

Grondwet te steunen: maar geen religieuze test zal ooit worden gevorderd als een 

kwalificatie voor een aanstelling of voor het verkrijgen van publiek vertrouwen in de 

Verenigde Staten). 

Niet alleen in de Amerikaanse Grondwet, maar ook in de Nederlandse Grondwet is de 

macht van de ambtenaren niet opgenomen. Uiteraard komt dit voort uit het gegeven dat 

de theorie van de Trias Politica hier niet in voorziet. 

De eerste problemen die zich hierdoor opdoemen zijn te constateren aan het begin van de 

twintigste eeuw. Met name in de uitvoerende macht (het bestuurlijk handelen) kwamen 

twijfels naar boven ten aanzien van de vraag of ambtenaren wel altijd neutrale 

uitvoerders van de wil van de bestuurders konden zijn. Mede door de groter wordende 

bureaucratieën ontstonden daarover eind negentiende en begin twintigste eeuw zowel in 

Amerika (de VS) als in Europa nieuwe opvattingen.  

 

2.1 De eerste opvattingen over bureaucratie 
Het was in Amerika gebruikelijk dat nieuw gekozen bewindspersonen de ‘buit’ 

verzilverden door partijgenoten, sponsors en persoonlijke vrienden op posities in het 

overheidsapparaat te plaatsen en hen overheidscontracten en vergunningen te gunnen. 

Woodrow Wilson, president van de Verenigde Staten van 1912 tot 1920, verzette zich 
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tegen dit ‘spoils system’
14

. Bovens, ’t Hart en Van Twist schrijven hierover het volgende: 

“In zijn artikel ‘The Study of Administration’ (1887) pleitte Wilson voor een 

zelfstandige wetenschap, die los van de politieke wetenschap staat: de bestuurskunde 

(‘Science of Administration’). Daarbij wilde hij ‘bestuurlijke vragen’ duidelijk 

scheiden van ‘politieke en constitutionele vragen’ en hij probeerde het bestuur bovenal 

te vrijwaren van partijpolitieke inmenging (het “spoils system”). Hij stelde dus een 

robuuste, maar tegelijk subtiele versie van de tweedeling voor, waarbij hij onderscheid 

maakte tussen ‘politics’ en ‘administration’. De ambtelijke uitvoering van beleid 

diende buiten de politiek-bestuurlijke sfeer te liggen” (Bovens, ’t Hart & Van Twist, 

2007, p. 269).  

De ideeën over bestuur en staatsinrichting zijn in Europa op een andere manier tot stand 

gekomen, zo stellen de auteurs:  

“De Duitse socioloog Max Weber kan beschouwd worden als de Europese ‘vader’ van 

de bestuurskunde. Hij leefde in de periode van de Frans-Duitse oorlog en de Eerste 

Wereldoorlog en in die tijd werd Duitsland door Bismarck tot een eenheidsstaat 

gesmeed. Deze maatschappelijke context is bepalend geweest voor de ideeën die 

Weber heeft ontwikkeld. In 1919 verkeerde Duitsland, na de verloren Eerste 

Wereldoorlog, in een crisis. In deze crisisperiode van de Weimar-republiek, ontpopte 

Duitsland zich als een stuurloos land. Weber weet deze crisis aan gebrek aan politiek 

leiderschap. De toenmalige politici kwamen volgens Weber voort uit de ambtenarij en 

Weber was wars van deze ‘Beamtenherrschaft’. In 1919 gaf Weber een lezing met de 

titel ‘Politik als Beruf’, waarin ook hij stelde dat politiek en bestuur twee werelden zijn 

waarin verschillende capaciteiten nodig zijn. Net als Wilson stelde Weber voor om de 

ambtelijke uitvoering buiten de politiek-bestuurlijke sfeer te leggen.  

In de bureaucratiemodellen van zowel Weber als Wilson worden in de uitvoerende 

macht de politiek (het bestuur) en de ambtenarij duidelijk van elkaar gescheiden. 

Wilson wilde met de scheiding van politiek en de ambtelijke bureaucratie bereiken, dat 

de politiek zich niet in de bureaucratie zou mengen, terwijl Weber het 

tegenovergestelde wilde bereiken. Hij wilde voorkomen dat ambtenaren zich te veel 

met de politiek bemoeiden” (Bovens, ’t Hart & Van Twist (2007), p. 270).  

Hoewel het uitgangspunt anders is, zien beiden de uitvoerende macht als twee gescheiden 

systemen. Deze dichotomische uitvoerende macht is schematisch weergegeven in figuur 

2.1. 
 

Figuur 2.1. De uitvoerende macht als dichotomie: opdeling in twee niet-overlappende systemen: de 

ambtelijke bureaucratie (A) en het politieke bestuur (B). 

 

Met deze tweedeling ontstond echter een probleem. De spelregels voor de bestuurlijke 

                                              
14

  ‘Spoils’ staat voor ‘oorlogsbuit’. 
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macht waren duidelijk juridisch vastgelegd, maar dit was (en is) niet geval voor de 

ambtelijke bureaucratie. De ambtelijke bureaucratie werd geacht onder politieke controle 

van de bestuurders te staan. Op grond van deze gedachtegang zagen zowel Wilson als 

Weber de ambtelijke macht niet als een aparte macht, maar vonden ze dat de ambtenaar 

dienstbaar moest zijn aan het bestuurlijk deel van de uitvoerende macht. In hun ogen gaat 

het in de bureaucratie om dienstbaarheid, objectiviteit en moet de ambtenaar het 

vermogen hebben zichzelf weg te cijferen. De ambtenaar zou een professional moeten 

zijn, die moreel hoogstaand en dienend is aan het bestuur.  

 

2.2 Het spanningsveld tussen politieke en ambtelijke macht 
In de tijd dat deze gedachten ontwikkeld werden, kwam ook het ‘Scientific Management’ 

op. Deze rationele benadering van bedrijfsorganisaties was o. a. ontwikkeld door 

ingenieurs als Taylor en Fayol en werd bekend als ‘de klassieke organisatieleer’.
15 

Toepassing van deze ingenieursvisie resulteerde in een enorme toename van de 

arbeidsproductiviteit en ook voor de bureaucratie werd de rationalisering van het 

‘Scientific Management’ toepasbaar geacht
 
(Bovens, ’t Hart en Van Twist, 2007, p. 270). 

Weber zag dat het ‘Scientific Management’ zich uitbreidde in alle gebieden van de 

samenleving. Vanuit dit perspectief zag hij dat de rationale samenleving behoefte heeft 

aan een rationele bureaucratie (Braam, 1972). Zowel Van Braam als Korsten en Van 

Mierlo melden dat Weber de navolgende kenmerken van de rationele ambtelijke 

bureaucratie noemt (Van Mierlo, 1995; Korsten, geen datum):
 

1. Binnen hun werkverband zijn de functionarissen alleen onderworpen aan het gezag 

van de organisatieleiding. 

2. Ambtenaren werken in een hiërarchische organisatiestructuur. 

3. Elk ambt is voorzien van een formeel vastgestelde competentiesfeer. 

4. Rekrutering vindt primair plaats door vrije selectie. 

5. Deze vrije selectie voltrekt zich op grond van deskundigheid. 

6. De beloning is geldelijk, verbonden met de hiërarchische positie en gelijk voor alle 

functionarissen, die een gelijke rang innemen en dezelfde ervaring bezitten. 

7. Het ambtenaarschap is een hoofdtaak en bestaat uit werkzaamheden, die binnen de 

organisatie worden vervuld. 

8. Carrière wordt gemaakt op basis van senioriteit. 

9. De functionarissen doen hun werk met de middelen die door de organisatie ter 

beschikking worden gesteld. 

10. Er is in de organisatie sprake van een strikte en stelselmatige discipline en controle. 

Weber beschrijft de bureaucratie met deze kenmerken als een ‘ideaaltype’. In zijn 

opvatting zijn de wezenlijke kenmerken van een bureaucratische organisatie: dienstbaar, 

hiërarchie (centralisatie), standaardisatie, specialisatie, formalisering en depersonalisatie. 

Het idee achter de bureaucratie als organisatievorm is dienstbaarheid aan de politiek 

gekozen bestuurders, betrouwbaarheid, neutraliteit en zakelijkheid (Hoogerwerf, 1985). 

Cliënten worden door de ambtenaar anoniem en zonder aanzien des persoons tegemoet 

getreden. Formalisering en objectivering van de regelgeving leiden tot de bureaucratische 

                                              
15

 In de klassieke stroming (1900-1930) stonden de technische arbeidsverdeling en standaardisatie van 

het werk centraal. De klassieken hielden zich bezig met organisatorische vraagstukken van interne 

bestuurbaarheid en efficiency. De organisatie werd gezien als een ‘gesloten systeem’.  
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handelwijze ongeacht de gevolgen. Het rationele bureaucratiemodel van Weber is 

gestoeld op zijn opvattingen over de dienstethiek. Volgens deze ethiek nemen politieke 

bestuurders beslissingen en de ambtenarij voert deze ongeacht de gevolgen uit. Daarom 

spreekt men tot vandaag de dag van het ‘primaat van de politiek’.  

Naast de opvattingen over de ambtelijke organisatie heeft Weber een duidelijk 

normatieve opvatting over de ambtenaar. De Weberiaanse ambtenaar is dienstbaar aan de 

politiek, nauwkeurig, consistent en werkt volgens de regels. Ambtenaren zijn 

ideaaltypisch trouw en objectief. Dit ethisch standpunt zegt veel over hoe een ambtenaar 

zich hoort te gedragen. Volgens Weber is dit erg belangrijk, omdat dit ideaaltypische 

gedrag zou moeten leiden naar in een verinnerlijkte organisatiecultuur van discipline en 

controle. 

De ideaaltypische bureaucratie van Weber blijkt in werkelijkheid niet te bestaan. Het 

blijkt dat ambtenaren zich niet gedragen zoals Weber dacht dat het hoorde. Dit werd door 

Churchill al geconstateerd, wat hij in een belangrijke quote verwoordde:  

“After a time, civil servants tend to become no longer servants and no longer civil.” 

Ook was er geen verinnerlijkte cultuur van discipline en controle, zoals in 1954 door 

Parkinson werd geconstateerd. Parkinson was hoogleraar geschiedenis aan de universiteit 

van Maleisië. Destijds was Maleisië nog een Britse kolonie, maar het maakte zich klaar 

om onafhankelijk te worden van Groot-Brittannië. Het land kreeg dus behoefte aan een 

eigen bureaucratie en daarom begon Parkinson met het bestuderen van bureaucratieën. 

Parkinson had als stafofficier in het leger gediend en vanuit deze ervaring had hij gezien 

dat in een oorlogssituatie een complete bureaucratie in enkele weken kon worden 

opgebouwd. Tevens constateerde hij dat het ministerie van koloniën zich uitbreidde, 

terwijl het aantal Britse koloniën afnam. Parkinson trok twee belangrijke conclusies: 

“1.  Een ambtenaar wil meer ondergeschikten. 

  2. Ambtenaren scheppen werk voor elkaar” (Herald, geen datum). 

Parkinson concludeerde dat er steeds meer en steeds groter wordende bureaucratische 

organisaties zouden komen met onvermijdelijk meer ambtelijke macht, bijbehorende 

ambtelijke rechten en groeiende ambtelijke salarissen. Parkinson publiceerde zijn 

conclusies in 1958 en hij voorspelde een steeds groter wordende bureaucratie ongeacht 

de hoeveelheid werk. Het bleek dat de voorspellingen van Parkinson overal op de wereld 

uitkwamen en binnen de democratische rechtsstaten bleek een permanente spanning te 

bestaan binnen de uitvoerende macht. Het gaat hier om de spanning tussen de ambtelijke 

macht met haar expertise en het politieke lekenbestuur; tussen feitelijke macht en 

publieke controle.  

Het probleem van het spanningsveld tussen politieke en ambtelijke macht is sinds de 

jaren zestig onderwerp van het politieke en maatschappelijke debat geworden, maar ook 

van wetenschappelijk onderzoek. Het werk van Downs mag daarin baanbrekend worden 

genoemd. Downs onderzocht zowel het politieke systeem alsook het ambtelijke systeem. 

In An Economic Theory of Democracy (1957) modelleert hij het politieke proces als een 

productieproces van publieke goederen en diensten die niet via (markt)prijsmechanismen, 

maar via (overheids)begrotingsmechanismen worden voortgebracht. In een democratie 

oefenen kiezers met hun stem druk uit op politici. Deze druk vertaalt zich in een 

collectieve vraag naar publieke diensten en goederen. De kiezers willen hun nut 

maximaliseren. Politici die door politieke partijen naar voren worden geschoven, beloven 
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tijdens verkiezingen dat zij deze diensten en goederen gaan realiseren als zij voldoende 

stemmen gehaald hebben en later op de bestuurdersstoel komen te zitten. Hun 

machtsbasis wordt gevormd door stemmenmaximalisatie en daar is hun handelen op 

gericht. De interactie tussen de vraag van nutsmaximaliserende kiezers en het aanbod van 

stemmenmaximaliserende politiek-bestuurders wordt door Downs verder uitgewerkt voor 

diverse democratische politieke systemen, zoals een tweepartijen- en een 

meerpartijenstelsel. Downs toont aan dat mensen in het politieke systeem (de politici) 

gedreven worden door motieven van eigenbelang; zij kunnen alleen gekozen worden als 

zij de electorale vraag naar publieke goederen en diensten kunnen bevredigen. 

Stemmenmaximalisatie is derhalve een gedragsregulerende motivatie. Deze benadering 

kan worden aangeduid als een micro-economische benadering waarbij met name wordt 

ingegaan op individueel gedrag.  

In de vervolgstudie Inside bureaucracy
 
(1967) werkt Downs deze micro-economische 

benadering ook uit voor voor het ambtelijk systeem. Downs toont aan dat ook ambtenaren 

worden gedreven door motieven van nutsmaximalisatie. Deze nutsmaximalisatie hangt 

volgens Downs samen met de opbrengsten die ambtenaren vanuit hun 

persoonlijkheidskenmerken waarderen, de rolopvatting die zij hebben en de plaats en 

positie die zij in de organisatie bezetten. Volgens Downs worden ambtenaren gedreven 

door een complex van doelstellingen, die in meer of mindere mate te beschrijven zijn als 

een mengelmoes van zekerheid, inkomen, prestige, gemak, trouw, macht, voldoening van 

het werk én de wens om het collectief belang te dienen. Volgens Downs betreft het doelen 

die zowel het collectief belang dienen als ook het eigen belang. Prestige, zekerheid, 

macht, gemak en inkomen dienen uitsluitend het individuele eigenbelang, terwijl 

voldoening en trouw volgens Downs (voor een deel) ook ingegeven kunnen zijn door 

altruïstische motieven. Vanuit dit perspectief schetst Downs een typologie van ambtelijke 

gedragingen, die voortkomen uit een combinatie van eigenbelang en collectief belang. 

Downs combineert de structuurkenmerken van de bureaucratie met persoonskenmerken 

van de ambtenaren. Helaas heeft Downs zijn werk niet verder uitgewerkt met spel-

theoretische analyses. Daarop zullen wij later ingaan. 

Enkele jaren later schetste William Niskanen in Bureaucracy and representative 

government
 
(1971) en later in een artikel in Journal of Law and Economics (1975) een 

theorie over bureaucratie en ‘representative government’, die gebaseerd was op de 

veronderstelling dat politici en ambtenaren gewone mensen zijn. Net als andere mensen, 

willen ook ambtenaren status, prestige, inkomen, macht en een gemakkelijk leven. Net 

als Downs gaat Niskanen ervan uit dat de uitvoerende macht uit twee systemen bestaat: 

een politiek-bestuurlijk en een ambtelijk bureaucratisch systeem. Niskanen gaat in zijn 

studie vooral in op de interactie tussen de twee systemen.  

In het politiek-bestuurlijk systeem hebben bestuurders belang bij hun herverkiezing. 

Daarom hebben bestuurders geen belang bij die collectieve producten die niet leiden tot 

hun herverkiezing. Daarentegen hebben politici alle belang bij publieke producten of 

diensten die daar wel relevant voor zijn.  

In het ambtelijk-bureaucratisch systeem treffen ambtenaren de voorbereiding voor het 

maken van dergelijke producten of diensten. Daarom doen zij een initieel budgetvoorstel 

dat zij voorleggen aan het politieke systeem. Zij kennen de kosten van dit product en 

bepalen het budgetniveau. De politieke bestuurders stellen vervolgens het budget vast. 

Daarbij hebben ze vaak weinig benul van de kosten van de voorziening. Politici wensen 

een maximale opbrengst tegen minimale kosten (de politicus wil zoveel mogelijk leveren 
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tegen zo min mogelijk geld). Dat verschil geeft volgens Niskanen een 

‘consumentensurplus’ dat de politicus de meeste stemmen oplevert. Ambtenaren 

daarentegen kijken niet naar de kiezersvraag, maar naar de vraag van de politicus en 

willen alle begrote kosten (inclusief hun eigen kosten) van het product gedekt hebben. 

Het ambtelijk streven naar deze budgetmaximalisatie wordt versterkt en ondersteund 

door het verlangen van de leidinggevenden van deze ambtenaren naar meer status en 

macht; hoe groter de begrotingsomvang, hoe meer aanzien: Niskanen stelt dat 

ambtenaren om twee redenen hun budget trachten te vergroten; ze moeten voldoen aan de 

vraag die politici stellen en zorgen voor het niveau en de kwaliteit van voorzieningen die 

zij verwachten, maar ze willen ook voorzien in hun eigen behoeften (Niskanen, 1971, p. 

45-58). 

Niskanen meent dat er een bureaucratisch optimum is als het verschil tussen de 

goedgekeurde begroting en de feitelijke kosten zo gering mogelijk is. Hij beschouwt de 

relatie tussen ambtenaren en politici als een tweezijdig monopolie, maar ziet dat de 

praktijk uitwijst dat er eerder sprake is van een eenzijdig monopolie. Politici zijn bevoegd 

om ambtenaren opdrachten te geven en kunnen de gewenste budgetten beschikbaar 

stellen, maar de ambtenaren hebben de kennis om deze opdrachten uit te voeren. Ook de 

informatie over de voortgang van de uitvoering ligt in handen van de ambtenaren 

waardoor zij hun belangen beter kunnen behartigen. Ambtenaren hebben dus een 

informatievoorsprong op politici. Dit fenomeen staat bekend als de ‘principaal-agent-

problematiek’: de agent (ambtenaar) heeft een kennisvoorsprong en is weliswaar 

gehoorzaamheid verschuldigd aan zijn principaal (politicus), maar de principaal kan hem 

niet afdoende controleren. De agent-principaal-problematiek leidt tot ‘moral hazard’ 

wanneer de agent een dermate grote informatievoorsprong heeft, dat de effectieve 

controle door de principaal wegvalt. ‘Moral hazard’ is de Engelse term voor gevaar van 

wangedrag, en verwijst naar veranderingen in het gedrag van agenten (ambtenaren) 

indien zij geen direct risico lopen voor hun daden ter verantwoording te worden 

geroepen. Doordat ambtenaren meer weten over de aangeboden goederen en voor-

zieningen en de voortgang van de productie verliezen politici met hun vraagmonopolie 

het van de ambtenaren met hun aanbodmonopolie. In Niskanens ogen leidt dit 

aanbodmonopolie ertoe dat de gevraagde en toegewezen budgetten voor een voorziening 

te groot zijn ten opzichte van de genoten voordelen. Dit leidt tot twee problemen; de 

voorziening wordt niet efficiënt aangeboden (te duur) en er worden te veel producten 

aangeboden (er worden producten aangeboden waar geen politieke vraag naar is). 

Niskanen concludeert dat als de overheid als monopolist voorzieningen en goederen 

aanbiedt, er sprake is van veel inefficiëntie door het ambtelijke 

budgetmaximalisatiestreven en van een politieke hang naar stemmenmaximalisatie 

(Niskanen, 1971). 

Niskanen (maar ook Downs) neemt afstand van Weber’s normatieve ethische opvatting 

die stelt dat bureaucratieën dienen te bestaan uit ambtenaren die ‘trouw, objectief en vrij 

van belangen’ het beleid van politici uitvoeren. Bovendien stelt Weber dat de financiële 

waardering losstaat van het dagelijkse functioneren, maar verbonden is aan de 

hiërarchische plaats in de organisatie. Niskanen en Downs gaan er van uit ambtenaren 

níét vrij van belangen zijn en dat, ook in een bureaucratie, individuen belangen hebben. 

Bij het nastreven van hun eigenbelangen willen ambtenaren o.a. een hoog salaris, macht 

en prestige. Door deze voorkeuren komt het tot een voortdurende expansie van ‘the 

bureau’. Niskanen komt tot de volgende redenering: 
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 er is sprake van een agent-principaal-probleem; bij een belangenconflict tussen 

bestuurder en ambtenaar zal de ambtenaar een informatie-asymmetrie in stand 

willen houden; 

 ambtenaren zullen streven naar een informatie-asymmetrie; 

 in het politiek-bestuurlijk systeem is stemmenmaximalisatie een gedragsregulerende 

motivatie; 

 de controlerende functie van politici over ambtenaren is veel minder een gedrags-

regulerende motivatie; daardoor is er sprake van een ‘moral hazard’; 

 deze ‘moral hazard’ leidt ertoe dat de ambtelijke bureaucratie streeft naar budget-

maximalisatie; 

 het streven naar budgetmaximalisatie leidt tot te grote overheidsbudgetten; te grote 

personeelsbudgetten, te grote organisaties, te hoge automatiserings-budgetten, enz.;  

 daardoor is sprake van inefficiëntie: een bureaucratie brengt meer kosten met zich 

mee dan noodzakelijk is; 

 en van overproductie: een bureaucratie produceert meer goederen en diensten dan er 

vraag is.  

Niskanen stelt dat budgetmaximalisatie tot inefficiëntie leidt en hij vindt dit ongewenst. 

Daarom komt hij met de concurrentiehypothese. Met deze hypothese pleit Niskanen voor 

meer concurrentie bij het aanbod van de collectieve producten, zodat het 

aanbodmonopolie van de ambtenaren wordt doorbroken. In hedendaags jargon: 

marktwerking. Daarvoor heeft hij de volgende argumenten: 

 De informatie voor politici zal toenemen. Door over te gaan op concurrentie zal de 

informatie die voor politici beschikbaar komt toenemen. Ook het volgen van 

ontwikkelingen en het maken van vergelijkingen wordt volgens Niskanen mogelijk. 

Dit in tegenstelling tot een monopolistisch ambtelijk apparaat dat informatie over 

kosten, risico’s en falen zal weghouden bij de bestuurder. De ambtelijke organisatie 

heeft immers geen belang bij het verstrekken van informatie die kan leiden tot een 

mogelijke krimp van de budgetten; 

 Technologische vernieuwing zal toenemen. Bij het scheppen van een voorziening 

zullen door concurrentie de kosten en/of risico’s beperkt worden en de prijs-

kwaliteitverhouding verhoogd worden. Een monopolist wordt hier niet toe 

uitgedaagd; 

 Concurrentie voorkomt een te grote personeelsformatie. Concurrentie zet druk op de 

kostprijs en dus ook op de personeelskosten, terwijl zonder concurrentie deze druk 

er niet is. Monopolies hebben daarom over het algemeen een grotere 

personeelsformatie; 

 De kans op falen zal dalen. Concurrentie leidt tot kritische klanten die een goed 

product eisen. Aangezien de klant van organisatie kan wisselen zal de organisatie 

een beter product dan haar concurrent willen maken; 

 Concurrentie zoekt niches op. Hiervan profiteert de politiek-bestuurder, omdat hij 

hier veelal geen weet van heeft. Hierdoor wordt het nadeel van verspilling door 

overlap (‘redundancy’) vermeden (Niskanen, 1971). 

Met de publicaties van onder andere Downs en Niskanen werden de relaties tussen het 

politieke en het ambtelijke systeem en de gedragingen van de leden van beide systemen 

een aanhoudend onderwerp van discussie, die zich veelal toespitste op de ambtelijke 
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organisaties.  

Terecht merken zowel Downs als Niskanen op dat elk van deze systemen hun eigen 

spelregels hebben waardoor er in elk systeem verschillende gedragsregulerende 

motivaties zijn. Geen van beiden merkt echter op dat het de (juridische) spelregels zélf 

zijn, die de problemen veroorzaken. Mede doordat dit laatste over het hoofd werd gezien, 

werden de oplossingen voor de problemen onder meer gezocht in marktwerking, 

deregulering, privatisering en decentralisatie. Het afstoten van overheidstaken en het 

stimuleren van ambtelijke concurrentie kreeg gestalte onder de naam New Public 

Management (NPM).  

 

2.3 New Public Management (NPM) 
NPM ontwikkelde zich in een periode van stagflatie (een combinatie van economische 

stagnatie in combinatie met inflatie). Volgens de Keynesiaanse doctrine was dit 

fenomeen onmogelijk en politici zoals Margaret Thatcher, Ronald Reagan alsook 

internationale instellingen, zoals de Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank 

Group (WBG) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO), zochten naar nieuwe inzichten om de economie op gang te brengen. In een 

toenemende overtuiging dat de toen bestaande sociale verzorgingsstaat belemmerend 

werkte voor het economisch herstel werd de filosofie van Adam Smith herontdekt.  

Smith wordt als één van de grondleggers van het het gedachtegoed van de ‘vrije markt’ 

beschouwd. De vrije markt werd in het laatste deel van de twintigste eeuw als concept 

omarmd door economen als Niskanen, Milton Friedman, Gary S. Becker en andere 

prominente leden van de Chicago School of Economics. Hun denkrichting wordt vaak als 

‘neoliberalisme’ aangeduid. Het New Public Management (NPM) bouwt voort op dit 

gedachtegoed. NPM werd als zodanig in het begin van de jaren negentig onder andere 

door Hood (1991) en Aucoin (1990) benoemd, maar met de invoering van dit concept 

waren politici als Thatcher en Reagan al een decennium eerder begonnen. Het 

neoliberalisme wordt gezien als het algemene intellectuele en politieke fundament van 

het NPM. Mede door de stagflatie in de jaren tachtig en negentig gingen veel politici 

anders denken over het tot dan toe gevoerde economisch beleid dat op Keynesiaanse leest 

was geschoeid. Zij gingen pleiten voor een overheid die meer terugtreedt; laat de markt 

zijn werk doen. NPM kan worden gezien als een ideologie maar het is eigenlijk een 

samenstel van verschillende nauw verwante ideologische leerstellingen. In het New 

Public Management moest de hiërarchisch sturende overheid plaatsmaken voor meer 

horizontale vormen van sturing: netwerksturing. De overheid werd niet meer gezien als 

het centrale punt waaruit het beleid wordt ‘gemaakt’ en de dienende (Weberiaanse) 

ambtenaar moest meer ‘maatschappelijk ondernemer’ worden die in concurrentie zijn 

producten maakt.  

De wens tot minder overheid en deregulering kwam ook in Nederland op de politieke 

agenda te staan. Dat begon met de nota Bestek ‘81 van het Kabinet Van Agt I en kreeg 

een vervolg in de jaren tachtig met de rapporten van regeringscommissaris Tjeenk 

Willink. In het beleid stonden lastenverlichting en inkrimping van de collectieve sector 

via bezuinigingen en privatisering van staatsbedrijven centraal. In de jaren negentig 

verschoof het accent binnen het beleid naar institutionele hervormingen van ‘gewone’ 

markten voor goederen en diensten. Minder en andere wet- en regelgeving moest de 

werking van deze markten verbeteren. Via het project Marktwerking, Deregulering en 
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Wetgevingskwaliteit (MDW) werden allerlei sectoren gedereguleerd en geliberaliseerd 

(Ministerie voor infrastructuur en waterstaat, Rijkswaterstaat, geen datum). Via de 

Mededingingswet werd getracht de concurrentie op markten te vergroten. Vanaf eind 

jaren negentig volgden de deregulering en liberalisering van nutssectoren. In de 

afgelopen decennia werd ook het overheidsoptreden in semipublieke sectoren - zoals de 

zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid - door een New Public Management-bril 

bezien. 

 

2.4 De vierde macht 
Ook Crince le Roy constateerde in 1971 dat de Weberiaanse normatieve opvattingen over 

de bureaucratie niet overeen komen met de geconstateerde praktijk en in zijn oratie gaf 

hij de ambtelijke bureaucratie voor de eerste keer de naam ‘de Vierde Macht’ (Le Roy, 

1971). 

Zijn constatering was dat er wel wat valt af te dingen op het primaat van de politiek, al is 

het maar omdat het onmogelijk is om alle beslissingen door het politiek bestuur zelf te 

laten nemen. Als men bedenkt dat er onder andere miljoenen uitkeringen, bekeuringen, 

vergunningen en belastingaanslagen worden verstrekt, is snel in te zien waarom dat zo is.  

Ambtenaren hebben daarom vaak het mandaat gekregen om namens het bestuur te 

beslissen. Het primaat van de politiek zegt veel meer over publieke verantwoording dan 

over de werkelijk macht binnen de uitvoerende macht. Deze werkelijke macht is, mede 

door de grote aantallen beslissingen die dagelijks genomen moeten worden, in handen 

gekomen van de ambtelijke macht. Deze machtspositie is treffend beschreven door 

Keijzer:  

“Het ambtenarenapparaat in Nederland, met name de kleine kring beleidsambtenaren, 

vormt met zijn expertise, invloed en posities een invloedrijk, maar onzichtbaar 

netwerk op elke bestuurslaag. Zij werken voor een groot deel autonoom en verreweg 

het meeste handelen wordt niet direct door de politiek verantwoordelijke gefiatteerd. 

Het ambtenarenapparaat is een instituut op zich geworden. Hier zien we dat er een 

vierde macht is ontstaan, de macht die wordt uitgeoefend door het 

ambtenarenapparaat, voor het eerst geïdentificeerd door Crince Le Roy in 1971. De 

hiërarchische bevels-maatschappij is sindsdien steeds meer veranderd in een 

onderhandelende maatschappij, waardoor ook de overheid genoopt is tot 

onderhandelen om de door haar gewenste doelen te bereiken. Dit onderhandelen 

gebeurt bijna uitsluitend door ambtenaren. Ambtenaren zijn op allerlei essentiële 

vlakken de onzichtbare spil in het overheidsnetwerk. Zij onderhandelen, wegen 

belangen af, informeren, adviseren én voeren uit. Er wordt verwacht dat zij zich 

rekenschap geven van politieke gevoeligheden (hoezo onpartijdig?), zich gedragen als 

onderhandelaar, ondernemer, adviseur en expert op hun vakgebied. Ze bevinden zich 

daarmee in een democratisch, bureaucratisch, juridisch en politiek krachtenveld. 

Ambtenaren hebben een bijzondere positie waarin ze worden geacht te laveren tussen 

deze krachtenvelden” (Keijzer, 2012, p. 6). 

Ook in Keijzer’s betoog is sprake van een normatieve ethische opvatting: “Ambtenaren 

(…) worden geacht te laveren tussen deze krachtenvelden.” Deze ethische positie komt 

de ambtenaren vanuit hun eigenbelang gezien goed uit. De ambtenaren kunnen vanuit 

deze positie gemakkelijk en vaak zonder politieke fiattering onderhandelen. Op deze 
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wijze kunnen ambtenaren, zonder politieke verantwoording af te hoeven leggen, hun 

eigen (politieke) ideëen doordrukken. Dit komt omdat er aanzienlijk meer ambtenaren 

zijn dan bestuurders en de ambtenaren beschikken bovendien ook over veel meer kennis 

en informatie dan de bestuurders. De ambtenaren worden geacht te werken voor de 

bestuurders en worden tevens geacht dat zij hun kennis delen met de bestuurders, maar 

het is momenteel onmogelijk te controleren of alle ambtenaren dit ook doen. Het 

onderhandelen gebeurt derhalve bijna uitsluitend door ambtenaren onder elkaar, waarbij, 

door gebrek aan controle mechanismen, bijna iedereen zijn eigen belang laat prevaleren 

boven de collectieve belangen. Dat is de uitkomst van uitgebreid onderzoek door 

Anderson (2008). Hij betoogt op grond van een acht jaar durend onderzoek dat 

bureaucraten bij onderhandelingen ‘de kaarten stevig tegen de borst’ houden. In zijn 

artikel ‘Waarom overheidsmanagers niet willen deugen, een onderzoek naar tactisch 

gedrag’ is te lezen dat (bijna) alle leden van de uitvoerende macht (ambtenaren en 

bestuurders) naar elkaar informatie achterhouden of verdraaien om zo onderhandelingen 

naar hun hand te kunnen zetten. Door informatie achter te houden en coalities te vormen 

kunnen persoonlijke doelen worden gehaald. Dit onderzoek laat zien dat bijna iedereen 

zijn/haar eigen belangen boven de collectieve belangen stelt. 

De autonomie van ambtenaren is geregeld in de ambtenarenwet en vanwege de 

staatsrechtelijke invalshoek heeft de ambtenaar een ijzersterke rechtspositie. Vanuit deze 

sterke rechtspositie is de ambtenaar, als werknemer, van zijn vaste baan verzekerd en is 

zijn inkomen gegarandeerd. De werknemer (die ook ambtenaar is) heeft er een 

individueel belang bij om een hoog salaris te ontvangen, carrièrekansen te creëren, en de 

eigen autonomie en daarmee de eigen machtspositie in stand te houden of te vergroten, 

terwijl de collectieve belangen baat hebben bij een laag salaris, kleine autonomie (het 

primaat bij de politiek) en een kleine machtspositie. Vanuit zijn functie zit de ambtenaar 

dus in een belangenconflict met zichzelf; de ambtenaar moet over de collectieve belangen 

waken, maar de werknemer in de ambtenaar heeft ook zijn eigenbelang. Door dit 

belangenconflict, dat in de functie van ambtenaar is verstopt, is er sprake van een 

vertrouwensdilemma. In de volgende hoofdstukken gaan we in op het 

vertrouwensdilemma en daar zullen we zien dat dit een dilemma tussen eigenbelang en 

collectief belang is, waarbij het eigenbelang in de regel prevaleert boven de collectieve 

belangen.  

De bestuurders zijn op papier, staatskundig gezien, de bovenliggende partij, maar in de 

praktijk kunnen hier vraagtekens bij worden gezet. Bestuurders zijn in hoge mate 

afhankelijk van de ambtenaren en kunnen hen, vanwege gebrek aan kennis en informatie, 

niet controleren. De bestuurders zullen hun ambtenaren dus moeten vertrouwen. 

Staatsrechtelijk kan de ambtenaar niet worden aangesproken, omdat deze als gevolg van 

de Trias Politica niet als politieke macht bestaat. De Trias Politica schrijft immers dat de 

ambtenaar wél deel is van de uitvoerende macht, maar geen onderdeel is van het 

‘politieke systeem’. Het ambtelijk systeem staat ‘op zich’ en is ondergeschikt aan het 

politieke systeem. Als een ambtenaar faalt of verkeerde informatie verstrekt, kan dit 

leiden tot ontslag van de bestuurder. Dit maakt dat bestuurders vaak niet willen weten of 

een ambtenaar faalt of niet. In het kader van het eigenbelang van de bestuurder moet hij 

over dit falen namelijk de wetgevende- en controlerende macht informeren, wat zijn 

ontslag kan betekenen. Sterker nog, de bestuurder zal in zo’n situatie het falen eerder 

willen toedekken. Uiteraard heeft, op grond van het eigenbelang, de individuele 
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ambtenaar ook geen behoefte om zoveel mogelijk informatie over zijn eigen productie 

(en eventueel eigen falen) aan anderen te geven. 

In volgende hoofdstukken zullen we zien dat met behulp van de speltheorie verklaard kan 

worden waarom er in ambtelijke organisaties een non-interventiecultuur heerst en de 

Vierde Macht kan gedijen. Interveniëren betekent immers, dat dit ten koste gaat van 

individuele ambtenaren én van bestuurders. Dit alles maakt dat er een 

vertrouwensdilemma is ontstaan tussen het politieke deel en het ambtelijke deel van de 

uitvoerende macht. Er wordt steeds meer zichtbaar dat de dominante strategie van de 

individuele leden van de organisatie ‘informatie achterhouden’ en ‘autonoom handelen’ 

is: “Gelukkig heb ik geleerd om mij daar zo weinig mogelijk van aan te trekken en vooral 

te doen wat ikzelf belangrijk vind. Het zal mijn tijd wel duren” (Aardema en Homan, 

2010, p. 206). Doordat bijna alle individuele ambtenaren op de een of andere manier deze 

strategie kiezen ontstaat er een collectief van oncontroleerbare ambtenaren: er ontstaat 

een oncontroleerbare Vierde Macht. 

 

2.5 Probleem met de theorie 
De door Crince Le Roy beschreven Vierde Macht staat in schril contrast met de trouwe 

en dienende ambtenaar van Max Weber. Het blijkt dat zowel bureaucratische organisaties 

als ook ambtenaren zelf wel degelijk belangen hebben en deze belangen kunnen wel 

degelijk indruisen tegen de politieke en maatschappelijke belangen. Dit wordt al snel 

duidelijk als het onderzoek van Downs en Niskanen nog een keer wordt bekeken. 

Ambtenaren hebben belang bij een hoog salaris en een grote robuuste organisatie waarin 

status, zekerheid en grote budgetten voorhanden zijn, terwijl de samenleving belang heeft 

bij een kleine effectieve en goedkope bureaucratie. 

Door een gebrek aan ontwerpkennis worden veel weerbarstige problemen in de 

bestuurskundige literatuur beschreven als cultuurproblemen. Korsten en vele anderen 

hebben aandacht geschonken aan het management en de cultuur van ambtelijke 

organisaties (zie o.a. Korsten, e.a., 1991; Korsten, ’t Hart en De Jong, 1991; Korsten en  

Tops, 1998;  Korsten, e.a., 2003;  Korsten en Van de Laar, 2007; Korsten, 1996; Korsten, 

2005; Korsten, Becker en Van Kraaij, 2006). Zij en nog vele anderen constateren weinig 

bereidheid tot interne samenwerking, een sterke mate van naar binnen gerichtheid, 

verkokering en weinig flexibiliteit binnen overheidsorganisaties. Volgens de 

onderzoekers zou er daarom meer aandacht moeten zijn voor de organisatiecultuur. Een 

probleem daarbij is, dat men niet ‘goed’ kan vertellen wat cultuur eigenlijk is 

(Noordegraaf, Veenswijk en Vermeulen, 2004). In de praktijk ziet men bij veel 

cultuurveranderingsprojecten dat verandermanagers hun eigen recept hebben waarvan de 

werking meestal niet gesteund wordt door wetenschappelijk onderzoek. Zo zou volgens 

Aardema en Homan (2010)  cultuurverandering via draagvlakontwikkeling bottom-up 

moeten plaatsvinden en volgens Korsten en De Caluwé (2009) juist top-down moeten 

worden ingezet. Beide gedachtegoeden vindt men zowel in de literatuur als in de 

overheidspraktijk. Men moet echter constateren dat de opbrengst van 

cultuurveranderingsprojecten marginaal is. Empirische onderzoeken laten zien dat er 

bijna geen sprake is van cultuurveranderingen bij overheidsorganisaties en dat het bij 

gemiddeld 70% van de geplande verandertrajecten niet lukt om vooraf gestelde doelen te 

realiseren (Homan, 2008). De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) stelt in 2006 dan 

ook dat 'cultuurverandering’ een weerbarstig onderwerp is (zie ook Korsten, 2006).  
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Aardema komt tot dezelfde conclusie en stelt dat cultuurprojecten die bedoeld zijn om 

meer grip op de organisatie te krijgen, vaak leiden tot het terugtrekken van medewerkers 

in de eigen veilige kleine kring met als gevolg minder hiërarchie, minder sturing en 

minder controle. Desalniettemin blijven bestuurders en managers tot de conclusie komen, 

dat de bestaande cultuur niet deugt en hoopt men met een cultuurveranderingsproject een 

omslag te kunnen maken (Aardema en Homan, 2010). Daarbij is men niet in staat te 

definiëren wat men precies bedoelt met cultuur.  

Aardema en Hoffman laten zien dat door ambtelijke managers een veelheid van 

‘oplossingen’ wordt aangedragen. In hun publicatie Publieke petrischaaltjes (2010) laten 

zij zien dat al veel concepten bij overheidsorganisaties zijn uitgeprobeerd:  

“TQM, INK, ISO, balanced scorecard, BBI, VBTB, integraal management, 

contractmanagement, competentiemanagement, prestatiemeting met prestatie-

indicatoren, benchmarking, outsourcing, verzelfstandiging, visies, missies, 

kernwaarden” (Aardema en Homan, 2010, p. 204). 

Aan deze ‘oplossingen’ voegen wij nog ‘best practice’, samenwerken, herindelen, 

schaalvergroting, ambtelijke fusies, programmamanagers, burgerparticipatieraden en 

wijk- en dorpsraden toe. Al deze ‘oplossingen’ leiden allemaal tot het vergroten van de 

ambtelijke autonomie en mooie ambtelijke carrières. Als zodanig wijzen ze allemaal in 

dezelfde richting. Het onmogelijkheidstheorema van Arrow, dat in het vorige hoofdstuk 

is behandeld, stelt dat het onmogelijk is om een bevredigende set van 

(organisatie)spelregels te maken, zonder ‘dictatorship’. Uit dit theorema valt af te leiden 

dat ambtenaren vanuit hun eigen belang telkens opnieuw samen onderhandelen over hoe 

zij zelfstandig kunnen blijven overleggen, hun werk indelen, regels bedenken, applicaties 

kopen, tijd bewaken en procedures en budgetten bewaken. De staande praktijk laat zien 

dat ambtenaren het werk op een steeds ondoorzichtiger manier organiseren (en het liefst 

steeds verder op afstand van de centrale overheid/ het politieke gezag komen te staan; 

denk aan alle verzelfstandigingen en de opkomst van de vele ZBO’s).  

Organisaties worden steeds ingewikkelder; er komen steeds meer afzonderlijke processen 

en steeds grotere organisaties die, als het even kan, nóg verder van het gekozen gezag af 

komen te staan. Het wordt voor het gekozen gezag steeds moeilijker om nog kennis te 

nemen van de productieprocessen. Dit proces waarbij ambtenaren en ambtelijke 

organisaties afstand nemen van het gekozen gezag zien we overal terug. Bij 

woningcorporaties, zorginstellingen, gemeentelijke herindelingensamenwerkingen tussen 

gemeenten (WGR’s), Regionale Uitvoeringdiensten (RUD’s), zelfstandige 

bestuursorganen (ZBO’s) en nu ambtelijke fusies. Dit zijn fusies waarbij de gemeenten 

en hun besturen zelfstandig blijven, maar hun ambtelijke organisaties fuseren tot een 

grote dienst. 

Naar aanleiding van dit laatste fenomeen is in opdracht van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2016 onderzoek uitgevoerd door 

het bureau Seinstra & Van de Laar. In het blad Binnenlands Bestuur van 26 februari 2016 

wordt dit onderzoek becommentarieerd door Hans Bekkers onder de titel ‘Gevolg van 

ambtelijke fusie. Ambtenaar wordt te slim.’ In hetzelfde artikel stelt Bekkers:  

“Waar de kwaliteitsimpuls de ambtelijke uitvoering krachtiger maakt, kan dat volgens 

de onderzoekers ‘op gespannen voet’ komen te staan met gemeentebesturen. ‘Colleges 

en gemeenteraden maken niet altijd eenzelfde ontwikkeling door en moeten wennen 

aan het model van de (krachtige) ambtelijke fusie.’ Een ding is duidelijk: een 
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ambtelijke fusie vergroot de kansen voor medewerkers. Ambtelijke fusie-organisaties 

verkrijgen een betere positie op de arbeidsmarkt als werkgever. Zij vergroten ook het 

carrièreperspectief voor medewerkers. Een grotere organisatie biedt nu eenmaal meer 

mogelijkheden te groeien in functieniveau of om over te stappen naar strategische of 

managementposities. Met behulp van opleidingsplannen en persoonlijke 

ontwikkelingsbudgetten wordt nadrukkelijk ingezet op het ontwikkelen van personeel 

en organisatie” (Bekkers, 2016, p. 1).   

In dit kader moet ook gewezen worden op de publicatie van Allers en Geertsema van het 

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Op 27 

juni 2014 publiceerden zij de resultaten van een onderzoek over gemeentelijke 

herindelingen gedurende een periode van vijftien jaar in het vakblad ESB. Zij lieten zien, 

dat na herindeling de kosten niet dalen. Zelfs bij de kleinste gemeenten blijken de 

uitgaven niet te verminderen. Dit terwijl de gemeentelijke voorzieningen ook niet beter 

werden. Herindeling met het doel om een efficiëntere organisatie te krijgen is dus 

zinloos. Grotere gemeenten zijn niet efficiënter! 

Dezelfde inefficiënties tekenen zich af bij de (verplichte) vorming van de regionale 

uitvoeringsdiensten, de veiligheidsregio’s en verplichte samenwerkingen in het sociale 

domein. Ook bij andere schaalvergrotingen bij de overheid zien we zulke 

ontwikkelingen. Thans blijkt dat ook bij de vorming van de Nationale Politie 

efficiëntieverliezen optreden. Elke interventie leidt tot meer autonomie, meer macht en 

meer inkomsten voor de ambtelijke organisaties, maar niet tot betere en efficiëntere 

organisaties. 

Men zou kunnen stellen dat op die manier sprake is van een ambtenarenzelfbestuur dat 

met zichzelf ‘in onderhandeling’ zit. Telkens als er spelregels worden vastgesteld zal een 

teleurgestelde ambtenaar, of groep ambtenaren, informatie lekken dan wel achterhouden, 

al naar gelang het eigenbelang wordt gediend. De gelekte informatie leidt vervolgens 

weer tot discussies. Dat gelekte informatie niet de collectieve belangen maar de 

eigenbelangen dient was premier Wim Kok al duidelijk. Door het ‘lekken’ van informatie 

konden Kamerleden op andere gedachten worden gebracht en zelfs tegen het kabinet 

ingaan. Ook Kamerleden werden dus in hoge mate gestuurd door ambtenaren. Vandaar 

dat Kok het ambtenaren verbood om gevraagd of ongevraagd informatie naar 

Kamerleden te sturen (Staatscourant, 19 mei 1998).  Dit verbod is bekend geworden 

onder de naam ‘de Oekaze van Kok’(Bouwmans, 21 januari 2011).   

Voor het gekozen gezag lijkt er echter geen ontsnappen aan. Het heeft wel de 

machtsmiddelen, maar het ontbreekt het gekozen gezag aan kennis om grip te krijgen. 

Voor een deel komt dit doordat het gekozen gezag geen collectief gezag is, maar 

verschillende afzonderlijke individuele gezagsdragers. Elke individuele gezagsdrager 

heeft geen of onvoldoende kennis en krijgt onvoldoende informatie om een rationele 

beslissing te kunnen nemen. Dit fenomeen werd al in 1957 door Anthony Downs 

beschreven als rationele onwetendheid. Rationele onwetendheid is een gevolg van het 

gegeven dat de kosten voor het verkrijgen van kennis groter zijn dan de opbrengst die 

deze zou kunnen opleveren. Het kost de individuele politicus te veel tijd en energie om 

organisatieproblemen goed te doorgronden, waardoor het irrationeel is om er tijd aan te 

verspillen. Dit maakt dat de individuele politicus rationeel onverschillig wordt en zich 

voegt naar het ‘systeem’. De onverschilligheid zit hem in het gegeven dat hij de schuld 

van problemen legt bij ‘het systeem’ zonder dat hij er oplossingen voor kan bieden. Veel 
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politici starten overigens met nobele bedoelingen om ‘het systeem te veranderen’. 

Doordat gekozen politici passanten zijn die slechts voor een betrekkelijk korte periode 

aan de macht zijn, zij hun individuele politieke doelen willen halen en elk afzonderlijk 

niet in staat zijn om het ‘systeem’ te veranderen, blijft de Vierde Macht zich verder 

uitbreiden. 

Het New Public Management gaat uit van de veronderstelling dat de ambtenaar 

ondernemer is en wil zijn. Een ambtenaar is echter geen ondernemer maar een 

werknemer, die ongeacht zijn functioneren voorzien is van een constante inkomstenbron. 

De ambtenaar is werknemer én bewaker van de collectieve en maatschappelijke 

belangen. In de basis is het dilemma werknemer/ ambtenaar hét ontwerpprobleem van 

ambtelijke organisaties:  

 Alle werknemers hebben eigenbelangen die niet overeenkomen met de collectieve 

belangen. 

 Alle ambtenaren moeten collectieve belangen dienen, die niet overeenkomen met 

hun eigenbelangen.  

Daarbij kan de werknemer/ambtenaar om staatsrechtelijke redenen niet op zijn 

functioneren worden aangesproken. De praktijk laat zien hoe ‘het werkt’. Als een 

gemeenteambtenaar/ werknemer een ‘beschikking’ afgeeft, bijvoorbeeld een uitkering, 

een bouwvergunning of een bestuurlijke boete, dan meldt deze dat dit gedaan is namens 

het college. Aangezien het college lang niet alle beschikkingen kan bekijken en 

controleren, heeft de ambtenaar een hoge mate van beschikkingsrecht. 

Als een burger vindt dat hij onheus behandeld is, rest hem niets anders dan bezwaar te 

maken tegen de beschikking. In een bezwarencommissie wordt de ambtenaar gehoord en 

als de beschikking ten onrechte is opgelegd dan heeft dat geen gevolgen voor de 

ambtenaar/ werknemer. Hij handelt namelijk namens het college en kan politiek gezien 

niet worden aangesproken op de uitvoering van zijn werk. Als de beschikking in stand 

blijft, rest de burger niets anders dan de gang naar de rechter. Als de rechter constateert 

dat de ambtenaar ten onrechte heeft beschikt, heeft dat wederom geen gevolgen voor de 

ambtenaar/ werknemer. Gemeenteambtenaren werken namelijk onder het mandaat van 

het college. Daarom kan de uitspraak van de bezwarencommissie of de rechter wél 

politieke gevolgen hebben. 

Het werk van een individuele ambtenaar/ werknemer kan, theoretisch gezien, dus worden 

getoetst door zowel het bestuurlijk deel van de uitvoerende macht als door de wetgevende 

macht, alsook door de rechter. Telkens weer blijkt echter dat de informatie waaruit zou 

moeten blijken dat de ambtenaar/ werknemer zelf het werk niet conform de collectieve 

afspraken heeft gedaan heel moeilijk te traceren is. Dit is een ongewenste situatie. De 

individuele ambtenaar/ werknemer moet staatsrechtelijk kunnen worden aangesproken en 

verantwoordelijk worden gesteld voor de beslissingen die hij of zij als ambtenaar heeft 

genomen en dit moet, net zoals bij een bestuurder, consequenties kunnen hebben voor 

zijn positie als werknemer. Uiteraard is dit voor de (autonome) ambtenaar niet gewenst 

en bijna elke afzonderlijke ambtenaar zal zich hier tegen verzetten. 

Het gedachtegoed van het NPM vormt tot vandaag de dag de basis van de inrichting van 

de Nederlandse bureaucratie (Ter Braak en Van ’t Spijker, 1993; Groot en Budding, 2008; 

Geut en Stolk, 2011). Wij kunnen niettemin niet anders concluderen dan dat de New 

Public Management-theoriëen niet kloppen. De opvatting dat de ‘ondernemende 
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ambtenaar’ zich door concurrentie ondergeschikt maakt aan het bestuurlijk deel van de 

uitvoerende macht of aan de collectieve belangen kunnen wij gerust falsifiëren. De 

ambtelijke macht heeft eigenbelangen die lang niet altijd ‘in lijn staan’ met de collectieve 

belangen. Ambtenaren concurreren uit eigen belang en dienen daarmee lang niet altijd het 

collectief belang. Het New Public Management heeft niet geleid tot kleinere 

bureaucratieën, minder regulering en minder overheidsinterventies. Integendeel, de 

Nederlandse overheid die meer taken aan de markt heeft overgelaten, is verder gegroeid 

tot een groot, bureaucratisch monstrum. In 2012 werkte 6,03% van de totale 

beroepsbevolking bij de overheid (BZK, Publicatie Feiten en Cijfers, 2012). 

Al met al kan er niet anders geconstateerd worden dan dat er onvoldoende grip is op de 

bureaucratie en het probleem van een inefficiënte overheid alleen maar groter is 

geworden. De theorie van het New Public Management leidt niet tot kleinere en 

efficiëntere organisaties, maar vergroot de oncontroleerbaarheid van de Vierde Macht. 

 

2.6 Probleem met het juridisch construct 
Er zijn niet veel ambtenaren bereid hun autonomie (of baan) op te geven voor een 

efficiëntere overheid. Vanuit de machtspositie en de sterke rechtspositie van de 

individuele ambtenaar/werknemer waarbij ontslag (haast) niet mogelijk is, heeft elke 

ambtenaar/werknemer er een individueel belang bij om telkens opnieuw te 

onderhandelen over de organisatiespelregels. Dat gebeurt ook. Ambtenaren blijven vanuit 

hun eigenbelang discuteren over organisatieregels en procedures, maar uiteraard niet over 

hún autonomie en rechtspositie. Ook hebben ambtenaren geen behoefte om te discuteren 

over informatieverstrekking.
16

 

Door dit gegeven is er een oncontroleerbare Vierde Macht ontstaan. Er is dus sprake van 

een ontwerpfout. Er is, om in termen van het voorbeeld van een brug te spreken, sprake 

van ‘overload’. Net als bij het ontwerp van een brug blijkt bij nadere analyse dat het bij 

het ontwerp van de Grondwet mis is gegaan in één van de ontwerpstappen: in dit geval is 

het misgegaan bij de analyse van het probleem, met als gevolg dat het probleem zijn 

doorwerking heeft in het juridisch construct (de Grondwet). 

Het probleem is dat in de Grondwet de ambtelijke organisatie niet als Vierde Macht is 

onderkend en benoemd. Mede hierdoor is deze macht niet gedefinieerd, met als gevolg 

dat de Vierde Macht een onzichtbare oncontroleerbare grootheid geworden is. Het is dus 

de theorie van de Trias Politica die leidt tot een ontwerpfout. Er zijn geen drie maar vier 

machten. En deze machten moeten elkaar controleren. Dat betekent dat de theorie van de 

Trias Politica een aanpassing behoeft: 

De Trias Politica wordt de Quadra Politica. 

Met dit inzicht moet de bureaucratie als een Vierde Macht worden gezien naast de 

Wetgevende, de Uitvoerende en de Rechterlijke macht. Dit betekent dat de Vierde Macht 

juridisch benoemd moet worden en moet worden ingebed tussen de andere machten! Met 

deze inbedding kan de ambtenaar worden aangesproken op zijn handelen. Er moet dus 

via een ontwerpproces gekomen worden tot een ontwerp. Daarbij zal het juridisch 

ontwerp uiteindelijk wél moeten worden vastgesteld door wetgevende macht. 

                                              
16

  Volg hierover de discussies over het wetsvoorstel open overheid en zie waar de bezwaren vandaan  

komen. 
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2.7 De wil van de wetgevende macht en de ontwerpopdracht 
De ‘Vierde Macht’ is één van de kernbegrippen van de Nederlandse bestuurskunde 

geworden en heeft inmiddels een sterke normatieve lading gekregen. De term verwijst 

naar het ambtelijke systeem in de uitvoerende macht, waarbij de (te grote) ambtelijke 

macht als ongewenst wordt gekwalificeerd:  

“Een aanduiding van een staatsrechtelijk ongewenste situatie, die van een overmatige, 

ongecontroleerde machtsuitoefening door ambtenaren.”(Bovens, 2000, p. 4).  

Uit onze analyses blijkt dat ambtelijke organisaties niet vanzelf ‘van binnenuit’ 

veranderen in efficiëntere organisaties en dat ambtelijke organisaties immuun lijken voor 

veranderprocessen. Dit betekent dat als men tot efficiëntere organisaties wil komen de 

interventies van buitenaf moeten worden opgelegd. Onzes inziens is dat een taak voor het 

gekozen gezag, de Wetgevende macht. Tot dit inzicht is ook de Tweede Kamer gekomen. 

Dit blijkt o.a. uit de discussie rondom de rechtspositie van ambtenaren: 

“De Tweede Kamer heeft dinsdag 4 februari 2014 ingestemd met het wetsvoorstel van 

de Kamerleden Van Hijum (CDA) en Van Weyenberg (D66) om de ambtelijke 

rechtspositie af te schaffen. In 2010 werd dit wetsvoorstel ingediend. De indieners 

willen de aparte rechtsbescherming die ambtenaren nu nog hebben, afschaffen. 

Ambtenaren krijgen dan dezelfde rechtspositie als andere werknemers. CNV Publieke 

Zaak heeft een ‘position paper’ opgesteld met daarin de argumenten waarom het 

wetsontwerp slecht is. CNV Publieke Zaak heeft nog een beroep op de Kamer gedaan 

niet te stemmen over het wetsontwerp. Ook is er nog een brief gestuurd naar minister 

Plasterk met het verzoek te overleggen over de ambtelijke rechtspositie. Tevergeefs. 

De Tweede Kamer heeft nu de positie van ambtenaren eenzijdig verslechterd. De 

bonden hebben hierover niet kunnen overleggen met de minister” (CNV publieke 

zaak, geen datum). 

Eerder zagen we dat het ambtenaarschap een staatsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke 

component in zich heeft en we zagen dat de ambtenaren een aparte status hebben om hen 

te beschermen tegen politieke willekeur. Het bovenstaande citaat laat de dubbele positie 

van ambtenaren duidelijk zien. Met de huidige maatschappelijke en politieke inzichten 

zijn deze twee componenten twee zijden van dezelfde medaille. In hun rapport Naar een 

overheid en ambtenarenstatus nieuwe stijl beschouwen Van der Meer, Van den Berg en 

Dijkstra het wetsontwerp als volgt:  

“Het wetsontwerp heeft derhalve een negatieve invalshoek: de afschaffing van de 

publiekrechtelijke regeling van aanstelling/ ontslag en het stelsel van rechts-

bescherming. De positieve regeling van belangrijke dimensies van het ambte-

narenschap wordt achterwege gelaten. Iets wat juist wel zeer gewenst zou zijn 

geweest, zoals dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk met de invoering van de 

Constitutional Reform and Governance Act het geval is geweest. In het Verenigd 

Koninkrijk wordt hierdoor het accent gelegd op wat men inhoudelijk met het 

ambtenarenschap aan wil, waarmee de schijn van een anti-ambtenarenvoorstel wordt 

vermeden” (Van der Meer, Van den Berg en Dijkstra, 2011, p. 39). 

In hun slotbetoog stellen deze auteurs: 

“In de discussies tot dusver is het idee over de rol en functie die ambtenaren in het 

overheidsbestel hebben te vervullen, ontbreekt. Menig recente voorstander van de 
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afschaffing van de ambtelijke status laat aspecten als de publiekrechtelijke codes op 

het gebied van integriteit, anticorruptie en politiek ambtelijke omgang vrijwel 

onbesproken. In het beste geval komen ze marginaal aan bod. Die onderwerpen 

worden afgedaan als gemakkelijk te verwerken problemen, terwijl de aanvaarding 

van het voorstel bijvoorbeeld het risico op willekeur van politieke bestuurders en 

managers vergroot. Van de publiekrechtelijke ambtenarenstatus gaat een 

(preventieve) bescherming voor een onafhankelijk ambtenarenapparaat uit. Die 

bescherming is in de context van de democratische rechtstaat meer dan noodzakelijk”
 

(Van der Meer, Van den Berg en Dijkstra, 2011, p. 42). 

Door deze discussie heeft het er lange tijd om gehangen of deze wet zou worden 

aangenomen. Van der Meer, Van den Berg en Dijkstra zeggen over deze discussie het 

volgende:  

“We hebben eerder een onderscheid gemaakt tussen politieke, management en 

(vooral) academische arbeidsrechtelijke voorstanders van harmonisering. In de 

recente politieke voorstellen, die in een langer lopende traditie passen is eigenlijk niet 

de modernisering van het ambtenarenschap het hoofdargument maar de versoepeling 

van het ontslagrecht van ambtenaren”
 
(Van der Meer, Van den Berg en Dijkstra, 2011, 

p. 40).
 

Na twee jaar discussie heeft de Eerste Kamer Op 8 november 2016 de ‘Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren’ vastgesteld.  

“Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren  

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Keijzer 

(CDA) wijzigt de Ambtenarenwet en een aantal andere wetten. De initiatiefnemers 

beogen een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren 

en werknemers in de private sector tot stand te brengen. Uitgangspunt daarbij is, dat de 

arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk moeten zijn aan de 

verhoudingen in het private bedrijfsleven, met uitzondering van die gevallen waarin er 

zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Alleen in dat geval worden de 

voor ambtenaren afwijkende bepalingen gehandhaafd” (Eerste Kamer der Staten 

Generaal, 2016). 

De winnaars van het debat vinden de staatrechtelijke kant van het ambtenaarschap 

minder belangrijk en zien de ambtenaar min of meer als een gewone werknemer. Er 

zouden volgens hen nauwelijks nadelen zijn maar wel veel voordelen. Zo zou het 

makkelijker moeten worden voor werknemers uit de private sector om over te stappen 

naar de overheid en vice versa, maar de belangrijkste reden die is aangevoerd is dat het 

schrappen van de speciale positie zou leiden tot minder bureaucratie. Dit laatste valt nog 

maar te bezien. Uit de speltheoretische analyses die wij hieronder zulen presenteren, 

blijkt dat niet zozeer de rechtspositie de strijd om de kennis en de informatie bepaalt, 

maar het gegeven dat ambtenaren geen informatie over hun productie hoeven vrij te 

geven. Met het aannemen van de wet poogt de wetgever iets te doen tegen de steeds 

verder groeiende bureaucratisering, maar onzes inziens begrijpen de voorstanders de 

mechanismen van de bureaucratische organisaties onvoldoende. Dit blijkt uit de zinsnede 

uit het bovenstaande citaat: 



54 

 

“…dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk moeten zijn aan de 

verhoudingen in het private bedrijfsleven, met uitzondering van die gevallen waarin er 

zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.” 

Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn, wordt de arbeidsverhouding niet omgezet 

in een arbeidsovereenkomst en blijft de ambtenarenstatus behouden. Hierbij moet men 

denken aan de rechtsposities van onder andere de rechterlijke macht, politieambtenaren 

en militairen. Onzes inziens is deze tweedeling echter politiek/ normatief bepaald en 

onvoldoende (wetenschappelijk) onderbouwd. Kennelijk vinden zowel de voorstanders 

als de tegenstanders dat de staatsrechtelijke component van het ambtenaarschap in deze 

ambtelijke organisaties zo zwaar weegt, dat daar de ambtelijke status moet blijven 

bestaan. Waarom daar wel en elders niet, blijft onduidelijk. 

Geconstateerd kan worden dat de wetgevende macht de politieke wil heeft om ‘het 

probleem’ van de Vierde Macht ‘aan te pakken’, maar is er nog onvoldoende inzicht hoe 

dat zou moeten. Daarom is er ook bij de wetgevende macht sprake van pragmatisme 

(Werkt het? Prima! Werkt het niet? Zoek een andere oplossing). Het dilemma 

werknemer/ ambtenaar als personele unie blijft dus op de politieke agenda staan. De 

verandering van de ambtelijke status is dus onderdeel van een trial and error aanpak om 

te komen tot een ‘oplossing’ van het probleem van de Vierde Macht. Met de constatering 

dat er een politieke wil is, ligt de weg vrij om te komen tot een prescriptief ontwerp voor 

de Vierde Macht. 

Dát beschouwen wij als de ontwerp opdracht: 

Maak een prescriptief ontwerp voor ambtelijke organisaties, dat de politiek-bestuurlijke 

organen in staat stelt deze organisaties te beheersen. 

 

2.8 Een eerste programma van eisen 
De belangrijkste eis die dus aan een ontwerp voor de ambtelijke organisatie gesteld moet 

worden, is dat de ontworpen organisatie door de gekozen bestuurders daadwerkelijk 

bestuurd en gecontroleerd kan worden.  

Om een dergelijk ontwerp te kunnen realiseren is behoefte aan een theorie die kan 

voorspellen hoe mensen in organisaties zich gedragen en hoe dat gedrag dan beheerst kan 

worden. Het ontwerpen van een sociaal systeem vraagt met andere woorden om een 

theoretisch en filosofisch fundament dat wij sociaal determinisme noemen. In Deel II 

proberen wij dat fundament te leggen. 

Met behulp van de theorie van Deel II ontwikkelen we in Deel III een diagnose van de 

hierboven omschreven problemen van de ambtelijke organisatie. Dat resulteert in een 

nadere uitwerking van het program van eisen waaraan een nieuw ontwerp moet voldoen. 

Dat brengt ons dan tot een model (Deel IV) en vervolgens een ontwerp (Deel V). In Deel 

VI tenslotte laten we zien hoe het ontwerp in de gemeente Boxmeer is vastgelegd in een 

reeks juridische documenten waardoor het ontwerp de status van een ‘construct’ heeft 

gekregen. We gaan daar ook in op de implicaties van ons ontwerp voor het 

ambtenaarschap.  

  



55 

 

 

 

Deel II: Theorie 
 

 

 

 De theorie van het sociaal determinisme 
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3 De theorie van het sociaal determinisme 
 

3.1 Inleiding 
Toen wij enkele jaren geleden begonnen de bureaucratische organisatie van Boxmeer als 

‘sociaal systeem’ te ontwerpen, waren we eigenlijk alleen bekend met het Taylorisme en 

de Moderne Sociotechniek. Beide systeembenaderingen zijn typische (technische) 

ingenieursbenaderingen, die tot doel hebben productieorganisaties te ontwerpen. Het 

Taylorisme wordt veelal als verwerpelijk systeem gezien omdat het mensen 

ondergeschikt maakt aan het productiesysteem en de Moderne Sociotechniek is bekend 

geworden om zijn ‘zelfsturende teams’. Hoewel deze theorie wel aanhang kreeg, moet 

geconcludeerd worden dat sommige zelfsturende teams wél werkten en andere niet. 

Waarom dat is, is (nog) niet bekend, maar volgens veel gammawetenschappers komt dat 

doordat de mens een vrije wil heeft. Daarom richten veel gammawetenschappers zich op 

de vraag ‘Waarom doet iemand dat?’ en niet op de vraag ‘Hoe ontwerpt men een 

organisatie?’ De gammawetenschappen werken derhalve vanuit een wetenschapsfilosofie 

die geduid wordt met emergentisme. Emergentisme
17

 stelt dat er dingen ontstaan of 

opkomen die van te voren niet te voorspellen zijn. Zo ook het gedrag van de mens die 

met zijn vrije wil steeds dingen bedenkt die niet van te voren te bedenken zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan het internet waarvan dertig jaar geleden nog niemand kon bedenken dat 

het ging bestaan. Er ontstaat iets waarvan niemand de eigenschappen van te voren kan 

weten. Emergentisme verschaft dus een belangrijke filosofische basis aan veel 

sociaalwetenschappelijk onderzoek, maar het kan niet als filosofische basis dienen voor 

een bruikbare ontwerptheorie omdat voor een ontwerp deterministische kennis nodig is; 

de werking van het ontwerp moet immers voorspeld kunnen worden. Als de Vierde 

Macht als sociaal systeem ontwerpen moet worden, dan impliceert dat een 

deterministische filosofie.  

De zoektocht naar een bruikbare ontwerptheorie begint dan ook met de vraag: ‘Bestaat er 

zoiets als sociaal determinisme?’ Als het antwoord hierop ja is, dan wil dat zeggen dat het 

sociaal gedrag van mensen voorspelbaar is. Dit staat op gespannen voet met de 

basisgedachte van veel gammawetenschappers en emergentisten, die stellen dat zoiets als 

sociaal determinisme niet bestaat vanwege de handelingsvrijheid (vrije wil) van de mens 

(Van Aken, 2012). Het ontwerpen van sociaal gedrag van mensen staat dus op gespannen 

voet met deze basisgedachte.  

 

3.2 De speltheorie als basis voor sociaal determinisme 
Uit het onderzoek van Anderson (2008), waarbij meer dan 600 mensen gedurende acht 

jaar stelselmatig in een bepaalde situatie hetzelfde gedrag vertoonden, valt echter af te 

leiden dat sociaal determinisme wel degelijk bestaat. Deze conclusie is van groot belang 

omdat daardoor causale verbanden gelegd kunnen worden in het sociaal gedrag van 

mensen. Door oorzaak en gevolg van sociaal gedrag op reductionistische wijze te 

beschrijven wordt het mogelijk om een sociaal systeem te ontwerpen. Zo’n sociaal 

systeem kán een productiesysteem zijn, maar dat hoeft niet. De methode om het sociaal 

                                              
17

 Emerge: Latijn voor opkomen of verschijnen. 
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gedrag van mensen reductionistisch te beschrijven wordt speltheorie genoemd.
18

 

 

3.2.1 Het sociaal gedrag van mensen is voorspelbaar, de sociale situatie 

bepaalt het gedrag 
Anderson heeft over een periode van acht jaar het gedrag van overheidsmanagers 

onderzocht. In deze periode werden telkens opnieuw negen overheidsmanagers bij elkaar 

gebracht die moesten onderhandelden over hun budget. In de totale periode zijn er een 

zeventigtal verschillende onderhandelingen geweest, waarbij er telkens negen nieuwe 

onderhandelaars aan tafel zaten. In totaal is het gedrag van meer dan 600 verschillende 

mensen onderzocht. Zijn onderzoeksresultaten lieten zien dat van al van deze mensen 

93% jokte: zij vroegen meer budget dan dat ze strikt genomen nodig hadden. Het blijkt 

dat verreweg de meeste mensen in een dergelijke spelsituatie jokken. Honderden mensen 

vertoonden hetzelfde gedrag! 

Dit gedrag is stelselmatig en zonder aanziens des persoons. Over een lange periode wordt 

gemeten dat de meeste mensen hetzelfde gedrag vertonen. Daarmee laat dit onderzoek 

zien dat het sociaal gedrag van de meeste mensen die zich in een bepaalde spelsituatie 

bevinden voorspelbaar blijkt te zijn. Anderson verklaarde het voorspelbare sociale gedrag 

in zijn onderzoek aan de hand van het prisonersdilemma. Hij ging in zijn onderzoek 

daarbij niet verder in op de speltheorie, maar duidelijk werd dat met de speltheorie 

sociaal gedrag berekend en daarmee voorspeld kan worden. Met de speltheorie start de 

zoektocht naar een bruikbare ontwerptheorie. 

 

3.2.2 De dominante strategie en het Nash-evenwicht als basis voor sociaal 

determinisme 
Door met de speltheorie ‘in de hand’ naar de sociale werkelijkheid kijken, wordt 

zichtbaar dat er zeer veel sociaal-technische systemen zijn die op grond van (soms 

onuitgesproken) spelregels blijven voortbestaan. Zo blijven we in Nederland door de 

eeuwen heen Nederlands spreken, blijven we er rechts rijden, meten we afstanden in het 

metrisch stelsel, gebruiken we het Latijnse alfabet, gebruiken we een qwerty-toetsenbord 

of gebruiken we www op het internet. Vaak hebben we niet eens in de gaten waarom dat 

gebeurt, we doen het met zijn allen nu eenmaal zo en stellen er verder geen vragen bij. 

Sterker nog: we maken hier met elkaar afspraken over en plannen zo ons leven. Het 

sociaal gedrag van mensen wordt dus in hoge mate bepaald door spelregels die (vaak 

onbewust) gemaakt zijn in de sociale omgeving. 

Sociaal gedrag kan reductionistisch worden beschreven door gebruik te maken van de 

speltheorie. De speltheorie is een modellerende wetenschap die inzicht geeft in sociale 

interacties. Het interessante aan de speltheorie is dat het sociaal gedrag van mensen 

beschreven kan worden met behulp van twee fenomenen: 

                                              
18

  Andere theorieën over informatie-asymmetrie die ook een sociaal-deterministische grondslag hebben 

zijn onder meer de economische theorie van transactiekosten (Williamson 1975, 1979, 1981) en 

contract theorie en principal-agency theorie (Jensen en Meckling 1976; Hart en Grossman 1983; Hart 

1983). In deze dissertatie is gekozen voor speltheorie omdat deze theorie het sociaal-deterministisch 

perspectief op de meest eenvoudige wijze toepast op informatie asymmetrie en gerelateerde 

vraagstukken.  
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1. de dominante strategie; 

2. het Nash-evenwicht.  

Een dominante strategie kan gedefinieerd worden als: 

Een dominante strategie is de beste beslissing die een individu in een bepaalde 

spelsituatie neemt in relatie tot de verwachte beslissing die anderen kiezen in dezelfde 

spelsituatie. 

De keuze van de dominante strategie wordt bepaald door de verwachte opbrengst en 

kosten die het individu denkt te gaan krijgen. Dit lijkt ingewikkeld maar dit laat zich met 

een praktijkvoorbeeld snel uitleggen:  

Stel dat u met de auto de weg opgaat. U moet beslissen of u aan de rechter- of de 

linkerkant van de weg gaat rijden. Aangezien u in Nederland woont, verwacht u dat de 

andere weggebruikers rechts rijden en daarom gaat u ook rechts rijden. In 

speltheoretische termen: omdat de verwachte strategie van de anderen in deze spelsituatie 

rechts rijden is, beslist u om ook rechts te gaan rijden. In speltheoretische termen kiest u 

de strategie ‘rechts rijden’. Als u immers ervoor kiest om links te gaan rijden, dan schat u 

in dat dit u uw auto en misschien wel uw leven gaat kosten. Deze beslissing, die u 

overigens persoonlijk en in vrije wil neemt, kan speltheoretisch worden gemodelleerd: 

Het krijgen van een ongeluk kan wiskundig gewaardeerd worden met -1, terwijl het niet 

krijgen van een ongeluk met 1 gewaardeerd kan worden. Aangezien 1 meer is dan -1 

kiest u voor de collectieve afspraak en gaat u rechts rijden. De asterisk in de matrix geeft 

de beste ‘pay off’ weer. Deze beste ‘pay off’ leidt tot de beslissing ‘rechts’. Uw afweging 

is in figuur 3.1 weergegeven.  

persoonlijke beslissingsmatrix 

Strategie Collectief (rechts) Individueel (links) 

Opbrengst 1* -1 

Figuur 3.1. De persoonlijke beslissingsmatrix; maak ik mij ondergeschikt aan de collectieve afspraak en 

kies ik de ‘collectieve’ strategie of ga ik ‘mijn eigen ding doen’ en kies ik de ‘individuele’ strategie? 

 

Ieder mens kiest dus als dominante strategie ‘rechts rijden’. ‘Links rijden’ is de 

gedomineerde strategie. Nu is het zo dat niet alleen u de beslissing neemt om rechts te 

gaan rijden. Alle anderen kiezen immers om dezelfde reden dezelfde strategie. Dit gedrag 

is dus voorspelbaar en (soms onbewuste) spelregels vormen de basis van wat wij het 

sociaal determinisme hebben genoemd. Iedereen kiest dus een dominante strategie en als 

iedereen eenmaal zijn beste strategie gekozen heeft kan niemand meer van strategie 

wijzigen. Het was de Amerikaanse wiskundige John Forbes Nash die dit fenomeen 

wiskundig heeft bewezen en daar in 1994 een Nobelprijs voor kreeg. Als gevolg van het 

fenomeen ‘dominante strategieën’ ontstaan er zogenoemde Nash-evenwichten. Een Nash-

evenwicht kan gedefinieerd worden als: 

Een toestand in een (sociale spel)situatie waarin alle spelers, gegeven een mogelijke 

opbrengst of verlies, een strategie hebben gekozen en waarbij geen enkele speler zijn 

resultaat kan verbeteren, door eenzijdig van strategie te wisselen. 

Anders gezegd: in een Nash-evenwicht hebben een individu en alle andere spelers elk 
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een strategie gekozen en het individu kan vervolgens niet meer van zijn strategie 

afwijken zonder zichzelf te benadelen. 

De pay-off van de beslissingsmatrix van figuur 3.1 geldt dus voor alle bestuurders. De 

strategische keuzes voor de strategieën rechts en links rijden van twee bestuurders 

kunnen in één matrix worden geplaatst. Dit leidt tot de symmetrische pay-off-matrix, 

zoals die is weergegeven in figuur 3.2. 

“pay-off-

matrix” 
bestuurder 2 

bestuurder 1 

strategie rechts links 

rechts   1*, 1* -1 , -1 

links -1 , -1    1*, 1* 

3.2 Het coördinatiespel: verkeer. Er zijn twee (pure) Nash-evenwichten: rechts rijden en links rijden. 

 

In  de figuur is verongelukken gewaardeerd met -1, en niet verongelukken met 1. In deze 

matrix is te zien dat alle bestuurders rechts gaan rijden of links gaan rijden (de asterisken 

in het kwadrant linksboven en rechtsonder zijn de combinaties van de beste pay-offs van 

de beide spelers. Deze twee combinaties van de beste strategieën zijn de twee Nash-

evenwichten
19

). 

In Groot-Brittannië rijdt iedereen aan de linkerkant; op het continent rijdt iedereen rechts. 

Als een bestuurder hier geen kennis van heeft, is de kans 50-50 dat hij aan de goede kant 

van de weg gaat rijden. Omdat nieuwkomers erg snel kennis nemen van het sociaal 

systeem, komen er geen ongelukken. Met behulp van het Nash-evenwicht kunnen we dit 

voorspellen. Dit kan niet alleen in het verkeer. Met behulp van een Nash-evenwicht 

kunnen voorspellingen gedaan worden over hoe mensen zich zullen gaan gedragen in 

allerlei situaties. Dit lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Omdat ‘iedereen’ dezelfde 

strategie kiest, kunnen we voorspellen dat: 

 In de toekomst op 25 december Kerstmis wordt gevierd. 

 In de toekomst men in Engeland Engels praat. 

 In de toekomst men in de V.S. met dollars betaald. 

 Er volgende week dinsdag een B en W vergadering is. 

 De bouwvakvakantie begint op…. 

In al deze (spel)situaties kiezen mensen dezelfde strategie en met behulp van de Nash-

evenwichten kan toekomstig sociaal gedrag worden voorspeld. Dit is de basis van het, 

door ons zo genoemde, sociaal determinisme. Het sociaal determinisme vormt de basis 

van de speltheorie en nog veel belangrijker: met de speltheorie kan het sociaal gedrag van 

mensen op reductionistische grondslag worden berekend. Met andere woorden: als de 

context van een spelsituatie bekend is, dan kan het toekomstige gedrag mathematisch 

worden voorspeld. 

 

                                              
19

  Bij verdere bestudering van de speltheorie blijkt dat twee pure Nash-evenwichten. Er is ook een 

gemengd evenwicht, maar in dit boek gaan we niet verder in op deze speltheoretische variant. M.a.w. 

gemengde evenwichten worden niet behandeld. 
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3.2.3 Er is vrije wil én determinisme 
Niet sociaal determinisme maar de vrije wil is hét filosofisch uitgangspunt van de 

westerse mens. Het fenomeen ‘vrije wil’ kwam onder ander tot uitdrukking toen in de 

jaren vijftig de instant-taartmixen werden geïntroduceerd. Bij deze instant-taartmixen 

hoefde ‘de huisvrouw’ alleen nog maar wat water toe te voegen en het deeg was klaar om 

in de oven gezet te worden. ‘Hartstikke handig en dus een goed verkoopbaar product!’ 

redeneerden de fabrikanten. De werkelijkheid was echter weerbarstig. Hoewel deze 

producten zeer arbeidsextensief en gebruiksvriendelijk waren, gebruikten en kochten 

huisvrouwen ze nauwelijks. De mensen hadden kennelijk een vrije wil en kochten niet 

zomaar het rationeel gemakkelijkst te maken product. Psycholoog en marketeer Ernest 

Dichter speculeerde dat het weglaten van sommige ingrediënten hiervan de oorzaak was 

en suggereerde het recept te veranderen. In plaats van kant-en-klaar gedroogde eieren, 

melk en olie in de mixen te verwerken werden deze ingrediënten weggelaten en moest 

men deze ingrediënten voortaan zelf toevoegen. Na deze veranderingen begon de 

verkoop te lopen (Packard, 1957 en 1980). Er werd een deterministische ontdekking 

gedaan: áls mensen zelf ingrediënten moeten toevoegen, dán verkoopt het product wél. 

Kennelijk kan het menselijk brein ‘misleid’ worden. 

 

3.2.4 Beslistheorie 
In boek van MacLean A triune concept of the brain and behavior (1990) is te lezen dat 

heel veel van het ‘irrationele’ gedrag van de mens verklaard kan worden door in te zien 

dat het menselijk brein als gevolg van de evolutie verschillende delen kent. Ieder deel 

neemt afzonderlijke beslissingen en beïnvloedt de andere delen. MacLean ontwikkelde 

het drielagenmodel van het brein (de theorie van de ‘triune brain’) in 1973. 

Figuur 3.3. Het model van ‘the triune brain’ ( MacLean, 1973). 

 

Dit model onderscheidt het neuraal chassis (het reptielenbrein) dat verantwoordelijk is 

voor de basisfuncties zoals hartslag en ademen, het middenbrein (het limbische gebied), 

dat verantwoordelijk is voor handelen en emoties en de neocortex, die verantwoordelijk 

 Prioriteit I: het neuraal chassis (reptielenbrein)  
Het oudste en meest kritische deel van de hersenen om te 
overleven, is de basale ganglia. Het reptielenbrein werkt 
snel en eenvoudig en heeft zorg voor de basisfuncties als 
hartslag, eten, drinken, ademen en reproductie. Wanneer 
dingen lastig worden, neemt dit deel besluitvorming van 
de hogere hersendelen over.  
Prioriteit II: het limbische systeem  
Het limbisch systeem bestaat uit het septum, amygdala, 
hypothalamus, hippocampal complex en cingularis cortex 
en is verantwoordelijk voor emoties. Dit deel van het brein 
werkt sneller dan de neocortex. Zo kan iemand meteen 
boos worden en dan later denken: ‘Dat was niet zo slim’. 
Prioriteit III: de neocortex 
De neocortex wordt geässocieerd met functies zoals taal, 
abstractie, planning en logische gedachte. Dit is het 
nieuwste deel van de hersenen en zorgt ervoor dat 
mensen telefoons, wegen en kerncentrales kunnen 
maken. De neocortex is het traagste deel van de 
hersenen en als de mens onder grote stress komt, nemen 
andere, meer ‘primitieve’ delen van de hersenen de 
besluitvorming over. 
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zou zijn voor de ‘hogere’ hersenfuncties zoals denken (figuur 3.3). 

Modern neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat de hersenen aanzienlijk 

complexer in elkaar zitten dan dit (reductionistische) model beschrijft, maar het model 

blijkt nuttig omdat het de notie bevat dat mensen vanuit verschillende prioriteiten en met 

verschillende snelheden prioriteiten bepalen en op grond daarvan beslissingen nemen.  

Als we naar het model van de triune brain kijken dan zien we dat de ‘beslissende’ mens 

‘van binnenuit’ prioriteert:  

1. Het neurale chassis beslist over de interne processen als hartslag, ademhalen, 

zweten en bloeddruk. Het neurale chassis is het ‘interne basissysteem’ dat de mens 

in staat stelt om te leven. Dit systeem neemt autonome beslissingen of iemand nou 

wil of niet, dit is deterministisch bepaald. 

2. Het limbisch systeem is het systeem dat snel beslissingen neemt. Het limbisch 

gebied is een ‘naar buiten gericht systeem’. Vanuit waarnemingen uit de omgeving 

neemt het ‘op gevoel’ instinctief beslissingen. Niet denken maar doen is het devies. 

Het limbisch gebied neemt de directe beslissingen (op basis van gevoel en emotie). 

3. De neocortex is het systeem dat ‘berekende’ beslissingen neemt. Nadat alle 

waarnemingen zijn ‘binnengekomen’ kan de neocortex ‘het allemaal nog eens 

overdenken’. Hier zit dus het rationele denken. De neocortex neemt dus de indirecte 

beslissingen. 

Postma heeft het model van de drie-eenheid hersenen in 2009 verder uitgewerkt met 

behulp van inzichten uit de (neuro)psychologie en beschrijft het brein vanuit vier 

gezichtspunten: 

1. als biologisch orgaan;  

2. als bouwdoos uit de evolutie;   

3. als een supercomputer; 

4. als de poortwachter, die bepaalt wat erin en eruit gaat.  

Vanuit deze vier invalshoeken wordt duidelijk waarom mensen soms ogenschijnlijk 

irrationele beslissingen nemen. Hij komt met een min of meer gelijkluidende theorie als 

MacLean, die laat zien hoe het nemen van beslissingen en het bepalen van nut wordt 

beïnvloed door de ‘strijd’ tussen het onderbewuste en de ratio. Hij stelt dat de mensheid 

steeds meer kennis heeft van de hersenen en dat uit deze kennis blijkt dat het limbisch 

gebied eerst de beslissing neemt en dat de neocortex de argumenten er achteraf bij 

bedenkt. Zo komt het dat als aan een persoon wordt gevraagd waarom hij iets doet, deze 

zal antwoorden dat hij een rationele afweging heeft gemaakt. Op grond van deze rationele 

afweging heeft hij vervolgens besloten en gehandeld. Postma stelt echter dat de neocortex 

weliswaar dit antwoord geeft, maar dat in werkelijkheid het limbisch gebied de 

afwegingen maakt en het besluit neemt. Pas daarna zal de neocortex de rationele 

argumentatie geven. Heel vaak beslist de mens op zijn gevoel en achteraf stelt hij zich 

gerust door daar mooie redeneringen bij te bedenken. Het nemen van beslissingen kent 

een heldere voeding vanuit het middenbrein en de emotionele mens wint het van de 

denkende mens. Postma stelt dat de gedachte dat het middenbrein de beslissingen neemt, 

door neuropsychologisch onderzoek wordt ondersteund. 

 Je wéét dat je niet moet roken, maar je doet het toch. 

 Je wordt plots heel boos en achteraf denk je: ‘Dat was niet zo slim.’ 

 Je hebt zin om heel hard te rijden terwijl je weet dat dit niet verstandig is. 
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 Je weet dat je beter kunt samenwerken, maar je doet het niet. 

 Korte termijn wint het van lange termijn. 

 Emotie wint het van rede. 

Door deze ‘rationaliteit’ is gemakkelijk in te zien dat gedragsbeïnvloeding die ‘aangrijpt’ 

in het limbisch systeem veel sneller werkt en meer effect heeft dan rationeel 

beredeneerde argumenten, die in de neocortex aangrijpen. Op rationele gronden iemand 

op andere ‘gedachten’ brengen, gaat veel langzamer dan op emotionele gronden. Het is 

om deze reden dat ‘lik op stuk’-beleid veel beter werkt dan mensen overtuigen. 

Overtuigingen zullen derhalve ook in het limbisch systeem voelbaar moeten zijn. 

Het neurale chassis neemt autonome beslissingen. Daar komt geen vrije wil aan te pas. 

Regulering van ademhaling, hartslag, hormoonhuishouding zijn ‘lichaamseigen’. Ook 

ziek zijn is niet iets is wat uit vrije wil ‘tot iemand komt’ (de griep krijgen of een 

herseninfarct krijgen komt voort uit biologische factoren: ‘daar kan iemand niets aan 

doen’). Deze zaken zijn deterministisch bepaald. Over zaken waar de mens wél zelf over 

kan beslissen regeert het middenbrein, de ‘decision maker’ die afhankelijk van de situatie 

bepaalt of de waarde van de uitkomst van de beslissing groot of klein is. Het middenbrein 

werkt ‘lik op stuk’ en neemt direct en op emotionele gronden beslissingen terwijl de 

neocortex veel langzamer werkt en over complexe en lange termijn vraagstukken 

nadenkt.  

Volgens dit model zijn er drie beslissingssystemen: 

1. het neuraal chassis voor autonome beslissingen;  

2. het limbisch gebied voor de directe beslissingen (eerst doen dan denken); 

3. de neocortex voor de indirecte beslissingen. (eerst denken dan doen). 

persoonlijke beslissingsmatrix 

Soort beslissing autonoom Direct Indirect 

Waar? Neuraal chassis Middenbrein Neocortex 

Figuur 3.4. De persoonlijke beslissingsmatrix. Het middenbrein neemt direct snelle beslissingen. De 

neocortex volgt en neemt de indirecte doordachte beslissingen.  

 

Als het gaat om het nemen van beslissingen dan zijn de autonome beslissingen 

beslisingen die deterministisch zijn bepaald: ze horen nou eenmaal bij het menselijk 

lichaam. Of je moet ademhalen, eten, naar het toilet moet, moet transpireren of ziek bent, 

ligt niet écht binnen het bereik van het ‘keuzegebied’ van een individu. Daar waar het 

gaat om het nemen van bewuste beslissingen, neemt modelmatig gezien het middenbrein 

de snelle gevoelsmatige beslissingen en de neocortex de langzame berekende 

beslissingen. Daarbij wint het neurale chassis het van het middenbrein en het 

middenbrein het meestal van berekende beslissingen van de neocortex (Postma, 2009). 

Met andere woorden: de autonome beslissingen krijgen voorrang op de directe 

beslissingen van het gevoel en de directe beslissingen van het gevoel krijgen voorrang op 

de indirecte beslissingen van de rede. Deze laatste berekeningen komen pas aan bod als 

de beslissingen op het gevoel falen.  

Met het inzicht dat de neocortex pas begint te rekenen als de beslissingen op het gevoel 
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falen, komt het inzicht dat de grondslag van de beslistheorie moet aangepast worden. 

Simon stelt in 1955 dat de mens geen echte rationele beslissingen neemt omdat de 

werkelijkheid te ingewikkeld is. Hij doet dat op grond van ‘ingevingen’. Von Neumann 

en Morgenstern, de grondleggers van de speltheorie, nemen in 1953 als axioma aan dat 

een ‘decision-maker’ rationeel beslist. Een decision-maker wordt ook wel een speler 

genoemd. De decision theory gaat niet uit van de besluiten zoals die door de triune brain 

worden genomen, maar gaat uit van het theorema van het (verwachte) nut (Von Neumann 

en Morgenstern, 1953) en gaat uit van het axioma van de rationele nutsmaximalisatie. 

Deze beslistheorie met zijn logische, lineaire wiskundige meetschaal is dus verstoken van 

elke psychologische inhoud. Von Neumann en Morgenstern hadden het begrip nut nodig 

voor het wiskundig waarderen van spelsituaties. De moderne beslistheorie heeft dus een 

rationele wiskundige grondslag waarmee het nut als ‘pay-offs’ van keuzes die spelers in 

een spel maken, kan worden gewaardeerd. Ondanks deze nadruk op rationele afweging is 

het goed mogelijk om aansluiting te vinden met de inzichten vanuit de psychologie en 

neurologie over wat zich binnen het brein afspeelt. Het gegeven dat het middenbrein een 

soort meetlat heeft waarlangs het middenbrein de waarden van ‘nut’ kan meten, maakt dat 

het concept van nutsmaximalisatie eenvoudiger blijkt te zijn dan dat men in eerste 

instantie zou geloven. De beslissingen die mensen maken worden veelal vanuit het 

middenbrein gemaakt en de motivaties van mensen zijn met het naspelen van 

spelsituaties eenvoudiger op te sporen dan met ‘rationeel uitvragen’. Het blijkt dat de 

motieven uit het limbisch gebied vaak de reden van prioritering vormen en niet de 

woordelijke motivatie. ‘Rationeel’ en woordelijk gemaakte afspraken blijken, met prima 

argumenten overigens, niet gestand gedaan te worden. Het middenbrein, met zijn 

beperkte kennis, blijkt veel meer ‘lineair’ te werken dan de neocortex (zie ook Simon, 

1955). De gevolgen van dit inzicht zijn verstrekkend als we dit bezien vanuit rationele 

nutsmaximalisatie uit de speltheorie. Volgens de rationele nutsmaximalisatietheorie zijn 

de beslissingen die mensen nemen eigenlijk altijd te herleiden naar ‘wat levert het me op’ 

of ‘wat kost het mij’ (de pay-off).  

Hoewel de moderne beslistheorie verstoken is van elke psychologische inhoud, zien we 

desalniettemin dat het middenbrein langs ‘de meetlat van het gevoel’ op min of meer 

dezelfde wijze, zij het soms afwijkend, waarden aan een (verwachte) uitkomst geeft. Het 

middenbrein geeft immers waardes aan: 

 honger en dorst; 

 heb- en geldzucht; 

 behoefte aan status en aanzien; 

 behoefte aan veiligheid; 

 behoefde aan liefde; 

 behoefte aan vriendschap; 

 behoefte aan vrijheid, zeggenschap en macht; 

 en angst (voor straf). 

Vanuit deze behoefte prioriteert het middenbrein, bepaalt het de ‘waarden’ van ‘nut’ en 

neemt het vervolgens zijn beslissingen. Daarbij blijkt dat het middenbrein het ‘nut’ met 

verschillende grootheden zonder problemen langs één en dezelfde meetlat legt.  

Zo tonen onderzoeken van o.a. Norton, Ariely en Mochon aan dat het gevoel en de 

genegenheid voor het eigen product groter is
 
dan voor een ‘niet-eigen’ product (Norton, 
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Ariely en Mochon, 2012). Dit geldt voor taarten en boekenkasten tot aan beleidsstukken. 

Wanneer mensen producten zelf maken, komt men tot een overwaardering van zijn eigen 

creaties. Dit verschijnsel wordt, ter ere van de succesvolle Zweedse fabrikant, het IKEA-

effect genoemd. Bij IKEA worden de producten meestal als zelfbouwpakketten geleverd 

en de klanten waarderen hun zelfgemaakte producten meer dan kant-en-klare producten. 

Men waardeert een meubel van IKEA dat men zelf gemonteerd heeft meer dan een 

meubel dat volledig geassembleerd wordt thuisbezorgd. Vanuit de rationaliteit is dit 

vreemd. Immers, door dingen zelf te maken is men méér tijd en arbeid en kwijt. 

Zowel Daniel Mochon, Dan Ariely, Ernest Dichter als IKEA laten echter zien dat ‘de 

vrije wil’ van de mens beïnvloedbaar is en in sommige situaties is de ‘vrije wil’ van de 

mens niet helemaal zo ‘vrij’. Als we het voorbeeld van de taartmixen nogmaals 

beschouwen dan blijkt dat het middenbrein ‘zelfdoen’ verkiest boven ‘tijdbesparen’. Het 

middenbrein associeert ‘zelfdoen’ met ‘zelfwaardering’ en koppelt en waardeert zonder 

moeite verschillende (fysische) grootheden aan elkaar.  

Dit komt niet overeen met de rationele nutsmaximalisatietheorie van Von Neumann en 

Morgenstern die ‘nut’ als een een-dimensionale grootheid ziet. Als er vanuit de rationele 

nutsmaximalisatietheorie wordt geredeneerd, dan zou het brein (neocortex) rationeel 

rekenen en moeten beslissen: ‘Door allerlei ingrediënten zelf toe te moeten voegen, ben 

ik méér tijd, arbeid en kosten kwijt.’ Het IKEA-effect laat echter zien dat het middenbrein 

‘zelfwaardering’ emotioneel gezien een hogere ‘pay-off’ voor ‘nut’ geeft dan het rationele 

‘tijdbesparen’. Ariely e.a. tonen keer op keer aan dat de waarden die het middenbrein aan 

‘nut’ geeft lang niet altijd de zelfde fysische grootheid kennen. De grootheden van 

verschillende ‘waarden’ zijn dus verschillend en kunnen letterlijk gezien worden als 

appels en peren. Dit betekent dat als een beslissing tussen twee emotionele waarden moet 

worden genomen de uitkomst onvoorspelbaar wordt. Deze waarden kunnen niet altijd 

lineair opgeteld en afgetrokken worden en het rationele optellen van deze waarden heeft 

geen zin. Het middenbrein beslist direct over emotionele en ‘gevoelsmatige’ zaken maar 

kent binnen dit beslisgebied geen duidelijke prioriteringen (soms heb je zin in een appel 

en soms niet). 

Wanneer we kijken echter naar de afweging die het middenbrein maakt in verhouding tot 

de neocortex dan zien we wél een duidelijke prioritering. Als we kijken naar de aankoop 

van taartmixen dan vindt het middenbrein de grootheid ‘zelfwaardering’ (emotie) 

kennelijk van een grotere waarde dan de rationele ‘tijdbesparing’ (berekening). Ook 

weten we van verstokte rokers dat zij de grootheid ‘nu een sigaretje opsteken’ (gevoel) 

van een grotere waarde achten dan het ‘rationele lang en gezond leven’ (berekening). 

Voorzichtigheid is geboden, maar als we hier weet van hebben dan kunnen we de 

psychologische waarden van nut met zijn verschillende (fysische) grootheden op één 

mathematische meetlat krijgen. Emotionele waarden hebben een hoger nut dan rationele 

waarden en directe beslissingen gaan vóór indirecte beslissingen. Met dit model als basis 

is de speltheorie met zijn (verwachte) nuttheorie dan een geweldig instrument om 

toekomstige beslissingen van mensen deterministisch te voorspellen. De speltheorie 

maakt dat als de (spel)situatie van mensen bekend is, het sociaal gedrag van mensen in 

hoge mate voorspelbaar is. Dit vormt zo de basis voor het sociaal determinisme. 

 

3.2.5 Het vertrouwensdilemma 
Anderson verklaarde het voorspelbare sociale gedrag in zijn onderzoek aan de hand van 
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het prisonersdilemma. Reden voor ons om het tv-spel The Golden Balls, waarin het 

speltheoretisch begrip ‘prisoners dilemma’ een belangrijke rol speelt, nader te bestuderen. 

The Golden Balls was een Britse televisieshow die gepresenteerd werd door Jasper 

Carrott. Het programma werd uitgezonden op het ITV-netwerk vanaf 18 juni 2007 tot 18 

december 2009. In de finale van dit programma bleven telkens twee kandidaten over die 

ieder twee gouden ballen hadden. In een van deze ballen stond het woord ‘split’, in de 

ander het woord ‘steal’. De kandidaten kenden de inhoud van de ballen, maar mochten 

die niet aan elkaar laten zien. Ze mochten uitgebreid met elkaar overleggen en moesten 

na dit overleg één van de ballen pakken en de inhoud tonen. Dit kon dus ‘split’ of ‘steal’ 

zijn.  

Figuur 3.5. Een fragment uit het tv-programma The Golden Balls (voor bron figuur zie bronnenlijst). 

 

Als beide spelers de ‘split’-bal kozen, deelden ze het prijzengeld. Als een van de spelers 

‘split’ koos en de andere koos ‘steal’, dan kreeg degene die ‘steal’ koos het totale 

prijzengeld en degene die ‘split’ koos niets. Als beide spelers ‘steal’ kozen, kregen beiden 

niets. Zoals gezegd konden beide spelers elkaar van alles beloven maar de belofte werd 

pas later al dan niet ingelost. De spelers hadden geen keuze: ze moesten elkaar 

vertrouwen. In de speltheorie wordt er in zo’n situatie gesproken van een prisoners 

dilemma.
20

 (De benaming wordt meestal niet in het Nederlands vertaald (het dilemma 

van de gevangene). 

Het ‘prisoners dilemma’ is een bijzondere spelvorm.  gaat als volgt: 

Er is een bankoverval gepleegd. Twee gewapende mannen worden gepakt en het staat vast dat 

zij de daders zijn, maar het bewijs hiervoor ontbreekt. Ze worden apart in de cel gezet en 

kunnen niet met elkaar communiceren. De openbaar aanklager doet elke verdachte het 

volgende voorstel: 

Als jullie allebei blijven zwijgen kan ik jullie niet veel maken. Je krijgt dan alleen één jaar 

gevangenisstraf voor verboden wapenbezit. Als een van jullie bekent, is de zaak rond. Degene 

die bekent wordt vrijgesproken omdat hij zo goed heeft meegewerkt. Degene die niet bekent 

moet 25 jaar de gevangenis in. Als jullie allebei bekennen, krijgen jullie allebei vier jaar.  

Wat zal een gevangene doen? Een en ander wordt duidelijk in figuur 3.6. In de figuur is de 

persoonlijke beslissingsmatrix weergegeven. Er staat hoe de ‘ik-persoon’ redeneert: Als ik 

beken en hij zwijgt, ben ik vrij. Dat is beter dan vier jaar. Als ik beken en hij bekent ook, dan 

krijg ik vier jaar. Dat is ook beter dan 25 jaar. Ik kan dus altijd beter bekennen: ik beken, dan 

weet ik dat ik maximaal vier jaar moet brommen, maar ik ga niet voor 25 jaar van mijn leven 

                                              
20

  Waar Anderson ook naar verwijst. 
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achter de tralies zitten in het geval dat hij mij verraadt. En als hij zo stom is om te zwijgen 

kom ik er mooi vanaf en ben ik vrij. Bekennen is altijd beter. Dit wordt de dominante strategie 

genoemd. 

 
Figuur 3.6. De persoonlijke beslissingsmatrixvan één gevangene. 

 

Wanneer we echter de beslissingen van de twee gevangenen combineren, zien we het dilemma 

verschijnen. De essentie van het dilemma is dat het voor beide verdachten samen beter is te 

zwijgen, maar elke verdachte denkt alleen aan zijn eigen voordeel. Alleen samenwerken leidt 

tot de lichtere straf van één jaar maar dat is niet mogelijk; beide gevangenen zitten immers in 

een aparte kamer. Kan ik hem vertrouwen? Als ik zwijg, moet ik erop vertrouwen dat hij dat 

ook gaat doen. Maar als hij mij verraadt en bekent dan heb ik 25 jaar gevangenisstraf en hij is 

vrij. Het is snel te zien dat gebrek aan vertrouwen en rationeel gedrag leidt tot bekennen. Ieder 

krijgt vier jaar gevangenisstraf. Zie hier het dilemma van de gevangene! Een en ander wordt 

weergegeven in figuur 3.7. 

Pay off 

matrix 
hij zwijgt hij bekent 

ik zwijg ik krijg 1 jaar; hij krijgt 1 jaar ik krijg 25 jaar; hij krijgt 0 jaar 

ik beken ik krijg 0 jaar; hij krijgt 25 jaar ik krijg 4 jaar; hij krijgt 4 jaar 

Figuur 3.7. Uitbetalingsmatrix van het ‘prisoners dilemma’. 

 

Dit spel wordt een niet-coöperatief spel genoemd en kan mathematisch als matrix de volgende 

representatie krijgen: 

pay-off-matrix speler 2 

speler 1 

strategie zwijgen(collectief) bekennen(individueel) 

zwijgen 1, 1 25, 0* 

bekennen 0*, 25 4*, 4* 

Figuur 3.8. Pay off-matrix ‘prisoners dilemma’. 

 

Als we ‘bekennen’ beschrijven als een individuele strategie, waarin iemand zijn eigenbelang 

voorrang geeft boven het collectieve belang en als we ‘zwijgen’ beschrijven als een 

collectieve strategie, waarbij iemand het collectieve belang verkiest boven het eigenbelang, 

dan kan dit spel als volgt gemodelleerd worden. Voor beide spelers is bekennen de beste 

individuele strategie. Deze strategie leidt tot de beste individuele ‘pay-off’, voor het geval de 

ander de strategie zwijgen kiest (0<1) als ook als de ander bekennen kiest (4<25). In de figuur 

wordt deze betere pay-off aangeduid met een astriks (*). De figuur laat zien dat ‘bekennen’-

‘bekennen’ het Nash-evenwicht is. Deze strategische keuze leidt niet tot de beste collectieve 

oplossing. In tegendeel zelfs.  

Eenzelfde soort situatie doet zich in het spel The Golden Balls voor. Als we ‘steal’ 

beschrijven als een individuele strategie waarin iemand zijn eigenbelang voorrang geeft 

Persoonlijke 

beslissingsmatrix  
hij zwijgt hij bekent 

ik zwijg ik krijg één jaar ik krijg 25 jaar 

ik beken ik ben vrij ik krijg vier jaar 
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boven het collectieve belang en als we ‘split’ beschrijven als een coöperatieve strategie 

waarbij iemand het collectieve belang verkiest boven het eigenbelang dan kan, uitgaande 

van het percentage van prijzengeld, dit spel gemodelleerd worden. Dit is in figuur 3.9 

gedaan. 

Als we deze figuur analyseren, is te zien dat de ‘steal’-strategie van beide spelers tot een 

zwak dominant Nash-evenwicht leidt. Dit komt omdat voor beide spelers geldt, dat in het 

geval de andere speler ‘steal’ kiest, hun ‘pay-off’ nul (0) is ongeacht hun eigen strategie. 

Het is in het geval dat de ene speler ‘steal’ speelt voor de andere speler onmogelijk zijn 

eigen positie te verbeteren.  

pay-off-matrix speler 2 

speler 1 

strategie collectief (‘split’) individueel (‘steal’)  

collectief  (‘split’) 50, 50 0, 100*  

individueel (‘steal’) 100*, 0 0*, 0*  

Figuur 3.9 Het economische spel “split or steal” geformuleerd in termen van ‘collectief’ of ‘individueel’. 

 

Net zoals in het prisoners dilemma geldt hier dat er één Nash-evenwicht is: ‘individueel’, 

‘individueel’. In het ‘Prisoners dilemma mogen de gevangenen níét overleggen, maar in 

het spel The Golden Balls mogen de spelers wél overleggen. The Golden Balls is dus een 

vertrouwensdilemma en het prisonersdilemma is een bijzondere vorm van het 

vertrouwensdilemma! En niet andersom: het vertrouwensdilemma is niet altijd een 

prisoners dilemma. In de sociale werkelijkheid komt het vertrouwensdilemma veel vaker 

voor dan het prisoners dilemma omdat het eigenlijk steeds aan de orde is wanneer 

personen elkaar beloven om iets te doen. 

 

3.2.6 Pareto-optimum en Pareto-verbetering 
Het Pareto-optimum en Pareto-verbetering zijn centrale concepten uit de 

welvaartstheorie. Pareto-optimaal wil zeggen dat het welvaartsniveau van een of 

meerdere individuen in een samenleving niet kan worden verhoogd zonder dat het 

welvaartsniveau van enig ander individu wordt verlaagd. Met andere woorden: het 

welvaartsniveau van een samenleving is Pareto-optimaal als een Pareto-verbetering niet 

meer mogelijk is. Pareto-optimum en Pareto-verbetering kunnen ook in de speltheorie 

worden gebruikt. 

3.2.6.1 Pareto-optimum 

In een coördinatiespel zijn er tenminste twee spelers met ten minste twee acties.  

pay-off-matrix speler B 

speler A 

strategie A B 

A y, y 0, x 

B x, 0 z, z 

Figuur 3.10. De algemene vorm van het coördinatiespel. 
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Men zou een dergelijk twee-bij-twee coördinatiespel in zijn algemeenheid als in figuur 

3.10 kunnen weergeven (Moers, 2000). Afhankelijk van de waarden x, y en z is dit spel 

een onzuiver of een zuiver spel en heeft dit spel een of twee pure Nash-evenwichten.  

In een symmetrisch stabiel coördinatiespel is de opbrengst voor alle spelers bij elk Nash-

evenwicht hetzelfde. Een voorbeeld van zo’n stabiel coördinatiespel is in figuur 3.11 

weergegeven. 

pay-off-matrix speler B 

speler A 

strategie A B 

A 1*,1* 0, 0 

B 0, 0 1*, 1* 

Figuur 3.11. Het coördinatiespel met twee gelijkwaardige Nash-evenwichten. 

 

Deze matrix komt is speltheoretisch hetzelfde als de matrix in figuur 3.2 (rechts rijden of 

links rijden) In de matrix zijn er twee gelijkwaardige Nash-evenwichten. Elk van de twee 

Nash-evenwichten levert een totaal opbrengst van 2 (1+1) en er is geen Pareto-

verbetering mogelijk. Dit betekent dat elk Nash-evenwicht Pareto-optimaal is. Omdat alle 

individuele spelers collectief hetzelfde belang hebben blijft iedereen bij de beginafspraak: 

strategie A of strategie B (bijvoorbeeld rechts rijden of links rijden).  

Omdat iedereen zich aan de initiële afspraak houdt, is de afspraak stabiel en noemen we 

dit een stabiel coördinatiespel. 

In het bovenstaande symmetrische coördinatiespel geldt dit dus als y=z>x. Het stabiele 

coördinatiespel hoeft echter niet altijd twee gelijkwaardige Nash-evenwichten te hebben.  

pay-off-matrix speler B 

speler A 

strategie A B 

A 2*,2* 0, 0 

B 0, 0 1*, 1* 

Figuur 3.12. Het coördinatiespel met twee niet gelijkwaardige Nash-evenwichten. 

 

Een voorbeeld van zo’n niet-symmetrisch stabiel coördinatie spel is weergegeven in 

figuur 3.12. Er zijn in de matrix twee Nash-evenwichten, (A,A) en (B,B) maar alleen 

(A,A) is Pareto-optimaal. In een symmetrisch coördinatiespel hoeft een Nash-evenwicht 

lang niet altijd Pareto-optimaal zijn. De matrix laat zien dat als het collectief voor Nash-

evenwicht B,B heeft gekozen, deze keuze blijft voorbestaan, ondanks het gegeven dat dit 

evenwicht niet de Pareto-optimale oplossing is. Een dergelijk Nash-evenwicht doet zich 

voor bij het gebruik van het qwerty-toetsenbord. Het qwerty-toetsenbord is genoemd naar 

de eerste zes letters op de linker bovenrij van de toetsen van een typemachine. Daar was 

initieel een duidelijk technische reden voor. Aanvankelijk waren de toetsen alfabetisch 

gerangschikt maar hierdoor liepen de hamers met grote regelmaat in elkaar vast. Dit was 

bij de eerste typemachines een serieus probleem. In de beginjaren van de typemachine 

werd daarom proefondervindelijk de toetsenstructuur zodanig aangepast dat de letters die 

het vaakst gebruikt werden het verst uit elkaar werden geplaatst. Hierdoor was er minder 

kans dat de hamers vastliepen. Door technologische ontwikkelingen werden latere 
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typemachines bevrijd van dit probleem. Bovendien werd duidelijk dat door een andere 

toetsenstructuur veel sneller kan worden getypt.  

Desalniettemin blijft het qwerty-toetsenbord zelfs in het computertijdperk voortbestaan 

(David, 1985). David toont aan dat qwerty blijft voortbestaan doordat typisten (of hun 

organisaties) kosten maken om hun typvaardigheden te trainen. Naarmate meer typisten 

met het qwerty-toetsenbord werken wordt de verwachtingswaarde van de producenten 

van toetsenborden groter. Met andere woorden: producenten maken alleen nog maar 

qwerty-toetsenborden omdat ze denken dat typisten alleen met qwerty werken. Als een 

producent immers een ander, mogelijk veel efficiënter toetsenbord op de markt brengt, 

moet het huidige bestand aan typisten tegen aanzienlijke kosten worden omgeschoold. 

Dit betekent dat een ander toetsenbord als qwerty bij voorbaat eerst kosten met zich 

meebrengt (in de vorm van leren), alvorens het tot een mogelijk voordeel komt. Door dit 

nadeel blijft het qwerty-toetsenbord voortbestaan. Het Nash-evenwicht houdt de 

technologische innovatie tegen en het technisch suboptimale systeem blijft bestaan. De 

kracht van het Nash evenwicht!  

Stabiele coördinatiespellen leiden dus niet altijd tot Pareto-optimale oplossingen. 

Als we teruggaan naar figuur 3.2 dan zien we dat het Nash-evenwicht in het vertrouwens- 

dilemma sowieso niet Pareto-optimaal is. In tegendeel zelfs. Als we figuur 3.2 nader 

bestuderen en we de gezamenlijke waarden voor ‘zwijgen’, ’zwijgen’ optellen, dan zien 

we dat de gezamenlijke uitkomst 2 jaar gevangenisstraf is. Dit is aanzienlijk beter dan 

’bekennen’, ‘bekennen’ waarbij de gezamenlijke uitkomst 8 gevangenisstraf is. Toch is de 

uitkomst van dit spel ‘bekennen’, ‘bekennen’. Het Nash-evenwicht is dus niet Pareto-

optimaal. Doordat iedereen voor zichzelf zijn opbrengst maximaliseert, gegeven de 

strategie van de anderen, wordt de gezamenlijke opbrengst van alle spelers tezamen niet 

gemaximaliseerd. Dit geldt voor elk vertrouwensdilemma. Door gebrek aan 

samenwerking wordt de Pareto-optimale uitkomst niet bereikt. Niet de Pareto-optimale 

uitkomst (de beste oplossing voor ons allemaal), maar het Nash-evenwicht (de beste 

oplossing voor mijzelf) leidt naar de uitkomst van een spel! 

Omdat iedereen eigenlijk wel ziet dat er een Pareto-optimale oplossing is, maar deze 

vanwege het eigenbelang van individuen niet bereikt wordt, leiden 

vertrouwensdilemma’s vaak tot conflicten. Bij ertrouwensdilemma’s worden 

beginafspraken dus vaak gebroken.. Dit in tegenstelling tot stabiele coördinatiespellen 

die, zoals we eerder zagen, leiden tot stabiele sociaal-technische systemen.  

3.2.6.2 Pareto-verbetering 

De uitkomst van een constante-som-spel als bijvoorbeeld schaken of de verdeling van 

een taart is altijd ‘Pareto-optimaal’; er is geen ‘Pareto-verbetering’ mogelijk. Zodra de 

verdeling van de (taart)punten vastligt, kan niemand er meer op vooruit gaan zonder dat 

iemand anders er op achteruit gaat. Als in een ‘constante-som-spel’ het criterium ‘iemand 

mag wel winnen, maar niemand mag verliezen’ wordt gehanteerd, dan kan dit alleen 

gebeuren door meer opbrengsten in het spel te brengen. In zo’n situatie verandert het 

constante-som-spel in een variabele-som-spel. Er wordt bijvoorbeeld een tweede taart op 

tafel gezet. 

Hetzelfde mechanisme zien we bij organisaties. Een jaarlijkse budgetonderhandeling bij 

een bedrijf of bij een overheidsorganisatie kunnen we zien als een meerpersoons 

constante-som-spel. Dit spel doet zich eenmaal per jaar voor, want volgend jaar doen we 

het pas weer. Een onderhandeling begint altijd als een constante-som-spel; wat de een 
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wint, verliest de ander. Als er ‘winnaars’ zijn in de onderhandelingen, dan zijn er ook 

‘verliezers’. Dit kan voorkomen worden door het constante-som-spel te veranderen in een 

variabele-som-spel. Dit betekent dat het bedrijf meer winst moet maken of dat een 

overheidsorganisatie meer belastingen moet innen.  

3.2.6.3 Pareto-verbetering kan leiden naar de ‘tragedy of the commons’ 

Om Pareto-verbeteringen mogelijk te maken zijn additionele inkomsten noodzakelijk. 

Waar de extra opbrengsten vandaan komen is niet zo interessant, áls er maar extra 

opbrengsten komen.  

In 1968 beschreef Garrett Hardin wat er kan gebeuren als individuen handelend in hun 

eigen belang op zoek blijven gaan naar Pareto-verbeteringen. Hij vertelt het verhaal van 

een groep boeren die een gemeenschappelijke weide deelt waarop ze hun koeien laten 

grazen. De individuele boeren zien dat als ze meer (eigen) koeien op de 

gemeenschappelijke weide laten grazen, dit hen individueel ten goede komt omdat het 

gras gratis is. Ieder voor zich denkt aan de individuele opbrengsten en besluit zijn kudde 

te vergroten zonder dat aan de anderen te vragen. Door echter uitsluitend op het eigen 

belang te letten, let men niet op de totaal beschikbare hoeveelheid weide, wat leidt tot 

vernietiging (uitputting) van de gemeenschappelijke weide. Deze vernietiging leidt 

uiteindelijk tot het verdwijnen van alle kuddes omdat er geen voedsel meer over is. Een 

onbedoelde tragedie, die Hardin ‘the tragedy of the commons’ noemde. Het handelen uit 

eigen belang gaat ten koste van het algemeen belang.  

Sinds de publicatie van Hardin is er veel onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Het gaat 

bij de ‘tragedy of the commons’ om het gemeenschappelijke gebruik van een goed dat 

voor iedereen vrij toegankelijk is. De tragedie ontstaat als er geen regels zijn en iedereen 

onbeperkt gebruikt kan maken van dit gemeenschappelijk goed (the commons). Door het 

onbeperkte gebruik raakt het gemeenschappelijk goed uitgeput. Dit gemeenschappelijk 

goed kan van alles zijn: drinkwater, schone lucht, olie, grond, geld enz. Elk 

gemeenschappelijk goed dat beperkt voorradig is, wordt als gevolg van de ‘tragedy of the 

commons’ bedreigd. In veel delen van de wereld worden gemeenschappelijke goederen 

als olie of gas voor brandstof, hout voor huizenbouw en land voor het verbouwen van 

gewassen of voor het grazen van dieren met uitputting bedreigd.  

3.2.6.4 Concurentie als vorm van Pareto-verbetering  

De extra opbrengsten komen bij een Pareto-verbetering van buitenaf en bij Pareto-

verbeteringen is men niet perse afhankelijk van de andere spelers. Sterker nog, bij Pareto-

verbeteringen is het niet handig als een speler de andere spelers vertelt waar en hoe hij de 

extra opbrengsten verkrijgt. Als hij immers informatie verstrekt gaan de andere spelers 

ook op zoek naar deze opbrengsten. Door concurrentie ontstaat wellicht een tekort aan de 

externe opbrengsten of worden ze minder waard. De verkrijging van de opbrengst wordt 

dus kleiner als een speler collectief gedrag vertoont. Bij concurrentie is geheimhouding 

en opportunistisch gedrag derhalve het gewenste gedrag. 

 

3.2.7 Instabiele coördinatiespellen 
Er zijn op televisie momenteel veel programma’s waarbij varianten van het 

vertrouwensdilemma te zien zijn: Friend or Foe, Temptation Island en Robinson Island 

zijn slechts enkele voorbeelden. Wie een van deze programma’s heeft bekeken weet dat 
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mensen zich in het vertrouwensdilemma lang niet altijd aan een collectief gemaakte 

afspraak houden. Door het breken van afspraken kunnen de emoties vaak hoog oplopen 

en dat is uiteraard de bedoeling van de programmamakers. Deze programma’s zijn dus zó 

‘geengineerd’ omdat de social engineers op voorhand weten dat er mensen zullen zijn die 

de collectieve afspraak gaan breken. 

In het artikel ‘Split or Steal? Cooperative Behavior When the Stakes Are Large’ over het 

The Golden Balls-spel beschrijven Van den Assem, Van Dolder en Thaler dat ongeveer de 

helft van de spelers hun belofte om te delen ook nakomt: “We find that 52.8 percent of 

the contestants decide to ‘split’” (Van den Assem, Van Dolder en Thaler, 2012, p. 9). 

Dit percentage komt niet overeen met het berekende Nash-evenwicht dat voorspelt dat 

100% van de spelers ‘steal’ zou gaan kiezen. Er is echter wel een zeker causaal verband 

te ontdekken: áls een Nash-evenwicht ‘individueel’, ‘individueel’ laat zien, dán is de 

beginafspraak instabiel. Het is op voorhand niet bekend wie zich wél en wie zich niet aan 

een initiële afspraak houdt, maar er is met zekerheid te stellen dat in het 

vertrouwensdilemma sommigen de collectief gemaakte afspraak niet gaan nakomen als 

gevolg van belangenconflicten. Instabiele coördinatiespellen komen overal in de sociale 

werkelijkheid voor.  

De aard van instabiele coördinatiespellen is dat mensen zich niet zonder meer aan 

gemaakte afspraken houden.  

Belangenconflicten tussen individu en collectief kunnen ontstaan doordat de doelen van 

het individu en het collectief in de tijd verschillen. Aanvankelijk zijn de doelen van het 

individu en alle anderen hetzelfde maar later in de tijd, wanneer het individu zijn eigen 

doel heeft bereikt, ontstaat er een belangenconflict. 

In het vertrouwensdilemma wordt de te spelen strategie van te voren afgestemd 

(gecoördineerd), maar vanwege het belangenconflict ontstaat er een coördinatieprobleem. 

Omdat bij dergelijke coördinatiespellen zich niet iedereen aan de initiële collectieve 

afspraak houdt, hebben we dergelijke coördinatiespellen instabiel genoemd, omdat de 

initiële afspraak instabiel is. 

Bij instabiele coördinatiespelen zijn er belangenconflicten en kan met een 

deterministische zekerheid gesteld worden dat níét iedereen zich aan de initiële 

collectieve afspraak houdt. 

De sociale werkelijkheid laat zien dat een collectieve afspraak vaak wordt gebroken en de 

sociale werkelijkheid zit dus vol met dergelijke instabiele coördinatiespellen. In 

instabiele coördinatiespellen wordt iets gezamenlijk afgesproken, maar men is er nooit 

zeker van of de ander zich later in de tijd ook aan de afspraak houdt. De afspraak in het 

coördinatiespel is instabiel. In het vertrouwensdilemma heeft het Nash-evenwicht dus een 

zodanig voorspellende werking dat men op voorhand kan voorspellen dat er mensen 

zullen zijn die zich niet aan de beginafspraak houden. Wie dat zal of zullen zijn is op 

voorhand echter niet te voorspellen, maar vertrouwensdilemma’s zijn daardoor per 

definitie instabiele coördinatiespellen. Het Nash-evenwicht dicteert dat bij 

vertrouwensdilemma’s er allerlei samenwerkingsproblemen gaan ontstaan.  

3.2.7.1 Wat maakt een coördinatiespel instabiel?  

In een instabiel coördinatiespel is er een belangenconflict tussen het collectieve belang en 

het eigenbelang.  
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Een coördinatiespel is instabiel als er een ‘collectieve’ strategie is waarbij een speler 

een deel van zijn autonomie moet opgeven, terwijl er ook een ‘individuele’ strategie 

is waarbij de speler niets van zijn autonomie hoeft op te geven. 

Een voorbeeld van zo’n belangenconflict is het gedrag rond het winkelwagentje. Iedereen 

(het collectief) is blij dat de winkelwagentjes netjes naast de deur van de supermarkt 

staan en elk individu dat een winkelwagentje gebruikt, doet dat met de (stilzwijgende) 

afspraak dat dit ook weer wordt teruggebracht. Later in de tijd, wanneer het 

winkelwagentje is uitgeladen, moet het individu het wagentje terug brengen. Dit kost 

twee minuten lopen. Het individu moet dus twee minuten van zijn autonomie opgeven 

om het collectieve belang te dienen. Gegeven de moeite die het kost, zullen veel mensen 

het winkelwagentje niet terugbrengen en laten ze het wagentje staan. Dit komt omdat het 

terugbrengen tijd en moeite vergt. 

persoonlijke beslissingsmatrix 

Strategie individueel collectief 

Opbrengst 0 – 2 

Figuur 3.13. De persoonlijke beslissingsmatrix ‘winkelwagentjes’ waarbij het persoonlijke doel van het 

individu tijdwinst is; individueel is de dominante strategie. 

 

De dominante strategie kan gevonden worden als de waarden z en a in figuur 3.10 

ingevuld worden. Als iemand zelfstandig is zijn er kosten noch opbrengesten en de 

waarde z = 0. Het winkelwagentje terugbrengen kost 2 minuten, ergo a = -2. In figuur 

3.13 is de uitkomst weergegeven. Wanneer er gekozen moet worden tussen ‘individueel’ 

of ‘collectief’, laat de persoonlijke beslissingsmatrix zien dat de dominante strategie 

‘individueel’ is. De dominante strategie van alle ‘spelers’ tezamen leidt uiteindelijk naar 

een Nash-evenwicht. Het Nash-evenwicht kan worden bepaald door de strategieën van 

alle klanten schematisch weer te geven in een matrix waarbij de ‘persoonlijke 

beslissingsmatrix van twee klanten ‘tegenover elkaar worden gezet’. 

Pay-off-matrix Andere klant 

klant 

strategie individueel collectief 

individueel 0*, 0* 0*, -2 

collectief -2 , 0* -2 , -2 

Figuur 3.14. Het Nash-evenwicht is ‘individueel’, ‘individueel’ de winkelwagentjes worden niet 

teruggebracht. 

In de ontstane matrix kan het Nash-evenwicht met behulp van een ‘best response’-

methode worden gevonden. Voor elke strategie van de ene speler, kan de beste (re)actie 

van de ander worden vastgesteld. Vervolgens wordt de beste uitkomst gemarkeerd met 

een asterisk (*). 

De beste acties zijn acties, die voor speler één het meeste opleveren. Wat nu voor speler 

één is gedaan, wordt herhaald voor de andere speler.  

Klant 1 maakt de volgende afweging:  

 Als ik ‘collectief’ ‘speel’ en de andere klant ‘speelt’ ‘individueel’, dan is mijn ‘pay-
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off’ -2. 

 Als ik ‘individueel’ ‘speel’ en de andere klant ‘speelt’ ‘individueel’, dan is mijn 

‘pay-off’ 0. Dus als de andere klanten ‘individueel’ spelen, is mijn beste keuze 

‘individueel’, aangezien 0 beter is dan -2.  

 Als ik ‘individueel’ ‘speelt’ en de andere klant ‘speelt’ ‘collectief’, dan is mijn ‘pay-

off’ 0. 

 Als ik ‘collectief’ ‘speelt’ en de andere klant ‘collectief’ ‘speelt’, dan is mijn ‘pay-

off’ -2.  Dus als de andere klanten ‘collectief’ spelen, dan is mijn beste keuze 

‘individueel’, aangezien 0 beter is dan -2.  

Ook de andere klant maakt op dezelfde gronden dezelfde keuze:  

 Dus als de andere klanten ‘individueel’ spelen, dan is mijn beste keuze 

‘individueel’, aangezien 0 beter is dan -2.  

 Dus als de andere klanten ‘collectief’ spelen, is mijn beste keuze ‘individueel’, 

aangezien 0 beter is dan -2.  

Gegeven de keuze van de andere klanten kiest de individuele klant díé actie die hem in 

dit geval het minste kost. De beste ‘pay-off’ voor de klant is gemarkeerd met een asterisk 

(*) en het bijbehorende gedrag is ‘individueel’, De beste ‘pay-off’ voor de andere klant is 

ook gemarkeerd met een asterisk (*) en het bijbehorende gedrag is ook ‘individueel’. Het 

kwadrant waar de beste ‘pay-offs’ van beide klanten ‘samenkomen’ is weergegeven met 

asterisken (*,*). Dit is het Nash-evenwicht. Voor beide spelers is ‘individueel’, 

‘individueel’ de beste beslissing, gegeven het gedrag van de ander. 

Hoewel er mensen zullen zijn die zich aan de initiele afspraak zullen houden, is met dit 

Nash-evenwicht deterministisch te voorspellen dat er zeker mensen zullen zijn die zich 

niet aan de initiële afspraak gaan houden. Het is dus een instabiel coördinatiespel.  

 

Instabiel houdt in dit geval in dat er mensen zijn die hun wagentje terugbrengen, maar dat 

er zéker een aantal mensen zijn die hun winkelwagentje niet terugbrengen. De mens heeft 

namelijk een vrije wil en de beslissing is persoonlijk. Als 20% van de klanten individueel 

gedrag vertoont, en de rest brengt alleen zijn eigen karretje terug, en de dag erop is er 

weer 20% van de klanten die zijn karretje niet terugbrengt, dat staan er aan het eind van 

de week geen winkelwagentjes meer bij de ingang! In dat geval zullen de welwillenden 

hun winkelwagentje ‘ergens van de parkeerplaats halen’, maar hem ook niet meer 

terugbrengen naar de ingang van de winkel. Omdat een reëel percentage het wagentje niet 

terugbrengt, gaat uiteindelijk ‘iedereen’ individueel gedrag vertonen. Iedereen gaat ‘voor 

zichzelf’ en de praktijk laat zien dat de winkelwagentjes overal in de wijk verspreid 

worden achtergelaten. ‘Nieuwkomers’ in dit spel zien dus dat niet terugbrengen de norm 

is (het Nash-evenwicht laat de uiteindelijk toestand zien).  

Dit is niet alleen vervelend voor de klant, omdat hij op zoek moet naar een wagentje, 

maar uiteraard ook voor de winkelier. Vandaar dat hij ’s avond iemand alle wagentjes laat 

ophalen en ze weer voor de ingang van de winkel neerzet. Omdat de dominante strategie 

van de klanten ‘individueel’ is, kost deze service de winkelier veel geld.  

Het fenomeen van ‘de dominante strategie’ kan dus als stochastische grootheid worden 

beschouwd. Initieel zullen er mensen zijn die zich aan de beginafspraak houden, maar 

uiteindelijk zullen die nieuwkomers in het spel zien dat ‘anderen’  het wagentje ook niet 

terugbrengen. Op den duur zal vrijwel iedereen deze dominante strategie kiezen.  
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3.3 Een model van de sociale werkelijkheid 
In de vorige paragraaf hebben we stil gestaan bij sociaal determinisme. We hebben 

aandacht besteed aan beslissen, dominante strategieën, Nash-evenwichten, 

vertrouwensdilemma’s, stabiele en instabiele coördinatiespellen. We zagen dat bij stabiele 

coördinatiespellen iedereen zich houdt aan de initiële afspraken, reden waarom deze 

leiden tot stabiele spelsituaties en daarmee tot stabiele sociaal-technische systemen. Dit 

in tegenstelling tot de instabiele coördinatiespellen. Bij instabiele coördinatiespellen 

houdt niet iedereen zich aan de initiële afspraken. Reden waarom deze leiden tot 

instabiele situaties.  

In zowel stabiele als instabiele coördinatiespellen heeft het Nash-evenwicht een 

voorspellende werking. Met de speltheorie doen we deze voorspellingen in zes stappen: 

1. Een bepaalde spelsituatie wordt benoemd. 

2. In deze spelsituatie worden de strategieën ‘individueel’ en ‘collectief’ gedefinieerd. 

3. Voor beide strategieën wordt de ‘pay-off’ bepaald. 

4. Met behulp van nutsmaximalisatie ingeschat wat de dominante strategie is van één 

speler. 

5. De strategieën worden in symmetrische 2x2 matrixen geplaatst Deze matrixen 

modelleren beschrijven de strategieën van twee spelers, maar omdat alle spelers 

deze strategieën kunnen spelen representeert de 2x2 matrix het gedrag van alle 

spelers in een sociale werkelijkheid. 

6. Met de dominante strategieën worden de Nash-evenwichten bepaald.  

Aan de hand van de voorspellingen kan de sociale werkelijkheid reductionistisch worden 

beschreven als een stelsel dominante strategieën die individueen in een bepaalde 

spelsituatie (bijna zeker) gaan kiezen. Deze dominante strategieën leiden naar een Nash-

evenwicht (van de symmetrische 2x2 matrixen). Aan de hand van strategieën die elk 

individu afzonderlijk kiest, kan de sociale werkelijkheid (als collectief) worden 

beschreven. Dit komt doordat elk individu zich in de vier onderstaande stereotypische 

spelsituaties bevindt: 

1. Het vertrouwensdilemma of instabiele coördinatiespellen. 

2. Stabiele coördinatiespellen, zoals het coördinatiespel of de conventie. 

3. Het herhaald vertrouwensdilemma. 

4. De gedwongen samenwerking. 

We zullen dit in de volgende paragrafen nader uitwerken. 

 

3.3.1 Freeriders-probleem, instabiele coördinatiespellen 
Samenwerkingsproblemen doen zich bijvoorbeeld voor bij de vorming van een 

collectieve voorziening. Stel dat een voorziening voor ieder individu een nut heeft van 80 

euro. Aan alle gebruikers wordt gevraagd 20 euro mee te betalen aan deze voorziening. 

Ieder individu heeft dus een voordeel van 80 euro minus een nadeel van 20 euro. Maar 

degene die besluit niet mee te betalen, heeft ook het voordeel van de collectieve 

voorziening. Dit individu heeft dus een voordeel van 80 euro en hoeft het nadeel van 20 

euro niet te betalen. Deze persoon wordt een ‘freerider’ genoemd, omdat hij wel de 

opbrengsten van de collectieve voorziening heeft, maar niet de lasten.  

Dit vraagstuk is een vertrouwensdilemma. In het vertrouwensdilemma hebben beide 
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spelers de keuze hebben tussen twee dezelfde strategieën én omdat de ‘pay-offs’ van 

beiden hetzelfde zijn, is deze matrix symmetrisch. Bij het freeriders-probleem gaat het 

om meerdere spelers, maar omdat de ‘pay-offs’ van alle spelers hetzelfde zijn kan het 

‘spel’ ook als een symmetrische matrix worden weergegeven. Het freeriders-probleem 

kan dus als een spel gezien worden met twee spelers die ieder twee strategieën hebben, 

namelijk betalen of niet betalen. De spelers kunnen met elkaar overleggen. Elke speler 

heeft een eigenbelang en er is een collectief belang. Uiteraard wordt aangenomen dat het 

verstand van de gebruikers goed functioneert, ze een goed geheugen hebben en hun 

opbrengst willen maximaliseren.  

pay-off-matrix één van de andere gebruikers 

gebruiker 1 

strategie betalen niet betalen 

betalen 60, 60 60, 80* 

niet betalen 80*, 60 80*, 80* 

Figuur 3.15 freeriders probleem. 

 

We starten met gebruiker 1. Als de andere gebruiker betalen kiest, dan is de beste actie 

van gebruiker 1 niet betalen (80 is de hoogste waarde in deze kolom). Deze waarde van 

speler 1 wordt met een asterisk (*) aangeduid. Als de andere gebruiker niet betalen kiest, 

dan is de beste actie van gebruiker 1 ook niet betalen (80 is de hoogste uitkomst in deze 

kolom). Ook deze waarde van speler 1 wordt met een ster(*) aangeduid. Voor de andere 

gebruikers gelden precies dezelfde overwegingen. Wanneer in een ‘hokje’ bij de waarden 

van beide gebruikers een asterisk staat, zijn deze uitkomsten voor alle gebruikers het best. 

Dit ‘hokje’ (80*, 80*) hoort bij de strategie ‘niet betalen’ van gebruiker 1 en ‘niet 

betalen’ van de andere gebruikers. De beste (individuele) strategie van alle gebruikers is 

dus ‘niet betalen’. Omdat deze strategie steeds de beste uitkomst geeft, ongeacht de 

strategie die de andere gebruiker kiest, is dit de dominante strategie. Omdat alle spelers 

de dominante strategie spelen is het voor geen van de spelers interessant om af te wijken. 

Er ontstaat dus een Nash-evenwicht
 
(Nash, 1950 en 1951). Het Nash-evenwicht wordt 

‘niet betalen, niet betalen’.  

Het freeriders- probleem gaat ontstaan als iedereen belooft mee te betalen, maar elk 

individu vanuit zijn eigenbelang besluit dit uiteindelijk toch niet te doen. Dit begint als 

een van de gebruikers (de ‘freerider’) het voordeel van 20 euro wil behouden. Hij belooft 

het wel, maar hij doet het uiteindelijk toch niet! Men moet elkaar dus vertrouwen, maar 

als het vertrouwen ontbreekt, zal elk afzonderlijk individu niet overgaan tot betalen. 

Iedereen vindt dat de gezamenlijke voorziening er moet komen maar uiteindelijk zullen 

alle gebruikers niet betalen (iedereen wil een ‘freerider’ worden). Het gevolg is dat de 

collectieve voorziening er niet komt. Dit terwijl er uitgebreid informatie wordt 

uitgewisseld en er collectieve afspraken worden gemaakt! 

De ‘pay-off’-matrix van het freeriders probleem heeft dezelfde eigenschappen als de 

‘pay-off’-matrix van het vertrouwensdilemma en net als in het vertrouwensdilemma 

kunnen we constateren dat de initiële afspraak wordt geschonden. De initiële afspraak is 

dus ‘instabiel’ en het freeriders-probleem is een instabiel coördinatiespel. 

Het dilemma waar elke speler bij een samenwerking in een instabiel coördinatiespel voor 

wordt gesteld, is dus niet ‘wat doet de ander?’, maar ‘wat zal de ander gaan doen?’ 
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‘Houdt de ander zich later in de tijd aan zijn woord?’ Met andere woorden: ‘Kan ik de 

ander vertrouwen of niet? Zal men doen straks wat men nu zegt?’ Als iemand nu zegt dat 

hij meewerkt, maar het uiteindelijk laat afweten laten anderen het ook afweten en komt 

de voorziening er niet. We zien dat informatie-uitwisseling niet helpt om aan dit 

vertrouwensdilemma te ontsnappen, omdat ook na communicatie de uiteindelijke ‘pay-

off’ niet is veranderd. Daardoor is er ook geen incentive om af te wijken van de 

dominante strategie.  

Hoewel speltheoretici het freeriders-probleem als een prisoners dilemma zien, bekijken 

wij dit dilemma vanuit het perspectief van het openbaar bestuur en beschouwen het als 

een ‘vertrouwensdilemma’. In het openbaar bestuur is vertrouwen immers een belangrijk 

en fundamenteel begrip.  

In een prisoners dilemma kunnen de spelers niet met elkaar spreken; in een 

vertrouwensdilemma juist wel, maar blijft het de vraag of iemand later in de tijd zijn 

woord houdt. 

Om tot gezamenlijke voorziening te komen zal iedere speler afzonderlijk de collectieve 

strategie ‘betalen’ moeten spelen. Iedereen zal deze strategie moeten spelen en 

gezamenlijk moet dit worden afgesproken. Dit vraagt vertrouwen maar het freeriders 

probleem laat zien dat dit vertrouwen een lastig fundament kent. De oorzaak zit hem in 

het gegeven dat een speler niet weet of de andere spelers zich later in de tijd ook aan hun 

woord houden. Als de belofte voor elk afzonderlijk individu niet afdwingbaar is, kan elke 

speler door dit tijdsverschil slechts afwachten of de anderen hun belofte waar gaan 

maken. Het tijdsverschil maakt dus dat de beloning als gevolg van de gezamenlijke 

afspraak onzeker wordt. Daarmee wordt ook onzeker of de voorziening er komt. 

Naarmate het aantal spelers groter wordt, of de tijd langer wordt, wordt de kans hierop 

steeds kleiner. De bovenstaande matrix kan dus iets worden aangepast en de kans (p) op 

de uitbetaling is in figuur 3.16 weergegeven. 

pay off-matrix andere gebruiker 

gebruiker 1 

strategie betalen niet betalen 

betalen -20 + p80t, -20 + p80t  -20, p80t 

niet betalen p80t, -20 p80t, p80t 

Figuur 3.16 Het vertrouwensdilemma: de opbrengst is kans gerelateerd 

 

Als een speler het niet vertrouwt en de kans van uitbetalen zeer klein inschat dan wordt 

de kans (p) nul (p = 0). Elk individu zal dan bij gebrek aan vertrouwen de strategie ‘niet 

betalen’ kiezen. ‘Betalen’ wordt de gedomineerde strategie. De strategie van ‘niet 

betalen’ wordt nog versterkt door het gegeven dat ‘betalen’ bij onvoldoende deelname 

een zeker verlies van 20 euro betekent, tegenover een mogelijke winst van 60 euro (80-

20) als de voorziening wél wordt gerealiseerd. Ondanks dat er veel vergaderd wordt, zal 

iedereen bij zijn dominante strategie blijven: het Nash-evenwicht blijft ‘niet betalen’, 

‘niet betalen’. Het eigenbelang staat diametraal tegenover collectief belang, waarbij het 

eigenbelang het nagenoeg altijd wint! In dit geval kan, wanneer de naleving van de 

afspraak niet kan worden afdwongen, een enkele individuele speler ervoor zorgen dat 

niemand zich aan zijn afspraak gaat houden. In de volgende matrix is dit weergegeven: 
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pay-off-matrix andere gebruiker 

gebruiker 1 

strategie betalen niet betalen 

betalen -20 + 0, -20 + 0  -20, 0 

niet betalen 0*, -20 0*, 0* 

Figuur 3.18. Het vertrouwensdilemma: bij het breken van de afspraak is de opbrengst 0. 

 

Wat in alle vertrouwensdilemma’s te zien is, is dat de individuele spelers een afweging 

maken over een latere mogelijke opbrengst. De dominante strategie van een speler is dus 

afhankelijk van de inschatting die hij (of zij) maakt over de latere ‘pay-off’. Bij 

samenwerking zal men elkaar moeten vertrouwen en zich ondergeschikt moeten maken 

aan het collectief belang. Daarbij zal men van zijn zelfstandigheid (z) een stukje 

autonomie (a) (in dit geval 20 euro) moeten opgeven (z-a). Daar staat tegenover dat de 

samenwerking ook iets oplevert. Als het individu opportunistisch is en kiest voor ‘niet 

betalen’, dan zal hij zijn autonomie (a) niet opgeven en als de ander wel voor 

samenwerken kiest dan krijgt hij later in de tijd tóch een beloning (in dit geval 80 euro). 

Ieder mens stelt zich dus de vraag: ‘Wat levert het later op als ik nu een deel van mijn 

autonomie opgeef?’ De verwachte opbrengst bij collectief gedrag (expected utility EUc) 

is geformuleerd in de mathematische formule: 

EUc= z-a+plt   

Hierin is: z de opbrengst als men zelfstandig handelt  

a het verlies aan autonomie als men samenwerkt 

lt de toekomstige winst als men gaat samenwerken 

p de kans op de uitbetaling 

 

In figuur 3.18 is z= 0, a=20 en lt=80 

EUc = 0-20+p80  

Als het individu de kans hoog inschat dat de ander betaalt, dan is p=1 en de EUc = 60; als 

het individu de kans laag inschat dat de ander betaalt, dan is p=0 en de EUc = 0. Er zal dan 

geen samenwerking plaats vinden. De kans (p) op een opbrengst later in de tijd is dus 

kennelijk een maat voor het vertrouwen. Let wel: voor je persoonlijke afweging is de 

kans (p) een inschatting van het vertrouwen dat de anderen in jou hebben; als de anderen 

jou vertrouwen is de kans (p) op uitbetaling hoog. 

De kans dat iedereen zich aan de collectieve afspraak houdt, wordt door iedere 

afzonderlijke speler per ‘spelronde’ ingeschat. 

Een speler is zelfstandig (z). Hij gaat samenwerken en maakt zich ondergeschikt aan het 

collectief door een deel van zijn autonomie (a) op te geven. Dit doet hij als de kans (p) op 

een mogelijke toekomstige opbrengst (lt) hoog is. Als alle spelers elkaar vertrouwen en 

één opportunist maakt misbruik van dat vertrouwen, dan is zijn opbrengst EUi = z + plt . 

De opportunist maakt misbruik van het vertrouwen. Hij hoeft geen autonomie op te 

geven en hij behoudt toch een beloning. Hij is beter af. Dit is in 3.18 figuur 

gemodelleerd:  
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Gedachtegang opportunist 

strategie individueel collectief 

opbrengst (z+plt )*  (z – a + plt ) 

Hierin is: z de opbrengst als ik zelfstandig handel  

a het verlies aan autonomie als men collectief gedrag vertoont 

lt de toekomstige winst als men collectief gedrag vertoont 

p de kans op de betaling; is het zeker dan is dit 1, is hier 0% kans op dan is dit 0\ 

* de individuele strategie is de dominante strategie 
 

Figuur 3.18. De algemene vorm van innerlijke tweestrijd van de mens. Hoe groot is de kans dat ik straks 

een beloning krijg voor het verlies van autonomie van nu?  

 

Het zijn echter niet alleen opportunisten die afwegingen maken. Ieder mens maakt een 

afweging en kiest een strategie. Op grond van de inschatting van de eigen ‘pay-off’ 

maakt de mens vervolgens een keuze. Deze ‘pay-off’ is een resultante van de inschatting 

van wat de andere spelers in de gegeven situatie zullen gaan spelen. De strategie met de 

hoogste ‘pay-off’ wordt gekozen; dit is de dominante strategie. Uit de combinatie van de 

dominante strategieën komen Nash-evenwichten. In het vertrouwensdilemma is dat er 

één.  

pay-off-matrix speler II 

 strategie 
Autonoom/ 

individueel 

Ondergeschikt 

aan collectief 

speler I 
Autonoom/ 

individueel 
 (z + plt)*, (z + plt)*    (z + plt)*, z -a + plt 

 
Ondergeschikt 

Aan collectief 
z -a + plt, (z+ plt)*   z -a + plt, z -a + plt  

Hierin is:  z de opbrengst als men zelfstandig handelt  

  a het verlies aan autonomie als men samenwerkt 

  lt de toekomstige winst als men gaat samenwerken 

   p de kans op de uitbetaling 

Figuur 3.19. Het vertrouwensdilemma ‘individueel’, ‘individueel’ is het Nash-evenwicht. 

 

Wanneer men elkaar niet vertrouwt (p=0) kiest iedereen ‘individueel’ en is de kans op de 

opbrengst (plt) nul. Als er een aantal toch kiezen voor ‘collectief’ dan hoeft een 

opportunist die ‘individueel’ kiest geen autonomie op te geven en behoudt hij toch een 

opbrengst. Als alle deelnemers van elkaar inschatten dat ze opportunisten zijn, verandert 

de kans (p) in nul. De dominante strategie is ‘individueel’ en de bovenstaande matrix 

krijgt de volgende waarden: 
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pay-off-matrix speler II 

 strategie 
Autonoom/ 

individueel 

Ondergeschikt 

aan collectief 

speler I 
Ondergeschikt 

Aan collectief 
z -a, z*   z -a, z -a 

 
Autonoom/ 

individueel 
z*, z*   z*, z -a   

Hierin is: z de opbrengst als men zelfstandig handelt  

      a het verlies aan autonomie als men samenwerkt 

Figuur 3.20. Het vertrouwensdilemma: zonder vertrouwen.  

 

Door gebrek aan vertrouwen in een freeriders-probleem denkt ieder voor zich dat de 

ander de individuele strategie gaat spelen. Een snelle berekening zegt dan: ‘dan ben ik 

mijn geld kwijt, dus ik doe niet mee.’ De dominante strategie van alle spelers is om te 

zeggen: ‘De voorziening moet er komen’ en ‘Het toch te gek voor woorden is dat deze 

voorziening er nog steeds niet is’, maar het Nash-evenwicht dicteert dat de voorziening er 

niet komt.  

Telkens opnieuw is er weer iemand die zich niet aan de initiële afspraak houdt. Initiële 

afspraken zijn instabiel omdat er altijd mensen zijn die een deel van hun autonomie niet 

willen opgeven en dus zich niet zonder meer aan de collectieve afspraken houden. Omdat 

het eigenbelang vaak ‘niet in lijn staat’ met het collectieve belang, komen instabiele 

coördinatiespellen overal in de samenleving voor.  

We spreken met zijn allen af dat: 

 We ons aan de snelheid houden. 

 We de winkelwagentjes terugbrengen. 

 Altijd eerlijk zijn. 

 Geen wetten overtreden. 

 Eerlijk belasting zullen betalen. 

 Geen rommel op straat gooien. 

 Enz. 

Deze voorbeelden laten zien dat instabiele coördinatiespellen niet vanzelf tot stabiele 

sociaal-technische systemen leiden. Vertrouwensdilemma’s hebben bestuurlijk gezien 

derhalve een grote impact omdat deze leiden tot instabiele sociale situaties; er worden 

afspraken gebroken, daar komen allerlei conflictsituaties uit voort en de samenwerking 

stokt.  

Aannemelijk is dat het middenbrein ‘langs de meetlat van het gevoel’ de beslissing neemt 

om de eigen autonomie niet op te geven en zich ondergeschikt te maken aan het 

collectief. De rationele neocortex wéét immers best wel dat de initiële afspraak op de 

langere termijn beter is, maar het middenbrein neemt, zoals we eerder zagen, directe 

beslissingen voor korte termijn. En zoals we zagen, ‘overruled’ het middenbrein de 

rationele neocortex. Het middenbrein zegt: ‘Doe je eigen ding.’ Het onderkennen van 

sociale (spel)situaties waarbij het mechanisme van het vertrouwensdilemma een rol 

speelt, is dus van eminent belang.  
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3.3.2 Stabiele coördinatiespellen 
In het dagelijks leven zien we regelmatig dat mensen gezamenlijk iets afspreken, maar 

dat de afspraak niet erg duidelijk is. Ook zien we andere coördinatieproblemen tussen 

mensen optreden: Wie belt er terug als de lijn plotseling verbroken is? Passeren we elkaar 

rechts of links in een winkelstraat? Geven we elkaar wel of geen hand bij een begroeting? 

Spreken we elkaar wel of niet met u aan? Enzovoorts.  

Luc Moers stelt: “(E)en coördinatieprobleem in zijn ‘zuiverste’ vorm is een spel waarin 

de spelers geen preferentie voor een bepaalde actie hebben, zolang als de andere spelers 

zich maar op de dezelfde acties richten. Het maakt dus niet uit waarop precies wordt 

gecoördineerd, zolang er maar coördinatie plaatsvindt. Dit maakt de oplossing voor dit 

soort spelen enigszins arbitrair” (Moers, 2000). Welke actie iemand onderneemt is in 

principe arbitrair, maar om tot een coördinatie te komen moeten we een inschatting 

maken van de actie die de ander zal gaan ondernemen. Door een initiële afspraak, waarbij 

alle deelnemers op voorhand kennis hebben van de afspraak, worden 

coördinatieproblemen voorkomen.  

Een voorbeeld van zo’n initiële afspraak is beschreven in paragraaf 3.2.3. In deze 

paragraaf worden de Nash-evenwichten rechts- en linksrijden beschreven. De strategie 

van alle bestuurders is teruggebracht tot een symmetrische matrix met twee spelers. 

Aangezien er initieel een afspraak ‘rechts’ of ‘links’ is gemaakt en iedereen deze kennis 

heeft blijven ook nieuwkomers, vanuit eigen belang, bij de initiële afspraak die reeds 

voorheen door anderen is bepaald. 

Deze afspraak komt overeen met de dominante strategie en in een stabiel coördinatiespel 

kan niemand nog van strategie veranderen. Iedereen blijft in het Nash-evenwicht en het 

Nash-evenwicht bepaalt wat goed is of slecht. De initiële afspraak houdt zich op deze 

wijze vanzelf in stand en krijgt daarmee het karakter van een conventie. We kunnen dus 

voorspellen dat elke nieuwkomer in het ‘spel verkeer’ zich conform het Nash-evenwicht 

gaat gedragen. In Engeland gaat men links rijden en in Nederland gaat men rechts rijden. 

Hoewel er in een dergelijk spel volledige samenwerking is en alles ogenschijnlijk vanzelf 

gaat, maakt iedereen vanuit zijn eigen belang een strategische keuze. Deze strategische 

keuze is aansluiten bij de strategische keuze van de meerderheid. De kennis van wat de 

strategische keuze van de meerderheid is, is daarbij leidend en iedereen vertrouwt erop 

dat de ander deze kennis ook heeft.  

In stabiele coördinatiespelen zijn er geen belangenconflicten tussen de spelers, omdat 

geen van de spelers het gevoel heeft dat hij of zij een deel van zijn of haar autonomie 

moet opgeven. 

Stabiele coördinatiespellen leiden tot stabiele sociaal-technische systemen.  

Voorbeelden van dergelijke stabiele toestand zijn: 

 de taal die in een land gesproken wordt;  

 het metrisch stelsel; 

 de euro als betaalmiddel; 

 enz. 

 

Van belang is om in te zien dat goede communicatie en leiderschap kunnen leiden tot een 

verandering van het ene Nash-evenwicht in het andere Nash-evenwicht. Daarbij is 

vertrouwen in de leiding van groot belang omdat de omschakeling van het ene Nash-



82 

 

evenwicht naar het andere gecoördineerd en collectief (met zijn allen gelijktijdig) moet 

gebeuren. Zo is men in Zweden rechts gaan rijden i.p.v. links, is men in Europa met de 

euro gaan betalen i.p.v. met afzonderlijke nationale munten enz. Elke nieuwkomer in een 

stabiel coördinatiespel neemt kennis van de dominante strategie van de anderen en gaat 

zich vanuit zijn eigen belang het zelfde gedragen. Een Nash-evenwicht in een stabiel 

coördinatiespel heeft dus een voorspellende werking.  

Let wel: als het vertrouwen collectief begint te ontbreken in de leiding (of ‘het systeem’), 

dan kan een Nash-evenwicht ‘spontaan’ veranderen. Dit zien we bijvoorbeeld bij een 

‘bankrun’. Als men ‘het systeem’ vertrouwt, zet men geld op de bank, maar als het 

vertrouwen door b.v. een beurscrash er niet meer is, wil men zo snel mogelijk het geld 

van de bank halen  (de strategie van de massa wordt dan ‘individueel’ in plaats van 

‘collectief’).  

 

3.3.2.1 Conventies 

We weten dat bij een stabiel coördinatie spel iedereen zich aan de collectieve afspraak 

houdt en bij een instabiel spel niet.  

Dit komt doordat bij een instabiel spel het eigenbelang en het collectief belang niet in één 

lijn liggen. Een individu moet zich in een instabiel coördinatiespel ondergeschikt maken 

aan het collectief. Het individu is zelfstandig en bij de keuze ‘individueel’ levert deze 

keuze een ‘pay-off’ van z (zelfstandig). Als het individu de keuze ‘collectief’ maakt, moet 

hij/ zij een deel van zijn/ haar autonomie opgeven ten faveure van de anderen. De keuze 

‘collectief’ levert een ‘pay-off’ van z-a. (zelfstandig-autonomie). Figuur 3.21 laat de 

persoonlijke keuze zien: 

persoonlijke beslissingsmatrix 

Strategie individueel collectief 

Opbrengst z z – a 

Figuur 3.21. De persoonlijke beslissingsmatrix: als een individu autonomie moet opgeven (-a) dan is 

‘individueel’ is de dominante strategie. 

 

In een stabiel coördinatiespel hoeft een persoon zich voor zijn gevoel
21

 niet ondergeschikt 

te maken aan het collectief. Dit speelt in heel veel situaties. Heel veel ‘collectief gedrag’ 

is door de jaren heen ‘eigen’ geworden aan een persoon. Dit is goed te zien wanneer we 

een jong kind leren om, als begroeting, iemand een hand te geven. Voor het kind maakt 

het niet uit of dit de rechter of de linker hand is. Wij volwassenen zeggen dan ook vaak 

tegen zo’n kind: ‘andere hand.’ Door dit te doen leren we het kind een initiële afspraak: 

‘als we elkaar begroeten geven we elkaar de rechter hand.’ Deze initiële afspraak raakt zo 

verinnerlijkt in een persoon. Omdat een dergelijke afspraak niet alleen met één persoon is 

gemaakt maar met iedereen in de samenleving ontstaan er conventies. Men handelt zo 

‘omdat men niet beter weet’. Bij een conventie heeft niemand het gevoel dat er 

autonomie hoeft te worden opgegeven en de waarde van a in de bovenstaande matrix 

wordt dus 0. In figuur 3.22 wordt duidelijk dat er twee identieke Nash-evenwichten zijn.  

                                              
21

 Middenbrein! 
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pay-off-matrix Persoon 2 

Persoon 1 

strategie individueel collectief 

individueel z*, z* 0, 0 

collectief 0, 0 z*, z* 

Figuur 3.22. Een conventie. 

 

Voor alle personen in en samenleving geldt dat de individuele strategie dezelfde is als de 

collectieve strategie. In het geval van de spelsituatie ‘verkeer’ is de individuele strategie 

van alle spelers ‘rechtsrijden’. Deze strategie is dezelfde als de collectieve strategie. De 

bovenstaande matrix is derhalve ‘fictief’, aangezien ‘individueel’ en ‘collectief’ dezelfde 

strategie behelsen. Dit geldt eigenlijk bij alle conventies. 

 

3.3.2.2 De aard van conventies 

Conventies doen zich voor in alle facetten van het sociale verkeer en zijn omgeving-, tijd- 

en situatiegebonden. Conventies zijn geen vaststaand gegeven en komen voort uit 

historische ontwikkelingen die horen bij een geografisch gebied. Conventies bestaan in 

gesprekken, in het contact tussen de geslachten, in de kleding en bij speciale 

gelegenheden. In de conventie wordt, afhankelijk van de (spel)situatie, in meer of 

mindere mate verplichtend bepaald hoe iemand zich moet verhouden en gedragen en men 

moet zich daar bewust van zijn.  

Elke conventie is indirect nuttig voor alle betrokken partijen, maar geen enkele conventie 

is zuiver (ethisch) normatief en ook niet noodzakelijkerwijs optimaal. Van sommige 

conventies zijn de deelnemers zich zeer bewust, terwijl andere niet bewust worden 

gebruikt. Zo is het groeten van bekenden een weinig bewuste handeling, het geven van 

een rechterhand als begroeting van een vreemde een gematigd bewuste handeling en het 

halfstok hangen van de vlag tijdens de dodenherdenking een zeer bewuste conventie. 

Elke conventie heeft een ander karakter: van weinig dwingend tot onontkoombaar. 

Conventies worden gekenmerkt door een grote variëteit van verplichtingen. Zo kan de 

conventie dat men elkaar in de wachtkamer van de dokter groet in Nederland straffeloos 

worden genegeerd. Maar de conventie waarin men een superieur met ‘u’ aanspreekt kan, 

afhankelijk van de organisatie en de situatie, dwingender zijn.  

Kledingconventies worden vaak door de plaats of gelegenheid bepaald. Bij informele 

gelegenheden heeft men andere kleren aan dan bij formele en op sommige plaatsen 

gelden andere conventies dan elders. In zwembroek bij een strandpaviljoen aankomen is 

geen probleem, maar met zwemkleding naar kantoor komen is onwaarschijnlijk. Een 

burgemeester zal een raadsvergadering niet openen als hij de ambtsketen niet omheeft, 

maar als hij de ambtsketen in een collegevergadering draagt, zal men raar opkijken.  

Conventies veranderen door de tijd heen. Dat jongeren voor een oudere opstaan in de bus 

behoort goeddeels tot de verleden tijd. Ook de omgang tussen mannen en vrouwen kent 

veel conventies die aan verandering onderhevig zijn. Zo is het ‘dames gaan voor’ in de 

huidige tijd minder dwingend dan vijftig jaar geleden. Het langzaamaan verdwijnen van 

Sinterklaas ten faveure van de kerstcadeaus is een recentere ontwikkeling. Deze 

conventie is overigens (nog) geen gemeengoed geworden.  
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Ook de taal kent veel conventies. Dat men in Nederland de Nederlandse taal spreekt, is 

een onontkoombare conventie en de taal zelf kent ook weer conventies. Zo wordt in het 

Nederlands de zon ‘zon’ genoemd. Dit is arbitrair bepaald. Het had evengoed ‘maan’ 

kunnen zijn. De (stilzwijgende) afspraak is echter dat het ‘zon’ is. Ook intonaties zijn 

gebonden aan conventies. Onbewust is de intonatie in een gesprek met een directe 

collega anders dan wanneer je met een familielid praat of met je baas. 

Ook is men zich niet altijd bewust van het feit dat door het volgen van conventies 

confrontaties worden vermeden. Zo wordt een opdracht vaak gewijzigd in een vraag: 

‘Geef me dat glas!’ wordt dan ‘Zou je me dat glas willen aangeven?’ Veel van dergelijke 

conventies binden de leden van de taalgemeenschap. Zo wordt de gesprekspartner in zijn 

waarde gelaten door geen ’nee’ te zeggen, maar ‘misschien’. In dat geval weet men 

genoeg en wordt er geen gezichtsverlies geleden. Op een andere plaats kan ‘Ja, 

interessant idee!’ ook doorgaan voor ‘We doen het niet’. In weer andere culturen of 

situaties vraagt de conventie om de boodschap te coderen in ‘Ik voel er niks voor!’ 

waardoor de gesprekspartner de boodschap decodeert in ’nee’ zonder dat dit tot 

relationele schade leidt. Bij dergelijke inkledingen spreekt men dus niet de harde 

waarheid, maar de conventies bepalen hoe men moet omgaan met de relatie.  

Als iemand mee wil doen aan het economisch en maatschappelijk leven, zal de persoon 

in kwestie zich aan de conventies moeten gaan houden
22

. Binnen de religie, de taal en de 

mode zijn er conventies waaraan iedereen zich min of meer houdt omdat mensen elkaar 

hierop initieel aanspreken en later deze conventies in zichzelf verinnerlijken. De 

individuele leden van de sociale werkelijkheid zullen met sociale straf elkaar aan de 

conventies houden. Collectief gedrag ontstaat als het eigenbelang en het collectief belang 

in één lijn staan. Dat is bij conventies het geval. Dit inzicht heeft vergaande implicaties, 

omdat conventies niet alleen spontaan ontstaan, maar ook ‘gemaakt’ kunnen worden en 

dwingend worden opgelegd. 

De Franse keizer Napoleon trok met militaire campagnes door Europa en werd op deze 

wijze de grote leider van Europa. Tijdens zijn heerschappij werd hij geconfronteerd met 

het gegeven dat elk land, elk regio, stad of dorp zijn/ haar eigen systeem van gewichten 

en lengtematen hanteerde. Naast het ongemak leverde dit regelmatig stof voor conflicten 

op en Napoleon besloot het metrisch stelsel in te voeren. Alle bezette gebieden werden 

gedwongen voortaan meters (m), liters (dm³) en kilo’s (kg) te gebruiken. Deze afspraak 

werd ingevoerd en voortaan kon men niet meer met een eigen stelsel werken. Ook nadat 

Napoleon was verdreven, bleef iedereen dit metrisch stelsel gebruiken. Eigenstandig 

overstappen op een ander stelsel bleek onmogelijk. Als iemand een andere methode dan 

het metrisch stelsel kiest, wordt hij hiervoor gestraft. Aangezien uiteindelijk alle mensen 

op het Europees vasteland het metrisch stelsel gebruiken, zal een nieuwkomer vanuit zijn 

eigenbelang en om rationele redenen ook het metrisch stelsel gaan gebruiken. Het gevolg 

van de opgelegde afspraak is dat er een Nash-evenwicht ontstaat dat overigens dezelfde 

stabiliteit kent als ‘spontaan ontstane’ conventies. Conventies kunnen dus ook 

afgedwongen worden door een (wettelijke) macht. Onontkoombare conventies vertonen 

gelijkenis met een wet. Een wet is echter een voorschrift, waardoor dit voorschrift kan 

worden opgelegd door de heersende partij. Conventies zijn voorstellingen of gedragingen 

                                              
22 

Als men echter, zoals in Nederland de situatie is, economisch kan overleven zonder dat men de 

Nederlandse taal spreekt, wordt de gevoelde noodzaak aanzienlijk kleiner. Om deze reden legt de staat 

tegenwoordig via een inburgeringscursus het leren van de Nederlands taal op. 
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die bij iedere persoon in een samenleving min of meer hetzelfde zijn. Verschillende 

culturen hebben verschillende conventies. Daarbij zien we dat de schending van een 

conventie vanuit de ene cultuur, volledig kan worden afgewezen door de andere cultuur.  

 
Figuur 3.23 Verschillende conventies kunnen tot botsingen leiden (voor bron figuur zie bronnenlijst). 

 

Dit zagen we bijvoorbeeld toen minister Verdonk ter begroeting een hand uitstak, maar 

deze niet beantwoord werd door een islamitische man. Het werd zelf landelijk nieuws! 

Dit terwijl het geven van een hand geen (wettelijk) voorschrift is. Door de verschillende 

morele afspraken was er ogenschijnlijk sprake van een belangenconflict. Geen van 

beiden wilde zich ondergeschikt maken aan de culturele en collectieve afspraak van de 

ander. Beiden hadden het gevoel zo een deel van hun autonomie te moeten opgeven. 

Bij het overtreden van conventies volgt er dus sociale straf, die niet één heerser oplegt, 

maar alle leden van de sociale werkelijkheid. Een stelsel van initiële afspraken kan soms 

spontaan ontstaan. We kunnen dit cultuur noemen. Cultuur kan gezien worden als een 

sociaal-(technisch) coördinatiespel, waarbij er slecht één ‘dominant’ Nash-evenwicht is. 

Iedereen die aan een dergelijk spel meedoet, zal vanuit eigenbelang dezelfde strategie 

spelen. Daarmee kan het Nash-evenwicht ook gezien worden als een sociaal-(technisch) 

systeem. Allengs worden conventies ‘verinnerlijkt’. Men weet niet beter. Sterker nog, als 

iemand zich niet aan een conventie houdt, ontstaan er gevoelens van boosheid en woede. 

Conventies zijn het collectief (ethisch) kader van een sociale werkelijkheid. Bij 

overtreding van een conventie is het niet de heerser die straft, maar gaan alle leden van de 

gemeenschap (sociaal) straffen omdat ieder afzondelijk lid het gevoel heeft dat hij een 

deel van zijn autonomie moet opgeven
23

. 

Mede door de vaak grote gevoelens van boosheid is het aannemelijk dat bij het 

opgeven van autonomie, het middenbrein de directe beslissing neemt. 

Uiteraard is dit een modelmatige aanname die voortkomt uit paragraaf 3.2.4. ‘Als het 

eigenbelang en het collectief belang in één lijn ligt’, dan heeft het individu niet het 

gevoel heeft dat hij/ zij zich ondergeschikt hoeft te maken aan het collectief. Als dat het 

geval is, zijn de coördinatiespellen per definitie stabiel. Dat wil zeggen dat iedereen zich 

‘als vanzelf’ aan de collectieve afspraken houdt.  

De conventies van een sociale groep kunnen dus worden beschouwd als een stelsel van 

collectieve afspraken die door alle leden verinnerlijkt zijn. Op grond van deze kennis 

                                              
23

    Dit is te zien in de huidige zwartepietdiscussie. 
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kiezen de leden van de groep hun dominante strategieën en deze leiden naar Nash-

evenwichten. Het breken van de collectieve afspraken heeft consequenties voor de leden 

van de sociale groep die geen kennis van de conventies hebben. 

 

3.3.3 De vorming van microsystemen 
Als een individu ingebed is in een samenleving dan kan dat beschouwd worden als de 

inbedding van het individu in een macro-sociaal-systeem. Door de informatie die het 

sociale systeem uitzendt, ontstaat er bij alle individuen kennis van het sociale systeem. 

Op grond van deze kennis kan een individu een redelijke inschatting maken over de 

collectieve afspraken (per spelsituatie) van het sociale systeem. In geval dat het individu 

het eens is met de collectieve afspraken van het systeem, hoeft deze geen autonomie op te 

geven en conformeert hij zich aan de collectieve afspraken. Sommigen willen zich niet 

conformeren aan de bestaande afspraken of heersende conventies en anderen weten niet 

van de bestaande afspraken of heersende conventies. Daarmee wil overigens niet gezegd 

zijn dat laatstgenoemden zich niet aan bestaande conventies of afspraken willen houden. 

Elk individu weet immers dat het niet houden aan een conventie door ‘de anderen’ 

bestraft wordt. Wel is duidelijk dat er belangenverschillen kunnen zijn tussen collectief 

macro-niveau en individuen op microniveau.  

Dit geldt niet alleen bij conventies. Ook bij wettelijke voorschriften zijn er 

belangenverschillen. Een individu hoeft het dus niet altijd eens te zijn met de collectieve 

afspraken. Zo weten we dat individuen lang niet altijd graag belasting betalen, terwijl 

daar wel degelijk collectieve afspraken over zijn gemaakt. Het is derhalve niet zo dat 

ieder individu het zelfde belang heeft als het collectief. Als individuen gelijkliggende 

belangen op micro-niveau hebben die afwijken van de macro-afspraken kunnen er micro-

systemen ontstaan uit het macro-systeem in de vorm van groepen, klieken of coalities. 

Groepsvorming ontstaat doordat individuen een deel van hun autonomie ten opzichte van 

het macrosysteem niet willen opgeven en door groepsvorming is men beter in staat 

elkaars gedrag te lezen. Groepsvorming is dus een wederkerig proces. Alle leden van een 

groep hebben een individueel belang bij de groep. In een grote groep sluit de mens zich 

aan bij een kleinere groep (kliek), waarin min of meer dezelfde interesses worden 

gedeeld. Een micro-systeem eist echter dat een individu een deel van zijn autonomie 

opgeeft. Op het moment dat een individu vindt dat hij voor het opgeven van zijn 

autonomie te weinig terugkrijgt, stapt hij uit de groep. Doordat de individuele behoeften 

steeds opnieuw wisselen, zullen de sociale situaties dan ook steeds opnieuw wisselen en 

zullen grote groepen zich steeds weer opdelen in wisselende klieken. Elke afzonderlijke 

groep kent zijn eigen normen en communiceert op zijn eigen manier. Als de groep te 

groot wordt, is communicatie steeds moeilijker en ontstaat er weer een subgroep.  

Het opdelen in klieken komt steeds weer voor als groepen groter worden of als belangen 

veranderen. Individuen wisselen van kliek en kiezen de kliek, die voor hen op dat 

moment het meeste nut brengt. Onder normale sociale omstandigheden sluiten mensen 

zich - afhankelijk van de omstandigheden - telkens opnieuw aan bij een andere groep. 

Iedereen zal in een kliek het sociale spel meespelen, maar de vorming van micro-

systemen komt voort uit eigenbelang. Door steeds wisselend in verschillende groepen te 

participeren blijft het individu telkens de strategie ‘individueel’ spelen. 
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3.3.3.1 Condities voor samenwerking in coalities 

Het is duidelijk is dat coalitievorming en ‘pay-off’ met elkaar zijn verbonden. Elk 

individu dat ‘lid’ is van een groep moet een meeropbrengt hebben ten opzichte van het 

verlies aan autonomie. Om tot een collectieve meeropbrengst te komen heeft een groep er 

belang bij dat: 

 De spelsituatie zich steeds herhaalt.  

 Er een dreiging van straf is. 

 De groep uit dezelfde individuen blijft bestaan.  

 De groep niet te groot is en ‘vast’. 

We zullen dit nader analyseren. 

 

3.3.3.1.1 De herhaling is van groot belang.  

Samenwerking leidt tot een Pareto-optimale oplossing. Deze oplossing levert het meest 

op voor het collectief. Daar waar in het stabiele coördinatiespel als van nature 

samenwerking gaat ontstaan, leidt het instabiele coördinatiespel (het 

vertrouwensdilemma) tot een conflict tussen eigenbelang en collectief belang. In een 

vertrouwenssdilemma waarin de spelers kunnen kiezen tussen de twee strategieën 

‘collectief’ of ‘individueel’ is te zien dat ‘individueel-individueel’ het Nash-evenwicht is. 

Deze individuele strategische keuze leidt niet, zoals bij het stabiele coördinatie spel, tot 

een collectief beste oplossing. Integendeel zelfs. De Pareto-optimale oplossing wordt 

door dit belangenconflict niet bereikt en het prisoners dilemma (PD) wordt dan ook vaak 

als metafoor gebruikt om samenwerkingsdilemma’s en vechtsituaties te illustreren.  

Als we het vertrouwensdilemma van paragraaf 3.3.1 beschouwen en we analyseren figuur 

3.18 nogmaals dan zien we het ‘probleem’: aangezien z – a + plt kleiner is dan z + plt is 

individueel handelen altijd de dominante strategie. Het Nash-evenwicht is altijd 

‘individueel’, ‘individueel’, ongeacht de waarde van p (de kans).  

Niet samenwerken leidt tot Pareto-inefficientie. Het doel van een samenwerking is te 

komen tot een collectief optimale oplossing; een Pareto-optimum. Het Nash-evenwicht is 

echter ‘niet samenwerken’. Robert Axelrod heeft zich in de jaren tachtig de vraag gesteld 

waarom mensen toch een collectieve strategie kiezen, ondanks het feit dat het direct 

eigenbelang van rationele spelers leidt tot de dominante strategie ’individueel’. Hij heeft 

toonaangevend werk verricht en organiseerde in 1981 twee opeenvolgende toernooien 

waarin aan verschillende speltheoretici werd gevraagd een spelstrategie te ontwerpen die 

moest leiden tot samenwerking in het prisoners dilemma. In deze toernooien gingen 

verschillende strategieën, uitgevoerd als computerprogramma’s, de strijd met elkaar aan. 

In elk toernooi werd een prisoners dilemma door dezelfde spelers meerdere malen achter 

elkaar herhaald. De diverse strategieën werden beoordeeld op basis van de cumulatieve 

score over de beide toernooien. De beste score was voor Anatol Rapoport’s ‘tit-for-tat’-

strategie (Axelrod, 1984). Deze strategie houdt in dat een speler in iedere spelronde de 

strategie van zijn tegenspeler uit de vorige ronde overneemt. We kunnen de ‘tit-for-tat’-

strategie nader duiden door de volgende pay-off-matrix te bestuderen: 
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pay-off-matrix speler 2  

speler 1 

strategie collectief  individueel  

collectief 50, 50 0, 100* 

individueel 100*, 0  0*, 0* 

Figuur 3.24. Een prisonersdilemma: ‘individueel’, ‘individueel’ is het Nash-evenwicht. 

 

Het bovenstaande prisoners dilemma is een ‘one-shot game’ waarbij het Nash-evenwicht 

‘individueel’,‘individueel’ is. De bovenstaande situatie is een eindig spel. Als er echter 

steeds weer nieuwe spelrondes komen dan kunnen we spreken van een herhaald prisoners 

dilemma. Wat Rapoport aantoonde is dat de ‘tit-for-tat’-strategie in een herhaald 

prisoners dilemma een Nash-evenwicht ‘collectief’,‘collectief’ oplevert mits de (vaste) 

kans op herhaling p (met 0 < p < 1) groter is dan een bepaalde waarde. Deze waarde is 

afhankelijk van de ‘pay-off’ en kan worden berekend.  

Als we dit doen voor de bovenstaande matrix, dan blijkt dat als beide spelers zich vanaf 

tijdstip 0 netjes aan de ‘tit-for-tat’-strategie houden ze beiden een verwacht resultaat 

hebben van: 

50( 1 + p2+ p3+ …) = 50*1/(1-p) (1) 

Als beide spelers hun gedrag niet ondergeschikt maken aan het collectief en steeds 

‘individueel’ zouden spelen is hun verwachte uitbetaling gelijk aan: 

0(1 + p + p2 + p3+ …) = 0 (2) 

Stel vervolgens dat één speler vanaf tijdstip 0 ‘individueel’ gaat spelen. Dan krijgt hij 

eerst nog 100% prijzengeld en daarna niets meer. Dus de verwachte uitbetaling voor hem 

is dan: 

100 + 0(1 + p + p2 + p3+ …) = 100 (3) 

Hieruit kan worden opgemaakt dat de spelers niet overgaan tot ‘individueel’ als de 

uitbetaling bij (3) kleiner is dan de uitbetaling bij (1). Dus als: 

50/(1-p) ≥ 100 

50 ≥ 100-100p 

-50 ≥ -100p 

p ≥ ½ 

Dit is het geval als de kans groter of gelijk is aan 50% (p ≥ ½). In feite hebben we 

hiermee aangetoond dat als het bovenstaande prisoners dilemma wordt herhaald, ‘tit-for-

tat’ een Nash-evenwicht ‘collectief’, ‘collectief’ oplevert, mits de (vaste) kans op 

herhaling groter is dan een half (p ≥ ½). 

Men kan zich voorstellen dat de beslissing om samen te werken iedere keer opnieuw 

genomen zal worden. Wanneer kans ‘p’, dat dezelfde spelers telkens met elkaar blijven 

spelen maar groot genoeg is (in dit voorbeeld p ≥ ½), zal de strategie ‘collectief’ het 

nieuwe Nash-evenwicht vormen.  

Let wel: het nieuwe Nash-evenwicht komt er alleen als er telkens dezelfde spelers zijn. 

Een zelfde prisoners dilemma herhalen met steeds wisselende spelers leidt niet tot 
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samenwerking, omdat het herhaaleffect dan verloren gaat. Dit betekent dat als een vaste 

groep spelers het dilemma van figuur 3.25 herhaald spelen en een ‘tit-for-tat’-strategie 

volgen, dit resulteert in een samenwerking die, als alle speelronden bij elkaar worden 

opgeteld, tot een beter resultaat leidt dan wanneer men alleen het direct eigenbelang 

najaagt. Figuur 3.25 laat dit zien (het kwadrant links boven leidt tot een beter resultaat 

dan het kwadrant rechtsonder). 

Figuur 3.25. Een herhaald prisoners dilemma. 

 

In een omgeving waarbij een vaste groep spelers herhaald het prisoners dilemma speelt, 

is de strategie ‘individueel’ niet de meest rationele strategie om een zo goed mogelijk 

resultaat op langere termijn te behalen. Als men immers steeds individueel speelt, is het 

uiteindelijk resultaat (0,0) terwijl samenwerking na vier speelrondes (200,200) oplevert. 

Omgekeerd geldt dat als de kans op herhaling kleiner wordt (in dit voorbeeld p < ½) een 

speler ‘individueel’ zal gaan spelen. In dat geval leidt herhaling niet tot samenwerking 

maar stokt de samenwerking. Dit stokken van de samenwerking kan zelfs leiden tot 

vendetta’s; een situatie waarbij geen van de partijen op voorhand nog tot elkaar wil 

komen en allen blijven volharden in hun ‘individuele strategie’
24

. 

Ook in het dagelijks leven is dit zichtbaar. Als bijvoorbeeld een medewerker zijn 

arbeidscontract heeft opgezegd en hij de laatste weken moet ‘uitdienen’ worden de 

gevolgen van ‘individueel’ gedrag voor hem kleiner. Hij kan bijvoorbeeld te laat komen 

en slordig werken zonder dat dat consequenties voor hem heeft. Ergo: zo’n medewerker 

‘gehoorzaamt’ steeds minder, hij maakt zich steeds minder ondergeschikt aan het 

collectief. 

Als de kans op herhaling kleiner wordt, dan wordt de kans op straf ook kleiner en zal een 

speler ‘individueel’ gaan spelen.  

 

3.3.3.1.2 Collectieve opbrengst door de dreiging van straf 

Samenwerking moet leiden tot een collectieve meeropbrengst en de gedachte is dat deze 

meeropbrengst gedeeld wordt onder de individuele spelers. Als de verdeling van de 

meeropbrengt níet plaatsvindt, leidt dat tot gevoelens van verlies die het individu 

                                              
24

   Zie de Israëlische-Palestijnse verhouding. 
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gecompenseerd wil hebben. We kunnen dit duiden aan de hand van een potje schaak. 

Schaken is een eindig spel. Dat wil zeggen dat na één potje het spel over is. Uit de 

praktijk weten we dat als de winnaar alles pakt, de verliezer zijn verlies wil terughalen 

(revanche). Als er steeds weer nieuwe spelrondes komen, met eventueel andere spelers 

(nieuwkomers), dan kunnen we spreken van een oneindig spel. Een oneindig spel is 

eigenlijk niet te winnen. In het dagelijks leven zien we dit ook. Vaak worden 

onderhandelingen gespeeld als een spelronde waarbij er ‘winnaars’ en ‘verliezers’ zijn, 

maar we weten ook hier dat verliezers in de volgende onderhandelingsronde hun verlies 

willen goedmaken. Het is geven en nemen en het dagelijks leven kan gezien worden als 

een oneindig spel. Dat wil zeggen dat veel sociale situaties zich herhalen. In tegenstelling 

tot het eenmalige prisoners dilemma komen bij een herhaald prisoners dilemma rationele 

spelers tot een Pareto-optimale uitkomst door de ‘tit-for-tat’-strategie te hanteren. Dit 

komt doordat een speler bij het herhalen van het prisoners dilemma in zijn strategie de 

uitkomst van de vorige spelronde in acht moet nemen. Deze uitkomst heeft namelijk 

effect op de strategie van zijn medespelers in de volgende ronde. Als een speler ervoor 

kiest in de eerste ronde de collectieve strategie te kiezen en zijn medespelers vervolgens 

ook de collectieve strategie kiezen, dan kan hij zijn medespelers belonen door wederom 

de collectieve strategie te spelen. Mocht een van zijn medespelers er echter voor kiezen 

misbruik te maken van het coöperatieve gedrag dan kan de speler besluiten om dit gedrag 

uit de eerste ronde te bestraffen door in de volgende ronde de individuele strategie te 

kiezen. 

Een probleem bij de ‘Tit-for-Tat’-strategie (TfT) is dat door een straf er abrupt wordt 

gestopt met samenwerken. Hoewel dit in het dagelijks leven zeker kan voorkomen komt 

het ook vaak voor dat, door bijvoorbeeld miscommunicatie, er wel eens iets misgaat. Er 

zijn computerprogramma’s ontwikkeld die daar mee rekening houden en tot nog betere 

resultaten leiden dan ‘Tit-for-Tat’ (Axelrod, 1997). Zo is er een verbeterd 

computerprogramma, ‘Generous-Tit-for-Tat’ (GTfT), getest. De gevolgen van 

miscommunicaties werden in dit computerprogramma gemitigeerd door met een zekere 

(rekentechnische) waarschijnlijkheid fouten te vergeven. Het bleek dat strategieën met 

een zekere mate van vergevingsgezindheid tot aantoonbaar betere resultaten leidden. 

Later bleek dat een computerprogramma met de ‘Win-Stay-Loose-Shift’-strategie nog 

beter scoorde dan ‘Generous-Tit-for-Tat’ (GTfT) (Nowak & Sigmund, 1993; Wedeking 

en Milinski, 1996). De ‘Win-Stay-Loose-Shift’-strategie wordt ook wel de ‘Pavlov’-

strategie genoemd. Met de Pavlov-strategie laat een speler zich niet misbruiken door een 

‘individualist’ en gaat hij goed om met ’collectieven’. De Pavlov-strategie komt dicht bij 

de manier waarop mensen samenwerken. ‘Pavlov’ straft niet-samenwerken af, maar is 

altijd weer bereid om samenwerking op te bouwen als de straf is uitgedeeld. Fouten 

maken is menselijk, vergeven ook, maar samenwerking zonder straf blijkt niet mogelijk. 

Met andere woorden: 

Om in het prisoners dilemma tot de collectief gewenste Pareto-optimale oplossing te 

komen, is herhaling én de dreiging van de straf noodzakelijk. 

Dit blijkt uit de volgende parabel:  

In een gebied leven zeer veel hazen en enkele beren. Een jagersstam trekt het gebied 

binnen en omdat de hazen gemakkelijk met een strik te vangen zijn, besluiten ze te 

blijven. Er ontstaat een samenleving van hazenvangers waarbij iedereen elke dag twee 
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hazen vangt om in de dagelijkse voedselbehoefte te voorzien. In het gebied leven echter 

ook beren die gevaarlijk zijn en daardoor gemeden moeten worden.  

Op een dag besluit een groep van tien mannen dat ze samen beren gaan vangen. Dit 

betekent dat deze mannen een deel van hun autonomie opgeven en zich ondergeschikt 

maken aan de groep. Dit doen ze omdat één beer dezelfde hoeveelheid vlees oplevert 

als tachtig hazen. Dus áls ze met zijn tienen een beer vangen en ze verdelen het vlees 

onder elkaar dan is dat equivalent aan acht hazen per persoon! 

Helaas is het niet zo dat ze elke dag een beer kunnen vangen, maar de kans is zeer 

groot dat ze om de twee dagen een beer vangen. Dit betekent dat het equivalent geen 

acht maar vier hazen per dag is. Dit is echter nog steeds beter dan twee hazen per dag. 

Na dit rekensommetje besluit de groep mannen om beren te gaan jagen. Er ontstaat dus 

een samenleving van individuele hazenvangers en een groep berenjagers. 

Jagen op beren is echter niet eenvoudig. Berenjagen vraagt om samenwerking, maar de 

jagers weten niet of ze elkaar kunnen vertrouwen. Als iemand de afspraak breekt 

vangen ze met z’n allen niks, want als de groep de beer besluipt en één van jagers 

besluit om toch een haas te gaan vangen, dan zal de beer kunnen vluchten. Als één van 

de jagers zich dus niet aan de afspraak houdt en kiest voor de haas, dan gaat de vangst 

van beer verloren. Als de jagers dus zien dat één van hen zich niet aan de afspraak 

houdt, zullen ze hem dus straffen en hem bijvoorbeeld uit de groep gooien. Om te laten 

zien dat de berenjager te vertrouwen is, gaat hij zich uitdossen als berenjager. Dit gaan 

alle berenjagers doen. Ze gaan berentanden en berenhuiden dragen en vinden dat deze 

‘kleding’ alleen voorbehouden is aan hún groep.  

In instabiele coördinatiespellen komt samenwerking tot stand (ze worden stabiel 

gemaakt) door het delen van de collectieve opbrengst én door straffen. Dat de collectieve 

winst ‘met zijn allen’ gedeeld wordt is een kwestie van vertrouwen. Ieder lid van de 

groep gaat ervan uit dat later in de tijd de collectieve opbrengst tot een persoonlijke, 

individuele opbrengst leidt. De collectieve afspraak dat je de collectieve opbrengst onder 

elkaar deelt, bestaat bij de gratie van straf en elk afzonderlijk lid van een groep heeft er 

een belang bij om te laten zien dat hij bij de groep hoort. Gedragscodes zijn conventies en 

dus Nash-evenwichten. Met dergelijke codes zegt elk individu tegen de anderen van de 

groep: ‘Ik ben te vertrouwen.’ Ook het vergeven van de overtreder is speltheoretisch te 

verklaren; samenwerking leidt tot een collectieve meeropbrengst voor de groep. Het 

buitensluiten kost de groep uiteindelijk een stukje meeropbrengst. In een kleine vaste 

groep kost volledig buitensluiten dus meer dan samenwerken. Wat in alle 

vertrouwensdilemma’s te zien is, is dat de individuele spelers een afweging maken over 

een latere mogelijke opbrengst. Als men gaat samenwerken zal men zijn belang 

ondergeschikt maken aan het collectief belang en zal men van zijn zelfstandigheid (z) een 

stukje autonomie (a) moeten opgeven (z-a). Daar staat tegenover dat de samenwerking 

ook individueel iets moet opleveren. Ieder mens stelt zich dus de vraag: ‘Wat levert het 

mij op als ik een deel van mijn autonomie opgeef?’ De verwachte opbrengst bij collectief 

gedrag (expected utility EUc) is geformuleerd in de vergelijking: 

EUc= z-a+pl
i

t   

Hierin is:  z de opbrengst als men zelfstandig handelt  

   a het verlies aan autonomie als men samenwerkt 

   l
i

t  mijn toekomstige opbrengst als ik gaat samenwerken 



92 

 

   p de kans op de uitbetaling 

 

Als iemand bijvoorbeeld 8 uur gaat werken verwacht hij daar aan het eind van de maand 

een salaris (l
i

t ) voor terug. Als de kans (p) klein is dat de werkgever zich aan de afspraak 

houdt en het product p l
i

t  is kleiner dan a, dan zal hij niet gaan werken voor de 

werkgever. De samenwerking moet echter ook voor een werkgever iets opleveren anders 

zal híj niet tot samenwerking overgaan. In feite geldt dit voor alle participanten van een 

samenwerking. Samenwerking moet dus leiden tot een collectieve opbrengst (l
c

t ) en 

veelal wordt uit de collectieve opbrengst de individuele opbrengst (l
i

t ) voor de 

deelnemers ‘betaald’.  

In een samenwerking kan de tegenspeler er ook voor kiezen om te straffen (dat zagen we 

al bij de ‘tit-for-tat’- en de ‘Pavlov’-strategie. Door straffen kan men een ander dus ook 

tot samenwerking dwingen.
25

 

De dominante strategie is dus afhankelijk van de kans op belonen en/ of de dreiging van 

straf. De dreiging van een straf kan men uitdrukken als een kans op een straf. De ‘pay-

off’ (expected utility EUi) kan meer algemeen geformuleerd worden in de formule: 

EUi = z + pl
i

t  -qst   

en, omdat er bij collectief gedrag geen straf is, is de verwachte opbrengst bij collectief 

gedrag (expected utility EUc): 

EUc =z - a + pl
i

t   

Hierin is:  z de opbrengst als men zelfstandig handelt  

  a het verlies aan autonomie als men samenwerkt 

  st de toekomstige straf als men niet gaat samenwerken 

  q de kans op straf 

  l
i

t  mijn toekomstige opbrengst als ik ga samenwerken 

  p de kans op de uitbetaling 

Deze innerlijke tweestrijd is in figuur 3.26 gemodelleerd:  

de innerlijke tweestrijd 

strategie individueel collectief 

opbrengst  (z + pl
i

t  – qst) (z – a + pl
i

t) 

Hierin is:  z de opbrengst als ik zelfstandig handel  

  a het verlies aan autonomie als het individu collectief gedrag vertoont 

  l
i

t de toekomstige opbrengst als het individu collectief gedrag vertoont 

 st de toekomstige straf, als het individu individueel gedrag vertoont  

  p de kans op de betaling; is het zeker dan is dit 1, is hier 0% kans op dan is dit 0 

  q de kans op de straf. 

Figuur 3.26. De algemene vorm van innerlijke tweestrijd van de mens. Hoe groot is de kans dat ik straks 

een straf of een beloning krijg voor het verlies van autonomie van nu?  

                                              
25

  Slavenhouders hebben  dit eeuwen gedaan. 
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Uit figuur 3.26 blijkt dat als:  

  z - a + pl
i

t. > z + p l
i

t.  - qst.; 

- a > - qst.; 

  a <  qst. 

dan zal het individu de collectieve strategie spelen. Met andere woorden: 

Als de dreiging op de toekomstige straf (het product qst) groter is dan het verlies aan 

autonomie, dan leidt de dreiging van een straf tot een collectieve strategie.  

De vraag of men in het vertrouwensdilemma ‘collectief’ dan wel ‘individueel’ speelt, 

hangt dus af van de ‘pay-off’ van de strategie ‘collectief’ versus de ‘pay-off’ van de 

strategie ‘individueel’. Met (de dreiging van) straffen van de groep wordt de ‘pay-off’-

matrix veranderd en daarmee het Nash-evenwicht. De belangenafweging tussen direct 

eigenbelang of collectief belang heeft dus alles te maken met de persoonlijke 

opbrengsten. Met name de waarde van het verlies van autonomie is zeer persoonlijk, 

evenals de gewenste opbrengst. Dit maakt dat de dominante strategie van een individu 

niet altijd exact te bepalen is. Wat wel duidelijk is, is dat als het individu denkt dat de 

straf van het collectief groter is dan zijn verlies aan autonomie, het individu zich 

ondergeschikt zal maken aan het collectief. 

De kans op een straf (de dreiging van een straf) is echter gerelateerd aan de kans op 

uitbetaling. De kans (p) is een inschatting van het individu van het vertrouwen dat de 

ander(en) in hem hebben; als de anderen het individu vertrouwen is de kans (p) op 

uitbetaling hoog Als het individu zich ondergeschikt maakt aan het collectief, is de kans 

op de uitbetaling 100% en daarmee is de kans op de straf 0%. De kans op de straf is 

omgekeerd evenredig met de kans op de opbrengst: q = (1-p). 

In figuur 3.27 is het vertrouwensdilemma tussen de straffende groepsleden en het 

individu gemodelleerd. 

 

pay-off-matrix individueel groepslid 

 strategie 
Autonoom/ 

individueel 

Ondergeschikt 

aan collectief 

straffend 

groepslid 
geen straf (z- a + plt) , (z + plt)  (z – a + plt) , (z - a + plt) 

 
straf 

 

(z + plt)  , (z + plt - (1-

p)st) 
 (z – a + plt)  , (z -a + plt) 

Hierin is:   z de opbrengst als men zelfstandig handelt 

  a het verlies aan autonomie als men samenwerkt 

lt de toekomstige opbrengst als men gaat samenwerken 

st de toekomstige straf als men niet gaat samenwerken 

p de kans op de uitbetaling; ergo de maat voor vertrouwen 

Figuur 3.27. De pay-off-matrix van de individuele groepsleden. 

  

Als er wantrouwen is en het vertrouwen van de leden van groep in een individueel 
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groepslid nul is (p=0) dan verandert de bovenstaande matrix in figuur 3.28. 

Uit deze matrix blijkt dat als de groep niet straft (geen interventie), niemand zijn 

autonomie zal opgeven. Omdat niemand zijn autonomie opgeeft, wordt de waarde a nul 

en het Nash-evenwicht zal eindigen in het kwadrant links boven. Omdat er geen 

vertrouwen is, komt er geen collectieve ‘pay-off’. De dominante strategie die de spelers 

bij dit Nash-evenwicht spelen is ‘individueel’, ‘individueel’. Het Nash-evenwicht is in de 

matrix hieronder aangegeven met ‘de hoedjes’ (^,^) Dit Nash-evenwicht heeft tot gevolg 

dat uiteindelijk iedereen de strategie ‘individueel’ zal gaan spelen. 

 

pay-off-matrix groepslid 

 strategie 
Autonoom/ 

individueel 

Ondergeschikt 

aan collectief 

straffende 

groepsleden 
geen straf z^ , z^  (z – a) , (z - a) 

 straf z  , (z - st)  (z – a )*  , (z -a)* 

Hierin is: z de opbrengst als men zelfstandig handelt  

  a het verlies aan autonomie ten opzichte van de ander 

  lt de toekomstige opbrengst als men gaat samenwerken 

  st de toekomstige straf als men niet gaat samenwerken 

  p de kans op de uitbetaling is nul; ergo er is geen vertrouwen 

Figuur 3.28. Bij gebrek aan vertrouwen én als er niet gestraft wordt, komt de samenwerking niet op gang. 

 

Het zal duidelijk zijn dat het product (pst) (de dreiging van de straf) groter moet zijn dan 

het verlies aan autonomie. Ook is duidelijk dat er naast straf ook vertrouwen nodig is. 

Zonder straf van de groep zal de strategie van een speler individueel blijven, maar zonder 

vertrouwen ook!  

Om in het vertrouwensdilemma tot de collectief gewenste Pareto-optimale oplossing te 

komen, is naast vertrouwen ook herhaling en de dreiging van de straf noodzakelijk. 

Dit is de ‘Pavlov’-strategie, zoals die beschreven is in de vorige paragraaf. Volledig 

vertrouwen is dus geen optie. Het individu moet in een zekere mate van ongewisheid 

verkeren of de anderen hem nog wel vertrouwen. Doordat er onzekerheid is of de anderen 

het individu nog vertrouwen, blijft er een dreiging van straf bestaan. Zonder de dreiging 

van straf van de leden van groep zal de strategie van een afzonderlijk groepslid 

individueel blijven en zal de groep uit elkaar vallen. Dit betekent dat elk afzonderlijk lid 

van de groep er een belang bij heeft om een groepslid te straffen als deze een individuele 

strategie speelt.  

Een zeer effectieve straf is uitsluiting uit de groep. Bij uitsluiting is de groep het 

gezamenlijk eens dat het individu zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. In dat geval 

treedt de groep gezamenlijk op tegen de individualist. Dit gebeurt niet alleen door 

uitsluiting. Als een groepslid in de ogen van de groep individueel gedrag vertoont, zal er 

‘peer pressure’ ontstaan; de groep keert zich tegen het individu. Alle (andere) leden van 

de groep zijn het erover eens dat het individuele groepslid gestraft moet worden. 
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Speltheoretisch kan de groep van straffende groepsleden als één blok worden gezien. Dit 

‘blok’ kan als één (machtige) speler worden beschouwd die zich tegen een individueel 

spelend lid keert. Het blok intervenieert in het gedrag van het individu en zorgt er, door 

de dreiging van straf, voor dat het individu zich ondergeschikt maakt aan de groep.  

Het vertrouwensdilemma is een symmetrische matrix, met twee spelers, met de 

strategieën ‘collectief’ en ‘individueel’ en dezelfde ‘pay-offs. Deze pay-offs zijn echter 

een persoonlijke inschatting van een speler over de persoonlijke ‘pay-off’ van een ander. 

De ogenschijnlijke belangenafweging tussen direct eigenbelang of collectief belang heeft 

dus alles te maken met persoonlijke inschattingen. Juist omdat dit persoonlijke 

inschattingen zijn, is de dominante strategie van een individu in het vertrouwensdilemma 

in eerste instantie moeilijk te bepalen (soms gedraagt een individu zich conform de 

collectieve afspraak en soms niet). Wat echter steeds blijkt, is dat de sociale 

werkelijkheid zich uiteindelijk richt naar een Nash-evenwicht. 

Het Nash-evenwicht laat zien dat mensen zich niet zonder meer aan een collectieve 

afspraak houden. Bovendien wordt duidelijk dat als mensen zich niet aan de collectieve 

afspraak houden het niet helpt om alleen afspraken te maken. In het vertrouwensdilemma 

leidt het alleen met elkaar communiceren over de Pareto-optimale oplossing niet tot een 

verandering van het Nash-evenwicht. Er moet uitzicht en vertrouwen zijn op een andere 

‘pay-off’ én er moet straf zijn als iemand zich niet aan een afspraak houdt. Als de sociale 

omgeving toeziet op de afspraak en bij het niet houden aan de afspraak de pay-off van het 

individu verandert, dan verandert zijn gedrag.  

 

3.3.3.1.3 De groep is ‘vast’  

Als de groep uit telkens wisselende personen bestaat, dan is er geen sprake van 

reciprociteit Ieder lid van de groep heeft er een belang bij dat de groep niet steeds wisselt 

van leden omdat dan de collectieve beginafspraken niet bekend zijn of niet goed worden 

overgedragen. Als de groep te groot wordt, ontstaat er gebrek aan sociale controle (uit de 

groep gezet worden betekent misschien wel dat dit geen straf is omdat betrokkene er de 

volgende keer toch niet bij zou zijn!). 

Dit is gemakkelijk te herkennen als we een groep vrienden in de kroeg aanschouwen. Als 

de groep niet al te groot is, geeft iedereen op zijn beurt een rondje (elk individu doet dit 

omdat hij erop vertrouwt dat hij later een biertje van de anderen terugkrijgt). Het ‘spel’ 

van het rondje herhaalt zich steeds weer. De samenwerking levert dus bier én vriendschap 

op! De ‘samenwerking’ leidt tot een collectieve meerwaarde ‘vriendschap’. Deze 

collectieve meeropbrengst wordt gezamenlijk gedeeld. De straf gaat ontstaan als er een 

‘vriend’ is die nooit een rondje geeft. Dit individuele gedrag wordt afgestraft: hij is vriend 

af. Hij kan dan nog wel een biertje kopen, maar heeft de collectieve meeropbrengst 

‘vriendschap’ niet meer.  

Het herhaald vertrouwensdilemma verdwijnt echter als de groep steeds wisselt. Op dat 

moment is de groep niet meer ‘vast’. ‘Vrienden’ komen en gaan en als iemand een rondje 

geeft, drinken deze wisselende ‘vrienden’ wel een biertje mee, maar geven geen rondje 

terug. Doordat de groep wisselt, is er geen sprake van herhaling en straffen is niet meer 

mogelijk. Het vertrouwen verdwijnt en de samenwerking stokt. Ook is bekend dat als de 

groep te groot wordt, de samenwerking stokt. Het wordt onmogelijk om nog te 



96 

 

registreren wie nou wél en wie er nog geen rondje heeft gegeven
26

.  

 

3.3.3.1.4 De groep is klein (niet te groot) 

Als de groep heel erg groot wordt, dan blijken communicatie en informatie-uitwisseling 

in de groep een steeds groter probleem te worden. Om de informatie goed uit te kunnen 

‘meten’ moet men kunnen registreren of alle leden van de groep zich aan de collectieve 

afspraken houden. Iedereen heeft er een belang bij dat de groep niet te groot wordt. Op 

deze wijze kan elk lid van de groep registreren wat de anderen doen én kan, als iemand 

zich niet aan een afspraak houdt, deze persoon daar door de anderen op worden 

aangesproken. 

 
Figuur 3.29. Het aantal relaties neemt kwadratisch toe volgens de formule: R = n(n-1)/2. Door de 

toenemende complexiteit delen grote groepen zich vanzelf op. 

 

Als men tot een collectieve meeropbrengst wil komen is registreren van ‘wie wat doet’ 

van groot belang! Om te kunnen zien of medespelers zich aan de collectieve afspraken 

houden moet men dit van elkaar kunnen zien. Daarom splitsen grote groepen zich op in 

kleinere groepen. Groepsgedrag en coalitievorming vinden altijd plaats. Bij elk feestje en 

elk ongecoördineerd gesprek is dit proces te zien. Groepsvorming zorgt ervoor dat er een 

veilige omgeving van gelijkgestemden kan ontstaan doordat iedereen op dat moment 

dezelfde belangen heeft en daarom ‘dezelfde taal spreekt’. Dezelfde interesses worden 

gedeeld en communiceren hierover leidt tot een vergroting van het eigen nut. Groepen 

waarin dit spel wordt gespeeld, kunnen niet ongebreideld groot worden. In bovenstaande 

figuur wordt duidelijk waarom dit fenomeen zich voordoet. 

De figuur laat zien dat als een groep n mensen bevat er 2
n
-n-1 coalities mogelijk zijn. Een 

individu heeft dus 2
n
-n speel strategieën; hij of zij kan zich voegen in 2

n
-n-1 

verschillende coalities of zelfstandig blijven. Naast het steeds groter wordende potentieel 

aan coalities wordt ook het aantal intermenselijke relaties groter bij steeds groter 

wordende groepen. Het sociogram illustreert dit proces (zie ook: Moreno, 1934). Het 

                                              
26

   Meestal wordt er bij grote groepen daarom een ‘pot’ gemaakt. 

Relaties= n(n-1)/2

Rel= 3(3-1)/2=3

Rel= 4(4-1)/2=6

Rel= 5(5-1)/2=108
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aantal relaties (en daarmee de complexiteit in de communicatie) neemt kwadratisch toe 

volgens de formule:  

R = n(n-1)/2 

 Hierin is ‘R’ het aantal relaties en  

 n het aantal personen in een groep).  

Omdat het aantal relaties kwadratisch stijgt (n(n-1)/2) ten opzichte van de stijging van het 

aantal individuen (n), neemt het communicatieprobleem kwadratisch toe. De figuur laat 

zien dat er in een groep van twintig mensen maar liefst 380 verschillende 

communicatierichtingen zijn. Terwijl in een kleine groep (bijvoorbeeld vijf mensen) er 

slechts tien relaties en twintig communicatierichtingen zijn, die daarmee wel te overzien 

zijn. In een grote groep is het onmogelijk voor een enkel individu om te registreren wat 

de anderen doen. Het individu kan immers niet overal bij zijn. Bovendien kan het 

menselijk brein de grote hoeveelheid informatie die tot hem komt niet meer bolwerken. 

De kennis van het sociaal systeem neemt af en men kan elkaars strategie niet meer 

inschatten.  

Op het moment dat het individu sociaal gestraft wordt, zal hij van groep wisselen. Dit 

proces blijft zich herhalen. Naarmate het niet meer mogelijk is om van groep te wisselen 

zal de ‘tit-for-tat’-strategie de spelers het meeste voordeel bieden. ‘Tit-for-tat’ is dus een 

strategie van een kliek om het individu een sociale straf op te leggen, die eigenlijk alleen 

werkt in betrekkelijk kleine groepen waarbij spelers niet steeds wisselen. Daarnaast blijkt 

dat kennis hebben van elkaars dominante strategie en informatie registreren over elkaars 

gedrag van groot belang zijn in het kader van vertrouwen en betrouwbaarheid. 

Om te kunnen straffen is registratie van groot belang! 

We zien dat als de groep niet al te groot is elk lid van de groep de andere leden van de 

groep in de gaten kan houden. In geval dat iemand zich niet aan de collectieve afspraken 

houdt, zal er snel gestraft worden. Als straf kan zo iemand dan bijvoorbeeld uit de groep 

worden gezet. Deze sociale straf is iedereen bekend en daardoor is voor iedereen uit de 

groep duidelijk aan welke strategie hij zich moet houden. De sociale straf komt voort uit 

het gegeven dat de leden van de groep elkaar in de gaten kunnen houden. Ze weten dus 

van elkaar of ze zich aan de collectieve afspraken houden en zo niet, dan volgt de straf.  

Nota bene 

Het is overigens aannemelijk dat het middenbrein in deze situaties ‘overruled’ wordt door 

de neo-cortex. Het directe besluit van het middenbrein zegt immers ‘individueel’, maar 

het rekensommetje van de neo-cortex laat rationeel zien dat het verlies aan autonomie 

door de dreiging straf gecompenseerd wordt. De balans zal derhalve bij de meeste 

individuen doorslaan naar ‘collectief’. Het mijden van straf is dus een indirecte 

beslissing. 

 

3.3.3.2 Integriteit en moraliteit 

Er wordt binnen een microsysteem geëist dat het eigen belang van de leden ondergeschikt 

is aan het collectief belang van het microsysteem. Dit kan tot problemen leiden als de 

belangen van het microsysteem gaan afwijken van de belangen van het macrosysteem. 

De coalitievorming binnen het microsysteem leidt ertoe dat de collectieve afspraken, de 

conventies en de waarden en normen binnen het microsysteem, gaan afwijken van het 
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macrosysteem. In dat geval ontstaat er een vertrouwensdilemma tussen het micro- en het 

macrosysteem. Dit kan tot problemen leiden bij individuen die zich in het microsysteem 

bevinden omdat het afwijken van de collectieve afspraken door het microsysteem wordt 

bestraft. 

Voorbeelden hiervan zien we bijvoorbeeld bij: 

 Corruptie of ander niet integer gedrag dat door een organisatie wordt ‘toegedekt’; 

klokkenluiders hebben het zwaar.  

  Criminele organisaties houden zich door ferme straffen in stand.  

  De microcultuur in jeugdbendes wordt met sociale uitstoting in stand gehouden. 

  Ambtenaren die ‘lekken’ worden ontslagen. 

In het laatste voorbeeld is er zelfs een staatsrechtelijk belang in het geding. De ambtenaar 

die waakt over de collectieve maatschappelijke belangen wordt gestaft omdat zijn lekken 

de belangen van de ambtelijke organisatie schaadt.  

De culturen van microsystemen hoeven dus lang niet altijd te leiden tot de meest 

efficiënte oplossing voor de samenleving (het macrosysteem). Coalitievorming en ‘tit-

for-tat’ kunnen ook schadelijk zijn. 

 

3.3.3.2.1 Moreel juist gedrag 

De rationaliteit van de speltheorie laat zien dat het begrip moraliteit een flexibel begrip is. 

Als bijvoorbeeld twee soldaten (een microsysteem) op een smalle bergpas, goed 

bewapend met een zware mitrailleur, een vijandig leger van tweeduizend man drie uur 

kunnen tegenhouden dan worden deze twee soldaten als helden onthaald (door het 

macrosysteem). Als één van de twee besluit dat drie uur tegenhouden geen zin heeft 

omdat ‘ze’ uiteindelijk toch zullen winnen, dan wordt deze soldaat als lafaard 

gefusilleerd. Als deze soldaat stelt dat het doden van een paar honderd vijandelijke 

soldaten geen bijdrage aan het geluk van de totale mensheid levert dan zal hem dat niet 

redden. Ook zijn beroep op godgegeven regels, wanneer hij stelt dat het doden van 

mensen moreel verwerpelijk is, zal hem niet redden. In de ogen van zijn samenleving en 

de legerleiding handelt de soldaat niet conform de heersende moraal. 

Toch zien we dat in oorlogsvoering niet ‘alles mag’. Er gelden namelijk ook rechtsregels 

in een oorlog. Deze regels zijn opgenomen in verschillende verdragen die tussen 1864 en 

1949 zijn opgesteld in Genève. Een van deze verdragen was het Protocol van Genève dat 

in 1925 door veel landen ondertekend is en dat het gebruik van chemische wapens 

verbood. Stel nu dat de twee soldaten een ruime hoeveelheid gifgas bij zich hebben en 

daarmee het hele vijandige leger van tweeduizend soldaten doden, dan wordt deze 

handeling als moreel verwerpelijk beschouwd. De twee soldaten kunnen zelfs (als ze 

gepakt worden) veroordeeld worden door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. 

Dergelijke internationale afspraken over moreel handelen vinden we ook terug bij de 

universele verklaring rechten van de mens (UVRM). Deze verklaring bevat dertig morele 

afspraken en is na uitgebreide onderhandelingen in de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties in 1948 aangenomen. De UVRM wordt gezien als universeel, maar is 

niet juridisch bindend. Toch maakt de UVRM deel uit van het internationale 

gewoonterecht en zijn er verschillende landen die hun grondwet op deze verklaring 

hebben ingericht. Voor ons is de UVRM het uitgangspunt voor moreel handelen. We 

realiseren ons dat het moreel besef in Nederland voortkomt uit enerzijds de collectieve 
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morele opvattingen van de internationale gemeenschap en anderzijds uit de collectieve 

morele opvattingen zoals die in onze samenleving gelden.  

Het moreel besef van een individu bestaat uit een samenstel van verinnerlijkte 

conventies en morele afspraken én een stelsel van extern gemaakte morele afspraken, 

de conventies en wet- en regelgeving, die gelden in de samenleving waarin het individu 

zich op dat moment bevindt. 

We gaan er dus vanuit dat moreel besef méér is dan het samenstel van verinnerlijkte 

conventies en morele afspraken van een individu. Moreel besef houdt ook in dat een 

individu bekend is met het stelsel van extern gemaakte morele afspraken; de conventies 

en wet- en regelgeving die gelden in de samenleving waarin het individu zich op dat 

moment bevindt. 

  

3.3.3.2.2 Integer handelen 

Het samenstel van wettelijke regels en (geïnternaliseerde) conventies is kennelijk het 

hogere toetsingskader waaraan de moraliteit van het handelen moet voldoen. Dit 

toetsingskader is in iedere samenleving alom aanwezig en is een maat voor integer 

gedrag van een individu. We kunnen derhalve integer handelen definiëren:  

Een individu handelt integer als hij of zij handelt ‘binnen het stelsel van gemaakte 

morele afspraken, de conventies en wet- en regelgeving die gelden in de samenleving 

waarin het individu zich op dat moment bevindt’. 

Deze geldende afspraken hoeven niet overeen te komen met het samenstel van 

verinnerlijkte conventies en morele afspraken van het individu. Het eigen morele 

handelen kan veel verder gaan dan de integriteitsafspraken van een samenleving! In dat 

geval is het individu dan ook ‘terughoudend’. We kunnen dit verduidelijken met een 

voorbeeld: 

In bepaalde landen is het slaan van de eigen vrouw door de gehuwde man toegestaan. Dit 

handelen van de man valt binnen het stelsel van gemaakte morele afspraken, de 

conventies en wet- en regelgeving die gelden in de samenleving waarin het individu zich 

op dat moment bevindt en er zal dan ook geen vervolging plaatsvinden als de man zijn 

vrouw slaat. Hij handelt derhalve integer. Het kan echter zijn dat een gehuwde man in 

deze samenleving zijn vrouw niet slaat omdat dat niet overeen komt met zijn eigen 

morele besef. In dat geval handelt hij ook binnen het stelsel van gemaakte morele 

afspraken, de conventies en wet- en regelgeving die gelden in de samenleving waarin het 

individu zich op dat moment bevindt. Ook nu handelt de man integer. 

Het omgekeerde komt ook voor. In Nederland zijn er wettelijke afspraken gemaakt over 

vrouwenmishandeling en huiselijk geweld. Als een man zijn vrouw slaat, valt dit 

handelen niet binnen het stelsel van gemaakte morele afspraken, de conventies en wet- en 

regelgeving die gelden in de samenleving waarin het individu zich op dat moment 

bevindt. Als de man zijn vrouw slaat, handelt hij derhalve niet integer. Hij kan voor het 

slaan van zijn vrouw vervolgd worden. Ook als de man uit een land komt waar het slaan 

van de eigen vrouw heel normaal wordt gevonden en hij dit ook heel normaal vindt, 

handelt hij niet integer. Moreel besef is dus iets anders dan integer handelen! Integer 

handelen zegt eigenlijk: ‘Zolang het niet (door de samenleving) verboden is, ben ik vrij 
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om te doen en laten wat ik wil.’
27

 
28

 Moreel besef zegt: ‘Het komt niet overeen met míjn 

waarden en normen.’ 

 

3.3.3.2.3 Transparantie en integriteit 

Transparantie is een gevleugeld maar ook diffuus begrip. Met transparantie wordt vaak 

bedoeld dat mensen eerlijk informatie met elkaar delen waardoor iedereen dezelfde 

kennis heeft en doordat iedereen dezelfde kennis heeft, is iedereen eerlijk. Dit is echter 

een grote misvatting. Het kan namelijk ook zijn dat iedereen zegt dat hij of zij een 

collectieve strategie zal gaan spelen, maar dat uiteindelijk niet doet.  

 
Figuur 3.30. Een model voor een toetsingskader ‘integriteit’.  
 

In het kader van integer handelen is het principe van vermijding van straf van groot 

belang. Bij niet integer handelen heeft het individu geen behoefte aan transparantie over 

zijn of haar gedrag omdat dit tot een straf zal leiden. Dit principe is al bekend bij kleine 

kinderen. Als een kind kattenkwaad heeft uitgehaald en de moeder vraagt wie de 

schuldige is zal het kind zwijgen of zeggen dat een ander het heeft gedaan.  

Als iemand ‘individueel gedrag’ vertoont (niet conform de collectieve afspraken handelt) 

en hij is daar niet open over naar anderen, beschouwen we dit dan ook als een schending 

van de integriteit. Als iemand echter ‘individueel gedrag’ (niet conform de collectieve 

afspraken) vertoont en hij is daar wél open over naar anderen, beschouwen we dit niet per 

definitie als een schending van de integriteit.  

We moeten echter ook in beide situaties in ogenschouw nemen dat een individu soms 

bewust en soms onbewust handelt binnen het stelsel van gemaakte morele afspraken, de 

conventies en wet- en regelgeving die gelden in de samenleving waarin het individu zich 

                                              
27

  Conform deze definitie handelen bijvoorbeeld banken en internationale bedrijven, met als gevolg de 

bankencrisis en de globalisering van goedkope productie. 
28

  Positief geformuleerd: ‘Ik handel conform de collectieve afspraken, zoals deze in de sociale omgeving 

waarbinnen ik mij bevind, gelden.’  
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op dat moment bevindt. Deze redenering levert een toetsingskader voor integer handelen 

en is weergegeven is figuur 3.30. In dit toetsingskader is er een causaal verband tussen 

handelen conform een norm en integriteit: 

Als een individu handelt binnen het stelsel van gemaakte morele afspraken, de 

conventies en wet- en regelgeving die gelden in de samenleving (het macrosysteem) 

waarin het individu zich op dat moment bevindt, dan handelt het individu integer. 

Daarmee dekt deze definitie niet de lading van het moreel besef. Het moreel besef kan 

immers afwijken. Dit was het geval bij trouwambtenaren die op grond van hun 

levensovertuiging weigerden huwelijken te voltrekken bij homostellen die wilden 

trouwen. Op grond van de wet- en regelgeving is sinds 2001 het homohuwelijk in 

Nederland toegestaan, maar vanuit het eigen moreel besef weigerden veel 

trouwambtenaren hier gehoor aan te geven. In 2013 werd er echter met een grote 

Kamermeerderheid een wetsvoorstel aangenomen waarbij werd geregeld dat álle 

trouwambtenaren voortaan alle huwelijken moeten sluiten. Trouwambtenaren mogen dus 

geen homohuwelijken meer weigeren (Kamerstuk 6 augustus 2012; Nederlands Dagblad, 

11-6-2013). 

Ten aanzien van de integriteitsdiscussie is dit wetsvoorstel van groot belang. Een 

ambtenaar handelt integer als hij of zij handelt binnen het stelsel van gemaakte morele 

afspraken, de conventies en wet- en regelgeving die gelden in de samenleving van dat 

moment. Dit laat onverlet dat iemand zijn eigen moreel kompas kan volgen. Dit moreel 

kompas kan echter strenger of minder streng zijn dan de wet- en regelgeving van de 

samenleving. Pas als de wetgever het individuele handelen (uitdrukkelijk) verbiedt en het 

individu in weerwil van de collectieve afspraak blijft handelen, ontstaat er een 

integriteitsprobleem.  

Niet integer handelen wil dus niet per definitie zeggen dat iemand zijn eigenbelang 

najaagt. Niet integer handelen betekent dat iemand niet conform de jurisprudentie, het 

gewoonterecht en de wet- en regelgeving van de samenleving handelt. Dit laat onverlet 

dat iemand zijn eigen moreel kompas moet kunnen volgen.  

 

3.3.3.2.4 Moreel compas 

In een wereld zonder medemensen kan het individu zich vrij bewegen en als 

‘individualist’ door het leven gaan. In de echte wereld moet de mens echter samenleven 

met anderen. Hij moet dus verder in een ‘collectief’. Dit betekent dat hij collectief gedrag 

moet vertonen. Collectief gedrag levert echter ook iets op. Het heeft een ‘pay-off’. Vaak 

is deze ‘pay-off’ niet direct zichtbaar of wordt deze voor lief genomen. Ondanks dat 

‘samenleven’ en ‘ondergeschikt zijn aan het collectief’ veel voordelen biedt, gaat het niet 

vanzelf. Vandaar dat de sociale omgeving straft bij ‘individueel gedrag’. Als de kans op 

een toekomstige straf groter is dan het opgeven van autonomie wordt het gedrag 

‘collectief’. Samenwerking met anderen heeft dus een opbrengst en een prijs en de 

individuele tweestrijd komt voort uit de vraag ‘krijg ik genoeg beloning in relatie tot de 

(mogelijke) straf en het verlies van autonomie?’  

Beloningen hoeven niet financieel te zijn; ook andere waarden kunnen een rol spelen. 

Sommige beloningen kunnen van geestelijke aard zijn. Zo zien we jihadisten die voor de 

goede zaak zelfmoord plegen, omdat ze (zo wordt gezegd) in het hiernamaals 72 

maagden zullen krijgen. Ook kan men de vraag stellen of moeder Teresa volledig 
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altruïstisch handelde of dat ze als (toekomstige) beloning een plaatsje dicht bij God wilde 

verdienen. Wij kunnen het antwoord niet geven, maar dit kunnen allemaal zaken zijn die 

een rol spelen in de innerlijke tweestrijd van de mens. Elke beloning is voor ieder 

individu anders in te vullen. De een doet immers iets voor de ander voor een 

schouderklopje of een bosje bloemen, terwijl de ander er honderd euro voor verlangt. Dit 

doet niets af aan het model van de innerlijke tweestrijd. Dit model zegt iets over hoe 

mensen zich sociaal gedragen in een bepaalde sociale (spel)situatie, maar niets over de 

innerlijke afwegingen.  

 

3.3.4 Het belang van spelregels 
Tot nu toe is uitgebreid stil gestaan bij de speltheoretische analyses van het 

vertrouwensdilemma. Eén van de oplossingen om dit dilemma te omzeilen, zo geven de 

analyses aan, is het geven van straf. Dit wordt door velen als ongewenst of zelfs helemaal 

fout gezien. ‘Mensen moet je niet benaderen door te straffen. Echte mensen reageren 

anders dan in de speltheoretische analyses’, enz. Met andere woorden: de speltheorie 

houdt geen rekening met het ‘echte gedrag’ van mensen. De speltheorie klopt dus niet, 

ergo: de theorie van het sociaal determinisme klopt niet. 

In dit verband verwijzen wij graag naar de studie van Tiemeijer die in 2010 door de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd gepubliceerd met de titel Hoe 

mensen keuzes maken. In deze literatuurstudie wordt uitgebreid stil gestaan bij de ‘irratio-

nele’ keuzes die mensen maken en in hoofdstuk 4 gaat Tiemeijer in op het vraagstuk van 

het vertrouwensdilemma. Om dit vertrouwensdilemma op te lossen, zo meldt hij, is door 

psychologen en gedragseconomen veel onderzoek gedaan. Hij verwijst daarbij o.a. naar 

Dawes en Thaler (1988), Fehr en Schmidt (1999), Fehr en Gächter (2000), Gürerk, 

Irlenbusch & Rockenbach (2006). Gedragsonderzoek gebeurt onder andere met het 

herhaald vertrouwensdilemma dat het ‘public goods game’ wordt genoemd. In de ‘public 

goods game’ treedt een onderzoeker op als sociaal ingenieur én als machthebber. Hij 

ontwerpt de regels van het spel, stelt ze vast en legt ze op. De ‘public goods game’ is een 

vertrouwensdilemma dat met een aantal personen gezamenlijk verschillende keren achter 

elkaar wordt gespeeld. Tiemeijer (2010) beschrijft de collectieve spelregels van de 

‘public goods game’ als volgt:  

 Het spel wordt gespeeld met meerdere spelers (meestal vier). 

 Ieder speler krijgt een budget en mag een deel daarvan (minimaal niets, maximaal 

alles) inleggen in een gezamenlijke pot.  

 Nadat dit gedaan is, meldt de onderzoeker wat er in totaal in de pot zit, waarna hij 

dit bedrag verhoogt met een procentuele opslag.  

 Vervolgens wordt de nieuwe pot (met de opslag) verdeeld over de deelnemers. Als 

er bijvoorbeeld vier spelers zijn die ieder € 8 inleggen en de procentuele opslag is 

vijftig procent, dan krijgt elke speler € 12 terug en heeft elke speler een winst van 

€ 4. 

In dit spel hebben alle spelers gezamenlijk (het collectief) het meeste voordeel als elk 

individu maximaal inlegt omdat de onderzoeker dan ook het meeste aan de pot toevoegt. 

Simpelweg betekent dit dat, als ze gezamenlijk afspreken dat ieder op zich het maximale 

bedrag inzet, er het meeste ‘externe’ geld te verdienen is. Door samen te werken is de 

opbrengst het hoogst. Als echter één van de spelers besluit om niets in te leggen, terwijl 
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de anderen dat wel doen, is de winst voor de betrokkene het hoogst. Als bijvoorbeeld drie 

van de vier spelers € 8 inleggen dan zit er € 24 in de pot. Met een opslag van vijftig 

procent wordt dit € 36. Deze pot moet vervolgens door vier gedeeld worden, zijnde € 9 

per speler, De winst voor de ‘inleggers’ is dus € 1, maar de winst voor de freerider is € 9. 

Conform de speltheorie is ‘niets inleggen’ de dominante strategie. Uit de 

gedragsexperimenten blijkt dat spelers niet zonder meer kiezen voor de strategie die 

volgens de speltheorie de meest rationele is. Het blijkt dat als er geen herhaling van het 

spel plaatsvindt, een ‘gemiddeld individu’ tussen de veertig en zestig procent van zijn 

budget inzet (dit komt overeen met de resultaten van het spelprogramma Split or steel, 

dat reeds is behandeld). Het blijkt echter ook uit de gedragsexperimenten dat de 

beginafspraak van ‘veel inleggen en eerlijk delen’ instabiel is. We kunnen met zekerheid 

voorspellen dat er mensen zullen zijn die de initiële afspraak gaan breken. Het Nash-

evenwicht in een vertrouwensdilemma heeft wat dat betreft een aan zekerheid grenzende 

voorspellende werking. Dit is dus conform het gestelde in dit hoofdstuk. 

Als het spel bij herhaling wordt gespeeld, dan blijkt dat een aantal mensen zich in de 

eerste paar ronden min of meer aan de initiële afspraak houdt en een hoog bedrag inzet en 

er blijkt een neiging te zijn om gezamenlijk op te trekken. De initiële afspraak ‘van 

maximaal inzetten’ is echter instabiel en op grond daarvan kan worden voorspeld dat er 

mensen zullen zijn die zich niet aan de beginafspraak zullen houden. Dat blijkt ook uit de 

gedragsexperimenten.  

Periods 
Figuur 3.31. Gemiddelde bijdragen in een public goods-spel zonder strafmogelijkheid dat met vier spelers 

over 10 ronden werd gespeeld (Fehr en Gächter, 2000). 

 

Er zijn freeriders en iedere spelronde blijkt de instabiliteit een probleem. Ondanks alle 

goede afspraken blijven er spelers die zich als freerider gaan gedragen. Door de 

‘individuele strategie’ van enkelen blijkt de bereidheid tot samenwerking snel te 

verdwijnen. Naarmate het spel langer gespeeld wordt, neemt de wil om nog iets in te 

leggen gestaag af en kiezen steeds meer mensen ook de ‘individuele strategie’.  

Door de negatieve ervaringen wordt de individuele bijdrage steeds kleiner en aan het eind 

van het spel zet is de inzet van ongeveer drie van de vier van de spelers tot nul 

gekrompen (Tiemeijer, 2010). Het blijkt dat nagenoeg alle spelers op den duur zich 

conform het Nash-evenwicht gaan gedragen.  

De gedragsexperimenten komen overeen met de speltheoretische analyses van dit 

hoofdstuk. Deze analyses laten echter ook zien dat straffen leidt tot een wijziging van het 

Nash-evenwicht (van ‘individueel’, ‘individueel’ naar ‘collectief’, ‘collectief’). De 

gedragswetenschappers wilden weten of dit in de praktijk ook zou werken. Daartoe 
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hebben ze na tien spelronden de spelregels van het public goods-spel aangepast 

(Tiemeijer, 2010): 

 Elke speler kan een andere speler straffen als hij vindt dat deze zich onvoldoende 

samenwerkt.  

 De straf kan echter alleen door een speler worden opgelegd als deze speler zelf ook 

een klein bedrag betaalt. Als een speler een ander wil beboeten met bijvoorbeeld € 

10, dan moet hij zelf ook bijvoorbeeld € 4 betalen. 

De sociaal ingenieurs die de spelregels ontworpen hebben, hebben dus bepaald dat het 

geld kost om een ander te straffen. Uit de gedragsexperimenten blijkt dat de nieuwe 

spelregels grote gevolgen te hebben. Het blijkt dat men in het begin vaak gebruik maakt 

van de mogelijkheid tot straffen, maar ook dat straffen leidt tot samenwerking en dus tot 

minder straffen. Door te straffen verdwijnt bij iedere volgende spelronde het individueel 

gedrag zienderogen. Door de dreiging van straf neemt het vertrouwen toe en wordt de 

gezamenlijke opbrengst steeds hoger.  

 
Figuur 3.32. Gemiddelde bijdragen in een public goods-spel waarin na tien spelronden kan worden 

gestraft gaan omhoog (Fehr en Gächter, 2000). 
 

Bij de gedragsexperimenten blijkt dat bij een herhaald vertrouwensdilemma het gecon-

stateerde ‘werkelijke’ gedrag van mensen en de speltheoretische strategie ‘generous-tit-

for-tat’ overeenkomen. Samenwerking zonder straffen blijkt niet mogelijk. Als mensen 

normen overschrijden, moeten ze worden gestraft en mensen gedragen zich daar ook 

naar, ook al kost het degene die straft geld (Fehr en Gächter, 2000).  

De mensen in het spel zonder straf zijn dezelfde mensen als in het spel waarin wel wordt 

gestraft. Gedragsverandering komt dus niet tot stand door de mensen te veranderen maar 

door de spelregels en daarmee de Nash-evenwichten te veranderen. De speltheoretische 

mechanismen zijn dus universeel en mens-onafhankelijk. Samenwerking komt tot stand 

door het juridisch construct (de spelregels) aan te passen. Zie hier de rol van de sociaal 

ingenieur. Een juridisch ontwerp zonder sanctiemogelijkheid leidt tot individueel gedrag 

en ruzie, terwijl een juridisch ontwerp met strafmogelijkheid tot samenwerking leidt.  

Tiemeijer (2010) meldt in dit verband nog een andere relevante bevinding. Het blijkt dat 

als nieuwe deelnemers de vraag wordt gesteld of zij in een groep willen spelen met of 

zonder strafmogelijkheid, de meesten kiezen voor de groep zonder strafmogelijkheid. 

Kennelijk gaat men graag uit van het goede in de mens. Als men echter waarneemt dat 

onrecht wordt gedaan en dat er geen samenwerking tot stand komt, dan wil men, conform 

de ‘belief in a just world’-theorie, de onrechtvaardigheid opheffen. Pas nadat de mens het 
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onrecht is overkomen, komt hij tot het besef dat men er met alleen goedheid en goede wil 

niet komt. Pas na de onrechtvaardigheid ziet men in dat samenwerking niet vrijblijvend is 

en dat een bepaalde vorm van straf nodig is.  

De gedragsexperimenten laten zien dat men na de aanpassing van de spelregels een grote 

bereidheid blijkt te hebben om te gaan samenwerken. Men spreekt wel van ‘altruistic 

punishment’ (Tiemeijer, 2010, p. 68). Dat wil niet zeggen dat iedereen zo maar straf moet 

kunnen uitdelen. Proeven hebben laten zien dat straffen zonder regels het vertrouwen 

schaden (Fehr en Gächter, 2000; Gürerk, Irlenbusch en Rockenbach, 2006).  

Samenleven en samenwerking zijn dus onderhevig aan spelregels en daar ligt de taak 

voor de sociaal ingenieur. Hij ontwerpt de spelregels en, als de machthebber ze van 

kracht verklaard, het sociaal gedrag in de samenleving. 

 

3.3.5 Ontworpen macrosystemen 
Vertrouwen dat de (toekomstige) collectieve opbrengst met elkaar gedeeld gaat worden, 

het registreren van ‘collectief gedrag’ en de dreiging van een straf zijn dé ingredienten 

van de samenwerking in een microsysteem. Dit wordt moeilijker in een macrosysteem 

zoals de samenleving. Het onder elkaar afspraken maken, elkaar aanspreken, het elkaar 

toespreken en het elkaar vergeven verdwijnt. Registratie van ‘wie wat doet’ wordt haast 

onmogelijk; wie houdt zich nog aan een afspraak? Met het groter worden van een groep 

verdwijnt de Pavlov-strategie. Door dit gebrek aan sociale controle kan de samenwerking 

door het geven van sociale straf niet meer worden gegarandeerd. Het gevolg is dat ‘ieder 

voor zich gaat’ (Krul, 2010). Met andere woorden: als het microsysteem te groot wordt, 

dan worden instabiele coördinatiespellen een probleem. Vertrouwensdilemma’s steken de 

kop op. 

Wat we in de vorige paragraaf al zagen is dat in alle vertrouwensdilemma’s de 

individuele spelers een afweging maken over een latere mogelijke opbrengst. Ook als 

men in een macrosysteem als een samenleving moet samenleven, zal een individu zijn 

belang ondergeschikt maken aan het collectief belang als daar iets tegenover staat.  

Net zoals samenleven in een groep zal ieder mens zich de vraag stellen: ‘Wat levert het 

mij op als ik een deel van mijn autonomie opgeef?’ De verwachte opbrengst bij collectief 

gedrag (expected utility EUc) hebben we reeds behandelt in paragraaf 3.3.1.2. We hebben 

in deze paragraaf ook gezien dat de dominante strategie afhankelijk is van de kans op 

belonen en/ of de kans op een straf. De dreiging van een straf kan men uitdrukken als een 

kans op een straf. In dezelfde paragraaf hebben we de ‘pay-off’ (expected utility EUi) 

meer algemeen geformuleerd in de formule: 

EUi = z + pl
i

t  -qst   

Hierin is:  z de opbrengst als men zelfstandig handelt  

 a het verlies aan autonomie als men samenwerkt 

 st de toekomstige straf als men niet gaat samenwerken 

 q de kans op straf 

 l
i

t  mijn toekomstige opbrengst als ik ga samenwerken 

 p de kans op de uitbetaling 

Deze formule is ook geldig voor het sociaal gedrag van een individu in een 

macrosysteem.  
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Deze innerlijke tweestrijd in een macrosysteem komt dus overeen met figuur 3.25 en is in 

figuur 3.33 nogmaals weergegeven:  

de innerlijke tweestrijd 

strategie individueel collectief 

opbrengst  (z + pl
i

t  – qst) (z – a + pl
i

t) 

Hierin is:  z de opbrengst als ik zelfstandig handel  

  a het verlies aan autonomie als het individu collectief gedrag vertoont 

  l
i

t de toekomstige opbrengst als het individu collectief gedrag vertoont 

 st de toekomstige straf, als het individu individueel gedrag vertoont  

  p de kans op de betaling; is het zeker dan is dit 1, is hier 0% kans op dan is dit 0 

  q de kans op de straf. 
 

Figuur 3.33. De algemene vorm van innerlijke tweestrijd van de mens. Hoe groot is de kans dat ik straks 

een straf of een beloning krijg voor het verlies van autonomie van nu?  

 

Uit figuur blijkt dat als:  

  z - a + pl
i

t. > z + p l
i

t.  - qst. ; 

- a > - qst.; 

  a <  qst. 

dan zal het individu de collectieve strategie spelen.  

Met andere woorden: 

Als de dreiging op de toekomstige straf (het product qst) groter is dan het verlies aan 

autonomie, dan leidt de dreiging van een straf tot een collectieve strategie.  

en, omdat bij collectief gedrag er geen straf is (q=0), is de verwachte opbrengst bij 

collectief gedrag (expected utility EUc) 

EUc =z - a + pl
i

t   

 

Deze formule laat zien dat alle inwoners van een samenleving (een macrosysteem) er een 

collectief belang bij hebben dat individuen zich ‘collectief’ houden aan de afspraken 

zoals die ‘met zijn allen’ zijn gemaakt. De vraag of men in het vertrouwensdilemma 

echter ‘collectief’ dan wel ‘individueel’ speelt, hangt net zoals in een microsysteem af 

van de dreiging van straf. Zoals we inmiddels weten verandert door deze dreiging de 

‘pay-off’ in de persoonlijke beslissingsmatrix en daarmee het Nash-evenwicht.  

Aangezien sociale registratie, sociale controle en sociale staf in een macrosysteem niet 

meer afdoende zijn om individuen tot ‘collectief’ gedrag te dwingen wordt, om het 

instabiliteitsprobleem tussen de spelers op te lossen, een ‘leider’ aangesteld. Deze 

persoon neemt de taak van de individuele leden van een groep over en krijgt van de 

individuele spelers de macht om te registeren, te oordelen en te straffen en/ of te belonen. 

Er ontstaat een hiërarchie. Hiërarchie ontstaat dus uit het eigenbelang van alle individuen. 
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In een macrosysteem is de dreiging van een straf of een kans op een beloning van het 

wettelijk gezag dé motivator om tot een betrouwbare samenleving te komen. De 

strafdreiging is er bij het overtreden van een norm en de beloning is er bij gewenst 

collectief gedrag. Het strafrecht en het subsidiestelsel zijn op deze principes ontworpen 

en gemaakt.  

De samenleving als geheel, zorgt voor collectieve opbrengsten, zoals veiligheid, 

infrastructuur, een groeiende economie enz. Deze collectieve opbrengsten komen voort 

uit collectieve afspraken en freeriders worden gestraft als die zich niet aan de 

collectieve afspraken houden. 

Straffen en belonen gebeurt op bijna elk niveau in het macrosysteem.
29

 Daarbij kunnen 

leiders er in grote groepen er niet meer van uitgaan dat elke ‘onderdaan’ te vertrouwen is. 

Leiders weten immers dat mensen zich niet ‘vanzelf’ aan de collectieve afspraken 

houden. Leiders gaan dus op zoek naar manieren om betrouwbare systemen te creëren. 

 

3.3.5.1 Vertrouwen versus betrouwbare systemen 

We weten inmiddels dat de ‘pay-off’ in het vertrouwensdilemma een belangrijke rol 

speelt en we weten ook dat gemaakte afspraken lang niet altijd worden nagekomen. Dat 

wil zeggen dat wat een individu zegt, lang niet altijd betrouwbaar is. Met andere 

woorden: de informatie die een individu uitzendt, is niet altijd betrouwbaar. Als er verder 

geen informatie voorhanden is, dan rest slechts vertrouwen. Bij vertrouwen kan het 

toekomstig gedrag slecht worden ingeschat. Als er informatie is over de ‘pay-off’ van de 

ander kan een individu een kans bepalen op zijn eigen ‘pay-off’. Op grond van deze 

afweging besluit het individu of hij ‘individueel’ of ‘collectief’ zal gaan spelen. Als de 

inschatting van de ‘pay-off’ van de ander onduidelijk is, is de strategie die de ander speelt 

ook onduidelijk. In zo’n situatie is vertrouwen een persoonsgebonden inschatting en blijft 

het een subjectieve waarschijnlijkheid. Alle informatie die de ander verstrekt is dan niet 

toetsbaar en het individu kan alleen op de niet-verifieerbare informatie afgaan van de 

ander. Het individu rest alleen vertrouwen! Betrouwbaarheid daarentegen is een andere 

grootheid.  

Als we teruggaan naar de winkelier die de winkelwagentje beschikbaar stelt voor zijn 

klanten, dan zien we dat iedereen (het collectief) blij is dat de winkelwagentjes netjes 

naast de deur van de supermarkt staan. Dat ieder individu dit belang onderschrijft, is 

duidelijk, maar het is niet zo dat elk individu ook de strategie ‘collectief’ kiest en het 

wagentje ook terugbrengen. Er zijn  klanten die hun wagentje niet terug brengen, gezien 

de moeite die het kost. Omdat er zeer veel klanten zijn, zijn registratie en elkaar 

aanspreken niet meer mogelijk; Voor zowel ‘terugbrengen’ als ‘laten staan’ is geen 

individuele winst te verkrijgen, maar terugbrengen kost autonomie (twee minuten) en op 

het níét terugbrengen staat geen straf. Dit kan mathematisch worden weergegeven. Als 

we de kans op een straf op nul stellen(qst) en dit in figuur 3.33 invullen en de individuele 

opbrengst (p l
i

t.) bij zowel ‘individueel’ als ‘collectief’ wegstrepen, ontstaat de 

onderstaande figuur.  

                                              
29

 Dit zagen al we in de micro-systemen. 
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persoonlijke beslissingsmatrix 

Strategie individueel collectief 

Opbrengst z* z -a 

  Hierin is: z de opbrengst als ik zelfstandig handel z=0  

    a het verlies aan autonomie bij collectief gedrag a = -2 minuten 

Figuur 3.34. De persoonlijke beslissingsmatrix ‘winkelwagentjes’, als voor a twee minuten 

wordt ingevuld en voor z nul minuten ontstaat figuur 3.31. ‘Individueel’ is de dominante 

strategie. 

Het terugbrengen van winkelwagentjes is dus een instabiel coördinatiespel. Er kan met 

zekerheid voorspeld worden dat er individuen zullen zijn die hun wagentje niet terug 

zullen brengen.Als gevolg van het gegeven dat individuen een deel van hun autonomie 

moeten opgeven (-a) ontstaat een situatie waarop er individuen zijn die kiezen voor de 

individuele strategie (z is immers groter dan z-a). 

Het Nash-evenwicht van het vertrouwensdilemma kan als volgt algemeen beschreven 

worden: 

 speler 2 

speler 1 

strategie individueel collectief 

individueel z*, z* z*, z -a 

collectief z -a , z* z -a , z -a 

Figuur 3.35. Het Nash-evenwicht is ‘individueel’, ‘individueel’; de winkelwagentjes worden niet 

teruggebracht. 

De winkelier (de baas van de karretjes) besluit daarom dat de gebruiker een borg van € 

0,50 in het karretje moet stoppen die de gebruiker terugkrijgt als hij het karretje 

terugbrengt. De kans op de straf voor ‘individueel’ gedrag is nu honderd procent (in 

figuur 3.34 is qst: is q=1 en st = € 0,50). Door de invoering van de borg verandert de 

dominante strategie van de klant en de matrix van figuur 3.33 verandert in figuur 3.36.  

persoonlijke beslissingsmatrix 

Strategie individueel collectief 

Opbrengst z -s z –a 

Hierin is: z de opbrengst als het individu zelfstandig handelt z=0 

 s de straf als het individu zelfstandig handelt s= € 0,50 

                 a het verlies aan autonomie bij collectief gedrag vertoont a = -2 minuten 

Figuur 3.36. Door de straf wordt niet ‘individueel’, maar ‘collectief de dominante strategie. 

 

Met de invoering van deze nieuwe spelregel verandert de dominante strategie van de 

klanten en daarmee het Nash-evenwicht.  

Met de invoering van de borg verandert de winkelier dus het Nash-evenwicht van 

‘individueel’, ‘individueel’’ naar ‘collectief’, ‘collectief’.   
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Met andere woorden: het individu verandert zijn strategie van ‘níet terugbrengen’ (dan 

heb ik een zekere straf van € 0,50) naar ‘terugbrengen’. Vanuit de dagelijkse praktijk zien 

we het resultaat in de sociale werkelijkheid. De winkelwagentjes worden teruggebracht.  

Met de invoering van een straf verandert het sociale gedrag. De winkelier doet, zonder 

dat hij het zo noemt, aan social engineering! Met de invoering van de straf worden de 

gedragingen van (bijna) alle mensen collectief en blijft de collectieve opbrengst (er is 

altijd een winkelwagentje beschikbaar) in stand. Het instabiele coördinatiespel wordt 

stabiel! 

Door de invoering van de ‘straf’ wordt het individuele belang ‘in lijn gebracht’ met het 

collectieve belang. De meerwaarde voor dit collectieve belang is in dit geval dat de 

winkelwagentjes voor iedere klant beschikbaar zijn en dat de winkelier niemand hoeft in 

te huren om alle wagentjes uit de wijk op te halen. Dit laatste is ook in het belang van de 

klanten, aangezien de winkelier uiteindelijk de kosten van de inhuur moet doorberekenen 

aan de klant.  

In dit geval heeft de winkelier de ‘macht’ om het ‘individuele gedrag’ te bestraffen met 

een munt van € 0,50 en de praktijk laat zien dat dit een goedkoop en betrouwbaar 

systeem is. De winkelier hoeft zijn klanten niet te vertrouwen, maar door een wijziging in 

de ‘pay-off’-matrix beïnvloedt hij het gedrag van de klant in zijn voordeel. 

Nota bene 

Het is overigens aannemelijk dat het middenbrein in deze situaties ‘overruled’ wordt door 

de neo-cortex. Het directe besluit van het middenbrein zegt immers ‘individueel’, maar 

het rekensommetje van de neo-cortex laat de balans in de meeste gevallen toch doorslaan 

naar ‘collectief’. Het terugbrengen van het winkelwagentje is dus een indirecte beslissing. 

 

3.3.5.2 Nog meer voorbeelden van ‘ontworpen sociaal gedrag’ 

Het veranderen van Nash-evenwicht gebeurt niet alleen bij de winkelier; de overheid 

heeft bijvoorbeeld afspraken gemaakt over statiegeld op flessen. Ook het betalen van 

borg bij de huur van bijvoorbeeld een huis is een maatregel waarbij de huurder op 

voorhand weet, dat hij deze kwijt is als hij of zij zich niet aan de afspraken van het 

huurcontract houdt. We zullen een aantal voorbeelden van ‘ontworpen sociaal gedrag’ 

nader analyseren. 

 

3.3.5.2.1 Het sociaal systeem van de maffia 

Al eerder beschreven we de sociale situatie waarin twee gangsters een bankoverval 

hebben gepleegd. Zoals bekend, is ‘verraad, verraad’ het Nash-evenwicht en de beide 

gangsters zullen vanuit hun eigenbelang verraad gaan plegen. Nu zijn deze gangsters lid 

van de maffia en verraad is voor de maffiaorganisatie onacceptabel, omdat deze daardoor 

in haar bestaan wordt bedreigd. De organisatie pleegt een interventie in dit spel en zal 

derhalve in geval dat iemand verraad pleegt, overgaan tot het vermoorden van de 

verrader. De twee maffialeden die zijn opgepakt en die het voorstel van het Openbaar 

Ministerie krijgen, zullen nu toch niet bekennen. Zij hebben kennis van de consequenties 

en weten dat ieder lid dat verraad pleegt dit met de dood zal bekopen. Ze hebben er dus 

een eigenbelang bij te zwijgen. De maffia moet dus altijd straffen, zodat de dood een 

zekerheid wordt voor een ieder die verraad pleegt. Ieders persoonlijke beslissingsmatrix 

ziet er als volgt uit: 
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Pay-off-matrix hij bekent hij zwijgt 

ik zwijg ik krijg 25 jaar ik krijg één jaar 

 ik beken ik ben dood ik ben dood 

Figuur 3.37. Persoonlijke beslissingsmatrix in de sociale werkelijkheid van de maffia. 

 

Wanneer we de beslissingen van de twee gevangenen combineren, zien we dat het 

‘prisoners dilemma’ is verdwenen. In het prisoners dilemma is bekennen de rationele 

keuze, maar door de straf van de maffia is zwijgen in het eigenbelang. Samenwerken gaat 

als vanzelf! Daarbij is het niet noodzakelijk dat de twee leden elkaar vertrouwen. Beiden 

kennen elkaars strategie, omdat ze weten wat de organisatie gaat doen. Het sociale 

systeem (micro) waar ze lid van zijn, straft harder dan het OM. Een en ander wordt 

duidelijk in de volgende persoonlijke beslissingsmatrix: 

Pay-off-matrix hij bekent hij zwijgt 

ik zwijg 
ik krijg 25 jaar, 

hij is vrij en dood 

ik krijg 1 jaar, 

hij krijgt 1 jaar 

 ik beken 
ik krijg 4 jaar en ben dood, 

hij krijgt 4 jaar en is dood 
ik ben vrij én dood, 

hij krijgt 25 jaar 
Figuur 3.38. Persoonlijke beslissingsmatrix in de sociale werkelijkheid van de maffia. 

 

Snel is in te zien dat collectief gedrag (zwijgen = ‘mijden van straf’) de dominante 

strategie geworden is. Door de interventie is de ‘pay-off’-matrix veranderd. ‘Zwijgen, 

zwijgen’ is het nieuwe Nash-evenwicht en het vertrouwensdilemma is veranderd in een 

coördinatiespel. De maffia heeft de reputatie dat men bij ongehoorzaamheid zeker straft. 

De dreiging van de straf is voldoende. De straf hoeft niet te worden uitgevoerd! Als we 

de interventie, zijnde de dreigende doodstraf, als een eindeloos grote straf beschrijven, 

krijgt de matrix in de mathematische representatie de volgende vorm: 

 

pay-off-matrix maffiosi 2 

maffiosi 1 

strategie 
individueel 

(verraad) 

coöperatief 

(zwijgen) 

Coöperatief (zwijgen) 25*, - ∞ 1*, 1* 

Individueel (verraad) - ∞, - ∞ - ∞, 25* 

Figuur 3.39. Het voorstel van het OM in relatie tot ‘het voorstel’ van de maffia. 

 

De interventie van de maffia is groot (bij verraad word je vermoord) en men kan de 

maffia als zodanig als een betrouwbaar sociaal systeem beschouwen. De strategie van de 

maffia is gericht op behoud van de organisatie en kan als volgt gemodelleerd worden.  

Stel, de maffia heeft duizend leden. Als er verraad wordt gepleegd, houdt de organisatie 

op te bestaan. Dit betekent dat als er duizend leden zijn, dit in figuur 3.38 wordt 

weergegeven met ‘-1000’. Als iemand verraad pleegt, zal hij worden vermoord door de 

maffiaorganisatie. Dit betekent dat de maffia één lid kwijt is. Dat de maffia een 

betrouwbaar sociaal systeem is komt ook voort uit een Nash-evenwicht. 
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pay-off-matrix maffialid 

maffia 

strategie Individueel (verraad) 
Coöperatief 

(zwijgen) 

geen interventie -1000, 4* 0, 25 

interventie (doodstraf) -1*, - ∞ 0*, 1* 

Figuur 3.40. Het Nash-evenwicht dicteert dat de maffia zal straffen. 

 

Voor het gevangen maffialid betekent verraad dat hij na één jaar vrij zal zijn als de maffia 

niet straft en 25 jaar als hij zwijgt en zijn maat hem verraadt. Als de maffia echter gaat 

straffen, dan zal de verrader zijn verraad met zijn leven bekopen, wat we als ∞ 

weergeven. Zwijgt hij, dan is hij na één jaar vrij. Aangezien beiden anders verraad 

zouden plegen, ontlopen ze door de interventie een gevangenisstraf van vier jaar. De 

uitbetalingen staan in bovenstaande figuur weergegeven. Te zien is, dat ‘straffen 

(interventie), zwijgen’ het Nash-evenwicht is.  

De leiding van de maffia waakt over het collectief belang van de maffia en de 

maffialeden hoeven elkaar individueel niet meer te vertrouwen; de betrouwbaarheid van 

het systeem (op macroniveau) maakt dat deze mensen uit eigenbelang blijven zwijgen. 

Om de doodstraf te mijden zullen ze elkaar niet verraden. Alle leden inclusief de leiding 

dienen allen hun eigenbelang. Dit Nash-evenwicht van eigenbelang en organisatiebelang 

maakt, dat de maffia al honderden jaren actief kan blijven en maar zeer moeilijk te 

bestrijden valt. Daarbij is het niet relevant wie de individuele leden zijn en wie de leiding 

van de maffia in handen heeft. 

Nota Bene  

Het collectief belang van de maffia is een ander belang dan het collectief belang van de 

samenleving. Normaal gesproken definiëren we het collectief belang van de leden van de 

maffia als individueel belang en het collectief belang van de samenleving als het 

collectief belang. 

 

3.3.5.2.2 De opkomst in het leger 

Een andere sociale situatie waarbij het Nash-evenwicht wordt veranderd, is de opkomst 

in het leger. Al in de tijd van Socrates maakte men zich zorgen over de opkomst van 

soldaten in het leger. Stel dat iemand wordt opgeroepen als soldaat in het leger en stel dat 

deze soldaat meevecht in een oorlog; hij loopt dan de kans dat hij sneuvelt. 

pay-off-matrix ander vlucht ander vecht 

ik vecht 
ik ben misschien dood, 

hij leeft 

ik ben misschien dood, 

hij is misschien dood 

 ik vlucht 
ik leef, 

hij leeft 

ik leef, 

hij is misschien dood 
Figuur 3.41. De persoonlijke beslissingsmatrix waarbij de sociale situatie ‘de oproep van het leger’ is; het 

doel van de soldaten is ‘overleven’. 
 

Met een ‘individuele’ strategie zal hij daarom willen deserteren en anderen het gevecht 

laten voeren. Immers, als hij besluit te vluchten, zal hij het er zeker levend van afbrengen. 
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Bovendien zal zijn desertie niet van bijzonder veel invloed zijn op de uitslag van de 

oorlog, want hij is slechts één van vele duizenden soldaten. Dus of het gevecht gewonnen 

of verloren wordt; vluchten is voor de individuele soldaat altijd beter. Hij laat zijn 

medesoldaten het gevecht met de vijand wel leveren. Een en ander wordt duidelijk in 

figuur 3.41.  

Zoals te zien is, is ‘vluchten-vluchten’ het Nash-evenwicht en de soldaten zullen vanuit 

hun directe eigenbelang deserteren. Dit is voor de legerleiding echter onacceptabel, 

omdat daardoor het leger in zijn bestaan wordt bedreigd. Niet alleen Socrates, maar 

iedere legerleider wordt met dit probleem geconfronteerd en allen denken na over dit 

vertrouwensdilemma. Een interventie die is bedacht om dit probleem op te lossen, is het 

instellen van een straf. Vluchten betekent dat je deserteert en desertie in oorlogstijd 

betekent onmiddellijke executie. De strategie van de individuele soldaat is het mijden van 

de straf. Aangezien men bij desertie zeker over zal gaan tot executie, weet iedere soldaat 

die deserteert dat hij dit zeer waarschijnlijk met de dood zal bekopen. Hierdoor hebben 

soldaten er een eigenbelang bij te blijven vechten. De persoonlijke beslissingsmatrix van 

elke individuele soldaat ziet er als volgt uit: 

pay-off-matrix hij vlucht hij vecht 

ik vecht ik ben misschien dood ik ben misschien dood 

ik vlucht ik ben zeker dood ik ben zeker dood 

Figuur 3.42. Persoonlijke beslissingsmatrix in de sociale werkelijkheid van het leger. 

 

Wanneer we de beslissingen van de soldaten combineren, zien we ook hier dat door de 

interventie het vertrouwensdilemma is verdwenen. In het vertrouwensdilemma is 

vluchten de rationele keuze, maar door de doodstraf is vechten in het eigenbelang. 

Samenwerken gaat als vanzelf, omdat alle soldaten weten dat vluchten een zekere dood 

betekent. Het leger straft met een ‘zekere dood’ harder dan ‘misschien dood’. Het Nash-

evenwicht verandert en het is daarmee een stabiel coördinatiespel geworden. Iedereen 

kiest de strategie ‘ik vecht’. Om straf te mijden, meldt de soldaat zich aan bij het leger. 

Indien een soldaat toch besluit te vluchten, zal hij zijn daad willen verbergen. Dit zou hij 

bijvoorbeeld kunnen doen door zijn naamplaatje te wisselen met dat van een gesneuvelde 

collega waardoor zijn strategie ‘mijden van straf’ zal zijn. 

 

3.3.5.3 Staffen en belonen 

De bovenstaande voorbeelden laten zien dat straffen dé interventie is waar een 

gezagdrager/ leider voor kiest om mensen te dwingen tot collectief gedrag. Als we het 

bovenstaande voorbeeld van het leger nader analyseren wordt duidelijk waarom. 

De interventie zal namelijk ook voor het leger als organisatie tot een Nash-evenwicht 

moeten leiden. Dit kan gecheckt worden door naar de ‘pay-off’ van het leger te kijken. 

Als de legerleiding een leger van duizend man op de been wil brengen en iedereen 

vervolgens deserteert, dan is er geen leger. De doodstraf betekent dat het leger één 

soldaat moet fusilleren om te laten zien dat ‘het menens’ is. Met het doodschieten werkt 

het leger aan de kennis van de soldaten.  
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pay-off-matrix 
soldaat 

doel: overleven 

leger 

strategie Individueel (verraad) Collectief (vechten) 

geen interventie -1000, 0* 0, c 

Interventie (doodstraf) -1*, - ∞ 0*, c* 

Figuur 3.43. Beslissingsmatrix van de sociale systeem ‘het leger’ met de sociale situatie ‘een oproep’, 

waarin het doel van de soldaten ‘overleven’ is. Het Nash-evenwicht dicteert dat het leger zal straffen. 

 

Door de interventie van de doodstraf is deserteren eigenlijk geen optie meer voor de 

soldaten. De soldaten gaan dus vechten en accepteren daarbij ‘de kans dat ze misschien 

komen te overlijden’. Dit is in figuur 3.43 weergegeven als (c). ‘Interventie’, ‘collectief’ 

is het Nash-evenwicht. De strategie die de legerleiding heeft toegepast maakt dat elke 

soldaat op voorhand honderd procent kennis heeft van de straf bij ‘individueel’ gedrag, en 

de straf ook voor honderd procent zeker uitvoert. Om er zeker van te zijn dat er niemand 

deserteert, is er elke ochtend een appèl. Door elke ochtend te registreren wie er wel en 

niet is, kan ‘gemeten’ worden wie zich schuldig maakt aan individueel gedrag. Uit de 

registratie volgt de meting ‘individueel’ of ‘collectief’. Het registratie en meetsysteem is 

betrouwbaar en goedkoop. Omdat iedereen kennis heeft van de consequenties is het 

instabiele coördinatiespel een stabiel coördinatiespel geworden en ontstaat er een voor 

het leger Pareto-optimale toestand. 

Straffen leidt dus naar een Nash-evenwicht! 

De vraag is: ‘Kan dat ook met belonen?’  

Laten we stellen dat elke soldaat die meldt dat hij eigenlijk wil vluchten, een bedrag van 

€ 100 van de legerleiding krijgt. De €100 zorgt ervoor dat de soldaat blijft, maar het zal 

snel duidelijk worden dat zich dan elke dag soldaten gaan melden om te zeggen dat ze 

willen vluchten. Met het belonen van deze mededeling zou het leger snel failliet zijn.  

Materieel belonen leidt dus niet naar een Nash-evenwicht! 

Belonen kan eigenlijk alleen als het kostenloos is, bijvoorbeeld in de vorm van een 

compliment bij goed gedrag of in het geval van het leger met een eremedaille.  

Niet alleen belonen brengt kosten met zich mee, dit geldt ook voor straffen. De 

consequenties hiervan kunnen we aan de hand van ‘te hard rijden in het verkeer’ nader 

analyseren. 

 

3.3.5.3.1 De kosten van straffen 

Aangezien de meeste weggebruikers zo snel mogelijk op de plek van bestemming willen 

aankomen, kan te snel rijden een tijdwinst van vijf minuten opleveren. Niet te snel rijden, 

levert geen tijdwinst op. De dominante strategie voor de weggebruikers is ‘te snel rijden’. 

‘Niet te snel rijden’ is de gedomineerde strategie. ‘Te snel rijden, te snel rijden’ is het 

Nash-evenwicht. Als de tijdwinst door te hard te rijden vijf minuten is dan zien we de 

volgende matrix: 
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pay-off-matrix bestuurder 2 

bestuurder 1 

strategie 
individueel 

(te snel rijden) 

collectief 

(niet te snel) 

Collectief (niet te snel) 0, 5* 0, 0 

Individueel (te snel rijden) 5*, 5* 5*, 0 

Figuur 3.44. De persoonlijke beslissingsmatrix ‘snelheid in het verkeer’ waarin het doel van de 

bestuurders ‘zo snel mogelijk arriveren’ is. 

Stel nu dat u te laat bent voor uw afspraak en u besluit zo snel mogelijk te gaan rijden, 

zodat u vijf minuten sneller bent. Als iedereen dit doet, is er anarchie op de weg wat tot 

gevaarlijke toestanden kan leiden. De wetgever heeft dus een maximale snelheid 

ingesteld en iedereen moet zich hieraan houden. In uw geval bent u te laat en u besluit 

toch maar te snel te rijden. Dan weet u dat u een gok neemt. De wetgever controleert uw 

snelheid, maar kan vanwege de kosten van de controles niet overal zijn. U weet dat er 

incidentele controles zijn, maar u neemt een gok: u rijdt toch te hard. 

Naarmate de pakkans groter wordt, neemt uw lust tot te snel rijden echter af en de 

onzekerheid maakt, dat u zich (dan toch maar) aan de snelheid gaat houden. 

We kunnen dit modelleren: 

pay-off-matrix de andere weggebruiker 

U 

strategie te snel niet te snel 

te snel rijden 5, 5 5, -p100* 

niet te snel rijden -p100*, 5 -p100*, -p100* 

Hierin is: 0 ≤ p ≤ 1 de kans op een bekeuring; 

p100 = 5  p =5/100  p = 0.05.  

Als de bekeuring € 1000,00 is, dan wordt de kans 

p1000 = 5  p =5/1000  p = 0.005. 

Figuur 3.45. Uitbetalingsmatrix van de pakkans ‘verkeer’. 

 

In het bovenstaande model zijn de volgende aannames gedaan: 

 u verdient € 60 per uur;  

 vijf minuten sneller is € 5;  

 een bekeuring kost € 100. 

Uit het hierboven getoonde voorbeeld blijkt dat indien de boete € 100 is en de mogelijke 

winst € 5, er een kans van vijf procent is dat mensen te snel gaan rijden omdat het niet 

lonend is te snel te rijden (wie twintig keer te hard rijdt en daarbij een keer wordt gepakt 

betaalt net zoveel boete als alle winst bij elkaar). Als de boete € 1000 is, is deze kans 

gedaald naar een half procent.  

De controles kosten echter geld, en als de kosten hoger zijn dan de opbrengsten leidt de 

interventie tot niet meer naar een Nash-evenwicht. Dit kan gecheckt worden door naar de 

‘pay-off’ van het justitie te kijken. Als de controles financieel meer kosten dan de 

fianciële opbrengsten, vergaat het justitie de lust om nog te controleren. Straffen leidt 
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derhalve alleen naar een Nash-evenwicht als de kosten van de straf lager zijn dan de 

opbrengsten. Dit wordt snel duidelijk als we zien wat justitie doet aan fietsendiefstal. 

Aangezien de kosten van opsporing hoger zijn dan de opbrengsten, laat justitie het 

meestal bij ‘het doen van een aangifte’, maar zet geen opsporing in gang. De kosten zijn 

te hoog en in dit geval moet de burger het zelf maar oplossen. 

Het omgekeerde is ook zichtbaar. Ervan uitgaande dat  justitie minstends achthonderd 

van de duizend ‘hardrijders’ wil bekeuren dan kan dat met een individuele bekeuring van 

€ 100 € 800.000 opleveren. Met deze (extra) middelen is justitie in staat om steeds 

efficiëntere opsporingsmethodes aan te schaffen. De kosten van de opsporing voor ‘te 

hard rijden’ worden steeds goedkoper. Daardoor kan er op meer plekken efficiënter 

gecontroleerd worden. Zo is de ‘pakkans’ bij te hard rijden de laatste jaren aanzienlijk 

groter geworden, door ‘trajectcontroles’. Doordat alle bestuurders dat inmiddels weten, 

gaan echter steeds meer bestuurders zich aan de snelheid houden. Dit heeft weer tot 

gevolg dat de inkomsten bij de overheid lager worden. De overheid maakt derhalve de 

bekeuringen hoger, maar deze spiraal van hogere pakkans en hogere boetes is eindig. Dat 

het ook anders kan laat de geschiedenis zien. 

 

3.3.5.3.2 Lage kosten voor straf, meer ‘collectief gedrag’ 

In de Gouden Eeuw werd door Nederlandse koopvaarders handel gedreven met landen 

aan de Oostzee. Om daar te komen moest men over de Sont varen. De Sont is de zee-

engte tussen Denemarken en Zweden. Omstreeks 1567 introduceerde koning Frederik II 

een tolheffing. Deze tol bedroeg twee procent over de waarde van de lading die in het 

schip zat. Het zal niemand verbazen dat schippers probeerden de belasting te ontduiken. 

Als de tolbeambten vroegen wat de waarde van de lading was, dan gaven schippers valse 

informatie en beweerden simpelweg dat de lading waardeloos was. Dit zou niet nodig 

hoeven zijn aangezien de belasting werd doorbelast naar de klant. De schipper had er 

derhalve geen nadeel van. Als we echter kijken naar de concurrentiepositie van iedere 

individuele schipper dan is gemakkelijk in te zien dat de schipper die de belasting niet 

betaalt zijn product goedkoper kan aanbieden bij zijn klanten dan de concurrent. Dit 

voordeel leidt onherroepelijk tot een groter marktaandeel en/ of grotere winsten. Hoewel 

de collectieve afspraak is dat men de belasting betaalt, wil niemand deze betalen. De 

afspraak dat iedereen zich aan de collectieve afspraak houdt en de belasting betaalt, zal 

snel gebroken worden. Men jokte dus over de waarde van de lading en als er geen 

controles werden gehouden betaalde men helemaal niets. Dit is in figuur 3.46 

gemodelleerd. 

pay-off-matrix schipper 2 

schipper 1 

strategie 
individueel 

(jokken) 

collectief 

(belasting betalen) 

coöperatief 

(belasting betalen) 
-2 , 0* -2 , -2 

individueel 

(jokken) 
0*, 0* 0*, -2 

Figuur 3.46. De persoonlijke beslissingsmatrix met als sociale situatie ‘belasting betalen’ waarin het doel 

van de schipper ‘geen belasting betalen’ is.  
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De tolambtenaren hadden dus veel werk met het controleren of de opgegeven waarden 

overeenkwamen met de werkelijke lading. Het was voor de belastingautoriteiten geen 

eenvoudige opgave om de waarde van de vracht van een schip te bepalen. Als de 

tolbeambten vroegen wat de waarde van de lading was, dan jokten de schippers 

simpelweg.  

De analyses uit de bovenstaande paragrafen laten zien dat met controles en stevige 

straffen de schipper tot samenwerking kan worden gedwongen. Doordat de schipper de 

waarde van zijn lading kent maar deze niet wil prijsgeven, wordt de tolambtenaar 

gedwongen de waarde van de lading te controleren. Het Nash-evenwicht is derhalve 

‘jokken over de waarde, controleren’; zie figuur 3.47. 

pay-off-matrix schipper 

tolbeambte 

strategie 
individueel 

(jokken) 

collectief 

(waarde opgeven) 

niet controleren w50 , -t50    w100, -t100 

controleren   w100*, -t50*  w100, -t100 

Hierin is:   ‘t’ de tolvoet; ‘w’ de werkelijke waarde van de lading; ‘100’ het percentage van de 

werkelijke waarde van de lading; ‘50’ de gejokte waarde van de lading -in dit 

geval ‘50%’-. 

Figuur 3.47. De ‘pay-off’-matrix: de tol over rivier de Sont met tolcontroles. ‘Individueel’, controleren’ is 

het Nash-evenwicht. 

 

De tolambtenaren hadden dus veel werk met het controleren of de opgegeven waarde 

overeenkwam met de werkelijke lading. Het was voor de belastingautoriteiten geen 

eenvoudige opgave om de waarde van de vracht van een schip te bepalen. Dit controleren 

kost uiteraard moeite en de interventie ‘beter controleren’ is erg kostbaar voor de koning.  

Er werd daarom een andere interventie gekozen. Doordat de schipper de waarde van zijn 

lading kende, maar deze niet wilde prijsgeven, had híj het voordeel van kennis en 

informatie. Om de informatieasymmetrie op te heffen, kwam koning Frederik II in 1567 

met een interventie door de spelregels aan te passen en een extra maatregel in te voeren. 

Een schipper werd simpelweg naar de waarde van zijn vracht gevraagd, maar daarbij 

hield de koning zich het recht voor om de lading op te kopen tegen deze opgegeven 

waarde. Door de introductie van deze maatregel werd een nieuwe informatieasymmetrie 

toegevoegd. Immers, de ambtenaar wist de waarde niet, maar de schipper wistt niet of de 

ambtenaar zijn lading gaat kopen. Hierdoor ontstond een situatie waarin de schipper, die 

een te hoge waarde opgaf, te veel belasting betaalde en degene die een te lage waarde 

opgaf het risico liep zijn lading voor een te lage prijs kwijt te raken. De schipper vertelde 

daardoor als vanzelf de waarheid. De kosten van deze interventie waren nihil, sterker 

nog, het leverde de koning nog iets op omdat de koning minder hoefde te controleren en 

dus minder tolbeambten nodig had!  

De tol over de Sont kan gezien worden als een spel met twee spelers: de schipper en de 

tolbeambte. Het spel kent twee informatieasymmetrieën: 

1. De werkelijke waarde van de vracht is wel bekend bij de schipper en niet bij de 
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ambtenaar.  

2. De belastingambtenaar weet dat hij elk schip uitgebreid kan controleren en de 

lading kan kopen. 

Het is deze nieuw geïntroduceerde informatieasymmetrie die maakt dat de schipper 

onzeker van zijn zaak wordt. Hij krijgt te maken met een kans dat hij alles verliest.  

De tol over de Sont kan uiteraard ook speltheoretisch gemodelleerd worden als een spel 

met twee spelers, de schipper en de tolbeambte (Haan, Heijnen, Schoonbeek en 

Toolsema, 2008).  

pay-off-matrix tolbeambte 

schipper 

strategie tol heffen lading opkopen 

waarde opgeven 
-tw, tw -tw, tw 

jokken over de 

waarde 
-tg, tg -(w-g), (w-g) 

Hierin is: ‘t’ de tolvoet; ‘w’ de werkelijke waarde van de lading; ‘g’ de gejokte waarde van 

de lading. 

Figuur 3.48. De tol over rivier de Sont met ‘opkopen’ als nieuwe spelregel. 
 

De tolbeambte komt aan boord en inspecteert de lading, maar doet geen poging om een 

schatting van de werkelijke waarde te maken. Hij vraagt de schipper de waarde ‘w’ van 

de lading op te geven. De schipper heeft twee keuzes: de waarde opgeven en in dat geval 

betaalt hij de correcte tol, of jokken over de waarde en zodoende minder tol betalen. De 

gejokte waarde ‘g’ is dan vanzelfsprekend lager dan de werkelijke waarde ‘w’. 

Vervolgens is het aan de tolbeambte of hij de aangifte accepteert en tol heft over de 

opgegeven waarde of dat hij de aangifte afwijst en de lading koopt tegen de opgegeven 

waarde (minus de tol). Als we er ervan uitgaan dat de schipper jokt, zal de tol gelijk zijn 

aan ‘tg’, waarbij ‘t’ staat voor tol (die rond de twee procent ligt). Als de tolambtenaar 

voor kopen kiest, wordt hij de eigenaar van de lading en wordt de opbrengst gelijk aan de 

werkelijke waarde ‘w’ minus de gejokte waarde ‘g’. Figuur 3.48 vat deze ‘pay-offs’ 

samen. 

Als de schipper zo min mogelijk tol wil betalen, zal hij jokken over de waarde van de 

lading en zal hij een waarde ‘g’ opgeven; minder dan de werkelijke waarde ‘w’ dus. 

Gegeven deze strategie van de schipper heeft de tolambtenaar een opbrengst van ‘tg’ als 

hij tol heft of een opbrengst (w-g) als hij de lading koopt. Als ‘tg = (w-g)’ is de opbrengst 

voor tol heffen of opkopen hetzelfde. Op dat moment maakt het voor de tolambtenaar dus 

niet uit of hij gaat kopen of heffen. Hij is immers altijd van een opbrengst verzekerd. 

Als tg = (w-g), 

dan is w = g(1+t)  

en de gejokte waarde is 

g = w /(1+t). 

Als de tolambtenaar de tol wil berekenen over de waarde van de lading en hij vult dit in 

de vergelijking in, dan is de opbrengst bij belasting heffen. 
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 tg = tw/(1+t). 

Door de interventie van de koning is er een onzekerheid ingebracht. De schipper weet 

niet of de tolambtenaar belasting heft of opkoopt. Hierdoor gaat de schipper zijn kansen 

inschatten. De schipper schat dat zijn kosten ‘w-g’ zijn, met kans ‘p’, en ‘tw’ met kans ‘1-

p’.  

(1-p)tg = p (w-g) 

(1-p)tw/(1+t) = p(w-w/(1+t)). 

Hieruit volgt:  

 p = t/(1+t). 

Dit betekent dat de wil van de schipper om de correcte tol te betalen niet afhankelijk is 

van zijn lading, maar afhankelijk wordt van de kans dat de tolambtenaar een lading gaat 

opkopen ‘p’. Dit is echter informatie die alleen de tolambtenaar heeft, voor de schipper is 

het een vermoeden. Dus als de schipper vermoedt dat de kans op het opkopen van de 

lading groter is dan 

p > t/(1+t)  

zal hij een waarde opgeven, die dicht bij de echte waarde ligt. 

Met andere woorden: bij een tol van twee procent van de waarde van de lading zal de 

schipper de waarheid spreken als hij denkt, dat bij meer dan twee procent (0.02/1.02 ≈ 

0,02) van de passerende schepen de lading wordt opgekocht. 

 

Het ontwerpen van sociale systemen betekent dus lang niet altijd méér controleren en 

méér straffen! In dit geval behelst het social ontwerp het creëren van een 

informatieasymmetrie. Door de informatieachterstand die de schipper nu heeft, is er voor 

hem geen ontsnappen mogelijk en zal hij een aangifte doen die dicht bij de waarheid ligt. 

Het Nash-evenwicht is dus de echte waarde opgeven door de schippers en hierover tol 

heffen door de tolambtenaren. In het evenwicht hierboven betaalt de schipper de 

gevraagde tol en het is niet nodig dat de tolambtenaar de tolgrondslag onderzoekt door 

bijvoorbeeld de waarde van de lading te controleren en te taxeren Door de onzekerheid 

over de strategie van de tolambtenaar is de tolheffing niet meer afhankelijk van de 

kansverdeling. Door simpelweg de spelregels te veranderen, krijgt de tolambtenaar 

goedkoop de betrouwbare informatie over de werkelijke waarde van de lading. De 

schipper kan zijn ‘straf’ alleen vermijden als hij een strategie kiest om een waarde op te 

geven die dicht bij de waarheid ligt. De door de koning bedachte spelregels zorgen ervoor 

dat de kosten van de belastinginning aanzienlijk werden gereduceerd. Door de spelregels 

aan te passen veranderde het Nash-evenwicht en op basis van dit Nash-evenwicht heeft 

de Deense regering honderden jaren deze tol geheven. De Sonttol is als gevolg van zware 

internationale druk en met een afkoopsom pas in 1857 afgeschaft (Hendriks, 2012). 

 

3.3.5.4 Informatieasymmetrie  

In de vorige paragraaf is het concept informatieasymmetrie geïntroduceerd. Door de 

informatieasymmetrie ontstaat een grote kans dat men zijn lading tegen een veel te laag 

bedrag kwijtraakt. Te zien is dat mensen hun strategie in een spel gaan veranderen bij de 

kans op een straf, waardoor er een ander Nash-evenwicht ontstaat. In het voorbeeld van 
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het leger wordt echter duidelijk dat de legerleiding iedereen, door middel van een 

dagelijks reveille, in de gaten moet houden om mensen te kunnen straffen. Daar is veel 

controle voor nodig en het zal duidelijk zijn dat dit ook dito kosten met zich meebrengt. 

Niet alleen voor individuele controles (zoals de Sonttol), maar ook voor grotere groepen 

kan het concept van het omkeren van de informatieasymmetrie en de introductie van een 

pakkans een oplossing bieden om ‘individualisten’ te dwingen tot collectief wenselijk 

gedrag. 

Dit idee is de grondgedachte achter Panopticon, een gevangenisontwerp van de Britse 

filosoof Jeremy Bentham (Bozovic, 1995). Hij ontwierp Panopticon, omdat het model 

minder personeel vereiste en zodoende goedkoper in exploitatie was dan andere 

gevangenissen van die tijd. Bij traditionele gevangenissen liepen de gevangenen op een 

binnenplaats en konden daar rottigheid uithalen buiten het zicht van de bewakers. De 

natuurlijke reactie van de leiding was derhalve om meer bewakers in te zetten. De 

filosofie van Panopticon is om met één bewaker alle (‘pan’) gedetineerden van een 

gevangenis te observeren (‘opticon’), zonder dat de gevangenen weten of ze 

geobserveerd worden. In het geval dat een paar gevangenen rottigheid uithalen wordt er 

uiteraard met scherp geschoten. De negatieve ‘pay-off’ is daarmee voor alle gevangenen 

duidelijk. 

Het ontwerp bestaat uit een cirkelvormige structuur met een bewakerstoren in het midden 

van waaruit één of enkele bewakers in staat zijn de gevangenen te observeren. De 

gevangenen die zich rondom het inspectiehuis bevinden, kunnen hun bewakers niet zien. 

Daarmee lopen ze kans betrapt te worden als ze rottigheid uithalen. 

Bentham zelf beschreef Panopticon als: 

“a new mode of obtaining power of mind over mind” (een nieuwe manier om de macht 

van de geest over de geest te verkrijgen) 

en; 

“a mill for grinding rogues honest” (een molen om schurken tot eerlijkheid te slijpen). 

Net als bij de ‘tol over de Sont’ wordt de informatieasymmetrie omgekeerd. In een 

normale gevangenis wist de gevangene wanneer en hoe hij gecontroleerd werd. Hij hield 

zich aan de regels om straf te mijden, maar als de controle er even niet was, ging hij over 

tot ‘individueel’. De strategie om ‘mijden van straf’ te voorkomen, bestaat dus uit het 

achterhouden van informatie. In Panopticon weet de gevangene niet of de bewaker 

informatie over hem heeft. Om straf te vermijden moet hij weten of de bewakers iets 

kunnen zien. Aangezien de gevangene dit niet weet, zal hij zich aan de regels houden. De 

interventie van de heerser zit hem nu dus niet in meer controleren, maar in het vormen 

van een informatieasymmetrie. De gevangene weet niet of zijn handelingen gezien 

worden of niet, maar als de kans om gestraft te worden groot genoeg is, zoals de ‘tol over 

de Sont’ laat zien, zal men zich voegen naar de wil van de leiding. 

De filosofie achter Panopticon heeft bijna elke leerling weleens ervaren, als een docent 

bij het maken van een proefwerk niet vanuit de voorkant van het klaslokaal observeerde 

maar van ‘achteren’. Ook ervaren bestuurders van een auto wat informatieasymmetrie 

doet in het verkeer. Het is héél anders als we weten waar de flitser staat, dan als we dat 

niet weten. Als we weten dat onze snelheid ‘ergens onderweg’ wordt geregistreerd 

houden we ons (haast als vanzelf) aan de snelheid. Diegene die toch te hard wil rijden 
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(‘individueel’!) zorgt met ‘Flitsmeister’
30

 ervoor dat de informatieasymmetrie wordt 

opgeheven. Beide methoden (‘niet te hard rijden’ of ‘informatie verzamelen’) zijn 

overigens een voorbeeld van ‘mijden van straf’. 

 

3.3.5.5 Informatieasymmetrie en het mijden van straf 

Het individu wil het liefst geen autonomie opgeven en ‘zijn eigen ding doen’. Uiteraard 

wil het individu daarbij wel de straf mijden. Dit kan hij doen door zelf ook gebruik te 

maken van informatieasymmetrie. Naast verstoppen, of buiten ‘het zicht van anderen 

handelen’ is er nog een methode: niet-verifieerbare informatie inbrengen.  

 

3.3.5.5.1 Niet-verifieerbare informatie en vertrouwen 

Om sociale straf te vermijden, zal men een strategie kiezen waarbij het vertrouwen in 

elkaar niet wordt geschonden, maar waarbij men toch individueel en autonoom blijft 

handelen. Men maakt zich met deze strategie dus niet ondergeschikt aan het collectief, 

maar zoekt strategieën om niet ontmaskerd te worden. Nooteboom stelt in 1997 dat 

individuen kunnen kiezen uit twee strategieën. Deze strategieën zijn gebaseerd op 

iemands kunnen (competentie) of iemands willen (intentie). Als iemand zich niet aan een 

afspraak houdt omdat hij niet competent is, is er sprake van overmacht. Er zal dan anders 

worden gereageerd dan wanneer iemand zich niet aan een afspraak wil houden en vanuit 

opportunisme handelt. In dat geval zal er sprake zijn van een vertrouwensbreuk en volgt 

er een sociale straf uit de sociale omgeving. Om deze sociale straf te vermijden, zullen 

beide deelnemers in een gesprek over de afspraken het onderscheid tussen competentie 

en intentie willen verkleinen. Beide gesprekspartners zullen elkaar willen overtuigen van 

overmacht. Als de schending van de collectieve afspraak niet te groot is hebben beide 

spelers er belang bij ‘het probleem’ van het zich niet houden aan een afspraak buiten hun 

competenties te houden. Indien een ‘individualist’ niet ontmaskerd wil worden, kan hij 

gebruik maken van drie strategieën: 

a. Het probleem lag buiten het individu. 

b. Hij wijst op een hogere macht. 

c. Hij maakt zich op voorhand niet competent. 

 

a. Men wijst naar een oorzaak buiten het individu 

We hebben in het vertrouwensdilemma gezien dat mensen zich lang niet altijd niet aan 

hun afspraken houden. Ondanks het feit dat mensen afspraken maken, breekt men deze 

afspraken en doet men de waarheid geweld aan. Men wil echter niet dat de 

vertrouwensrelatie geschonden wordt omdat dit tot straf leidt. Men doet dit door niet-

verifieerbare informatie in het gesprek in te brengen. Zo zeggen spelers vaak dat ze niet 

anders kunnen en dat hun (niet conform afspraak) handelen veroorzaakt wordt door een 

derde partij (‘Ik ben te laat want de trein had vertraging’ of ‘Ik kon niet komen want ik 

had een lekkage’). Daarmee verklaart men zich niet competent en legt hiermee de 

oorzaak van de gewraakte handeling ergens anders. Omgekeerd zal de gesprekspartner 

                                              
30 Flitsmeister is een app die op de mobiele telefoon kan worden gedownload. De app waarschuwt de 

gebruiker voor snelheidscontroles die de politie op diverse, vaste en mobiele, plaatsen uitvoerd 
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niet meteen de vertrouwensvraag stellen bij de (nieuw) ingebrachte informatie omdat 

hem dit mogelijk ook weer een sociale straf oplevert (‘Dus je vertrouwt me niet?’).  

 

b. Men wijst op een hogere macht  

Een tweede strategie om geen sociale straf te krijgen is te wijzen op een hogere macht of 

een ‘hogere’ conventie. ‘Ik wil wel, maar ik kan niet anders want: 

 opdracht van de baas; 

 werk gaat voor het meisje; 

 de wethouder kwam met een spoedopdracht; 

 er is onvoldoende budget; 

 er is nieuwe wet- en regelgeving’ etc. 

In zeer veel situaties is het gestelde niet te verifiëren en is er een combinatie met de 

voorgaande strategie. 

 

c. Men maakt zich op voorhand niet competent 

Een derde strategie die we vaak in organisaties zien is dat men op voorhand weet dat men 

straks naar een resultaat wordt gevraagd. Omdat men dit weet, zal men proberen de vraag 

te delen met meerdere mensen (of afdelingen). Wanneer dan de vraag naar het resultaat 

wordt gesteld, kan men het antwoord ‘heb ik gedaan, maar ik wacht nog op…’ 

gemakkelijk geven. Men verklaart zich op dat moment niet competent, maar gelijktijdig 

is men wel betrouwbaar. Ook hier zal men dit vaak doen met niet-verifieerbare 

informatie. In een dergelijke situatie kan een e-mail nog worden nagetrokken, maar dit 

wordt anders als men een e-mail naar vijf afdelingen stuurt. Als (bijna) iedereen in de 

organisatie dit gedrag vertoont, is het natrekken van de informatie vervolgens een 

ondoenlijke zaak geworden. 

Het mijden van straf zoals hierboven is beschreven en opportunistisch (strategisch) 

gedrag van individuen gaan slecht samen met een betrouwbare en integere organisatie, 

maar is helaas usance (zie eerder aangehaalde werken van Korsten, Aardema en vele 

anderen). Speltheoretisch is te zien dat individuen met niet-competentverklaringen 

(spel)situaties naar hun hand zetten. Door te zeggen dat men niet competent is, wordt de 

strategie van een ‘individualist’ gemaskeerd en degene die hier het meest bedreven in is, 

maakt de grootste kans op een mooie carrière (Wood, 2013). Bij een opportunist is de 

strategie ‘niet-verifieerbare info inbrengen’ de dominante strategie. Een opportunist zal 

zijn winst proberen te maximaliseren door de niet-competentstrategie te spelen en in het 

vertrouwensdilemma ligt ‘moral hazard’ altijd op de loer (zie ook De Caluwé en 

Vermaak, 2004). 

 

3.3.5.5.2 Verifieerbare informatie 

Een belangrijke dwingende conventie is dat men in een gezelschap de waarheid naar 

elkaar uitspreekt. Vanuit een normatief ethisch kader is dit een belangrijke conventie. 

Vanuit deze conventie geldt ook het volgende: als de informatie in een spel wél te 

controleren en transparant is, zal jokken leiden tot sociale straf. Door deze sociale straf 

zal men de strategie kiezen ‘waarheid spreken’. Dit betekent dat als informatie die 

ingebracht wordt direct verifieerbaar is, de gesprekspartners de waarheid zullen spreken 

en het vertrouwensvraagstuk zal verdwijnen. Alle gesprekspartners direct weten of iets 
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waar is of niet en als men dus direct kan zien dat men jokt, zal er sociale straf volgen. 

Aangezien alle spelers dit weten (deze negatieve uitbetaling kennen), wordt de dominante 

strategie derhalve ‘de waarheid spreken’ en in het Nash-evenwicht zal iedereen de 

waarheid gaan spreken. Dit gegeven maakt, dat wanneer men op macroniveau 

systematisch informatie registreert die voor alle individuen direct toegankelijk en 

verifieerbaar is, het voor iedere speler rationeel is de waarheid te spreken. De strategie 

die spelers dan automatisch gaan spelen is de waarheid vertellen. Dit gegeven heeft grote 

gevolgen voor het informatiemanagement van een organisatie of een samenleving. 

Informatie moet verifieerbaar en controleerbaar zijn en informatie die ter onderhandeling 

op tafel wordt gelegd, moet altijd controleerbaar zijn. Door centrale registratie van 

gegevens en het direct verifieerbaar en controleerbaar maken van informatie voor derden 

is ‘individueel’ spelen geen optie meer. Door registratie van informatie wordt deze 

opgeslagen en wordt informatie kennis. Met de kennis van het verleden worden 

uitspraken over gedane zaken zichtbaar. Er kan simpelweg gemeten worden of men 

‘collectief’ of ‘individueel’ heeft gehandeld. Door de registratie en de mogelijke 

metingen is er altijd een dreiging van straf en als de dreiging van de straf groter is dan het 

verlies aan autonomie, is ‘collectief’ handelen de enige optie.
31

 

 

3.3.5.5.3 Door registratie ontstaat een informatievoorsprong.  

Mensen zullen ‘individueel gedrag’ vertonen als dit tot een individuele beloning leidt, 

maar tegelijkertijd is het er mensen veel aan gelegen om een straf te vermijden. Zoals we 

zagen kan men deze straf vermijden door een informatieasymmetrie in stand te houden. 

Degene die het spel wil controleren - we noemen hem ‘het gezag’ - zal deze 

informatieasymmetrie weg willen werken en een informatievoorsprong willen krijgen. 

Vervolgens kan hij met de informatievoorsprong een stelsel van belonen en straffen 

opleggen. Dit gegeven zien we overal in de sociale werkelijkheid terug. Ambtelijke 

diensten die de snelheid registreren, die inkomensgegevens bijhouden, die het gedrag van 

mensen via camera’s registreren, die identiteitsgegevens bijhouden enz. Met het 

registreren en het voordeel van de informatie heeft de heerser de mogelijkheid om te 

controleren wie zich aan de collectieve afspraken heeft gehouden en wie niet. Als uit een 

dergelijke meting blijkt dat een individu een collectieve afspraak heeft geschonden volgt 

er een straf. Dit straffen gebeurt in elke staat, of het nu een democratische rechtstaat is of 

een dictatuur.  

Uit de registratie kan gemeten worden of een individu zich aan een collectieve afspraak 

houdt of niet. Uit deze meting volgt een mogelijk een straf. Deze dreiging van straf 

leidt tot collectief gedrag 

Duidelijk is dat alleen díe interventies ‘overleven’ die leiden tot een Nash-evenwicht. 

Interventies die niet naar een Nash-evenwicht leiden, houden op te bestaan en zijn 

derhalve instabiel. In dat kader is te zien dat subsidieregelingen niet leiden tot Nash-

evenwichten omdat de portemonnee van de subsidiegever eindig is. Subsidies houden dus 

op te bestaan en dat maakt de betrouwbaarheid van dergelijke regelingen klein. Doordat 

subsidies eindig zijn, kan de overheid de subsidies niet in stand houden en dus geen 

woord houden. Het vertrouwen in de overheid neemt hierdoor af. Straffen die voor het 
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 Een mooi voorbeeld is de trajectcontrole op de A2. Te hard rijden is simpelweg geen optie meer. 
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gezag meer opleveren dan dat ze kosten, leiden naar Nash-evenwichten en zijn derhalve 

stabiel. De kosten van straffen zijn aanzienlijk lager als er een informatievoorsprong is. 

De kosten van het mijden van straf zijn voor een individu eveneens laag als hij een 

informatie voorsprong houdt. 

Bovenstaande inzichten leveren de volgende conclusies: 

1. In het vertrouwensdilemma is zowel informatie als informatie-asymmetrie een 

 ‘trigger’, die kan leiden tot meer kennis over de strategie die een andere speler 

 gaat spelen. 

2. Indien informatiespreiding (lees: de waarheid vertellen) leidt tot 

 nutsvermindering (straf) voor het individu, zal deze de informatie niet 

 prijsgeven! 

3. Indien informatiespreiding leidt tot nutsvermeerdering zal het individu informatie 

 prijsgeven! 

4. Als echter informatiespreiding leidt tot nutsvermeerdering van het individu, dan 

 moeten de andere medespelers op hun hoede zijn. De gegeven informatie hoeft 

 immers niet waar te zijn. Er zullen wegen gezocht moeten worden om de 

 informatie te kunnen toetsen. Informatie zal voor alle spelers op voorhand 

 verifieerbaar moeten zijn. 

Deze inzichten hebben vergaande consequenties bij het opzetten van een model van de 

sociale werkelijkheid.  

 

3.3.6 Een model van de sociale werkelijkheid 
De sociale werkelijkeheid bestaat uit individuen. De bovenstaande analyses laten zien dat 

elk afzondelijk individu zich, in relatie tot anderen, kan bevinden in vier verschillende 

stereotypische spelsituaties met elk hun verschillende spelmechanismen.  

1. Het vertrouwensdilemma of instabiele coördinatiespellen. 

2. Stabiele coördinatiespellen, zoals het coördinatiespel of de conventie. 

3. Het herhaald vertrouwensdilemma. 

4. De gedwongen samenwerking door het gezag. 

Per spelsituatie vraagt een individu zich telkens weer af of hij ‘collectief’ of ‘individueel’ 

zal gaan spelen. Deze innerlijke tweestrijd speelt bij elk individu een belangrijke rol en 

leidt tot vier verschillende strategieën met vier verschillende sociale gedragingen. Deze 

zijn in figuur 3.49 weergegeven. 

Als we deze figuur nader beschouwen dan zien we in het kwadrant linksboven dat elk 

individu zelfstandig is. In zijn wil is hij vrij, zijn strategie in de wereld is individueel en 

hij kan zelfstandig gedrag vertonen. In een wereld zonder medemensen kan het individu 

zich vrij bewegen en als ‘individualist’ door het leven gaan. In de echte wereld moet de 

mens echter samenleven met anderen. Hij moet dus verder in een ‘collectief’. Dit 

betekent dat hij collectief gedrag moet vertonen. Collectief gedrag levert echter ook iets 

op. Het heeft een ‘pay-off’. Vaak is deze ‘pay-off’ niet direct zichtbaar of wordt deze 

voor lief genomen.  Ondanks dat ‘samenleven en ‘ondergeschikt zijn aan het collectief’ 

veel voordelen biedt, gaat het niet vanzelf. Vandaar dat de sociale omgeving straft bij 

‘individueel gedrag’. Als de kans op een toekomstige straf groter is dan het opgeven van 

autonomie wordt het gedrag ‘collectief’. 
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Figuur 3.49. Interventies in bepaalde spelsituaties en de strategie van het individu. 
 

Samenwerking met anderen heeft dus een opbrengst en een prijs en de individuele 

tweestrijd komt voort uit de vraag ‘Krijg ik genoeg beloning in relatie tot de (mogelijke) 

straf en het verlies van autonomie?’ Dit lijkt erg ingewikkeld, maar in de praktijk van 

alledag is dit simpel te ontdekken. 

 

3.3.5.1 De sociale werkelijkheid van alledag 

Stel, u woont samen met uw huisgenoten en iedereen speelt ‘Pavlov/tit-for-tat’ (voor wat 

hoort wat). U heeft samen de taken verdeeld. De eerste gaat het huis schoonmaken, de 

ander het gras maaien en u gaat de boodschappen doen. We kunnen uw taak in 

verschillende sociale spelsituaties (aspecten) onderverdelen: 

1. U maakt een keuze auto of fiets. 

2. U rijdt met de auto naar de supermarkt en terug. 

3. U parkeert de auto. 

4. U gebruikt een winkelwagentje. 

5. U verzamelt de boodschappen die op een lijstje staan. 

6. U rekent af.  

7. U bergt de gekochte boodschappen op. 

Het lijkt erop dat u deze taak geheel uit vrije wil doet. Maar u weet dat als u de 

boodschappen niet doet, uw huisgenoten niet blij zullen zijn. Uw ‘vrije wil’ is dus beperkt 

en u handelt in eerste instantie uit indirect eigenbelang. U heeft de huishoudelijke taken 
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met uw huisgenoten verdeeld. Als u in strijd met de afspraken met uw huisgenoten 

handelt, heeft u waarschijnlijk een conflict met hen. Zij nemen immers andere taken op 

zich. U handelt conform een ‘tit-for-tat’-strategie en verwacht dat zij zich ook aan hun 

afspraken houden. Gezamenlijk met uw huisgenoten wordt er gewaakt over de 

collectieve afspraken. U doet dus uw taak: boodschappen doen:  

1. U zorgt ervoor dat u geen van de boodschappen vergeet die op het lijstje staan. Als 

u toch iets vergeet moet u straks terug. U handelt in uw indirect eigenbelang omdat 

u anticipeert op de mogelijke gevolgen.  

 Omdat u veel boodschappen nodig heeft, die u moeilijk allemaal met de fiets kunt 

meenemen, maakt u een keuze voor de auto. De fiets geeft weliswaar geen 

milieubelasting, maar u kiest voor uw direct eigenbelang. Er is geen ‘bewaker van 

het collectieve belang’ anders dan de extra prijs die u voor de brandstof moet 

betalen. U gaat met uw auto rechts rijden. Hoewel u dit doet in uw eigenbelang bent 

u zich hier eigenlijk helemaal niet van bewust. Rechts rijden heeft u net zoals alle 

andere weggebruikers verinnerlijkt. De wegbeheerder hoeft deze ‘conventie’ niet te 

bewaken.  

2. U rijdt overigens niet te hard omdat u anders mogelijk een bekeuring krijgt. U 

handelt in uw direct eigenbelang en kiest de strategie ‘mijden van straf’. De politie 

controleert en bewaakt daarmee het collectieve belang.  

3. Bij het parkeren betaalt u uw parkeergeld omdat u anders de kans hebt dat u een 

bekeuring krijgt. U handelt in uw direct eigenbelang en kiest de strategie ‘mijden 

van straf’. De parkeerwacht controleert en bewaakt het collectieve belang. 

4. U gaat bij het afrekenen in de rij staan. Als u ‘voorkruipt’ volgt er een sociale straf 

van de anderen die wel netjes wachten. U houdt zich dus aan de bestaande 

conventies. 

5. U rekent af. Als u niet afrekent loopt u het risico gestraft te worden. U gaat voor uw 

eigenbelang en kiest de strategie ‘mijden van straf’. Voorts blijft u, uit eigenbelang, 

binnen uw budget.  

6. U gebruikt het winkelwagentje en brengt het terug omdat u anders uw statiegeld 

kwijtraakt. De winkelier heeft daardoor uw belang en het collectieve belang ‘op één 

lijn’ gebracht. Het statiegeld-mechanisme zorgt voor het collectieve belang. U 

handelt in uw eigenbelang én het collectieve belang door de strategie ‘mijden van 

straf’ (geld kwijt) te kiezen.  

7. Eenmaal thuis helpen uw huisgenoten u om de boodschappen op te ruimen. U heeft 

gehandeld in uw indirect eigenbelang en u verwacht dat uw huisgenoten u helpen. U 

speelt een ‘tit-for-tat’-strategie en gezamenlijk met uw huisgenoten wordt er 

gewaakt over de collectieve afspraken. 

Alle aspecten in deze taak kunnen gezien worden als sociale spelsituaties in de grote 

sociale werkelijkheid. Ook is te zien dat elke sociale situatie (aspect) een andere 

‘bewaker’ heeft en anders ontworpen (‘ge-social-engineerd’) is.  

We zien dat de taak boodschappen doen kan worden opgeknipt in minstens zeven 

aspecten, die elk gezien kunnen worden als een eigenstandig spel. In elke spelsituatie is 

ieder mens in tweestrijd met zichzelf. Hij kan immers kiezen zich te houden aan de 

collectieve afspraak die hij (impliciet) heeft met de anderen of dit niet te doen. 

Figuur 3.50 maakt dit duidelijk. 
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Taak: boodschappen doen gedrag gedrag 

aspect collectief individueel 

1. boodschappen  

2. u rijdt met de auto   

3. u betaalt parkeergeld  

4. u rekent de boodschappen  

5. u brengt een winkelwagentje  

   7. u bergt samen de boodschappen  

doen 

niet te hard 

wel 

af 

terug 

op 

niet doen 

te hard 

niet 

niet af 

niet terug  

niet op 

Figuur 3.50. Ieder mens is per aspect in tweestrijd met zichzelf. 

 

Individueel gedrag vertonen heeft echter consequenties in de vorm van een straf. Dit is in 

figuur 3.51 weergegeven. 

 
Figuur 3.51.  Ieder mens schat per aspect zijn kansen in op de mogelijke beloning en mogelijke 

negatieve feedback. 

 

In figuur 3.51 is te zien dat elke spelsituatie geplaatst kan worden in ons speltheoretisch 

model (figuur 3.49). Ook is te zien dat niet alleen de financiële beloning een drijfveer is, 

maar dat ook andere waarden een rol spelen. Elke beloning is voor ieder individu anders 

in te vullen. We hebben daar in paragraaf 3.3.3 al bij stilgestaan.  

3.3.6.2 Meerdere spelsituaties tegelijkertijd  

In paragraaf 3.3.5.2.1 hebben we de social engineering van de maffia geanalyseerd. We 

zagen dat als twee maffialeden worden gearresteerd door de politie en worden bedreigd 

met gevangenisstraf, ze elkaar desalniettemin niet verraden als gevolg van de dreiging 

van de grote straf. Men kan concluderen dat het goed mogelijk is dat er binnen een 

kleiner sociaal verband (op microniveau) andere collectieve kunnen gaan gelden dan in 

de samenleving als geheel (op macroniveau). Zodoende kan men van buiten het micro-

systeem anders tegen collectieve afspraken van het microsysteem aankijken dan van 

binnenuit. Ook komt het vaak voor dat er binnen een sociaal subsysteem (zoals 

bijvoorbeeld de maffia) weer andere conventies en normen gelden dan dat er in het 
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macro-systeem zijn.  

Het bestaan van conflicterende collectieve afspraken is het gevolg van de rationaliteit van 

de dominante strategie. In de voorgaande paragrafen zagen we dat een collectieve 

afspraak wordt gemaakt om een gezamenlijk collectief goed te creëren. We zouden een 

collectieve afspraak als volgt kunnen formuleren: 

U bent een vrij mens (z), maar als u een deel van uw autonomie (a) opgeeft, dan is er 

vrede en dit komt ten goede aan de samenleving ((plt)
c
). De verwachte ‘pay-off’ voor 

collectief gedrag (expected utility (EUc) is dus: 

EUc = z-a + (plt)
c
  

Als u zich echter niet houdt aan de collectieve afspraken, kunt u misbruik maken van de 

goedheid van de anderen. U maakt gebruik van vrede in de samenleving ((plt)
c
), zonder 

dat u zelf daar een bijdrage (a) aan levert. U loopt dus de kans dat samenleving u zal 

straffen ((qst)
c
). De verwachte ‘pay-off’ voor individueel gedrag (expected utility (EUi) is 

dus: 

EUi = z + (plt)
c
 - (qst)

c 

Het individu zal zich aan de collectieve afspraken houden, als 

EUc > EUi 

z-a + (plt)
c
 > z + (plt)

c
 - (qst)

c 

-a + (plt)
c 
>  (plt)

c
 - (qst)

c 

-a + (qst)
c
 >  0  

Om aan een collectieve afspraak te voldoen moet een individu een deel van zichzelf 

opgeven. Wat dat deel is, blijkt niet uit de formule.  

Als de collectieve afspraken héél dicht tegen de verinnerlijkte conventies van een 

persoon in kwestie liggen, hoeft hij hoegenaamd geen autonomie op te geven. Als de 

morele afspraken ver van een persoon afliggen, kost het de persoon heel veel moeite om 

aan de conventie te voldoen. Het individu zal dan ‘overtuigd’ moeten worden door de 

dreiging van een straf.    

We kunnen deze ‘pay-off’ plaatsen in figuur 3.49. Als we dat doen en we bewerken de 

vergelijking voor collectief gedrag een beetje ontstaat figuur 3.52. 

Afhankelijk van het verlies aan autonomie, de persoonlijke opbrengst en de persoonlijke 

straf kiest het individu díe strategie die hem het meest oplevert. Deze speltheoretische 

analyse maakt het duidelijk dat mensen soms moreel verwerpelijke dingen doen. Zo trekt 

men ten strijde in een oorlog, wordt men kwaad tegen een bekeurende agent, jokt een 

baas tegen zijn medewerkers en kijkt men weg als een Hells Angel iemand in elkaar 

slaat.  

In het geval van het ‘wegkijken als een Hells Angel iemand in elkaar slaat’, maakt een 

individu een simpele afweging: 

1. Als ik het slachtoffer niet help, hoe groot is dan de kans dat ik een straf van de 

samenleving krijg? 

2. Als ik het slachtoffer help, hoe groot is dan de kans dat ik een straf van de Hells 

Angel krijg?  
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Het ‘sommetje’ zegt al snel dat de ‘pay-off’ van de kant van de Hells Angel groter is. 

Door de dreiging van de straf (opbrengst in de ‘pay-off’!)  maakt het individu zich 

ondergeschikt aan de Hells Angel. Een harde maar realistische redenering.  
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Hierin is:  z de opbrengst als ik zelfstandig handel  

  a het verlies aan autonomie als het individu collectief gedrag vertoont 

  lt de toekomstige opbrengst als het individu collectief gedrag vertoont 

  st de toekomstige straf, als het individu individueel gedrag vertoont  

  p de kans op de betaling; is het zeker dan is dit 1, is hier 0% kans op dan is dit 0 

  q de kans op de straf; is het zeker dan is dit 1, is hier 0% kans op dan is dit 0. 

Figuur 3.52. De ‘pay-off’ per kwadrant. 

 

De keuze voor een van de vier kwadranten (uit figuur 3.52) is dus afhankelijk van de 

‘pay-off’!  

Figuur 3.52 leidt tot inzicht dat de dominante strategie die strategie is, waarbij de 

opbrengst gegeven de sociale situatie het grootst is. Figuur 3.53 maakt dit nogmaals 

duidelijk.  
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De ‘pay-off’ van een speler bepaalt zijn strategie 
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Hierin is:  z de opbrengst als ik zelfstandig handel  

 a het verlies aan autonomie als het individu collectief gedrag vertoont 

 lt de toekomstige opbrengst als het individu collectief gedrag vertoont 

  st de toekomstige straf, als het individu individueel gedrag vertoont  

  p de kans op de betaling; is het zeker dan is dit 1, is hier 0% kans op dan is dit 0 

 q de kans op de straf; is het zeker dan is dit 1, is hier 0% kans op dan is dit 0. 

Figuur 3.53. De strategie van het individu wordt bepaald door de ‘pay off’. 

 

 

3.7 Sociaal determinisme als basis voor een ontwerptheorie 
Als gevolg van het axioma dat het menselijk gedrag niet te voorspellen is, zou men 

kunnen stellen dat de managementwetenschappen en de bestuurskunde zich nog in 

hetzelfde stadium bevinden als de natuurkunde van vóór ‘Newton’. Tot ‘Newton’ kon 

men, als gevolg van het gebrek aan een afdoende mathematische theorie, maar moeilijk 

causale verbanden leggen tussen natuurkundige verschijnselen. Ontwerpers van 

gebouwen en bruggen, waren daardoor aangewezen op ‘trial and error’-methoden. Deze 

methoden kenmerken zich door het leren van eerder gemaakte fouten om vervolgens 

dezelfde fout niet nogmaals te maken. Het leren was voornamelijk empirisch leren en bij 

het ontwerpen ging men voornamelijk uit van praktijk en empirie. Dat veranderde toen 

Newton in 1686 zijn Philosophiae Naturalis Principia Mathematica schreef. Daarmee 

werd hij de grondlegger van de klassieke mechanica. Met de klassieke mechanica konden 

niet alleen de banen van planeten exact worden berekend, maar ook de baan van een 

kogel en de krachten in gebouwen, bruggen en machines. Alle natuurkundige 

verschijnselen tussen hemel en aarde werden in een mathematisch systeem geplaatst. Het 

‘gedrag’ van fysieke systemen kon worden berekend. Dit maakte het mogelijk om het 

‘gedrag’ van een nog te bouwen systeem te berekenen. Op voorhand kon het ‘gedrag’ van 

een systeem, dat nog op de tekentafel lag, worden berekend en worden voorspeld.  

Dit ligt anders bij het ontwerpen van sociale systemen. Door een gebrek aan een 

afdoende mathematische theorie over het menselijk gedrag, blijft het moeilijk causale 

verbanden te leggen tussen verschijnselen in de sociale werkelijkheid en blijven 

managers en ontwerpers van organisaties, net als de vroege ontwerpers van gebouwen en 

bruggen, aangewezen op ‘trial and error’ methoden. Bij deze ‘trial and error’-methoden 

wordt momenteel meestal uitgegaan van het axioma dat het menselijk gedrag niet te 

voorspellen is en daardoor ook het gedrag van een te ontwerpen organisatie moeilijk te 

voorspellen is (Van Aken, 2012). 

Zoals we in dit hoofdstuk hebben laten zien, is dit aan het veranderen door de komst van 

de speltheorie. De belangrijkste fenomenen binnen de speltheorie zijn de dominante 

strategie en het Nash-evenwicht. Deze fenomenen zijn mathematisch te beschrijven en 

daarmee geeft de speltheorie op reductionistische wijze inzicht in sociale interacties. Er 

blijken causale verbanden te bestaan tussen de gedragingen van mensen die 
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mathematisch te beschrijven zijn. In de experimentele speltheorie wordt er veel gekeken 

naar de sociale mechanismen in het gedrag van mensen en ook hier blijkt dat het sociaal 

gedrag van mensen prima mathematisch weer te geven is. Daarmee is niet gezegd dat 

mensen willoze systemen zijn, maar wel dat het sociaal gedrag van mensen systematisch 

en mathematisch kan worden beschreven. 

Deze mathematische beschrijvingen vormen de basis voor de ontwikkelde theorie van het 

sociaal determinisme en met het sociaal determinisme is de sociaal ingenieur niet langer 

aangewezen op ‘trial and error’-methoden. Aan de hand van simpele speltheoretische 

modellen kan sociaal gedrag gediagnosticeerd worden en op voorhand kan gewenst 

sociaal gedrag ontworpen en berekend worden. 

Sociaal determinisme is een reëel gegeven. De beslistheorie van paragraaf 3.2.5 vormt 

daarbij de onderlegger. In die paragraaf stonden we stil bij het gegeven dat determinisme, 

vrije wil en sociaal determinisme de drie basisfilosofieën die we hanteren bij het 

begrijpen van een beslissing.  

Dit zien we bijvoorbeeld terug als iemand zich ziek meldt: 

1. Als iemand écht ziek is, is dat deterministisch bepaald; hij of zij kan er niks aan 

doen, het is een autonome beslissing van het lichaam; 

2. Als iemand geen zin heeft om te werken dan meldt hij of zij zich ziek, maar is het 

niet. Dit een besluit van zijn of haar vrije wil;  

3. Vervolgens komt het sociaal determisme. De spelsituatie is instabiel (de afspraak is 

als je écht ziek bent, meld je je ziek en kom je niet):  

1. De werkgever kan de werknemer vertrouwen, of; 

2. De werkgever ziet een instabiel coördinatie spel en wil de verstrekte informatie 

verifiëren, door bijvoorbeeld een bedrijfsarts in te schakelen. Als de werknemer 

wéét dat dit gaat gebeuren en wéét dat dit tot een sanctie kan leiden, dan…. 

De drie-eenheid determinisme, vrije wil en sociaal determinisme (in gezamenlijkheid) 

komt tot uiting in autonome, directe en indirecte besluiten die individuen nemen. Met 

deze grondslag is het mogelijk om te onderzoeken of een individu ‘individueel’ of 

collectief’ gaat spelen. Deze innerlijke tweestrijd leidt tot een sociaal deterministisch 

model van de sociale werkelijkheid waarin vier stereotypische spelsituaties te herkennen 

zijn. In elk van de spelsituaties kiest elk individu op grond van zijn ‘pay-off’. Van belang 

is daarbij ook dat informatie hét instrument is waardoor de ‘pay-off’ van mensen kan 

worden beïnvloed.  

De ontwikkelde theorie vormt een reëele weergave van de sociale werkelijkheid. Aan de 

hand van deze theorie kunnen met leiderschap, coördinatie en communicatie de 

dominante strategieën van individuen worden veranderd. Als de dominante strategieën 

van individuen veranderen, veranderen de Nash-evenwichten en daarmee de sociale 

werkelijkheid. Daarmee opent de theorie van het sociaal determinisme de weg naar het 

verder uitwerken van een ontwerptheorie voor sociale systemen. 
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4 Sociaal determinisme in een cybernetisch kader 
 

De cybernetica is een onderdeel van de systeemkunde dat zich richt op het geven van 

sturing aan systemen. Daarbij gaat men er in eerste instantie van uit dat het systeem zelf 

niet verandert. Sleutelbegrippen in de cybernetica zijn sturen en controle. Het 

gedachtegoed achter de cybernetica is systeemdenken en systeemdenken komt voort uit 

nutsmaximalisatie. Mensen stellen doelen vanuit nutsmaximalisatie. Dit kunnen simpele 

doelen zijn, die als vraag beginnen. Bijvoorbeeld: ‘Hoe kom ik zo snel mogelijk aan de 

overkant van de rivier? Op dit moment moet ik een uur omrijden, maar ik wil er sneller 

zijn.’  

Om dit doel te bereiken, bedenkt men een strategie. Gezamenlijk een systeem bouwen, 

kan een strategie zijn. In dat geval heeft het systeem een functie. Een doel kan zijn ‘Ik wil 

naar de overkant van de rivier.’ Een systeem kan ‘een brug’ zijn, maar een ander systeem 

kan ‘een boot’ zijn. De functie van de brug is: ‘Maak het mogelijk dat ik naar de overkant 

kan lopen’ en de functie van de boot is: ‘Maak het mogelijk dat ik naar de overkant kan 

drijven.’  Door de eeuwen heen zijn er ook sociale systemen gemaakt. Een van de 

bekendste sociale systemen is een leger. Het doel van een leger kan zijn: versla het 

andere leger. Ook productieorganisaties en bureaucratieën zijn sociale systemen die 

‘gemaakt’ worden om bepaalde doelen te dienen. 

Het doel komt voort uit nutsmaximalisatie en nutsmaximalisatie leidt ertoe dat ‘de taak 

zo gemakkelijk mogelijk verricht kan worden’. De strategie achter de nutsmaximalisatie 

is dat het systeem bepaalde taken moet verrichten die moeten leiden naar de doeltoestand. 

Dit kunnen simpele taken zijn, maar ook complexe acties. Zo kan een dak tot taak hebben 

‘de regen weg te houden’ en een centrale verwarming ‘het gebouw warm te stoken als het 

buiten koud is’. Er zijn andere manieren om dezelfde doelen te bereiken, maar in de 

meeste gevallen bieden deze systemen de gemakkelijkste oplossing. 

 

4.1 Mechanismen 
Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dat niet alle systemen isomorf zijn. In het 

gedachtegoed van de cybernetica hoeft dit ook niet, want men is niet zozeer op zoek naar 

de structuur, maar naar de opbrengst van een systeem. Een systeem moet nut hebben voor 

een individu of een groep individuen. Vandaar dat men op zoek gaat naar de sturings-

mechanismen in systemen. In de ogen van de cybernetici zijn alle systemen, artificiële en 

natuurlijke, open dynamische entiteiten, die met behulp van een zelfde soort 

mechanismen worden bestuurd. Het belangrijkste mechanisme is feedback. 

 

4.1.2 Feedback 
Om de besturingsmechanismen inzichtelijk te maken, wordt een systeem geanalyseerd in 

termen van input, throughput en output. In dit model wordt een systeem beschreven als 

onveranderlijk, waarbij er een input is in de vorm van materie, informatie en energie, een 

throughput en op een later tijdstip een output. De output van een dergelijke systeem is het 

resultaat van de input en de throughput. Omdat de input afkomstig is uit een 

veranderende omgeving, is het systeem blootgesteld aan verstoringen uit die omgeving, 

waardoor men maar moet afwachten wat de input precies is. De te verwachten output is 

dus bij voorbaat ook onbekend. 
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Figuur 4.1. Een systeem heeft input, throughput en output. 

 

De kernbegrippen in de cybernetica zijn echter besturen en controle. Men wil, redenerend 

vanuit nutsmaximalisatie, de output van een systeem controleren. Daarom stellen 

cybernetici dat een systeem een functie heeft en de output een doel moet hebben. We 

zullen een dergelijk systeem daarom een functiesysteem noemen. De acties van het 

functiesysteem moeten output geven, die leidt naar de doeltoestand.  

We definiëren een functiesysteem: 

 

Een functiesysteem is een systeem dat input via throughput omzet in output 

Het volgende plaatje maakt dit duidelijk. 

 
Figuur 4.2. De mens geeft een systeem een functie en een doel. 

 

Doelen liggen in de toekomst. Om een doel te kunnen stellen is er kennis van de 

omgeving nodig. Alleen als er kennis is, kan er een doel gesteld worden. Naast kennis 

over het doel is men ook bekend met het gegeven dat de omgeving van een 

functiesysteem steeds verandert. In hoofdstuk 3 is al aangegeven dat de omgeving steeds 

opnieuw in een deterministische chaos belandt. Dat wil zeggen dat de omgeving steeds 

verandert en die veranderingen kunnen lang niet altijd van tevoren deterministisch 

worden bepaald. De veranderingen in de omgeving verstoren echter de input en daarmee 

de throughput en output van het functiesysteem. Het functiesysteem is hierdoor 

onvoorspelbaar en het doel wordt hierdoor niet bereikt. Als de toekomstige verstoringen 

echter onvoorspelbaar zijn, is er geen mogelijkheid om een functiesysteem te sturen en 

zijn output te controleren. De cybernetica lost deze paradox op door een 

besturingsmechanisme dat ‘feedback’ wordt genoemd. Feedback koppelt informatie over 

de output (het resultaat van de throughput van de input) terug naar de input.  

Een voorbeeld van feedback is te zien bij een boot die van Engeland naar New York 

vaart. Men heeft kennis en weet waar New York ligt, dus het doel (de koers) kan worden 

bepaald. Men weet ook dat er een stroming is die de boot zal doen afdrijven. Men weet 

alleen niet hoe sterk de stroming precies zal zijn (wel weet men dat de stroming binnen 

stochastische grenzen zal blijven). Ook weet men niet precies wanneer men een 
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zijstroming moet verwachten. Om dit probleem op te lossen zet men een roer op de boot. 

Men zet koers op New York, maar de stroming zal de boot (het functiesysteem) doen 

afdrijven. Men ziet dat dit gebeurt en stelt vanuit de nieuwe positie het roer in om 

wederom richting New York te koersen. Enzovoorts. Nadat er een verstoring vanuit de 

omgeving de boot heeft doen afdrijven, stelt men het roer bij. De bijstelling vindt dus 

steeds plaats nadat de actie heeft plaatsgevonden. 

 
Figuur 4.3. Feedback of terugkoppeling is een sturingsproces, waarbij de informatie over de output wordt 

vergeleken met het geplande doel dat ten tijde van de input is gesteld. 

 

Om met feedback toch bij het doel te komen, zijn er meerdere, niet isomorfe, systemen 

nodig. Allereerst is er een meetsysteem nodig (een systeem naast het functiesysteem) dat 

mogelijke koersafwijkingen meet. Dit meetsysteem geeft informatie over mogelijke 

afwijkingen door aan een regelsysteem. Dit tweede niet isomorfe systeem zorgt ervoor 

dat de input van het functiesysteem zo wordt gewijzigd, dat via de throughput de 

afwijking in de output wordt opgeheven. Het meetsysteem meet dus steeds nádat de 

acties zijn uitgevoerd en het regelsysteem stelt vervolgens de input bij zodat de acties 

leiden tot een output die de doeltoestand haalt. Daarbij verandert het functiesysteem niet. 

 
Figuur 4.4. Feedback heeft een meet- en een regelsysteem. 

 

Feedback heeft dus altijd een functiesysteem, een meet- en een regelsysteem. Van belang 

is om in te zien dat het meten en regelen met regelmaat opnieuw wordt gedaan. Het meet- 

en regelproces is cyclisch! Een voorbeeld van een feedbacksysteem met een meet- en een 

regelsysteem is een centrale verwarming. De centrale verwarming is het functiesysteem 

en heeft tot doel het verwarmen van uw woning. U wilt uw nut maximaliseren en stelt de 

verwarming in op twintig graden. Veranderingen in het weer worden opgevangen door 

een feedbacksysteem. Bij dit soort informatiesystemen wordt de binnentemperatuur door 

de thermostaat gemeten. Als het te warm wordt - bijvoorbeeld 21 graden -, informeert het 

meetsysteem het regelsysteem (in dit geval de inlaatklep) ‘geen gas meer binnen te laten’. 

Vervolgens stopt de ketel met branden. Als het daarna te koud wordt - bijvoorbeeld 
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negentien graden - informeert de thermostaat de inlaatklep ‘meer gas binnen te laten’ en 

de ketel begint weer te branden. Het meetsysteem heeft dus kennis van de actuele situatie 

en geeft steeds één bit informatie (‘aan’ of ‘uit’) door aan het regelsysteem. Het 

meetsysteem is dus een binair symmetrische informatiebron. 

We definiëren een meetsysteem als volgt:  

Een meetsysteem is een systeem dat meet of de huidige throughput nog steeds leidt tot 

de gewenste output. 

Het resultaat van de meting is ‘ja’ of ‘nee’. Vervolgens definiëren we een regelsysteem:  

Een regelsysteem is een systeem dat op grond van de informatie uit het meetsysteem de 

input van het functiesysteem wijzigt. 

Het resultaat van deze wijziging is dat het functiesysteem ‘aan’ blijft staan of ‘uit’ gaat.  

In geval van de verwarming gaat deze ‘aan’ of ‘uit’ 

 

Figuur 4.5. Feedback om de verstoringen in de omgeving op te vangen, leidt tot een ‘steady state’. 

 

De meting vindt dus altijd plaats nádat de actie heeft plaatsgevonden en feedback zorgt 

ervoor dat de output ongeveer twintig graden blijft. Het automatisch constant houden van 

output wordt ‘homeostase’ genoemd en deze toestand van (relatieve) stabiliteit wordt 

‘steady state’ genoemd. Wij definiëren deze toestand als het cybernetisch evenwicht. 

 

4.1.3 Het cybernetisch evenwicht 
Het meetsysteem, hier de thermostaat, stuurt met informatie het regelsysteem, hier de 

gasinlaat, dat vervolgens leidt tot de throughput, hier de verbranding in de ketel, het 

functiesysteem. De verbranding leidt tot een output in het huis van twintig graden. 

Feedback is dus een (be)sturingsmechanisme dat nodig is omdat er in de omgeving van 

een functiesysteem steeds veranderingen zijn. Wanneer deze veranderingen optreden is 

lang niet altijd bekend, maar wel dát deze veranderingen zich kunnen gaan voordoen. 

Deze veranderingen moeten worden geneutraliseerd door een tegenactie omdat anders het 

functiesysteem zijn doel niet haalt of zelfs faalt. Om een (tegen)actie te kunnen doen, zijn 

er waarnemingen nodig die op een eerder tijdstip zijn gedaan en die het resultaat van de 

actie van het systeem afzet tegen een gesteld doel dat in de toekomst ligt. Er is dus altijd 

een reactietijd tussen de meting en de ‘tegenactie’. Het feedbacksysteem reageert altijd 

achteraf. Bij feedback worden veranderingen in de omgeving pas gecompenseerd door 

een wijziging in de input nadat veranderingen bij de output zijn geconstateerd. Het 

besturingsmechanisme feedback is het resultaat van een retrospectieve waarneming. In de 

ogen van cybernetici kan een systeem alleen door feedback tot het gewenste doel leiden. 

Door feedback blijft de output automatisch gericht op het doel (een ‘homeostase’). Er 
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ontstaat een evenwichtstoestand doordat elke afwijking van het doel weer ongedaan 

wordt gemaakt met een tegenactie.  

 

 
Figuur 4.6. Bij feedback reageert het systeem altijd achteraf. Het verschil tussen t0 en t3 is de reactietijd. 

 

Het meetsysteem is dus de informatiebron voor het regelsysteem en levert slechts binair 

symmetrische informatie (‘doel’, ‘geen doel’) richting het regelsysteem. Het 

regelsysteem zet vervolgens de informatie om in een actie. Bij het signaal ‘doel’ zal het 

regelsysteem niet reageren. Bij het signaal ‘geen doel’ zal het regelsysteem met een 

tegenactie komen zodat de throughput weer richting het doel beweegt.  

Er zijn twee vormen van feedback; positief en negatief. Bij negatieve feedback komt het 

regelsysteem met een tegenactie, maar bij positieve feedback gebeurt dit niet. Sterker 

nog, bij positieve feedback zal het regelsysteem met een actie komen die de throughput 

verder van het doel zal afbrengen. Bij een centrale verwarming zou dat betekenen dat de 

thermostaat op een stijging van de temperatuur steeds opnieuw reageert met het signaal 

dat de temperatuur nog niet hoog genoeg is. Positieve feedback leidt dus tot een 

ontaarding van een systeem. Het systeem zal ‘doldraaien’ en pas stoppen als al het alle 

energie en materiaal, die als input dienen, zijn uitgeput.  

Positieve feedback leidt dus niet tot een cybernetisch evenwicht! 

De tegengestelde situatie, waarbij feedback de afwijkingen doet afnemen, heet negatieve 

feedback. Negatieve feedback onderdrukt dus afwijkingen en zorgt ervoor dat het 

systeem naar zijn doeltoestand blijft terugkeren.  

Negatieve feedback leidt dus tot een cybernetisch evenwicht. 

 

4.2 Sociale systemen 
Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat niet alle systemen gelijksoortig of gelijkvormig zijn. 

Een groep mensen is nu eenmaal een andersoortig systeem dan een individu (een mens) 

en uit het bovenstaande blijkt dat een sociaal systeem en een artificieel systeem niet 

dezelfde besturingsmechanismen hebben. Toch heeft een groep mensen, een organisatie 

of een samenleving, een input, een throughput en een output en kunnen zij gezien worden 

als een systeem. Ook een mens kan als een ‘systeem’ worden gezien. Zijn eigenschappen 

kunnen psychologisch, biologisch, medisch, speltheoretisch of anderszins beschreven 

worden. In het kader van dit onderzoek kan het cybernetisch systeem ‘mens’ worden 

beschouwd als een systeem waar men niet in kan kijken. Een dergelijk systeem wordt 

gezien als een ‘blackbox’ en de interne structuur en componenten zijn onbekend. Elk 

individu dat deel uitmaakt van een sociaal systeem kan vanuit dit perspectief worden 
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beschouwd als het kleinste ondeelbare subsysteem van het suprasysteem. De mens is in 

dit perspectief een ‘black box’. Het gedrag en de eigenschappen van een ‘black box’ 

kunnen echter wel bestudeerd en geobserveerd worden. Hoewel mensen complexe 

sociale wezens zijn, kan niettemin een cybernetisch model voor het systeem ‘mens’ 

ontwikkeld worden. 

 

4.2.1 Een cybernetisch model van de mens 
Het feedbacksysteem zit in ieder mens, maar veelal zijn we er ons niet van bewust. Stel 

dat een fietser in een rechte lijn naar punt A wil fietsen. Daarmee is het doel bepaald. Dat 

kan alleen zonder te sturen, als hij perfect in balans is en als er geen zuchtje wind staat. 

Dit is echter nooit het geval en om niet om te vallen, moet de fietser steeds bijsturen. Zo 

behoudt hij zijn evenwicht bij onverwachte verstoringen. De fietser is, hoe hij ook zijn 

best doet, nooit in staat in een rechte lijn te fietsen. De fietser moet slingeren om zijn doel 

te bereiken. Dit is het resultaat van een feedbackproces. Door mogelijke zijwind dreigt de 

fietser om te vallen. Het evenwichtsorgaan van de fietser is het meetsysteem. De 

informatie van dit meetsysteem komt via zijn hersenen (die hebben het doel vastgesteld) 

bij zijn armen. De armen zijn het regelsysteem en stellen het stuur van de fiets steeds bij 

(links of rechts). Al slingerend bereikt de fietser zijn doel. 

 
Figuur 4.7. De fietser reageert door middel van feedback achteraf op verstoringen uit de omgeving. 

 

Er is naast feedback echter nog een tweede mechanisme. Dit mechanisme heet 

‘feedforward’ en laat zich aan de hand van het voorbeeld van de fietser als volgt 

illustreren. Stel dat een fietser in een rechte lijn naar punt A wil fietsen. Daarbij heeft hij 

een feedbackmechanisme nodig om zijn evenwicht te bewaren, maar de fietser heeft ook 

kennis van zijn omgeving. We kunnen  kennis definieren als opgeslagen informatie en 

kennis kan worden geassocieerd met de wetenschap van de grootte van de kans dat een 

bepaalde toekomstige gebeurtenis gaat vóórkomen. Door kennis kan de fietser 

bijvoorbeeld omgaan met kuilen in de weg, tegenliggend verkeer of andere onverwachte 

verstoringen. De fietser weet op voorhand de kans in te schatten, dat er bij een bepaalde 

toekomstige gebeurtenis een bepaalde opbrengst zal komen. Hij zal op deze opbrengst 

gaan anticiperen. Als de fietser een kuil voor zich in de weg ziet, dan weet hij dat hij kan 

vallen als hij door die kuil fietst of dat zijn fiets stuk kan gaan. Als hij echter om de kuil 

heen fietst, gebeurt hem niets. Op voorhand, nog voordat het gebeuren gaat, neemt hij 

een beslissing. Deze beslissing kan speltheoretisch gemodelleerd worden: 

  door de kuil fietsen met de kans op vallen of fiets stuk, waarderen we met -1; 

  niet door de kuil fietsen, waarderen we met 0. 
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fietser 

strategie  door de kuil niet door de kuil 

opbrengst -1 0 

Figuur 4.8. De fietser reageert door middel van feedforward vooraf op verstoringen in de omgeving. 

 

Dit simpele model laat zien dat de fietser om de kuil heen zal fietsen. De mens tracht met 

kennis van de omgeving te anticiperen op wat er komen gaat om zo zijn nut te 

maximaliseren. Op grond van de kennis van de omgeving en de statistische kans dat er 

een gebeurtenis gaat optreden, maken mensen plannen. Mensen kijken vooruit naar wat 

de toekomst zal brengen en anticiperen daarop. Het menselijk gedrag is geënt op wat men 

in de toekomst verwacht. De ervaringen in het verleden worden daarbij als kennis 

opgeslagen. Mensen doen dus niet alleen en niet zozeer aan feedback, maar ook aan 

feedforward! 

Op grond van de bovenstaande analyse kunnen we stellen dat de mens een wezen is dat 

continu informatie uit zijn omgeving haalt. Deze informatie zet hij naast de kennis die hij 

al heeft en bepaalt zo of er nieuwswaarde in zit. Als dat zo is, bepaalt hij vervolgens of 

deze informatie nodig is om een bepaald doel te bereiken. Dit doel is nodig om een 

bepaald nut te behalen. Feedback uit de omgeving levert voor de mens leermomenten op. 

Met feedback krijgt hij steeds meer informatie uit de omgeving die hij opslaat als kennis. 

Met de kennis die hij telkens weer opbouwt, stelt hij vervolgens steeds weer nieuwe 

doelen. Modelmatig is dit in onderstaande figuur weergegeven. 

 
Figuur 4.9. Een cybernetisch model van de mens. 

 

Feedback is leidend om de kennis van de omgeving te vergroten, maar feedforward is 

leidend voor het bepalen van de doelen en het maken van plannen. Daarbij wordt er 

steeds een causaal verband gelegd tussen verleden, heden en toekomst. De mens denkt op 

deze wijze niet alleen deterministisch over oorzaak en gevolg in zijn natuurlijke 

omgeving, maar ook over zijn sociale omgeving. De sociale ervaringen worden 

opgeslagen als kennis en voorzien van een kans. ‘Hoe groot is de kans dat deze persoon 

dit wederom doet (in deze sociale situatie)?’ is de vraag die ieder mens zichzelf keer op 

keer (onbewust) stelt.  

 

4.2.2 Feedforward 
De eerste stap in het feedforwardproces is dat de mens zich in een gegeven situatie een 
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toekomstig doel stelt. Om dat doel te bereiken, neemt hij als tweede stap kennis van de 

situatie en de omgeving van het systeem. Als derde stap maakt hij een plan waarbij hij 

verschillende strategieën bekijkt om het doel te bereiken. Daarbij maakt hij een 

inschatting van de mogelijke toekomstige verstoringen in de omgeving. Vervolgens wordt 

het plan dat resulteert in het meeste nut door middel van strategieën uitgewerkt. De 

verschillende strategieën leiden tot een aanpassing in de input. 

 
1. men stelt een doel 
2. men neemt kennis van de omgeving 
3. men maakt een plan 
4. met strategieën 

Figuur 4.10. Feedforward is een sturingsproces waarbij de toekomstige verstoring al bekend is. Een feed-

forwardsysteem verandert de input op voorhand zodat de verstoring niet leidt tot een afwijking van de 

doeltoestand. 

 

Bij feedforward anticipeert het systeem  dus op de veranderingen in de omgeving door 

een plan te maken, gegevens te veranderen en een strategie te bepalen. Dit terwijl deze 

veranderingen nog niet zijn waargenomen!
32

 Het systeem anticipeert op de toekomst door 

kennis te incorporeren. Dergelijke systemen hebben dus kennis van de omgeving en 

kunnen het toekomstig gedrag van de omgeving inschatten. Nog voordat de verstoring 

optreedt, past een dergelijk systeem zijn input aan.
33

 Dit systeem is in figuur 4.10 

schematisch weergegeven. Bij feedforward wordt kennis van de omgeving 

geïncorporeerd in het productiesysteem en worden veranderingen in de omgeving van 

een productiesysteem gecompenseerd door acties in het systeem, nog vóórdat er een 

afwijking van de doeltoestand wordt gemeten (Roozenburg en Eekels, 1998). Om nut te 

maximaliseren is het dus nodig om kennis te hebben van de veranderingen in de 

omgeving. 

In de landbouw wordt veelvuldig van feedforward gebruikgemaakt. Men plant een gewas 

en verwacht een toekomstige oogst. Men ziet dat bepaalde gewassen in bepaalde 

grondsoorten prima gedijen, terwijl andere gewassen dat juist niet doen. Ook ziet men dat 

bepaalde gewassen het goed doen bij bepaalde weertypen en andere juist niet. Op deze 

wijze maakt men gebruik van de kennis van de mechanismen van de biologische 

systemen en de omgeving waarin ze moeten opgroeien en anticipeert hierop. Zo weten 

boeren dat bepaalde gewassen in het Nederlandse klimaat niet gedijen omdat de winters 

te koud zijn, terwijl ook bekend is welke planten niet overleven omdat het bijvoorbeeld te 

nat of te droog is. Een manier om de veranderingen in de omgeving te verkleinen is door 

                                              
32 

Uitspraak van voormalig Nederlands profvoetballer en voetbalcoach Cruijff: ‘Voordat ik een fout 

maak, maak ik die fout niet.’ 
33

 Als iemand weet dat het over een kwartier gaat regenen, dan neemt hij alvast zijn paraplu mee. Dit is 

een voorbeeld van feedforward. 
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de omgeving zelf te veranderen. Door de wens tot nutsmaximalisatie kan de mens dus 

proberen de omgeving naar zijn hand te zetten. In de Nederlandse tuinbouw wordt 

daarom geprobeerd de omgeving zoveel mogelijk te beheersen. Met tuinbouwkassen 

probeert men zon, licht, lucht, regen, grond en zelfs de bevruchting (met hommels) 

zoveel mogelijk te conditioneren. Door de biologische systemen (planten) in een 

artificieel systeem te plaatsen, tracht men de omgeving naar de hand te zetten. Daarbij 

maakt men een inschatting van de (nieuwe) toekomstige verstoringen in de omgeving van 

de gewassen. Doordat de omgeving beter geconditioneerd wordt, wordt het gedrag van de 

biologische systemen (planten) steeds meer voorspelbaar. Op deze wijze komen mislukte 

oogsten (in Nederland) steeds minder voor. 

 

Figuur 4.11. Het plan is om de omgevingsverstoringen te verkleinen. 

 

In dit geval heeft de mens als doel gesteld zijn zaaigoed zoveel mogelijk tot volledige 

wasdom te laten komen. Hij heeft kennis van de omgeving en de biologische systemen en 

hij maakt een plan om zijn nut te maximaliseren: we bouwen een kas en laten daar deze 

plantensoort in groeien. De kas dempt de veranderingen in de omgeving en kan gezien 

worden als buffersysteem. Door de kas worden de verstoringen uit de omgeving 

verkleind. Dit resultaat is in onderstaande figuur weergegeven. 

 

Figuur 4.12. De kas, als buffersysteem, verkleint de omgevingsverstoringen. 

 

Omdat het soms toch nog te koud wordt, wordt de kas voorzien van een kachel. Deze 

kachel moet de kas voorzien van warmte (in dit geval geordende energie). Vervolgens 

heeft de eigenaar van de kas voor de kachel de volgende strategieën: ‘Als ik voel dat het 

kouder is dan ongeveer vijf graden ga ik de kachel aanzetten, totdat het warm genoeg 

wordt. Dan zet ik de kachel uit.’ Dit is een feedbacksysteem binnen een 

feedforwardsysteem! De temperatuurmeting vindt na de actie plaats. Dit is weergegeven 

in figuur 4.13. 
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Figuur 4.13. De kas wordt voorzien van een kachel. 

 

Voor de inschatting van de verstoringen in de omgeving geldt de wet van Ashby (Ashby’s 

‘law of requisite variety’, 1956). Deze wet stelt dat het systeem voldoende variëteit aan 

acties nodig heeft om elke verandering in de omgeving te kunnen compenseren. Zijn de 

veranderingen in de omgeving te groot en het systeem is niet in staat deze te 

compenseren, dan is er onvoldoende variëteit aan mogelijke tegenacties. Het systeem zal 

dan falen. De kachel zal, indien het ontworpen is om koude buitentemperaturen tot -20 

graden op te kunnen vangen, falen als het -40 graden wordt. Er is dan onvoldoende 

variëteit in het systeem. In dit geval gaan de planten dood. 

De kennis van de omgeving wordt dus door de mens in het systeem gestopt en het 

systeem moet zo ontworpen zijn, dat de veranderingen in de omgeving het hoofd 

geboden kunnen worden. Het systeem moet dus over voldoende variatie beschikken.  

 
Figuur 4.14. De kas en de kachel moeten voldoende variëteit hebben om de veranderingen in de 

omgeving op te kunnen vangen (Ashby’s Law). Dit vraagt kennis van de omgeving. 

 

Als de eigenaar van de kas het vervelend vindt steeds zelf te moeten meten hoe warm het 

in de kas is en steeds zelf de kachel op te stoken, kan hij beslissen een centrale 

verwarming in zijn kas te installeren. Hij zal dit alleen doen als dit zijn nut maximaliseert 

(we gaan in dit kader niet in op economische kosten-/ batenanalyses omdat het hier om 

het denkproces gaat). Stel dat de opbrengst van de kas zo groot is, dat het voor de 

eigenaar loont een verwarmingssysteem aan te leggen, dan ontstaat er een 

geautomatiseerd feedbacksysteem zoals dat hierboven al beschreven is. In onderstaande 

figuur is het volledige feedbackproces geplaatst binnen het feedforwardproces. 

Belangrijk is te constateren dat het denkproces van de eigenaar begint met een 

feedforwardproces, zoals dat in het begin van deze paragraaf is beschreven. Pas later 

worden de feedbackprocessen ‘ingebakken’. 
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Figuur 4.15. De kas wordt voorzien van centrale verwarming; een feedbacksysteem in een feedforward-

systeem. 

 

In de figuur is schematisch weergegeven dat op grond van de kennis van de omgeving 

eerst wordt getracht de omgevingsfactoren te elimineren (in dit geval door het bouwen 

van een kas).  

 

4.2.3 Cybernetisch evenwicht in sociale productiesystemen 
Stel nu dat de eigenaar van de kas, op grond van nutsmaximalisatie, besluit geen centrale 

verwarming in de kas te plaatsen, maar om twee mensen te vragen om voor hem de kas 

warm te houden. Deze personen moeten dezelfde strategie volgen als de eigenaar in 

gedachten heeft. D.w.z. dat zij moeten handelen zoals de centrale verwarming dat 

geautomatiseerd zou doen (‘Als ik voel dat het kouder is dan ongeveer vijf graden ga ik 

de kachel aanzetten totdat het warm genoeg wordt. Dan zet ik de kachel uit’). In dat geval 

zal er een samenwerking moeten ontstaan tussen de eigenaar en de stokers. De eigenaar 

wil de stokers inzetten voor zijn eigen nut. Daartoe maakt hij een plan en kiest een 

strategie om met de stokers tot een samenwerking te komen. Maar waarom zou een 

stoker zijn tijd hieraan besteden? Waarom zou hij zijn zelfstandigheid opgeven? Een 

stoker zal alleen tot samenwerking overgaan als hij het vermoeden heeft dat zijn inzet 

ook iets voor hem zal opleveren. Zowel de stokers als de eigenaar moeten dus iets 

inleveren (a) van hun zelfstandigheid (z) om er een beloning (l) aan over te houden. 

Zowel de stokers als de eigenaar hebben dus een innerlijke tweestrijd. De samenwerking 

die tot collectieve afspraken moet leiden is het gevolg van de individuele innerlijke 

tweestrijd die zowel de eigenaar als de stokers maken. Ieder voor zich is dus bezig zijn 

eigen nut te maximaliseren. In ons cybernetisch model is dit in figuur 4.16 verbeeld. 

Te zien is dat zowel de eigenaar als ook de stoker zich aan de collectieve afspraak 

houden, als voor ieder geldt dat  z+l-a > z-s, wat we ook in eerdere hoofdstukken zagen. 

Elk individu is bezig zijn nut te maximaliseren en hij doet dit met kennis van zijn sociale 

omgeving. 
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Figuur 4.16. Een cybernetisch model van de innerlijke tweestrijd van de mens ‘collectief’ of 

‘individueel’. 

 

Op grond van deze kennis heeft hij een vermoeden van het toekomstig gedrag van de 

anderen. Vervolgens maakt hij of zij een plan en kijkt naar de mogelijke opbrengst, 

verlies aan autonomie en mogelijke straf. Alle partijen willen een winst kunnen halen uit 

de samenwerking. Als we de innerlijke tweestrijd van een stoker en de eigenaar 

combineren ziet de opbrengstenmatrix van de samenwerking er als volgt uit: 

 
Figuur 4.17. Een cybernetisch model van de sociale mens: de sociale mens als een feedforwardsysteem. 

 

Als er sprake is van een vertrouwensdilemma, kan geen van beiden zijn eigen nut 

maximaliseren ten koste van de ander. In dat geval komt er immers geen samenwerking 

op gang. De innerlijke tweestrijd mag dus niet leiden tot ‘individueel’ gedrag. Er komt 

een mengvorm. Beide partijen moeten ‘iets terugkrijgen’ voor het verlies van hun 

autonomie. Ieder moet derhalve in dit belangenconflict water bij de wijn doen. Dit 

betekent dat ze afspraken moeten maken over de samenwerking, die voor beiden moeten 

leiden tot een individuele winst (het Nash-evenwicht). Dit belangenconflict tussen de 
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sociale omgeving en de innerlijke tweestrijd is in de onderstaand figuur weergegeven. 

 
Figuur 4.18. De mens maakt een inschatting van zijn sociale omgeving en kiest voor eigenbelangen en 

collectieve belangen. 

 

Zowel de stokers als de eigenaar anticiperen op elkaar en moeten elkaar vertrouwen. Om 

zijn nut te maximaliseren heeft de eigenaar de stokers in dienst genomen. Daarmee wil de 

eigenaar de stokers als functiesysteem opnemen in het productiesysteem en daartoe 

maken ze samen afspraken. 

Stel dat de stoker altijd keurig zijn werk conform afspraak doet en de eigenaar weet dat, 

dan heeft de eigenaar honderd procent kennis van het gedrag van de stokers. Dit gedrag is 

dan dus ‘collectief’. Er is echter sprake van een belangenconflict en daarmee van een 

vertrouwensdilemma. Als één van de stokers zich niet houdt aan de afspraak dat hij de 

hele dag in de kas is om regelmatig de kachel aan en uit te zetten, geeft hij voorrang aan 

zijn eigenbelang boven de collectief gemaakte afspraak. Als de andere stoker daarvan 

baalt en dus ook maar naar huis gaat, dan betekent dit dat de eigenaar niet de door hem 

gewenste doelen haalt. Het Nash-evenwicht wordt ‘individueel’, ‘individueel’. De 

collectief gemaakte afspraken worden geschonden en de individuele doelen van de 

stokers worden gehaald, maar de doelen van het systeem worden niet gehaald. Het door 

de eigenaar bedachte systeem is dus niet betrouwbaar. In de ogen van de eigenaar faalt 

het functiesysteem.  

Aangezien het functiesysteem onbetrouwbaar wordt, is het voor de eigenaar van belang te 

weten of de stokers ‘collectief’ of ‘individueel’ handelen. Als de eigenaar het gedrag van 

de stokers kent en weet dat zij altijd collectief gedrag vertonen, dan heeft hij kennis van 

de toekomstige gebeurtenissen. In dat geval heeft de eigenaar vertrouwen in de stokers en 

zal hij hen niet willen controleren. In een sociaal spel staat kennis van iemands gedrag 

dus gelijk aan de inschatting of iemand ‘collectief’ gedrag vertoont. Zoals we in de 

voorgaande hoofdstukken zagen, is de kans dat iemand ‘collectief’ gedrag vertoont een 

maatstaf van vertrouwen. Aangezien het vertrouwensdilemma een instabiel 

coördinatiespel is, wil de eigenaar deze kans vergroten en gaat de eigenaar op zoek naar 

een interventie. Daartoe kijkt hij naar de interne opbrengstenmatrix van de stokers. Deze 

is in onderstaande matrix weergegeven. 
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de opbrengsten van de 

stoker 

strategie opbrengst 

collectief (z+l-a) 

individueel z-s 

Figuur 4.19. De opbrengstenmatrix van een stoker. 

 

Uit de opbrengstenmatrix blijkt dat er drie parameters zijn: 

1. beloning voor de samenwerking (l);   

2. autonomie opgeven (a);  

3. straf (s).   

Er zijn dus drie verschillende strategieën die de eigenaar heeft om een stoker in zijn 

systeem in te passen en de samenwerking tot stand te brengen: 

1. Een eerste strategie zou kunnen zijn dat de eigenaar een stoker meer gaat betalen. In 

dat geval verhoogt hij de beloning (l). Een stoker is echter zoals gesteld een 

kostenpost voor de eigenaar. Vandaar dat de eigenaar deze kosten zo laag mogelijk 

wil houden. Het verhogen van het salaris van de stoker is dus geen dominante 

strategie. Extra belonen is een extra kostenpost voor de eigenaar waardoor deze 

interventie niet leidt tot een Nash-evenwicht.  

2. Een tweede strategie kan zijn dat hij de stokers vraagt om voor dezelfde beloning in 

deeltijd te gaan werken. In dat geval geeft de eigenaar de stokers een stuk vrijheid 

terug. De stokers krijgen meer tijd en zo wordt hun autonomie (a) vergroot. 

3. Een derde strategie zou dan kunnen zijn dat de eigenaar de stokers gaat controleren. 

Vanwege het belangenconflict ontstaat er een vertrouwensdilemma en zal de 

eigenaar willen controleren of de stokers (als functiesysteem) hun werk wel goed 

doen. De eigenaar voert dus een feedbacksysteem in. Op deze wijze kan de eigenaar 

de stokers straffen (s) als zij zich niet aan de afspraken houden.  

Zo kan de eigenaar een klokkaart als meetsysteem invoeren. Met dit systeem meet hij in 

eerste instantie of de stokers aanwezig zijn. Dit meetsysteem meet eigenlijk maar één bit 

aan informatie (‘aanwezig‘ of ‘afwezig’ ergo collectief’ of ‘individueel’). Elke keer als er 

een meting plaatsvindt, kan de eigenaar zien of de stoker zich aan de collectieve afspraak 

houdt. Na de invoering van het meetsysteem schat de eigenaar opnieuw de kans in dat de 

stokers collectief gedrag gaat vertonen. Dit is echter niet duidelijk. De eigenaar meet nu 

wel of de stokers aanwezig zijn, maar niet of hij de verwarming juist bedient. De eigenaar 

komt dus met een tweede interventie. Een additionele manier om ‘collectief’ gedrag te 

controleren, is de binnen- en buitentemperatuur te meten. Deze gezamenlijke meting zegt 

iets over het stookgedrag en de eigenaar kan vervolgens zien of de stokers ‘collectief’ dan 

wel ‘individueel’ gedrag hebben vertoond. 

Door nu als regelsysteem een strafmaatregel met een reële pakkans en straf
34

 door te 

voeren, is de kans dat de stokers ‘collectief’ gedrag gaan vertonen zeer groot. ‘Collectief’ 

gedrag is dus de dominante strategie van de stoker geworden. Uiteraard wil de eigenaar 

alleen maar ‘collectief’ gedrag zien en bij elke meting is de eigenaar eigenlijk alleen maar 

                                              
34 

Zie ook het Panopticon in hoofdstuk 3. 
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geïnteresseerd te weten, of de stoker collectief gedrag vertoont. Doordat de 

strafmaatregel een extra opbrengst voor de werkgever oplevert en extra belonen voor 

aanwezigheid een extra kostenpost vormt, is straf zijn dominante strategie. In het geval 

dat de strafmaatregel groter is dan de winst aan autonomie van de stoker is de kans dat de 

stoker collectief gedrag gaat vertonen zeer groot. Als de stoker minder aanwezig is 

geweest, zal de eigenaar hem minder uitbetalen als een mogelijke straf. Op deze wijze 

dwingt hij de stoker tot coöperatief gedrag en de stoker kan steeds minder zijn eigen nut 

maximaliseren. Negatieve feedback leidt dus tot een cybernetisch evenwicht.  

 

4.2.4 Een cybernetisch evenwicht is geen Nash-evenwicht 
Cybernetici zien in het dagelijks leven allerlei soorten feedbacksystemen waarbij steeds 

achteraf gemeten wordt om bij te stellen en doelen te halen (Kramer & De Smit, 1991; 

In’t Veld, 1998). Op deze wijze worden ook vaak productieorganisaties als een 

productiesysteem ontworpen. De ontwerper van zo’n productieorganisatie wil met het 

systeem een aantal producten realiseren. Dit doet hij/zij door doelen te stellen en omdat 

de omgeving van het systeem veranderlijk is, wil hij/zij door middel van negatieve 

feedback de productie steeds weer bijsturen. De ontwerper tracht op deze wijze een 

cybernetisch evenwicht te houden. Negatieve feedback betekent dat er straf volgt als 

iemands gedrag ‘individueel’ is. Negatieve feedback onderdrukt dus dat er afgeweken 

wordt van de gewenste ‘collectieve’ afspraak en zorgt ervoor dat het werk conform de 

collectieve afspraken (de norm) uitgevoerd blijft worden. 

 
Figuur 4.20. Een productiesysteem zonder feedback wordt onbetrouwbaar. 

 

Dit inzicht verkregen we ook bij de speltheoretische beschouwingen. Daar zagen we al 

dat straffen niets kost, terwijl belonen alleen maar leidt tot meer belonen en dus op den 

duur onbetaalbaar wordt. Met andere woorden: als een organisatie straft, zal zij blijven 

voortbestaan, maar als een sociaal systeem gaat belonen versterkt dit het gedrag wat leidt 

tot meer belonen wat leidt tot versterkt gedrag wat…enz. Straffen leidt tot een Nash-

evenwicht ‘collectief’, ‘collectief’. 

In een productiesysteem zonder feedback gaan de feedforwardmechanismen een steeds 

grotere rol spelen. Het Nash-evenwicht ‘collectief’, ‘collectief’ van de leden van de 

organisatie zal verdwijnen en het Nash-evenwicht ‘individueel’, ’individueel’ komt 

daarvoor in de plaats. Het vertrouwensdilemma maakt dat het bedachte systeem zal gaan 
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afwijken van zijn oorspronkelijke doelen. Het Nash-evenwicht vervangt het cybernetisch 

evenwicht! Door de individuele belangen gaat er een doelverschuiving van de organisatie 

ontstaan, aangezien het individueel gedrag immers wordt bepaald door het maximaliseren 

van het eigen nut, niet door de collectieve belangen (en doelen) van het sociale systeem.  

Het opzetten van een feedbacksysteem houdt in dat de eigenaar eerst een meetsysteem 

moet maken om zo informatie te vergaren over de stoker. Vervolgens zet hij een 

regelsysteem op om de ‘pay-off’ van de stoker (door middel van straf) te beïnvloeden. De 

eigenaar geeft dus straf nadat er geconstateerd is dat een stoker zich niet aan de collectief 

gemaakte afspraak heeft gehouden. De eigenaar is dus onderdeel van het 

feedbacksysteem. 

 

4.3 Meerdere hiërarchische lagen in een organisatie 
In de vorige situatie waren de productie en het meet- en regelsysteem in eerste instantie 

geïncorporeerd in de stokers. De eigenaar was echter niet zeker van de productie en 

vanwege het vertrouwensdilemma besloot de eigenaar in tweede instantie een 

afzonderlijk meet- en regelsysteem (feedbacksysteem) in te voeren. Daarbij was hij zelf 

onderdeel van het feedbacksysteem.  

EIGENAAR 

 
Figuur 4.21. Een cybernetisch model van de sociale mensen in een hiërarchisch systeem.  

 

Wanneer er meerdere stokers zijn kan de eigenaar er ook voor kiezen om het meet- en 

regelsysteem in handen van een leidinggevende te leggen. In dat geval zal er iemand zijn 

die erop toeziet dat de stokers hun werk goed doen. Ook deze leidinggevende zal met een 

feedbacksysteem de ‘productie’ van de stoker meten en hem met strafmaatregelen willen 

‘begeleiden’. De eigenaar zal echter willen weten of de leidinggevende zijn werk goed 

doet. Ook hiervoor geldt dat de eigenaar wil weten of de leidinggevende individueel of 

collectief gedrag vertoont. Immers, als de leidinggevende de stokers niet controleert en 

begeleidt, zullen de stokers daarop gaan anticiperen en ook individueel gedrag gaan 

vertonen. De eigenaar krijgt in dat geval geen informatie door van de leidinggevende en 

er ontstaat bij hem onzekerheid. Door deze onzekerheid weet de eigenaar niet meer of de 
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organisatie en de diverse organisatieonderdelen ook doen wat ze horen te doen. Omdat de 

diverse mensen in de organisatie de ruimte krijgen om hun individuele belangen na te 

streven opereert de organisatie niet meer als één systeem. De informatie over wie 

collectief gedrag en wie individueel gedrag vertoont, zal de eigenaar niet meer bereiken 

en het systeem wordt onbetrouwbaarder. Om dit te voorkomen kan de eigenaar er, net als 

bij de stoker, voor kiezen de leidinggevende meer te gaan betalen.  

De eigenaar schat in dat hij met de hogere uitbetaling loyaliteit koopt en dat daardoor de 

leidinggevende collectief gedrag vertoont. Met de hogere uitbetaling is echter niet gezegd 

dat de leidinggevende ook loyaal is aan de eigenaar. De praktijk laat zien dat de eigenaar 

het vertrouwensdilemma probeert ‘af te kopen’ door meer salaris te betalen. Er zijn echter 

ook constructies bekend waar het management een deel van de winst krijgt. In dat geval 

wordt het vertrouwensdilemma door de invoering van een direct eigenbelang op een 

andere, maar eveneens effectieve wijze opgelost. 

Ook als er een hogere uitbetaling is, kan de leidinggevende helaas nog steeds 

‘individueel’ gedrag vertonen. Het vertrouwensdilemma blijft dan een probleem en het 

sturen op ‘collectief’ gedrag blijft een zaak van incidenteel contoleren. Dit kan de 

eigenaar doen door ook de leidinggevende in een feedbacksysteem te plaatsen. In een 

dergelijk feedbacksysteem wordt de leidinggevende in een meet- en regelsysteem 

geplaatst, waarbij in het regelsysteem wederom een strafcomponent is ingebouwd. 

       EIGENAAR 

 
Figuur 4.22. Een cybernetisch model van de sociale mensen in een hiërarchische organisatie. 

 

Als de organisatie nog groter wordt, zal de eigenaar een hogere leidinggevende boven de 

andere leidinggevenden plaatsen. De taak van deze hogere leidinggevende is om er op toe 

te zien dat de ondergeschikte leidinggevenden collectief gedrag blijven vertonen. En zo 

doet zich telkens weer hetzelfde vertrouwensdilemma voor. Deze situatie is in figuur 4.22 

weergegeven. 
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4.4 Registreren, meten en regelen 
Stel dat een arbeider vijf kilogram kersen per uur moet plukken. Dan is relatief snel te 

meten of de arbeider zijn productienorm haalt. 

Bij een dergelijke taak kan elke teamleider simpel zien of een medewerker zijn norm 

haalt. Indien dit niet het geval is, zal de teamleider de arbeider toespreken of straffen. De 

output wordt gemeten en door middel van negatieve feedback wordt de arbeider gemaand 

meer energie in zijn werk te stoppen. Door negatieve feedback wordt de arbeider 

productiever. De controlerende en regulerende werkzaamheden worden van elkaar 

gescheiden. In het bovenstaande voorbeeld zien we dat de teamleider zowel meetsysteem 

als regelsysteem is. 

 
Figuur 4.23. Een simpele taak met een simpel feedbacksysteem. 

 

Als we dit in organisatieverband bekijken, zien we dat een teamleider meerdere arbeiders 

op deze wijze meet en hun productie (bij)regelt. Een echelon hoger zien we dat de 

managers op hun beurt de teammanagers regelen. Dit is in de volgende figuur 

weergegeven. De speltheoretische vraag of de arbeider een afwijking in de productie 

vrijwillig aan zijn baas zal melden, hebben we reeds beantwoord; hij zal dit alleen doen 

als hij ook gecontroleerd wordt en er een straf volgt als hij het niet doet. Omdat hij zijn 

baas kent (hij kent zijn sociale omgeving), zal de arbeider een inschatting maken of zijn 

baas een straf zal opleggen. Als dat niet het geval is, zal de arbeider niet zomaar zijn 

autonomie opgeven. Het negatieve feedbacksysteem is dus een wezenlijk onderdeel van 

het systeem en de arbeider anticipeert hierop. Als hij weet dat straf ontbreekt, hoeft hij de 

strategie ‘mijden van straf’ niet te spelen en kan hij zijn eigen voorkeuren volgen. 

De volgende vraag die zich nu voordoet, is of de teamleider vrijwillig de informatie over 

het productietekort zal melden aan zijn manager. Als hij dat doet, kan hij straf krijgen en 

de kans is dus groot dat hij de strategie ‘mijden van straf’ zal spelen. Door het 

vertrouwensdilemma ontstaat onzekerheid. De leider van de organisatie is niet meer zeker 

of de organisatie zich aan de collectieve afspraken houdt. Het achterhouden van 

informatie over of men ‘individueel’ dan wel ‘collectief’ speelt is dus een probleem voor 

de leider van de organisatie. Door deze onzekerheid krijgt de leider steeds minder grip en 

ontspoort de organisatie. Steeds meer mensen zullen individueel gedrag gaan vertonen. 

De leiding van een organisatie wil deze onzekerheid derhalve voorkomen. De voor de 

hand liggende aanpak is om de registratie van de productie, het meten en regelen van 

elkaar te scheiden.  
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Figuur 4.24. Registratie van de productie maakt dat de informatie over de productie transparant wordt.  

 

Wanneer de manager geen controle heeft over de metingen en de meetinformatie in 

principe niet tot bovenin de organisatie beschikbaar is, is de kans groot dat ook hij de 

strategie ‘mijden van straf’ gaat kiezen. Door registratie ontstaat er een situatie waarbij 

de informatie over de productie van zijn afdeling in princpe bekend is bij zijn meerdere. 

Registratie maakt dat hij geen informatie zal achterhouden. 

Het vertrouwensdilemma en de daarmee samengaande onzekerheid kan dus worden 

overwonnen door de productie-informatie per individu te registreren. Door de registratie 

kunnen productiecijfers ‘opgeteld’ worden. Dit betekent dat productiecijfers cumulatief 

worden geregistreerd en dat uit de registratie wordt gemeten. 

 
Figuur 4.25. Door registratie wordt duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk deel van de productie. 

 

Als we teruggaan naar het voorbeeld van de arbeider die vijf kilogram kersen per uur 

moet plukken en we plaatsen dit gegeven in een simpele productieorganisatie, waar vier 

productiemedewerkers werken, dan is simpel te zien dat de totale productie twintig 

kilogram kersen per uur moet zijn. Dit is weergegeven in bovenstaande figuur. 

Door de productie per persoon te registreren en de productie ook per echelon te 

registreren ontstaat een mogelijkheid om per persoon en per echelon te meten of de 

productie op koers ligt. Cumulatieve registratie maakt dat de informatie over de productie 

over elke hiërarchische laag transparant wordt en dat niet alleen de arbeider, maar ook het 

management getoetst kan worden. Elke medewerker in de organisatie wordt op deze 
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wijze betrokken bij de productie en kan verantwoordelijk worden gehouden voor zijn 

deel van de productie. Het registreren maakt het meten mogelijk en uit de registratie volgt 

de meting waaruit blijkt of een norm is gehaald (of niet).  

Het meetsysteem behelst dus een productienorm en geeft informatie over de afwijking 

van de productienorm. Van belang is om in te zien dat het registreren een continu proces 

is terwijl het meten een niet-continu proces is. Uit de meting volgt het regelen. Meten en 

regelen wordt met regelmaat in de tijd steeds opnieuw gedaan. Niet het productieproces, 

maar het meet- en regelproces is cyclisch. Doordat het meetsysteem informatie aan het 

hoogste echelon geeft, is het mogelijk voor het hoogste echelon om te sturen (te regelen).  

 

4.5 Registratie in aspectsystemen 
Registratiesystemen hoeven natuurlijk niet alleen naar hoeveelheden productie te kijken, 

maar kunnen ook andere aspecten van de productie registreren zoals de kwaliteit, de 

productietijd of het verbruik van de financiële middelen. Vandaar dat een 

registratiesysteem ook wel een aspectsysteem wordt genoemd.  

De productie van de organisatie van figuur 4.27 wordt van ieder systeem (individu), 

binnen een (supra)systeem (team), binnen een afdeling, binnen de organisatie op dezelfde 

wijze geregistreerd in verschillende aspectsystemen. Dus elk afzonderlijk aspect van de 

productie wordt per echelon op dezelfde wijze geregistreerd in een afzonderlijk 

aspectsysteem. Op deze wijze worden er diverse aspectsystemen opgebouwd.  

In ’t Veld (1998) definieert een aspectsysteem als een deelverzameling van de relaties in 

het systeem (de organisatie) waarbij alle elementen onveranderd behouden blijven (In’t 

Veld, 1998). Wij introduceren in de feedbackloop dus naast het functiesysteem, het 

meetsysteem en het regelsysteem, het aspectsysteem. 

We definiëren: 

Een aspectsysteem is een registratiesysteem dat een aspect van de input en de output 

registreert. 

Door registratie van verschillende aspecten van de productie in aspectsystemen wordt er, 

onafhankelijk van de hiërarchische niveaus, informatie van bepaalde gelijksoortige 

aspecten van de productie vastgelegd. Registratie in aspectsystemen is noodzakelijk om 

over de meest relevante aspecten van de productie per individu te kunnen rapporteren. 

Elk aspectsysteem is een taalgebied dat voor een hele organisatie hetzelfde gedefinieerd 

is. Elk aspectsysteem heeft unieke spelregels en normen en een uniek gedefinieerde taal. 

Met zo’n gemeenschappelijke taal kunnen we bijvoorbeeld naar het aspect 

budgetbewaking kijken.  

Over de totale organisatie is de manier waarop een functionaris die belast is met dit 

aspect zijn taak uitvoert hetzelfde. De gemeenschappelijke taal is de manier waarop per 

taak de begroting (de planning; de norm) en de rekening (feedback; control) worden 

opgesteld. Een aspectsysteem is een deelverzameling van begrippenkaders waarbij alle 

(supra)systemen en hun functies onveranderd behouden blijven (In’t Veld, 1998). Een 

gemeenschappelijke taal per aspect van alle taken is een belangrijke voorwaarde om op 

dezelfde wijze zaken te kunnen registreren en hierover op eenzelfde wijze te rapporteren. 

Elk aspectsysteem vraagt dus een gemeenschappelijk begrippenkader en biedt een taal 

die voor alle (supra)systemen hanteerbaar is.  
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Figuur 4.26. Elk aspectsysteem verzamelt cumulatief informatie over een van de aspecten van alle taken. 

 

De registratie van verschillende aspecten van de werkzaamheden in het aspectsysteem 

geeft de mogelijkheid om van elkaar te zien (van hoog tot laag) waar men mee bezig is. 

Registratie in aspectsystemen maakt dat de verschillende (supra)systemen met elkaar 

kunnen communiceren en samenwerken. Aspectsystemen hebben geen oordeel over de 

geregistreerde informatie (dat doet het meetsysteem). Het enige wat het aspectsysteem 

doet is registreren en deze registratie staat volledig los van de normen waaraan de 

productie moet voldoen. 

Aspectsystemen zijn dus informatiesystemen die het mogelijk maken dat naast de direct 

belanghebbenden ook de hoogste echelons in een organisatie kunnen meekijken naar de 

productie. De speltheoretische gevolgen van aspectsystemen zijn verstrekkend!  

  

4.5.1 De speltheoretische gevolgen van aspectsystemen 
We beschouwen een organisatie als een hiërarchisch sociaal systeem. Zo’n organisatie is 

opgebouwd uit hiërarchisch gestapelde teams en elk team heeft een teamleider.  

Elke teamleider is leider van een hiërarchische lager team en lid van een hiërarchisch 

hoger team (zie figuur 4.27). Elke teamleider vormt dus een schakel die de verschillende 

hiërarchische niveaus met elkaar verbindt. Om deze reden noemde Likert in 1967 de 

teamleider een linking pin. Tussen twee echelons vormt de teamleider de tussenschakel; 

de linking pin. De linking pin zit altijd met een dilemma: is de linking pin solidair aan het 

lagere of aan het hogere team? Speltheoretisch kent het dilemma de volgende twee 

opties: 

1. Hij/zij is coöperatief met zijn lagere team. Hij verdedigt in dat geval, als individu, 

 de belangen van het lagere team in zijn hogere team. 

2. Hij/zij is coöperatief met het hogere team en dan verdedigt hij als individu de 

 belangen van het hogere team in het lagere team.  

In de eerste situatie zal hij een ‘individuele’ strategie spelen in het hogere team en niet de 

‘collectieve’ strategie van de organisatie. In de tweede situatie zal hij de ‘collectieve’ 

strategie van de organisatie spelen en niet de individuele strategie van het team.  
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Figuur 4.27. De teamleider als linking pin. 
 

Elke linking pin moet dus, onafhankelijk van het hiërarchisch niveau en onafhankelijk 

van de inhoud van de onderhandelingen, kiezen voor het hogere of het lagere team. Met 

andere woorden: waar hoort de linking pin thuis? Figuur 4.28 illustreert dit dilemma. 

 

 
Figuur 4.28. Waar hoort de linking pin thuis? 
 

Zowel in het hogere team als het lagere team zou er een ‘tit-for-tat’ samenwerking 

moeten gaan ontstaan. Maar de linking pin is lid van beide teams met elk hun eigen 

(conflicterende) belangen. Waarom stelt een linking pin zich coöperatief op naar het 

lagere of het hogere team? Waarom zou hij de collectieve waarden van de leiding 

overnemen?  

Het antwoord ligt in de regels van de rationaliteit. Dit betekent dat de linking pin 
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simpelweg de balans opmaakt: van welk team krijgt hij de meeste beloning en de minste 

straf. Deze beloning en straf kunnen zowel ‘van boven’ als ‘van beneden’ komen. De 

linking pin zit dus speltheoretisch gezien met een innerlijke tweestrijd. Kiest hij voor de 

belangen van de leiding (collectief) of kiest hij voor het lagere team (individueel). Het 

dilemma van de linking pin kan speltheoretisch gemodelleerd worden. 

Als de linking pin vanuit zijn eigenbelang (z) kijkt, moet hij bij de samenwerking met het 

lagere team een stuk van zijn autonomie opgeven (al). Als hij echter gaat samenwerken 

met het hogere team moet hij ook een stuk autonomie (ah) opgeven. Bij identificatie met 

het hogere team maakt hij het belang van het lagere team (het individuele belang) 

ondergeschikt aan het belang van het hogere team (het collectieve belang). Hij zal een 

stukje van de belangen van het lagere team moeten opgeven. Dit zal ertoe leiden dat het 

lagere team hem sociaal straft (sd l) en als de belangen van het lagere team door hem 

structureel slecht verdedigd worden, zullen ze hem uit het team willen zetten (tit-for-tat). 

Een vertrouwenscrisis is het gevolg. De innerlijke opbrengsten matrix is weergegeven in 

figuur 4.29. 

Als we het verlies aan autonomie voor beide teams aan elkaar gelijk stellen dan zien we 

dat, als de straf van het hogere team (de baas) groter is dan de (sociale) straf van het 

lagere team, de linking pin de kant van de organisatie kiest. 

sh= Socialedruk hoger team + Strafheerser  > -Socialedruk lager team  

Als de straf van de hogere leiding daarentegen ontbreekt, zal de linking pin de zijde van 

het lagere team kiezen. Zoals we eerder zagen, kan de linking pin de straf van de heerser 

mijden door informatie achter te houden. Als de andere leden van het hogere team een 

informatieachterstand hebben zal de linking pin bijna altijd de belangen van het lagere 

team verdedigen en dus de strategie ‘individueel’ kiezen in het hogere team. 

de innerlijke 

tweestrijd 
ik 

ik 

strategie 
hoger team 

collectief 

lager team 

individueel 

hoger team 

‘collectief’ 
(z+l +sl- ah), (z+l +sl- ah) 0,0 

lager team 

‘individueel’ 
0,0 (z+l +sh- al), (z+l +sh- al) 

Hierin is: Sh de straf van het hogere team en 

  Sl de straf van het lagere team 

Figuur 4.29. De innerlijke tweestrijd van de mens, kies ik voor het hogere of het lagere team?  

 

Dit mechanisme werkt in alle teams, op elk echelon, op dezelfde wijze. Elke linking pin 

is verantwoordelijk voor de opbrengsten voor het lagere team. Als een linking pin geen 

resultaten boekt en dus geen opbrengsten voor de leden van het lagere team kan 

realiseren, terwijl andere leiders dat wel doen, verliest een leider het vertrouwen (sociale 

straf!). Het laten weglekken van informatie naar de hogere echelons door de linking pin 

betekent dat hij een sociale straf krijgt vanuit het lagere team.  

De linking pin zal deze sociale straf gecompenseerd willen hebben door een extra 

opbrengst. Deze compensatie komt van het hogere team. Meestal geschiedt dat door de 
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linking pin een hogere beloning te geven. De linking pin maakt dus de volgende 

afweging:  

(z+lh +sl- ah) > (z+ll +sh- al)  

  of  

(z+lh +sl- ah) < (z+ll +sh- al)? 

Als dus de beloning en de sociale straf van het hogere team groter zijn dan die van het 

lagere team en de straf van de hogere leiding eventueel ondersteund wordt met de 

mogelijkheid van een economische straf, kiest de linking pin de kant van het hogere 

team. Hierin speelt verifieerbaarheid van informatie een cruciale rol. Als het hogere team 

als geheel geen informatie via de leden van de teams van het lagere echelon krijgt, dan 

zullen de afzonderlijke leden van het hogere team een ‘individuele’ strategie kiezen en de 

kant van lagere echelons kiezen. Als informatie verifieerbaar is, leidt liegen tot sociale 

straf, maar als de informatie niet verifieerbaar is, is liegen juist de beste strategie.  

Door registratie in aspectsystemen wordt informatie echter verifieerbaar en wordt de 

leiding van informatie wordt voorzien. Met deze informatie krijgt de leiding de 

mogelijkheid zijn invloed te doen gelden met negatieve feedback. Dit betekent dat op 

macroniveau bij iedere medewerker kan worden ingegrepen. Controles hoeven lang niet 

altijd te worden uitgevoerd. Als medewerkers dénken dat ze worden gecontroleerd en dit 

kan leiden tot een straf, is dat al voldoende. De individuele medewerker zal immers de 

strategie ‘mijden van straf’ kiezen. Incidentele controle werkt dus alleen als er ook 

daadwerkelijk wordt gestraft en de medewerkers hiervan kennis hebben. In 

speltheoretische systeemtermen geredeneerd: straf is negatieve feedback met persoonlijke 

consequenties in de opbrengstenmatrix en de medewerkers hebben kennis van dit 

negatieve feedbacksysteem.  

Doordat de medewerkers weten dat uit de registratie gemeten kan worden of men 

‘individueel’dan wel ‘collectief’ speelt en dat ‘de individuele strategie’wordt bestraft gaat 

het Nash-evenwicht ‘dus om’. D.w.z dat:   

- als de informatie die spelers verstrekken, niet verifieerbaar is, dan is de afspraak 

dat iedereen eerlijk is instabiel: er zullen zeker spelers zijn die de  strategie 

‘individueel’ kiezen. Het gevolg is dat uiteindelijk ook de linking pin  ‘individieel’ 

gaan spelen.   

- als de informatie die spelers verstrekken, verifieerbaar wordt, ‘kiest’ de linking pin 

de kant van het hogere echelon en de medewerkers in de organisatie kiezen, ieder 

voor zich en allen gezamenlijk, de strategie ‘collectief’.  

Het cybernetisch evenwicht en het Nash-evenwicht komen ‘op elkaar te liggen’. De 

collectieve belangen en de individuele belangen komen ‘op een lijn te liggen’. 

 

4.6 Conclusies 
Uit de bovenstaande analyses blijkt dat in veel productiesystemen het sociaal gedrag van 

mensen wordt ‘bespeeld’. Het meeste gedrag wordt, veelal onbewust, vanuit 

verschillende spelsituaties gemanipuleerd (‘geëngineerd’) om mensen tot samenwerking 

te krijgen. Daar is eigenlijk niks mis mee, maar zodra men spreekt over manipuleren gaan 

de haren van velen overeind staan. Kennelijk voelt het niet altijd goed dat de 

ogenschijnlijke ‘vrije wil’ niet altijd zo vrij is, maar samenlevingen waarin iedereen zijn 
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eigen baas is, leiden tot een staat waarin - zoals Hobbes stelt – ‘iedereen in oorlog is met 

iedereen’.  

Zo ook in organisaties. Om doelen te halen dwingen eigenaren van productieorganisaties 

mensen in organisaties tot samenwerking. Dit doen zij door mensen in een 

productiesysteem te zetten. Een dergelijk productiesysteem heeft de volgende 

kenmerken: 

1. een functiesysteem; 

2. aspectsystemen; 

3. meetsystemen; 

4. regelsystemen. 
 

In de volgende hoofdstukken gaan we met de tot nog toe vergaarde kennis expliciet in op 

sociale productiesystemen en analyseren we hoe hier vanuit een speltheoretisch 

perspectief een strijd om de informatie gevoerd wordt.  
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Deel III: Informatie als probleem 
 

 

 

 De strijd om kennis en informatie 

 De groei van bureaucratische organisaties 

 Weerbarstige problemen 

 Een aangescherpt programma van eisen 
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5 De strijd om kennis en informatie 

5.1 Inleiding 
Uit de eerdere analyses blijkt nadrukkelijk dat (productie)organisaties alleen kunnen 

bestaan bij de gratie van kennis die ieder afzonderlijk lid van de organisatie heeft en van 

de informatieuitwisselingen die als gevolg hiervan plaats vinden. 

Bij elk moment van informatieoverdracht is er sprake van een vertrouwensdilemma. Bij 

elke informatieuitwisseling heeft ieder lid van de organisatie de keuze: ga ik voor de 

organisatie of ga ik voor mezelf. Met andere woorden: houd ik me aan de collectieve 

afspraken of handel ik individueel - en als er nog geen collectieve afspraken gemaakt zijn 

(die in mijn nadeel zijn), hoe voorkom ik dan dat die er komen. Het vertrouwensdilemma 

en de hieruit voortkomende onzekerheden hebben enorme consequenties voor 

organisaties. Als iedereen zich aan de collectieve afspraken houdt is er immers sprake 

van een betrouwbaar systeem, maar als mensen zich in hoge mate niet aan de collectief 

gemaakte afspraken houden en ieder voor zich gaat, dan is er nauwelijks sprake van een 

efficiënte (productie)organisatie. 

 

5.2 De productieorganisatie 
In het vorige hoofdstuk hebben we stilgestaan bij het gegeven dat een ondernemer een 

systeem heeft bedacht om producten voort te brengen. In de bedrijfskunde zien we dat 

productiesystemen zijn bedacht die per definitie moeten leiden tot nutsmaximalisatie 

voor de eigenaar van het systeem. Vanuit deze overwegingen heeft de Amerikaanse 

ingenieur Frederick Taylor honderd jaar geleden zijn ideeën gepubliceerd. Taylor wilde 

een productiesysteem ontwerpen dat veel effectiever was dan de tot dan toe meer 

gebruikelijke productiemethoden (Benschop, 1996). 

Taylor dacht bij het ontwerpen van een productiesysteem in eerste instantie zuiver 

functioneel. Elk subsysteem van het grote systeem moet zijn steentje bijdragen om het 

grotere doel te bereiken. Ook subsystemen van subsystemen (dus ook ieder mens) hebben 

in dit beeld een ondergeschikt doel en hun specifieke functie is een bijdrage leveren aan 

het grotere doel van het systeem. Alles wat niet functioneel is, is inefficiënt en dus 

overbodig. Zelf noemde de Amerikaanse ingenieur zijn theorie ‘scientific management‘, 

maar tegenwoordig spreken we vaak van het Taylorisme.  

Zonder dat Taylor kennis had van de speltheorie kan toch gesteld worden dat Taylor 

kennis had van speltheoretische mechanismen. Taylor zag de dominante strategie van de 

arbeider met het bijbehorende Nash-evenwicht en noemde deze strategie ‘systematisch 

lijntrekken’. Taylor zag dat de arbeider kennis had van de strategie van de ondernemer en 

daarop anticipeerde. 

“Alle arbeiders besteden een deel van hun tijd om te bestuderen hoe langzaam zij 

kunnen werken zonder dat de werkgever eraan gaat twijfelen of zij flink doorwerken. 

Dit werd volgens Taylor vooral veroorzaakt door het feit dat bijna alle ondernemers 

een maximumloon per dag vaststellen dat zij voor die categorie arbeiders ‘billijk’ 

vinden. ‘De kunst van het lijntrekken’ is echter het sterkst ontwikkeld bij arbeiders die 

op stukloon staan: deze arbeiders ervaren telkens weer dat de ondernemer de stukprijs 

verlaagt wanneer zij harder hebben gewerkt en concluderen hieruit dat zij zich beter 

kunnen inzetten om geen tariefsverlagingen meer opgelegd te krijgen door hun 
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arbeidsprestaties systematisch te temporiseren. Arbeiders die zo handelen gedragen 

zich volgens Taylor rationeel omdat zij precies doen wat voor henzelf het beste is. 

Daaruit trok hij de conclusie dat de arbeiders door middel van algemene opdrachten en 

discipline niet adequaat bestuurd kunnen worden, omdat zij zelf de greep op de 

feitelijke arbeidsprocessen behouden. Zolang dit het geval is, zijn arbeiders effectief in 

staat om te voorkomen dat hun arbeidskracht volledig wordt geëxploiteerd” 

(Benschop, 1996, alinea 3). 

Hij zag dat ondernemers wel konden aangeven wát hun werknemers moesten maken, 

maar door hun gebrekkige technische kennis wisten ze niet hóe hun werknemers het 

product moesten maken. Doordat de ondernemer geen kennis had van het 

fabricageproces was hij ook niet in staat om de arbeider te ‘monitoren’. De arbeider was 

door zijn kennisvoorsprong in het voordeel en kon hierdoor zijn nut maximaliseren ten 

koste van de ondernemer. Door dit te doen bleven zij in het voordeel ten opzichte van 

hun werkgevers. Op deze wijze konden zij zelf bepalen hoe ze hun tijd indeelden en hoe 

ze in de tijd van de baas te werk konden gaan. Taylor zag, conform de speltheorie, dat de 

mens kennis heeft van zijn sociale omgeving en hierop anticipeert door zijn strategie aan 

te passen. Taylor redeneerde dat de arbeider door de kennisvoorsprong een dominante 

strategie had boven de ondernemer, maar wanneer de ondernemers zelf deskundig waren 

en zelf beschikten over alle technische kennis, de rollen omgekeerd zouden zijn. Door 

kennisontwikkeling zou de ondernemer “de feitelijke controle verwerven over iedere stap 

in het arbeidsproces, inclusief de manier waarop de arbeid wordt uitgevoerd.” Taylor 

ontwierp een methode om de ondernemer een kennisvoorsprong te geven boven de 

arbeiders. Met deze kennisvoorsprong ontstond er een nieuwe strategie voor de 

ondernemers ten opzichte van de arbeiders.  

 

5.2.1 De strijd om kennis en informatie in de productieorganisatie 
Het is voor de ondernemer van cruciaal belang om kennis van het productieproces te 

hebben en met informatie(stromen) deze ook up to date te houden. Kennis en informatie 

zijn dan ook dé sleutels om een machtspositie in een organisatie te verwerven. Daarom is 

er in elke organisatie een strijd gaande om de informatie! In een productieorganisatie kan 

deze strijd gezien worden als een strijd tussen twee partijen, namelijk de ondernemer en 

de arbeiders. Een dergelijke strijd staat in de speltheorie bekend als de ‘battle of the 

sexes’. In een economische context noemde Karl Marx deze ‘battle’ de strijd tussen 

kapitaal en arbeid (Verlee en Vanheuverswyn, 2005). Deze strijd kan speltheoretisch als 

volgt worden gemodelleerd.  

pay-off-matrix werknemers 

ondernemer 

strategie kennis  geen kennis  

geen kennis  2*,3* 0,0 

kennis  0,0 3*,2* 

Figuur 5.1. De strijd tussen ondernemer en werknemers. 

 

Een ondernemer heeft werknemers nodig om een product voort te brengen dat hij kan 

verkopen om zodoende inkomen te genereren. Werknemers hebben een ondernemer 
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nodig om door middel van werk aan een inkomen te komen. Beide partijen zijn tot elkaar 

veroordeeld maar hebben andere belangen en voorkeuren. Hierdoor ontstaat er een strijd 

(battle). In de situatie dat de werknemers veel kennis over de fabricage hebben, is er een 

extra voordeel voor de werknemers. Zij krijgen immers een inkomen voor hun arbeid en 

kunnen door hun kennisvoorsprong in hoge mate zelf bepalen hoe ze dat werk uitvoeren. 

Dit kan gewaardeerd worden met een 3. De ondernemer heeft uiteraard ook een 

voordeel
35

, maar dat is minder groot. We kunnen dit voordeel waarderen met een 2. 

In de situatie dat de ondernemer alle kennis van het fabricageproces bezit, is het voordeel 

voor de ondernemer veel groter. Alle inefficiëntie kan immers uit het fabricageproces 

worden ‘weggesneden’. Dit kan gewaardeerd worden met een 3. Nu heeft de werknemer 

nog steeds een opbrengst maar die wordt veel minder, want hij moet veel harder werken. 

We waarderen deze opbrengst met een 2. 

Noch de werknemers noch de ondernemers willen in deze strijd hun kennis van het 

gehele productieproces aan de ander overdragen. Degene die namelijk als eerste zijn 

kennis prijsgeeft zal dan zijn voordelige positie weggeven. Er is in zo’n situatie sprake 

van een vertrouwensdilemma dat maakt dat er geen kennisoverdracht zal plaatsvinden 

(het voorbeeld met de eigenaar en de stoker in het vorige hoofdstuk liet dit dilemma 

zien). Beide partijen kunnen dus wel kennis hebben van het productieproces, maar door 

het vertrouwensdilemma vindt er geen informatieuitwisseling plaats over de productie 

zelf. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de ondernemer wél kennis heeft over het 

fabricageproces, maar geen kennis heeft over de daadwerkelijke activiteiten. Een van 

beide partijen heeft dus altijd een informatievoorsprong en effectief zien we niet dat een 

beide partijen het gezag over de sturingsinformatie vrijwillig aan de ander geeft. We 

waarderen derhalve ‘kennis, kennis’ voor beide partijen met een 0. Tenslotte is te zien dat 

als geen van beide partijen kennis heeft van het productieproces er uiteraard ook geen 

samenwerking tot stand komt. Als er geen samenwerking tot stand komt zullen geen van 

beiden inkomsten genereren. We waarderen dit ook met 0.  

De opbrengstenmatrix in figuur 5.1 laat zien dat er twee pure Nash-evenwichten zijn. De 

matrix maakt ook duidelijk dat er in dit spel geen Nash-evenwicht is dat louter uit 

dominante strategieën bestaat. Zowel de ondernemer als de werknemers hebben allebei 

een dominante strategie, maar als een van de spelers de dominante strategie speelt, moet 

de andere partij een gedomineerde strategie spelen. Beide partijen hebben dus een 

dominante en een gedomineerde strategie. Als de arbeiders de kennis van het 

productieproces hebben moet de ondernemer dit accepteren. De arbeiders zijn dan de 

‘bovenliggende’ partij. Als de ondernemer daarentegen deze kennis heeft, moeten de 

werknemers dit accepteren. Hierdoor zal de ondernemer de ‘bovenliggende’ partij 

worden. Deze ‘battle’ is dus een machtsspel waarbij er twee Nash-evenwichten zijn. Elk 

Nash-evenwicht is voor slechts één van de beide partijen echt optimaal. 

We zullen het Nash-evenwicht waarbij de ondernemer de kennis heeft en dus de 

dominante partij is, het eerste Nash-evenwicht noemen en Nash-evenwicht waarbij de 

arbeiders de kennis hebben en dus de dominante partij vormen, het tweede Nash-

evenwicht. 

Zoals in het vorige hoofdstuk besproken wil de ondernemer grip houden op de productie. 

                                              
35  Als de ondernemer  geen voordeel heeft gaat hij de samenwerking niet aan. Het voordeel kan bestaan 

uit het gegeven dat hij een winst haal uit de arbeid van de arbeider. 
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Als hij dat niet doet, loopt hij grote kans failliet te gaan. Hij heeft dus behoefte aan kennis 

en informatie en zal derhalve zijn organisatie er zo op inrichten. Daarom wordt in de 

bedrijfskunde uitgegaan van het eerste Nash-evenwicht. 

 

5.3 Het eerste Nash-evenwicht en de bedrijfskunde  
In de strijd om kennis en informatie hebben ondernemers een dominante strategie 

gecreëerd door systematische kennis te vergaren van en over de productie en het 

productieproces. Een van de eerste denkers op dit gebied was Frederik Taylor en met zijn 

systeemdenken legde hij de basis voor de massaproductie. Taylor zag dat het hebben van 

de kennis over de productie het meest voordelig was voor de arbeider. Hoewel hij dit niet 

onderkende als het tweede Nash-evenwicht, zag hij wel dat dit Nash-evenwicht tot 

inefficiëntie leidde wat ten koste ging van de ondernemer. Daarom wilde hij door 

nauwkeurige arbeidsstudies de kennis van het productieproces bij de ondernemer leggen. 

Dit deed hij door een systeembenadering. In deze systeembenadering begon hij alle 

arbeidstaken te analyseren. Hij bracht de handelingen van de werklieden en de benodigde 

tijd van de handelingen in kaart. Nadat deze analyse was verricht had de ondernemer 

kennis van het werk van de arbeider. Hij wist nu hoe de arbeider het product maakte. 

Vervolgens adviseerde Taylor het werk te reconstrueren. Taylor maakte er een 

productieproces van. Uitgangspunt bij het ontwerpen van de organisatiestructuur is de 

functie van de organisatie en de functie van de organisatie is het maken van producten. 

De reconstructie van het arbeidsproces gericht is op efficiëntie verbetering van het 

productieproces  door complexiteitsreductie van het werk van de vakmensen. 

 

5.3.1 Taylorisme: complexiteitsreductie van de arbeid 
Het werk van een vakman die een product maakt, is complex en bestaat uit meervoudige 

handelingen. In het Taylorisme worden al deze handelingen elk afzonderlijk ‘ingescand’. 

Vervolgens wordt het complexe werk van een vakman ‘opgeknipt’ in meerdere 

afzonderlijke handelingen. Daarna kan elke afzonderlijke handeling door één arbeider 

worden uitgevoerd. Deze arbeider heeft geen vakkennis meer nodig. Hij hoeft immers 

slechts één handeling te verrichten. Complexiteitsreductie wordt bereikt door maximale 

arbeidsdeling.  

Als de (nieuwe) taak van de arbeider nog maar uit één handeling bestaat, is het 

vakmanschap niet meer nodig. De ondernemer heeft nu kennis van het productieproces 

en de arbeider hoeft slechts één handeling te verrichten. Voor deze ene handeling heeft hij 

(nagenoeg) geen kennis meer nodig. Voorts kan de ondernemer zeer snel zien of de 

arbeider conform de door hem gestelde norm heeft gehandeld. Door deze vergaande 

taakfragmentatie ontstaan er in de deelstromen simpele taken die elk afzonderlijk 

zelfstandig uit te voeren zijn. De taakfragmentatie leidt tot systematische opsplitsing van 

het totale arbeidsproces in eenvoudige homogene, continu repeterende handelingen.  

Elke simpele individuele taak: 

 is het werk van één arbeider;   

 kent een minimale variatie;  

 kent een maximale herhaalbaarheid;  

 vraagt een minimale kennis;  
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 heeft een minimale leertijd. 

De complexe taak die eerst door één arbeider werd verricht, wordt opgeknipt in 

eenvoudige en overzichtelijke handelingen. Elke afzonderlijke handeling of deeltaak 

wordt door een afzonderlijke arbeider verricht. Voor de arbeider betekent het Taylorisme 

dat zijn functie verandert van vakman, met een grote variatie van taken, naar arbeider met 

een minimale variatie van taken en met een maximum aan herhaalbaarheid. De positie 

verandert van een vakman met kennis naar een arbeider die nagenoeg geen kennis van het 

productieproces meer nodig heeft. 

Door de systeembenadering van Taylor wordt kennis van het fabricageproces voor de 

ondernemer zeer groot. Door deze kennis is hij in staat het fabricageproces op te delen in 

zelfstandige, eenvoudige en onafhankelijke deeltaken. Al deze deeltaken zijn nu niet 

meer gebonden aan één persoon, maar worden door taakfragmentatie afzonderlijk 

toegewezen aan afzonderlijke personen. De deeltaken worden repeterende handelingen en 

door de grotere hoeveelheid productie kunnen de handelingen eindeloos herhaald 

worden. 

  

5.3.2 Feedback: hét meet- en regelsysteem binnen het Taylorisme 
De ondernemer heeft nu kennis van het fabricageproces en weet nu precies wat elke 

arbeider moet doen. Vervolgens wil hij uiteraard ook graag de voortgang van de productie 

in de gaten houden. Daarom wordt er een meet- en regelsysteem opgezet. Dit betekent 

dat de prestaties van iedere arbeider (de uitvoering van een taak) op grond van een 

nauwkeurige studie (tijd- en bewegingsstudie) wordt gecodificeerd. Dit betekent dat er 

per taak prestatienormen worden vastgelegd. Door de reconstructie van het arbeidsproces 

wordt een systeem opgezet van spelregels die elke arbeider moet opvolgen. Het doel van 

spelregels is het beheersen van het arbeidersgedrag (economische en sociale beheersing) 

om het productiesysteem maximaal efficiënt en beheersbaar te maken. Door objectieve 

productienormen vast te stellen, kan de prestatie van elke individuele arbeider objectief 

worden vastgesteld en kunnen financiële beloningen aan individuele prestaties worden 

gekoppeld. Wordt de norm gehaald dan volgt er een uitbetaling, wordt de norm niet 

gehaald dan komt er geen uitbetaling. Kort en bondig betekent dit dat de uitvoerende 

taken bestuurd worden door middel van een feedbacksysteem, zoals dat beschreven is in 

het vorige hoofdstuk.  

Het Taylorisme berust dus allereerst op taakfragmentatie waarbij alle deeltaken 

eenvoudige repeterende handelingen worden. Vervolgens wordt de productie per 

individuele arbeider periodiek gemeten. Met deze periodieke productiemeting wordt de 

meting een cyclisch proces en wordt het mogelijk de productie en de productietijd te 

bewaken. Als de productie afwijkt van de norm komt de informatie hierover bij het 

regelsysteem (de baas) die ingrijpt en ervoor zorgt dat er meer energie wordt afgegeven 

zodat de productie weer aan de norm voldoet (de baas zegt: ‘harder werken of eruit’). 

Deze bewaking is dus een feedbacksysteem. Het feedbacksysteem ontstaat door de 

uitvoerende taken en het meet- en regelsysteem van elkaar te scheiden. Het meet- en 

regelsysteem maakt dat de productie in een cyclisch proces wordt geplaatst en een 

repeterend karakter krijgt. Door de feedback ontstaat er een steady state, een evenwicht in 

het productieproces (het cybernetisch evenwicht). Van belang is om in te zien dat de 

prestaties van iedere afzonderlijke arbeider worden gemeten. Dit meten en indien nodig 
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regelen wordt in die tijd met regelmaat opnieuw gedaan. Niet het productieproces maar 

het meet- en regelproces is cyclisch.  

De scheiding tussen ‘uitvoerders en meet- en regelaars’ of tussen ‘arbeiders en managers’ 

wordt beschouwd als dé voorwaarde voor productiebesturing. Speltheoretisch is deze 

scheiding in het vorige hoofdstuk beschreven evenals de uitvoering van controlerende en 

regulerende taken door middel van aspectsystemen. Voor Taylor is het belangrijk dat er 

een optimale sociale beheersing in een systeem is. Dit gebeurt doordat:  

1. Er een plan met de doelstellingen van het systeem en van de subsystemen wordt  

gemaakt. 

2. Er taakfragmentatie van de arbeid plaatsvindt. 

3. De productie in de tijd wordt geplaatst en dat de productietijd wordt bepaald. 

4. Er meetsystemen in een cyclisch proces en op alle hiërarchische niveaus van de 

organisatie worden aangebracht. 

5. Er aspectsystemen worden aangelegd (zie vorige hoofdstuk). 

6. Regelsystemen in een cyclisch proces en op alle hiërarchische niveaus van de 

organisatie worden geïmplementeerd. 

7. De meet- en regel systemen cyclisch zijn en gescheiden van de productie. 

De arbeiders zijn door dit systeem niet meer in staat hun eigen voortgang te bepalen en 

alle arbeiders zijn aan een feedbacksysteem onderworpen. Van hen wordt geen 

feedforward verwacht. Sterker nog: het systeem wil niet dat de arbeider nog enige kennis 

heeft en vraagt niet om feedforward van de arbeiders (behalve dat ze weten dat ze gestraft 

worden als ze een bepaalde prestatienorm niet halen). Doordat de ondernemer de kennis 

van de fabricage én de informatiestromen in handen heeft, krijgt hij de volledige regie 

over het gedrag van de medewerkers in handen. Het wordt mogelijk om een arbeider 

deeltaken uit te laten voeren zonder dat een arbeider kennis heeft van het totale proces en 

daarmee ontstaat een betrouwbaar fabricageproces. De arbeider is door de interventie van 

Taylor een subsysteem van het productiesysteem geworden. In de strijd om de kennis en 

informatie delft de arbeider zo het onderspit. 

 

5.3.3 Consequenties van het Taylorisme 
Doordat sommige deeltaken erg simpel zijn kan de ondernemer delen van het 

fabricageproces door machines laten uitvoeren. Door dergelijke investeringen is op 

bepaalde onderdelen de arbeider niet meer nodig. Door een machine te kopen verandert 

de opbrengstenmatrix voor ondernemer (gemodelleerd in figuur 5.2). Voor de arbeider 

veranderen zijn opbrengsten in eerste instantie niet. Door investeringen in kennis en 

machines wordt de opbrengst van de ondernemer echter steeds groter. Hierdoor stijgen de 

opbrengsten met 1, maar de opbrengsten van de arbeider blijven vooralsnog gelijk. De 

opbrengst in de cel linksonder wordt (1, 0) en de opbrengst in de cel rechtsonder wordt 

(4, 2). Als de ondernemer investeert in machines en zijn eigen kennis, maar hij arbeiders 

toch de ruimte geeft ‘hun ding te doen’ gaan de opbrengsten van de investeringen die de 

ondernemer heeft gedaan verloren en zullen de opbrengsten voor hem gaan dalen. Deze 

daling waarderen we met -2. De opbrengst in de cel linksboven is dan (0, 3) en de 

opbrengst in de cel rechtsboven is dan (-2, 0). De opbrengstenmatrix laat zien dat er nu 

een enkelvoudig Nash-evenwicht is. Naar het werk gaan vindt de arbeider nu minder 

leuk, maar er is slechts één optimale situatie: samenwerking waarbij de kennis van het 
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productieproces bij de ondernemer ligt. De opbrengstenmatrix met de oplossing van deze 

strijd staat in figuur 5.2. 

pay-off-matrix arbeiders 

ondernemer 

strategie kennis geen kennis 

geen kennis 0,3 -2,0 

kennis 1,0 4*,2* 

Figuur 5.2. De strijd tussen kapitaal en arbeid. 

 

Door strategie van de ondernemer waarbij hij kennis en informatie over de productie 

heeft, ontstaat het eerste Nash-evenwicht. Door dit Nash-evenwicht, waarin de arbeiders 

gedomineerd worden, komen de arbeiders in een steeds slechtere situatie. De drang om 

de arbeid te automatiseren wordt echter door de meerdere opbrengsten steeds groter, maar 

door deze investeringen is er steeds minder behoefte aan kennis en arbeid. De 

investeringen leiden in tweede instantie tot het goedkoper worden van de arbeid of zelfs 

tot ontslag. Ook dit laat zich modelleren.  

Als de werkgever investeert in de werknemer en de kennis van de arbeider toeneemt, 

krijgt deze meer macht. Deze macht manifesteert zich in het gegeven dat de arbeider 

meer grip zal krijgen op het productieproces, maar hij kan ook dreigen met opstappen. 

Hierdoor wordt de ondernemer kwetsbaar. De ondernemer kan zijn investering immers 

kwijtraken. De kennis die verbonden is aan de werknemer kan niet meer gebruikt of 

verkocht worden als de werknemer ontslag neemt. In dat geval is de investering voor 

niets gedaan. De kosten die een ondernemer maakt om de kennis van de medewerkers te 

verbeteren, zijn dus verzonken kosten. Op deze wijze kunnen de arbeiders de 

ondernemers ‘in de tang’ houden. Dit gegeven wordt het berovingsprobleem (hold-

upprobleem) genoemd. De ondernemer loopt de kans ‘beroofd’ te worden van zijn 

investering. Vandaar dat de ondernemer terughoudend zal zijn om te investeren in de 

kennis van de arbeiders en liever in machines investeert. Bovendien kan de arbeider, 

wanneer hij geen kennis meer hoeft te hebben, gemakkelijk voor een andere arbeider 

worden ingewisseld. Dit betekent dat de opbrengst voor de arbeider zal teruglopen en dat 

de opbrengst voor de ondernemer zal oplopen.  

pay-off-matrix arbeiders 

ondernemer 

strategie kennis geen kennis 

geen kennis 0,3 -2,-1 

kennis 2,0 5*,1* 

Figuur 5.3. De ondernemer die investeert in zijn eigen kennis en niet in de kennis van de arbeider 

verslechtert de positie van de arbeiders. 

 

Als we deze teruglopende opbrengst van de arbeider waarderen met -1 en de meerdere 

opbrengst voor de ondernemer waarderen met 1, dan wordt de opbrengst in de cel 
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rechtsboven (-2,-1), in de cel linksonder (2,0) en de opbrengst in de cel rechtsonder  

(5,1). Het Nash-evenwicht blijft stevig overeind. Dit wordt in figuur 5.3 weergegeven. 

Als we teruggaan naar de totale opbrengst zoals die weergegeven is in figuur 5.1 (3,2) 

dan is te zien dat de totale opbrengst ten opzichte van de uitgangssituatie meer is 

geworden (5,1). Maar doordat de opbrengst 3 voor de ondernemer en 2 voor de arbeider 

was en deze door de investeringen van de ondernemer 5 voor de ondernemer en 1 voor de 

arbeiders wordt, wordt de ondernemer rijker en de arbeiders armer. Door specifiek te 

investeren in standaardisering, automatisering en machines in plaats van de kennis van 

individuele arbeiders wordt hij minder afhankelijk van de arbeiders. Bij iedere nieuwe 

investering in machines en eigen kennis verbetert de ondernemer steeds weer zijn positie 

ten koste van de arbeiders en voor de arbeiders is hier geen ontsnappen aan.  

 

5.3.4 De moraliteit van het Taylorisme  
Door het Taylorisme heeft de ondernemer in de strijd tussen kapitaal en arbeid de 

dominante strategie. De arbeider heeft een gedomineerde strategie, zijn beste keuze hangt 

af van de keuzes van de ondernemer. Het resultaat van de kennisontwikkeling en de 

investeringen van de ondernemer is dat de arbeider moet doen wat de ondernemer wil. 

Door het doen van een specifieke investering verbetert de ondernemer zijn positie ten 

koste van de arbeiders. Systeembeheersing komt volgens Taylor alleen tot stand door 

onteigening van kennis van de arbeider (Benschop, 1996). 

In het Taylorisme wordt het eigenbelang van de arbeider gestuit door de straf van 

ondernemer. Het Taylorisme gaat nadrukkelijk niet uit van samenwerking, maar van ieder 

voor zich. Sterker nog: het Taylorisme wenst geen samenwerking en een 

arbeiderscollectief (vakbonden) is uit den boze! Iedereen wordt individueel benaderd en 

bij ‘fout’ gedrag gestraft. De sociale component van het werk dat terug te vinden is in het 

indirecte eigen belang ‘Pavlov’
36

 (ik doe wat voor jou en jij doet wat voor mij/ voor wat 

hoort wat) wordt volledig weggesneden. 

Hoewel dit de basisgedachte is van veel economische modellen, zal duidelijk zijn dat dit 

model ontoereikend is om het totale sociale gedrag van de mens in kaart te brengen. In dit 

model worden medewerkers betekenisvolle sociale contacten onthouden. Bovendien is 

het model alleen ingericht op straffen, waarvan algemeen bekend is dat dit geen echte 

motivator is (maar wel leidt tot stabiele Nash-evenwichten). Het systeem stimuleert 

nadrukkelijk alleen het eigen belang en de enige motivator is geld verdienen. Sociale 

aspecten van het werk zijn ‘weggeëngineerd’.  

In het Taylorisme blijft de ondernemer de strijd om kennis en de informatie winnen en 

het eerste Nash-evenwicht blijft, ondanks alle bezwaren voor de arbeiders, gewoon 

voortbestaan. Om deze bezwaren weg te nemen gaan arbeiders hun belangen 

collectiveren. Door de individuele belangen van de arbeiders te collectiveren kunnen de 

arbeiders niet meer onderling worden uitgespeeld. Bovendien loopt de ondernemer de 

kans ‘beroofd’ te worden van zijn investeringen als de arbeiders gezamenlijk besluiten 

het spel van de ondernemer niet mee te spelen. Een specifieke investering kan de positie 

van de ondernemer verzwakken omdat een investering alleen waarde heeft als de 

activiteit waarvoor de investering is bedoeld doorgaat. Als de activiteit niet doorgaat, 

betekent dit een kostenpost voor de ondernemer en daar is hij afhankelijk van de 

                                              
36

   Hoofdstuk 3. 
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arbeiders. Als de arbeiders collectief besluiten samen te spannen tegen de ondernemer 

kan deze afhankelijkheid worden uitgebuit. De investering dreigt voor niets te zijn 

gedaan. Op deze wijze houden de arbeiders de ondernemer collectief ‘onder schot’. Dit is 

opnieuw het berovingsprobleem (hold-upprobleem), maar nu op collectief niveau. 

Wereldwijd zijn ondernemers  daarom over het algemeen dan ook niet de grootste fans 

van vakbonden.  

In het Taylorisme redeneert de ondernemer vanuit zíjn eigenbelang door te stellen dat de 

arbeider alleen vanuit zijn direct eigenbelang opereert. In de ogen van Taylor (en Hobbes) 

kan het eigenbelang van de arbeider alleen ingedamd worden met een strategie van 

(financiële) bestraffing of ontslag. De arbeider is een functioneel onderdeel van het 

systeem en als zodanig alleen aan negatieve feedback onderworpen. Eigenlijk is er 

nauwelijks nog sprake van een sociaal systeem en vanuit de kant van de arbeiders zijn er 

dan ook grote bezwaren tegen dit productiesysteem.  

Velen zien een Tayloristische organisatie als moreel verwerpelijk. Taylor vond overigens 

dat dit efficiencyvoordeel zowel ten goede van werkgever als werknemers moest komen. 

(Taylor, 1911, p. 9). 

Met de voorschriften van Taylor kon een machtsverschuiving van werknemers naar 

werkgever plaatsvinden. Dat deed Taylor, zonder dat hij het zo noemde, door een 

informatieasymmetrie te creëren ten faveure van de werkgever. Taylor deed dit door een 

concept en voorschriften te bedenken. In dat kader kan Taylor gezien worden als een 

sociaal ingenieur die weliswaar voorschriften kon bedenken, maar die geen macht had. 

Deze macht kwam door het gebruik van de inzichten en voorschriften meer en meer in de 

handen van de werkgevers te liggen. Hierdoor kwamen de werkgevers ook in de positie 

om van hun macht misbruik te maken wat leidde tot uitbuiting van de arbeiders. Hoewel 

Taylor tegen de uitbuiting van de arbeiders was, kon hij niet voorkomen dat zijn 

organisatieontwerp tot uitwassen leidde.  

In een poging het Nash-evenwicht weer ten gunste van de arbeiders te keren zijn er 

allerlei politieke filosofieën en maatschappelijke bewegingen ontstaan die moesten leiden 

tot het collectiveren van de belangen van de arbeiders. Het communisme, het socialisme 

en de vakbeweging zijn allemaal bedoeld om de positie van de arbeider te verbeteren.  

Om de negatieve effecten te niet te doen wordt er in Nederland collectief onderhandeld 

tussen werkgevers en werknemers. Bij dergelijke CAO-onderhandelingen kan van alles 

meespelen. Om de arbeiders te beschermen wordt de uitkomst van deze 

onderhandelingen vaak, veelal met behulp van de overheid, in wet- en regelgeving 

opgenomen. De staat beschermt dan de arbeiders. Om de positie van de arbeiders te 

verbeteren werden er op deze manier onder andere door de overheid afspraken gemaakt 

over het minimumloon, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, scholing en de instelling 

van ondernemingsraden. Kortom: de overheid legt de ondernemer regels op om positie 

van de arbeiders te beschermen.  

Mede door dergelijke onderhandelingen is er in Nederland, maar ook in ander westerse 

landen, steeds meer wetgeving gekomen om de eigenbelangen van de ondernemers in te 

dammen. Met deze wetten waakt de wetgever over de collectieve belangen van zowel 

arbeiders als ondernemers. Ondernemers die niet voldoen aan deze wetten worden als 

niet integer beschouwd en kunnen straffen van de overheid verwachten. In hoofdstuk 3 

hebben we al stilgestaan bij het vraagstuk van moraliteit en integriteit, maar we kunnen 

de kracht van het Nash-evenwicht niet onderschatten. De dominante strategie van de 

ondernemers in dit ‘spel’zal er altijd toe leiden dat er, indien de arbeider geen kennis 
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voor het fabricageproces nodig heeft, gezocht wordt naar goedkopere arbeid. 

Ondernemers gaan dus naar landen waar dergelijke wet- en regelgeving niet is. Zo zien 

we dat veel westerse bedrijven hun productiefabrieken in derde wereldlanden oprichten 

waarbij arbeiders in westerse ogen ‘moreel verwerpelijk’ worden behandeld. De 

globalisering laat zien dat ondernemers wereldwijd op zoek blijven naar goedkopere 

arbeid en de positie van de arbeiders blijft zo onder druk staan. Een tussenweg is er haast 

niet en om de nadelige maatschappelijke effecten ‘weg te poetsen’ zal de wetgever 

tussenbeide moeten komen.  

Kortom: het eerste Nash-evenwicht dicteert dat ondernemers grip blijven houden op het 

fabricageproces en daarmee een dominante strategie hebben, terwijl de arbeiders nood-

gedwongen slechts een gedomineerde strategie kunnen spelen. Ondernemers blijven 

vanuit hun dominante positie zoeken naar meer vrijheden om te ondernemen, terwijl 

arbeiders vanuit hun gedomineerde positie met steeds minder vrijheden genoegen moeten 

nemen.  

 

5.4 Andere managementmethoden 
Doordat veel ondernemers, en later ook veel managers, het organisatieontwerp van 

Taylor (al dan niet aangepast) overnamen, kwam de arbeider in een steeds moeilijker 

positie. De negatieve gevolgen van Taylor’s organisatieontwerp werden in Taylor’s 

schoenen geschoven, maar dit is niet terecht. Het was niet Taylor die de excessen 

bewerkstelligde. Veel werkgevers gingen simpelweg met Taylor’s theorie aan de haal en 

konden hierdoor de arbeiders steeds verder ‘uitwringen’.  

 

5.4.1 Eupsychian Management 
Op zoek naar een manier om dit ‘uitwringen’ te voorkomen kwamen er in de jaren vijftig 

en zestig steeds meer criticasters. McGregor (1960) was een van hen. Hij dacht dat het 

‘uitwringen’ te wijten was aan het mensbeeld dat Taylor, en in zijn kielzog managers en 

ondernemers, zouden hebben. McGregor had kritiek op het in zijn ogen Tayloristische 

mensbeeld dat hij het type X mens noemde. Managers en ondernemers met het type X 

mensbeeld geloven volgens hem dat arbeiders alleen het eigenbelang voor ogen hebben. 

Hij stelde dat als ondernemers en managers het mensbeeld X hebben, dan vinden ze ook 

dat arbeiders gedwongen moeten worden om te hard werken. Ondernemers en managers 

met het mensbeeld X vinden dat werknemers weinig ambitie hebben, 

verantwoordelijkheid mijden, niet proactief zijn, een strakke aansturing nodig hebben en 

op elk niveau nauw gecontroleerd moeten worden in een sterke hiërarchische organisatie 

met een kleine span of control. Geld is de enige reden waarom een arbeider werkt. 

McGregor geloofde dat autoritair leidinggeven, waarbij het personeel wordt aangestuurd 

met individuele geldelijke beloningen, bestraffingen en strikte controles, het resultaat was 

van het mensbeeld X van de managers. McGregor stelde dat er ook een tegengesteld 

mensbeeld moet kunnen bestaan dat hij het type Y noemde. In het type Y mensbeeld gaat 

hij uit van de altruïstische mens. Als ondernemers en managers van dit mensbeeld zouden 

uitgaan, zo stelde hij, dan wordt zichtbaar dat mensen van nature graag willen werken en 

niet het eigenbelang maar het organisatiebelang voorop stellen.  

McGregor vond de basis van zijn theorie in de motivatietheorie van Maslow, maar 

McGregor heeft ook veel invloed gehad op het werk van Maslow. Op grond van de 
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mensbeeldentheorie van McGregor heeft Maslow in 1965 getracht een management-

methode te ontwikkelen die hij Eupsychian Management noemde. In deze methode ging 

Maslow uit van het type Y mensbeeld. Maslov heeft deze methode een jaar lang 

toegepast bij een klein bedrijf in Zuid-Californië, maar dit experiment mislukte volledig 

(Maslov, 1965). Ook Warren Bennis heeft in 1974 met het menstype Y getracht de 

organisatie van de universiteit van Buffalo te hervormen. Ook deze poging mislukte. 

Na zijn mislukte hervormingspoging stelde Maslov dat mensbeeld X en mensbeeld Y van 

McGregor twee uitersten in een spectrum vormen. Dit komt overeen met onze inzichten: 

type X mensen zijn mensen die alleen de ‘individuele’ strategie kiezen en de type Y 

mensen kiezen altijd de ‘collectieve’ strategie. De waarheid ligt echter aanzienlijk 

genuanceerder. In dat verband is het onderzoek van Fehr en Gächter uit 2000 van belang 

(zie ook paragraaf 3.3). Uit dit onderzoek blijkt dat de type X en de type Y mens niet 

bestaan, maar dat de spelregels maken dat mensen zich conform menstype Y (zijnde 

‘collectief’), dan wel conform menstype X (zijnde ‘individueel’) gedragen (zie figuur 

5.4). 

 
Figuur 5.4. Gemiddelde bijdragen in een public goods-spel waarin in de eerste tien spelronden kan 

worden gestraft en in de laatste tien spelronden niet (overgenomen uit Fehr en Gächter 2000). Met straf 

ontstaat de type Y mens, zonder straf ontstaat de type X mens. 

 

De door ons gehanteerde theorie van het sociaal determinisme doet geen uitspraak over 

het al dan niet bestaan van de altruïstische mens die altijd ‘collectief’ gedrag vertoont. 

Dat is voor het ontwerpen ook niet nodig. Het enige wat het sociaal determinisme zegt, is 

dat de afspraken die mensen in een vertrouwensdilemma maken instabiel zijn. Dat wil 

zeggen dat er beslist mensen zullen zijn die zich altruïstisch aan de afspraak zullen 

houden, maar dat er ook zeker mensen zullen zijn die dat niet zullen doen.  

Als een sociaal ingenieur echter alleen maar uitgaat van de altruïstische mens van het 

type Y, dan zal hij geen spelregels opstellen om te straffen. Dat is bij dit mensbeeld 

immers niet nodig. De gedragsexperimenten laten echter zien dat er zonder straf geen 

samenwerking tot stand komt. Dit gegeven maakt dat de mensbeeldentheorie van 

McGregor met de bovengenoemde gedragsexperimenten, als ook met de speltheoretische 

analyses van hoofdstuk 3 gemakkelijk gefalsificeerd kan worden. 

McGregor, Bennis, Maslow en vele anderen handelden als sociaal ingenieur, maar 

kwamen op grond van een verkeerde hypothese met een organisatieontwerp dat niet 

functioneerde. Er zijn dus goede gronden om niet van de mensbeelden X of Y uit te gaan 
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maar, zoals hoofdstuk 3.3 liet zien, van een set spelregels. Met andere woorden: 

samenwerking ontstaat door spelregels, de sociaal ingenieur ontwerpt die spelregels en de 

machthebber past ze toe.  

 

5.4.2 De moderne sociotechniek 
De Britse mijnen werden eind jaren veertig genoodzaakt hun productie verder op te 

voeren, maar de mijnen presteerden niet goed: er was sprake van veel arbeidsconflicten, 

een hoog ziekteverzuim en een groot personeelsverloop (Trist en Bamforth, 1951). Er 

was mechanisatie ingevoerd en men had daarbij de organisatie van de werkzaamheden 

aangepast. In de meeste mijnen werd een Tayloristische specialisatie geïntroduceerd, 

waarbij ploegen gespecialiseerd waren in één activiteit. Maar in één van de mijnen in 

South Yorkshire, de mijnschacht Haighmoor, was het werk georganiseerd in ploegen 

waarbinnen alle specialisaties aanwezig waren, zodanig dat alle werkzaamheden van een 

hele werkcyclus door dat team konden worden uitgevoerd. In de andere mijnen was dat 

door de toegenomen specialisatie vaak niet het geval. Deze zelfstandige ploegen konden 

voor een belangrijk deel hun eigen zaken onderling regelen. Het grote voordeel was dat 

de werkgever geen ingewikkeld meet- en regelsysteem nodig had om de prestaties van de 

individuele arbeiders te meten. De prestaties werden een ‘team-effort’ en de controle op 

de werkzaamheden kwam vanuit het team. Het meet- en regelsysteem werd aanzienlijk 

minder complex en kon beperkt worden door alleen de prestaties van het team te meten. 

Bovendien bleek het werken in teamverband motivatieverhogend te werken. In een 

inmiddels klassiek artikel beschreven Trist en Bamforth in 1951 dat een efficiënte 

productieorganisatie niet noodzakelijkerwijs gebaseerd hoeft te zijn op het Taylorisme 

maar dat er ook alternatieven mogelijk zijn.  

De Haighmoor-mijn bewees dat het werken in teams tot productieverhoging leidde! Het 

startpunt van de moderne sociotechniek was dus winstverhoging voor de ondernemers. 

Ondernemers willen echter de kennis en de informatie over de productie volledig in de 

hand houden. Vandaar dat er behoefte was aan een theorie die ondernemers kon verklaren 

waarom door het werken in teams een productieverhoging plaats vond. In tegenstelling 

tot de klassieke Tayloristische benadering, waarin individuen onderworpen worden aan 

een strenge hiërarchische controle en waarin afdelingen worden ingericht op grond van 

'span of control', kwam men er achter dat er een ander ordeningsprincipe mogelijk was. 

Dit is het startpunt van de moderne sociotechniek. 

De sociotechnische systeembenadering vindt zijn oorsprong in het begin van de jaren 

vijftig toen onderzoekers van het Tavistock Institute het productieproces en de 

arbeidsomstandigheden van de genationaliseerde Britse kolenmijnen gingen 

onderzoeken. Vanaf de jaren zestig heeft ook in Nederland de theorie van de 

sociotechniek een plaats binnen de maakindustrie veroverd. “Theoretisch is de 

sociotechniek vooral verder ontwikkeld door De Sitter (1981, 1989, 1994)” (De Leede, 

1997, p. 33). Het uitgangspunt van de moderne sociotechniek is dus het eerste Nash-

evenwicht. Ook de moderne sociotechniek heeft tot doel de ondernemer de kennis en de 

informatie van het arbeidsproces te geven! Bij het sociotechnische ontwerp wordt 

uitgegaan van een ordeningsprincipe dat gericht is op het inzetten van taakgroepen met 

complexere taken (meerdere handelingen) in plaats van één simpele handeling per 

arbeider. Dit ordeningsprincipe had een groot voordeel voor de ondernemer maar had 

vanwege de hogere kwaliteit van het werk ook voordelen voor de arbeider.  
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Een taakgroep heeft dus een grote taakautonomie en er wordt (normatief) gesteld dat 

mensen die in autonome groepen werken altijd productiever zijn. Op basis van deze 

aanname is de theorie van de zelfsturende teams verder ontwikkeld. Deze aannames zijn 

niet speltheoretisch onderbouwd en hier zit de angel. Vanuit de praktijk is te zien dat 

socio-technisch opgezette organisaties lang niet altijd goed functioneren. Uit de literatuur 

blijkt dat er diverse problemen in sociotechnische organisaties kunnen ontstaan die we 

hier niet allemaal behandelen (zie o.a. Wissema, Messer en Wijers, 1986; Kuipers en Van 

Amelsvoort, 1990; Hackman,1990).   

Het blijkt dat als een taakgroep ‘ruimte’ overheeft en dus efficiënter kan werken, zij dit 

niet vertelt tegen de leiding van de organisatie (informatieasymmetrie!). Dit probleem 

hebben we in het vorige hoofdstuk al speltheoretisch geanaliseerd, maar de sociotechniek 

biedt geen speltheoretische analyses voor dergelijke problemen. De ontwerpleer gaat er 

niet vanuit dat mensen om redenen van eigenbelang inefficiëntie en problemen willen 

laten voortbestaan. De ontwerpleer stelt simpelweg dat als regelcapaciteit onvoldoende is 

of ontbreekt doordat er geen overleg plaatsvindt of omdat de arbeidsverhoudingen slecht 

zijn, er problemen zijn zonder oplossingen. Wij zien dergelijke speltheoretische 

problemen als een belangrijke verklaring waarom er problemen ontstaan bij het 

sociotechnisch ontwerp. Doordat er in de sociotechniek niet onderkend wordt dat er een 

strijd om de kennis en de informatie wordt gestreden, botsen de collectief gemaakte 

afspraken binnen de organisatie nogal eens met de eigen belangen van de medewerkers. 

Dit vraagstuk van collectief belang versus eigenbelang hebben we net al aangestipt en is 

in iedere organisatie aanwezig. Met name doordat men geen speltheoretische analyses 

maakt, faalt het sociotechnisch ontwerp en eindigt het vaak in een semi-Tayloristische 

organisatie. Toch gaat het niet altijd fout en werkt het sociotechnisch ontwerp soms wel. 

Het mechanisme waarom sommige teams wél goed functioneren en sommige niet wordt 

binnen de sociotechniek echter nog niet goed begrepen. Hoofdstuk 3 heeft echter laten 

zien dat dit komt door het vertrouwensdilemma en in paragraaf 3.3.3.1 is aangetoond hoe 

het vertrouwensdilemma kan worden overwonnen; een taakgroep kan dus worden 

ontworpen. 

 

5.4.2.1 Condities voor het ontwerpen van een taakgroep 

Om in een groep het vertrouwensdilemma om te buigen om tot de collectief gewenste en 

optimale oplossing te komen, moet er sprake zijn van: 

1. Een gezamenlijke meeropbrengst die gedeeld wordt onder de leden van de groep. 

2. Vertrouwen in het delen van de gezamenlijke meeropbrengst (ieder heeft voordeel). 

3. Herhaling. 

4. Dreiging van de straf bij individueel gedrag.  

5. Een vaste, niet wisselende groep.  

6. Een niet te grote groep, zodat registratie van het gedrag van elkaar mogelijk is. 

Als aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan dan stokt de samenwerking en 

verlaten individuen de strategie ‘collectief’.  

 

5.4.3 Scrummanagement 
In het Taylorisme heeft de ondernemer alle kennis en informatie van het productieproces. 
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In cybernetische termen wil dat zeggen dat de ondernemer kennis heeft van het doel van 

het systeem. Hij weet welk product het productiesysteem moet maken en hoe dat moet 

gebeuren. Doordat het doel bekend is, kan de ondernemer met behulp van de informatie 

uit het feedbacksysteem sturing geven aan het productieproces zodat het doel bereikt 

wordt. In de socio-technische organisaties heeft de ondernemer nog steeds, zij het minder, 

kennis van het productieproces, maar hij wéét welke producten er gemaakt moeten 

worden. Met deze kennis definieert hij de orderstromen en hij laat de werknemers voor 

een klein deel zelf bepalen hoe ze in teamverband een product kunnen maken. Dit 

betekent niet dat de werkgever het productieproces niet kent; hij laat de deeltaken aan een 

team over en toetst cyclisch de productie die uit het team voortkomt. De ondernemer 

maakt nog steeds gebruik van feedbacksystemen om sturing te geven aan het 

productieproces. De ondernemer heeft dus nog steeds kennis van de deeltaak en het 

halffabricaat, maar hij laat de wijze waarop de fabricage plaats vindt, in handen liggen 

van het team. Daarbij geldt dat zowel het Taylorisme als ook de Socio-Techniek 

succesvol (kunnen) zijn in een productieomgeving.  

Er zijn echter productieprocessen, waar niet op voorhand bekend is hoe het product eruit 

ziet. Dit komt bijvoorbeeld voor bij software ontwikkeling, het ontwerpen van gebouwen 

of bij het maken van een beleidsnotititie. Bij deze producten is op voorhand niet bekend 

hoeveel tijd en geld er in gestoken moet worden, noch hoe het eindresultaat er uit ziet. Bij 

dergelijke producten zijn de organisatieoplossingen die het Taylorisme of de moderne 

sociotechniek bieden, niet adequaat. 

Om dergelijke producten te kunnen maken is de kennis van de medewerkers 

onontbeerlijk. De ondernemer en de opdrachtgever kunnen niet zonder de kennis van de 

medewerkers. Dit betekent, conform de inzichten van Taylor, dat medewerkers de vrije 

hand krijgen om hun werk te doen. De ondernemers moeten in zo’n geval dus genoegen 

nemen met een dominante strategie van hun werknemers en werken vanuit het tweede 

Nash-evenwicht.  

 

 

Figuur 5.4. De ontwikkeling van software was een onduidelijk proces. 

 

Dit leidde vooral in de wereld van de informaticabedrijven die grote softwarepakketten 

ontwikkelden tot grote inefficiëntie organisaties. Grote projecten werden zeer onover-

zichtelijk en waren qua tijd en geld vaak niet in de hand te houden. De productie van 

software en de ontwikkeling daarvan was een onduidelijk en inefficiënt proces.  

Daarom zijn met name ICT-bedrijven de afgelopen jaren op zoek gegaan naar nieuwe 

productiemethoden waarmee zij hoopten op een efficiëntere wijze software te kunnen 
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ontwikkelen. Ze hadden dus behoefte aan kennis van de productiemethode. Een van de 

nieuw ontwikkelde productiemethodes is scrummanagement.  

Begin 1986 publiceerden Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi een onderzoek waarin 

wordt beschreven dat historisch gezien software-ontwikkelingsprojecten met kleine 

(multidisciplinaire) teams de beste resultaat opleverden. In hun artikel introduceerden zij 

het gedachtegoed van ‘de scrum’ voor softwareontwikkeling. De scrum wordt in een 

rugbywedstrijd gebruikt bij een spelhervatting. In een scrum staan de spelers van de 

beide rugbyploegen schouder aan schouder en in voorovergebogen houding tegenover 

elkaar en formeren als zodanig een cirkel van spelers rondom de bal. Elk team probeert 

het andere team ‘over de bal’ weg te duwen om zo de bal te veroveren. Als zodanig kan 

een scrum gezien worden een soort pressurecooker. Scrummanagement is in 1997 o.a. 

door Schwaber verder geformaliseerd. 

Er moet dus sturing plaatsvinden op de ontwikkeling van softwareproducten waarvan de 

klant of de gebruiker nog niet goed weet hoe het eindresultaat eruit zal zien. Van het 

mogelijke resultaat krijgt men pas een beeld als de eerste (deel)producten klaar zijn. De 

kennis van de medewerkers is nodig om tot een product te komen. Dit betekent dat 

Tayloristische sturing door middel van feedback niet mogelijk is. Deze situatie vraagt om 

een feedback en een feedforward proces. 

Het scrummanagement verlaat nadrukkelijk de ‘oude productiemethoden’ waarbij men op 

voorhand al weet hoe het eindproduct eruit ziet. Zowel de ondernemer als de 

medewerkers hebben geen kennis van het eindproduct, maar om toch grip te hebben op 

de productie wil de ondernemer grip hebben op het productieproces. Het doel van 

scrummanagement is dan ook dat de ondernemer kennis blijft houden van het 

productieproces waarmee een nog onbekend product gemaakt wordt. Het enige wat men 

weet is dat het te ontwikkelen product (in dit geval nog onbekende software) een bepaald 

doel moet dienen. Daarmee is scrummanagement vergelijkbaar met andere vormen van 

enginering. Neem bijvoorbeeld een schip. Een schip is een systeem dat tot doel heeft om 

nog onbekende bestemmingen te bevaren. Het sociaal systeem is ontworpen om software 

te ontwikkelen die aan het begin van het proces nog onbekend is. Men heeft slechts een 

vermoeden over het doel maar het sociale systeem is (net als het technische systeem 

‘schip’) vast omlijnd. Dat betekent dat de output aan het begin slechts vaag is, terwijl de 

throughput van het sociaal systeem wel bekend is. De reis van Columbus kan als 

vergelijking dienen; het doel is nog onbekend (vaag) maar het systeem om het vage doel 

te bereiken is scherp gedefinieerd. 

Het doel is dus vaag en wordt pas scherper naarmate de reis vordert. Dit betekent dat met 

de tijd het einddoel pas scherp gedefinieerd kan worden. Zo zag Columbus aan de zon dat 

hij westwaarts voer, maar pas weken later zag hij dat hij daadwerkelijk land bereikte. Om 

westwaarts te blijven varen is echter een feedbacksysteem nodig dat kortcyclisch de 

richting meet. Door kortcyclisch de stand van de zon te meten was Columbus in staat om 

door middel van zijn roer koers te houden. Dit gebeurt ook in scrummanagement. Om de 

throughput te kunnen managen, werkt een team in korte cyclische trajecten, die ‘sprints’ 

worden genoemd.  

Dergelijke korte sprints moeten steeds een werkend deelproduct opleveren. Het 

deelproduct wordt in betrekkelijk korte perioden door middel van feedback getoetst, 

waardoor het snel duidelijk wordt of men op de goede weg is. Indien het deelproduct de 

toets der kritiek niet kan doorstaan, wordt het deelproduct aangepast. Door deze 

werkwijze worden de risico’s van het falen van langdurige projecten, waarbij soms pas na 
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een jaar de resultaten zichtbaar zijn, beperkt. Scrummanagement maakt gebruik van 

betrekkelijk korte feedback cycli. Door de korte feedbackcycli te koppelen aan een 

feedforwardproces kunnen de (deel)producten gaande het proces op flexibele wijze 

worden aangepast. Scrummanagement wordt daarom ook agile (bewegelijke) software-

ontwikkeling genoemd. Er moet nadrukkelijk worden vermeld dat het bij 

scrummanagement gaat om het ontwikkelen van een nog onbekend softwareproduct, 

maar dat onzes inziens dezelfde methode ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een 

beleidsdocument of een resultaat van een onderzoek te produceren. Vandaar dat we in 

deze paragraaf expliciet ingaan op de spelregels van scrummanagement. Door het 

opstellen van deze regels ontstaat een sociaal systeem, waarbij op voorhand de belangen 

en de ‘pay-offs’ van de afzonderlijke spelers kunnen worden ingeschat. Daarmee kunnen 

bij het ontwerp van het sociaal systeem van tevoren de strategieën van de individuele 

spelers bepaald worden en de gewenste Nash-evenwichten gecreëerd.  

Zoals gesteld is scrummanagement een sociaal systeem met een doel, input, throughput 

en meet- en regelsysteem. De input van het systeem zijn de financiële middelen van de 

opdrachtgever. Het doel (het te ontwikkelen product) wordt ook door de opdrachtgever 

bepaald. De klant is de opdrachtgever, die de product-owner wordt genoemd. Hij heeft de 

behoefte aan het softwareproduct en zegt dus wat er gemaakt moet worden. De software 

wordt ontwikkeld door het ontwikkelteam dat onder leiding staat van een teamleider (de 

scrummaster). In scrummanagement wordt er gewerkt in kleine teams die op een 

flexibele manier (software)producten te maken. Het team werkt aan een product waarvan 

men op voorhand niet weet hoe dit product eruit ziet. Daarom zet men in het team ook de 

klant. Voor hem wordt het product gemaakt en hij bepaalt dus het doel van het sociaal 

systeem. In tegenstelling tot de zelfsturende teams uit de sociotechniek is de 

werkmethode in scrumteams aan strikte spelregels onderhevig. In een scrum worden een 

team van experts, de opdrachtgever en de teamleider (scrummaster) in één team bij elkaar 

gezet. De scrumteams zijn dus multidisciplinair. Veelal wordt er gewerkt in één ruimte. 

Dit maakt dat de informatie vrij kan stromen. Het team is vast en kent maximaal negen 

leden. De leden van het team werken samen met een Pavlov-strategie
37

 en het team staat 

onder leiding van een scrummaster die ervoor zorgt dat het team zich aan de spelregels en 

de collectief gemaakte afspraken houdt. De opdrachtgever bepaalt de doelen.  

De scrummaster begeleidt het team, zorgt voor de coördinatie en regelt alle (cyclische) 

vergaderingen, de voorzieningen zoals een werkruimte, hardware en software en verzorgt 

ook eventuele trainingen. De scrummaster zorgt ervoor dat het team een vast team blijft 

en dat de informatie blijft ‘vloeien’. Het team wordt derhalve niet lastig gevallen door 

anderen. Dit maakt dat de scrum niet wordt belast met extra eisen die tussendoor komen 

of bijvoorbeeld mensen die tijdelijk worden toegevoegd of weggehaald. Hij waakt over 

de collectieve afspraken. 

We zouden kunnen stellen dat een scrum naar analogie van de sociotechniek een 

zelfsturend team is. Het grote verschil met het zelfsturende team in de sociotechniek is 

gelegen in het feit dat de zelfsturing in een scrum aan strikte spelregels gebonden is. 

Daarmee is de samenwerking tussen de medewerkers prescriptief vastgelegd en aan 

regels gebonden. Door deze restrictie houdt de ondernemer, in tegenstelling tot de 

sociotechnische organisatie, nadrukkelijk kennis van en grip op het productieproces. 

Scrummanagement is gericht op samenwerking binnen een team en geeft een spel-
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 Zie hoofdstuk 3. 
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theoretische invulling aan het sociotechnische begrip van zelfsturing. Door spelregels op 

te stellen over hoe men moet samenwerken, gaat de methode uit van het indirecte 

eigenbelang van de spelers. Dit indirecte eigenbelang is een vorm van ‘individueel’. 

Doordat men in een vast teamverband werkt, ontstaan er vormen van wederkerigheid. 

Elke speler levert een bijdrage aan het team omdat hij er in de toekomst iets voor terug 

verwacht. Daarmee werkt scrummanagement impliciet met het cybernetisch model dat in 

het vorige hoofdstuk is gepresenteerd. Door informatiespreiding en feedback is voor 

iedereen helder wat ieders afzonderlijke bijdrage aan het collectief is. In het geval dat 

iemand geen of een onvoldoende bijdrage levert, zullen de andere leden van het team een 

‘tit-for-tat’-strategie kiezen wat betekent dat degene die geen bijdrage levert een (sociale) 

straf van het team krijgt. Na de feedback aan het eind van elke sprint wordt er opnieuw 

een doel in de toekomst bepaald.  

 
Figuur 5.5. Scrummanagement werkt met het cybernetisch model van feedback én feedforward. 

  

Door deze aanpak vertonen spelers collectief gedrag. Daarbij wordt steeds rekening 

gehouden met de belangen en de pay-offs van de opdrachtgever die bepaalt of het product 

goed is en van de werkgever. De belangen van de werkgever worden vertaald door de 

scrummaster. De scrummaster fungeert derhalve als het ‘alziend oog’ van de werkgever. 

Met dit alziend oog tracht de werkgever zich ervan te verzekeren dat zijn regels worden 

uitgevoerd. 

Scrummanagement zegt heel veel over hoe een team moet functioneren om tot productie 

te komen, maar de methode zegt niet veel over nevenschikkende teams en over 

hiërarchisch hogere teams. Hierdoor is het lastig
38

 om op basis van scrummanagement 

een complete organisatie op te bouwen.  

Over hoe nevenschikkende teams moeten samenwerken en hoe de hiërarchie tussen de 

teams is geregeld zegt de methode niet veel, behalve dat als er meerdere scrumteams zijn 

er ook overleg tussen de teams nodig is. De methode zegt dat dergelijke overleggen 

aansluitend volgen op de daily scrum. Daarbij wordt elk ontwikkelteam door een teamlid 

vertegenwoordigd. Op de agenda staan ongeveer dezelfde zaken als de dagelijkse scrum. 

Echt een goed antwoord op het gegeven dat afspraken tussen de teams wellicht niet 

worden nagekomen, heeft de methode niet. 
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 Zo niet onmogelijk. 
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Dit is een behoorlijke tekortkoming in de scrummanagement-methode. Toch is de 

methode belangrijk omdat het niet alleen een methode voor softwareontwikkeling is. 

Omdat scrummanagement een prescriptieve methode is, is zij zeer bruikbaar voor andere 

ontwikkelingsprojecten zoals onderzoeksprogramma’s of beleidsontwikkeling. 

 

5.5 Conclusies 
In dit hoofdstuk hebben we stilgestaan bij productieorganisaties. Zo’n productie-

organisatie is door een ondernemer in het leven geroepen om een of meerdere producten 

te maken en kan gezien worden als een productiesysteem. Om een productieorganisatie 

als productiesysteem te laten functioneren zijn er door de jaren heen 

managementmethodes ontwikkeld die maken dat een organisatie als een efficiënt systeem 

gaat werken. Zo’n productiesysteem is een technisch-sociaal systeem waarbij individuen 

er een belang bij hebben om informatie naar hun hand te zetten. Door informatie achter te 

houden of te verzinnen kan iemand namelijk in een voordelige positie komen ten 

opzichte van een ander. In een productieorganisatie speelt zich dus altijd een strijd af over 

de kennis en informatie. De opbrengstenmatrix liet zien dat deze ‘battle’ een machtsspel 

is waarbij er twee pure Nash-evenwichten zijn. We zagen dat de ondernemers trachten de 

dominante strategie ‘kennis van het productieproces’ te spelen.  

Vervolgens hebben we deze strijd nader geanalyseerd voor de Tayloristische organisatie, 

de sociotechnische organisatie en het scrummanagement en wij constateerden dat deze 

strijd op verschillende wijzen werd gestreden:  

 In de Tayloristische organisatie heeft de ondernemer de kennis volledig van de 

arbeider afgenomen, maar dergelijke organisaties zijn erg inflexibel.
39

 

 In de sociotechnische organisatie laat de ondernemer een deel van de 

productiekennis bij het zelfsturende team, maar hierdoor kunnen inefficiënties 

ontstaan. 

 In scrummanagement geeft de ondernemer medewerkers harde spelregels om in 

teamverband te werken. Met deze spelregels houdt hij de kennis over het 

productieproces en op deze wijze kan hij inefficiënties van teams in de hand 

houden. Scrummanagement geeft echter geen antwoord op de vraag hoe teams 

moeten samenwerken. 

Aan de hand van de bovenstaande managementmethoden is te zien dat de ondernemer 

steeds opnieuw tracht grip te houden op zijn organisatie, productie en medewerkers door 

het vergaren van kennis en informatie over individuele medewerkers. Daarmee stuiten we 

echter tegelijkertijd op de ‘dark side of management’ (Hanlon, 2016) die indirect al aan 

de orde kwam bij de discussie over mensbeelden naar aanleiding van het werk van 

McGregor (paragraaf 5.4.1). Management is er op gericht om de strijd van de informatie 

voor de werkgever te winnen. En in elke managementmethode zijn manieren 

‘ingebakken’ om een informatieasymmetrie ten gunste van de werkgever te creëren. De 

medewerker moet daardoor steeds meer van zijn individualiteit opgeven en wordt steeds 

meer onderdeel van een systeem. Elk managementsysteem waarbij individuele 

gedragingen worden geregistreerd en waar uit de registraties gemeten kan worden of een 
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 Zoals Henry Ford stelde: "Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is 
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individu in een bepaalde spelsituatie ‘collectief’ kiest of ‘individueel’ heeft een ‘dark 

side’. De bazen van organisaties kunnen met registreren, meten en straffen hun macht 

vasthouden, maar immorele basen kunnen ook misbruik maken van hun macht (zie 

Taylorisme).  

Door deze dominante strategie van de ondernemer spelen de medewerkers 

noodgedwongen een gedomineerde strategie wat tot het eerste Nash-evenwicht leidt. Dit 

eerste Nash-evenwicht leidt tot de gewenste doelen van de ondernemer en komt dicht bij 

het cybernetisch evenwicht van het productiesysteem. Er is echter ook een tweede puur 

Nash-evenwicht. In dat evenwicht komt een efficiënt productiesysteem niet goed tot 

stand, omdat alleen de werknemers de informatie en de kennis van de productie hebben. 

In het volgende hoofdstuk gaan we in op de problemen die hieruit voortkomen. 
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6 Het tweede Nash-evenwicht: de groei van 

bureaucratische organisaties 

6.1 Inleiding 
In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat de uitvoerende macht bestaat bij de gratie van de 

Grondwet, maar het ambtelijk deel van de organisatie is niet apart gedefinieerd in de 

Grondwet. De bureaucratische organisatie wordt voor een groot deel door ambtenaren 

zelf vormgegeven en in tegenstelling tot een private onderneming heeft een ambtenaar, 

die strikt genomen zelf werknemer is, bevoegdheden om, binnen de kaders zoals die door 

de wetgever zijn bepaald, te beslissen over de organisatorische uitvoering van wet- en 

regelgeving. Binnen deze organisatorische uitvoering moet men procedures ontwikkelen 

over zaken die de burgers betreffen, maar uiteraard ook over ambtelijke zaken. 

Ambtenaren moeten dus twee belangen dienen: eigenbelangen én collectieve belangen. 

Bij het dienen van de collectieve belangen moeten ambtenaren besluiten kunnen nemen 

die voor de burgers kaderstellend zijn (een besluit in algemene zin) of een besluit (een 

beschikking) nemen dat een individu of een groep individuen betreft. Bij iedere 

beslissing moet een belangenafweging gemaakt worden en hiertoe moet informatie 

verwerkt worden. Beslissingen die door een overheidsorganisatie genomen worden, 

behelzen in beginsel altijd belangenconflicten. Door de belangenconflicten moet er 

informatie uitgewisseld worden en er zijn dan ook (zeer) veel sociale contacten binnen en 

buiten de overheidsorganisatie. Veel van deze sociale contacten (met de bijbehorende 

uitwisseling van informatie) komen voort uit van te voren vastgestelde spelregels. De 

spelregels rondom verkiezingen, de orde van raadsvergaderingen, de procedures rondom 

commissie- of B&W-vergaderingen of de inspraak bij bijvoorbeeld vergunningverlening 

zijn van te voren afgesproken. Deze officiële relaties lopen via vastgestelde procedures, 

maar er zijn ook informele sociale situaties  bij de koffieautomaat. Men kan professioneel 

met elkaar omgaan of vriendschappelijke relaties hebben die binnen, maar ook buiten de 

organisatie liggen. Een overheidsorganisatie kan dan ook gezien worden als een sociale 

werkelijkheid binnen een grotere sociale werkelijkheid. In het algemeen geldt dat 

organisaties complexe sociaal technische entiteiten zijn. Ze zijn fysiek niet te zien, maar 

bestaan uit sociale relaties. Deze sociale relaties zijn er binnen de organisatie maar ook 

tussen de organisatie en haar omgeving. In elke sociale relatie kunnen meerdere sociale 

spellen worden gespeeld en elk lid van een sociaal spel heeft een belang in dat spel. Als 

we inzien dat er (zeer) veel belangenconflicten zijn waarbij het eigenbelang van een 

individu vaak niet in lijn is met het collectieve belang, dan is duidelijk dat zeer veel 

samenwerkingsrelaties vertrouwensdilemma’s zijn. Er is dan ook snel in te zien dat een 

overheidsorganisatie een broedplaats is voor belangenconflicten, niet alleen tussen 

‘burgers’ en overheid, maar ook tussen overheidsorganisaties onderling en tussen 

ambtenaren en hun eigen organisaties.  

6.2 Ambtenaren hebben een eigenbelang én macht 
Lang niet iedereen heeft behoefte aan een belangenconflict. Toch kan men in een conflict 

‘getrokken’ worden omdat anderen er wel een belang bij hebben om een conflict aan te 

gaan. Er is in de samenleving, en dus ook in de bureaucratie, altijd sprake van belangen-

conflicten en dus blijven mensen informatie ‘naar hun hand zetten’. In een bureaucratie is 
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er echter iets bijzonders aan de hand; de leden van de overheidsorganisatie bewaken het 

collectieve belang, en moeten uit dien hoofde informatie verzamelen en verwerken en 

beslissingen maken. Ambtenaren werken dus voor het collectieve belang en hebben 

beslissingsmacht. Ambtenaren zijn echter ook werknemers die een eigenbelang hebben 

en die werken in een arbeidsorganisatie. Ambtenaren hebben dus een eigenbelang én 

macht. 

De ambtenaren moeten de collectieve belangen dienen, maar als werknemer hebben ze 

ook eigen belangen. Deze eigen belangen hoeven lang niet altijd te stroken met de 

collectieve belangen van de samenleving. Al was het maar omdat de samenleving gebaat 

is bij een goedkoop en effectief werkende ambtenaar, terwijl de ambtenaar het liefst niet 

zo’n kleine en efficiënte overheid heeft. Vanuit zijn belang ziet hij liever een grotere 

organisatie met ruime carrièremogelijkheden waar hij een zo hoog mogelijk salaris voor 

zijn werk ontvangt. 

De ambtenaar is dus een werknemer met macht die in het New Public Management 

ondernemerscapaciteiten worden toegedicht. De ambtenaar-werknemer die zich gedraagt 

als ondernemer leidt tot problemen omdat de risico’s van het ondernemerschap op het 

collectief rusten en de beloning van het opportunistische gedrag op het eigen conto kan 

worden geschreven. De ambtenaar is in loondienst; hij is werknemer en geen 

ondernemer! 

Deze conclusie leidt tot de vraag wie dan de werkgever van de ambtenaar is. Deze vraag 

is lastig te beantwoorden. Een eerste antwoord is de organisatie waarin hij werkt, maar dit 

leidt weer tot de vraag: “Van wie is deze organisatie?”. We kunnen met deze vragen 

verder door gaan, maar we zullen eindigen met: “van het gekozen gezag.” De 

belastingbetaler kiest mensen in een gekozen orgaan en dit orgaan heeft door middel van 

een stelsel van wetten en regels het gezag over de ambtelijke organisatie.  

6.3 De strijd om kennis en informatie in de bureaucratische organisatie 
Naar analogie van het vorige hoofdstuk kunnen we het gekozen orgaan de rol van de 

werkgever toedichten en de medewerkers van de bureaucratische organisatie de rol van 

de werknemers. Helaas blijken er tussen de twee partijen (werkgever en werknemer) 

belangenconflicten te zijn en in het vorige hoofdstuk is aangetoond dat er in organisaties 

steeds een strijd gaande is tussen de werkgever en de werknemer over de kennis en 

informatie. Het blijkt dat er in deze strijd twee (pure) Nash-evenwichten zijn. In het 

eerste pure Nash-evenwicht heeft de werkgever de kennis en speelt hij de dominante 

strategie ‘behoud van kennis’ terwijl de arbeider noodgedwongen de gedomineerde 

strategie ‘weinig kennis’ speelt. In het tweede pure Nash-evenwicht spelen de 

medewerkers de dominante strategie ‘behoud van kennis’ en speelt de ‘ondernemer’ 

noodgedwongen de gedomineerde strategie ‘weinig kennis’.  

We kunnen deze ‘battle’ ook modelleren voor een bureaucratische organisatie. In een 

bureaucratische organisatie heeft het democratisch gekozen gezag ambtenaren nodig om 

wetten en voorschriften voort te brengen en uit te voeren om zo de collectieve belangen 

te bewaken. Ambtenaren hebben een ambtelijke organisatie nodig om aan werk en een 

inkomen te komen. Beide partijen zijn tot elkaar veroordeeld maar hebben andere 

belangen en voorkeuren. Hierdoor ontstaat er een strijd (battle). In de situatie dat 

ambtenaren veel kennis over het productieproces hebben is er een extra voordeel voor de 

ambtenaren. Zij krijgen immers een inkomen voor hun arbeid en kunnen door de 
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kennisvoorsprong in hoge mate zelf bepalen hoe ze dat werk uitvoeren. Dit kan 

gewaardeerd worden met een 2. Het gekozen gezag heeft uiteraard ook een voordeel, 

maar dat is minder groot. We kunnen dit voordeel waarderen met een 1. In de situatie dat 

het gekozen gezag alle kennis van het productieproces bezit, is het voordeel voor het 

gekozen gezag veel groter. Het gekozen gezag zal immers alle inefficiëntie uit het 

productieproces wegsnijden. Dit kan gewaardeerd worden met een 2. Nu heeft de 

ambtenaar nog steeds een opbrengst, maar die wordt veel minder en hij moet harder 

werken. We waarderen deze opbrengst met een 1. 

De ambtenaren willen in deze strijd echter geen kennis van het gehele productieproces 

overdragen. Als ze dat namelijk doen, dan zijn ze hun voordelige positie kwijt. Er is in 

zo’n situatie sprake van een vertrouwensdilemma dat maakt dat er geen kennisoverdracht 

gaat plaatsvinden. Met andere woorden: door het vertrouwensdilemma is niemand bereid 

om kennis en informatie uit zichzelf te delen. Er is dus sprake van een 

informatieasymmetrie. Gekozen gezag én ambtenaren hebben dus niet dezelfde kennis 

van het gehele productieproces en beide partijen delen alleen díe informatie die ze zelf 

kwijt willen. Het spreiden van informatie door zowel de ambtenaar als ook de bestuurder 

kan immers het eigen belang schaden. Effectief komt deze vorm van samenwerking dan 

ook niet voor en daarom waarderen we ‘kennis’, ‘kennis’ met 0,0. Als beide partijen geen 

kennis hebben van het productieproces komt er uiteraard ook geen samenwerking tot 

stand. Als er geen samenwerking tot stand komt zullen geen van beiden inkomsten 

genereren. We waarderen dit met 0. De opbrengstenmatrix ziet er als volgt uit. 

pay-off-matrix gekozen gezag 

ambtenaren  

strategie Geen kennis Kennis 

kennis 2*, 1* 0, 0 

geen kennis 0, 0 1*, 2* 

Figuur 6.1. De strijd tussen het gekozen gezag en de ambtenaren. 

 

Het delen van kennis is een machtsspel tussen gekozen gezag en ambtenaren waarbij er 

twee pure Nash-evenwichten zijn. Het ene Nash-evenwicht is optimaal voor ambtenaren 

en het andere Nash-evenwicht is optimaal voor het gekozen gezag.  

Zoals we reeds eerder hebben beschreven is er in een bedrijf een noodzaak om winst te 

maken. Er moet derhalve efficiënt gewerkt worden. Het management heeft dus 

noodgedwongen informatie over de productie en de medewerkers nodig. Vandaar dat in 

de bedrijfskunde het eerste Nash-evenwicht leidend is. In de bureaucratie ontbreekt deze 

noodzaak. De onderzoeken van onder andere Downs, Niskanen, maar ook Korsten, 

Aardema e.a. laten zien dat er binnen de ambtenarij sprake is van kennisasymmetrie. 

Hierdoor hebben ambtenaren de dominante strategie. Doordat de ambtenaren de kennis 

van het productieproces hebben kan het gekozen gezag dit alleen maar accepteren. De 

ambtenaren zijn ‘de bovenliggende’ partij. Het gekozen gezag kan de kennis over de 

productie alleen maar van de ambtenaren krijgen. Zij zullen deze informatie echter niet 

vrijwillig aan het gekozen gezag verstrekken omdat het gekozen gezag zo de 

bovenliggende partij wordt. In de bureaucratie heerst dus het tweede Nash-evenwicht.  

Dit Nash-evenwicht, dat het meest voordelig is voor de ambtenaren, zal tot inefficiëntie 

leiden wat ten koste gaat van het gekozen gezag en dus van de collectieve belangen. Het 
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eerste Nash-evenwicht, dat het meest voordelig is voor het gekozen gezag en dus voor de 

collectieve belangen, zal ten koste gaan van de ambtenaren. Aangezien efficiënter werken 

niet leidt tot een beter salaris, meer respect of veiligheid en geborgenheid, zal, als gevolg 

van de rationele nutsmaximalisatie van de individuele leden, de organisatie uit zichzelf 

niet efficiënter gaan werken. In bureaucratische organisaties woedt er dus een (stille) 

strijd om de informatie. Doordat deze strijd niet beslecht wordt, blijven de 

vertrouwensdillema’s en daarmee de inefficiëntie aanwezig. Bovendien zijn de 

beslissingen van het gekozen gezag onderhevig aan een politiek krachtenveld dat 

regelmatig wisselt. Daardoor is het gekozen gezag niet goed in staat om zijn stempel te 

drukken op de bedrijfsvoering. De ambtenaren, die niet graag hun autonomie opgeven, 

hebben uiteraard ook geen behoefte aan strenge meet-, regel- en aspectsystemen. In 

bureaucratische organisaties komen deze dan ook niet tot wasdom. Onze conclusie is, dat 

in ambtelijke organisaties het tweede Nash-evenwicht vrijwel altijd leidend is! 

6.4 Het tweede Nash-evenwicht: de bureaucratie 
We zagen dat het tweede Nash-evenwicht, waarbij de ambtenaren de kennis over de 

productie hebben, het meest voordelig voor de ambtenaren is. Door het bevoegd gezag 

geen kennis te geven van de productieprocessen hoeven de ambtenaren hun autonomie 

niet op te geven. De ambtelijke organisatie als geheel gaat inefficiënter werken maar de 

opbrengsten voor de individuele ambtenaren worden groter.
40

 Dit kan speltheoretisch als 

volgt worden aangetoond. Wanneer we de opbrengstenmatrix in figuur 6.1 nogmaals 

beschouwen zien we dat de verdergaande strijd om de informatie een vervolg heeft. Door 

informatie en kennis achter te houden stijgt niet alleen de autonomie, maar stijgen ook de 

opbrengsten voor de ambtenaren. Ongeacht of het gekozen gezag investeert in 

kennisvergaring lukt het de ambtenaren steeds weer opnieuw om een kennis- en 

informatievoorsprong te behouden. Het gekozen gezag investeert in kennis die ten goede 

komt aan de ambtelijke organisatie. Investeringen hebben een opbrengst voor de 

ambtenaren. Als ambtenaren geen kennis vergaren betekent dit beperkte carrièrekansen 

en de dalende opbrengsten.  

pay-off matrix gekozen gezag 

ambtenaren  

strategie geen kennis kennis 

kennis 3*, 1* 1, 0 

geen kennis -1, 0 0, 2 

Figuur 6.2. Investeringen in de ambtelijke organisatie, zonder dat de kennis voor het gekozen gezag wordt 

vergroot, leiden tot minder opbrengsten voor het gekozen gezag. 

 

Als we de uitgangssituatie van figuur 6.1 beschouwen dan verandert de pay-off voor de 

ambtenaren. Geen kennis hebben, houden en vergaren, waarderen we voor de ambtenaren 

in de onderste rij celllen met -1; kennis hebben, houden en vergaren in de bovenste rij 

cellen met +1. De pay-off voor de bestuurders verandert niet. 

                                              
40

 Ambtelijke organisaties worden ondoorzichtiger en groter waardoor er meer carrièremogelijkheden 

zijn. Topambtenaren verdienen meer dan hun politieke bazen en zijn aan minder kritiek onderworpen 

dan hun politieke bazen.  
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Als het gekozen gezag de ambtenaren de ruimte blijft geven om meer kennis te 

ontwikkelen en om ‘hun eigen ding’ te doen, dan kunnen de ambtenaren kennis blijven 

achterhouden en zal het gekozen gezag door deze investering nog steeds geen eigen 

kennis verwerven. De investeringen die het gekozen gezag doet, gaan voor het gekozen 

gezag verloren terwijl er voor de ambtenaren altijd een opbrengst is.  

Er is één optimale situatie: samenwerking waarbij de kennis van het productieproces bij 

de ambtenaren ligt. Deze situatie levert voor de ambtelijke organisatie een groter totaal 

nut, het gekozen gezag verliest deze strijd. De opbrengstenmatrix laat zien dat er nu een 

enkelvoudig Nash-evenwicht is.  

Het tweede Nash-evenwicht zal dus tot verdere inefficiëntie leiden wat ten koste gaat van 

het gekozen gezag en dus van de samenleving. Het Nash-evenwicht dat het meest 

voordelig is voor het gekozen gezag en dus voor de belangen van de samenleving heeft 

negatieve gevolgen voor de ambtenaren. Aangezien efficiënter werken leidt tot een 

verslechtering van hun positie zullen de individuele ambtenaren hun kennis over de 

productie niet zomaar prijsgeven. Als gevolg van de rationele nutsmaximalisatie van de 

individuele leden, zal de organisatie derhalve niet uit zichzelf efficiënter gaan werken. 

Sterker nog: efficiënter werken zal de pay-off van de leden doen verslechteren. De leden 

van de organisatie zullen echter onder het mom van efficiency (informatieasymmetrie) 

steeds meer (financiële) middelen naar zich toe halen. Het gevolg is dat de ambtelijke 

organisaties steeds onoverzichtelijker worden waardoor ambtenaren nog meer individueel 

gedrag zullen gaan vertonen. Als een lid van een bureaucratische organisatie met een 

‘oplossing’ komt om de organisatie beter te doen laten werken dan zit daar een fikse dosis 

eigenbelang bij. Dit eigenbelang maakt dat bij dergelijke ‘oplossingen’ op zijn minst 

vraagtekens moeten worden gezet. Oplossingen om de organisatie efficiënter te laten 

werken, waarbij degene die de oplossing aandraagt een belangrijke toekomstige rol gaat 

spelen zijn uitermate verdacht. Om deze reden zijn oplossingen die uit de organisatie zelf 

komen over het algemeen inefficiënt!
41

 De in het NPM gevierde ‘ondernemende 

ambtenaar’ leidt dus niet tot een efficiënte maar tot een inefficiënte overheid. Los 

(volledig autonoom) werkende ambtenaren zijn zo gezien eerder een plaag dan een zegen 

en naarmate ambtenaren ‘losser’ in de organisatie staan vergroten zij alleen maar de 

vertrouwensdilemma’s! 

De strategie om zelfstandig te kunnen beslissen is in beginsel de dominante strategie en 

veelal gebeurt dat door bewust een informatieasymmetrie te creëren. Door het tweede 

Nash-evenwicht ontstaat een situatie waarin informatie delen en zaken open en bloot 

neerleggen als sociaal ongewenst gedrag wordt gezien. Kennisspreiding wordt 

ontmoedigd of leidt zelfs tot uitstoting uit de organisatie!
42

 Opportunistisch (strategisch) 

gedrag van individuen is dus het gewaardeerde gedrag.
43

 Op grond van een 

speltheoretische analyse is snel in te zien dat de ambtelijke organisatie niet uit is op het 

oplossen van de vele vertrouwensdilemma’s. Degene die wil ingrijpen en de organisatie 

efficiënter wil laten werken, zal door alle leden van de sociale omgeving worden 

genegeerd. De sociale werkelijkheid geeft een sociale straf of zal in het ergste geval 

                                              
41

 Ook het CAOP maakt in 2012 in de Staat van de Ambtelijke Dienst 2011 gewag van gebrek aan 

innovatie https://www.deleerstoelen.nl/de-leerstoelen/stad-en-andere-publicaties/ laatst ingezien 2-6-

2018. 
42

 Kijk naar wat er vaak met klokkenluiders gebeurt; om hen te beschermen is er een zogenaamde 

klokkenluidersregeling in het leven geroepen. 
43

 Zie de eerdere literatuurverwijzingen. 

https://www.deleerstoelen.nl/de-leerstoelen/stad-en-andere-publicaties/
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iemand uitstoten. Dat is de kracht van een Nash-evenwicht! Dit collectief gedrag is 

hieronder speltheoretisch gemodelleerd:  

 Het doel van de ambtelijke organisatie is alle ambtenaren houden; 100%.  

 Het doel van de ambtenaar is behoud van zijn baan en zijn zelfstandigheid; z. 

 De gevolgen van een interventie voor de ambtelijke organisatie is dat bijvoorbeeld 

10% van de ambtenaren ontslagen wordt; -10%; 90% blijft over.  

 De kosten van een efficiënte organisatie zijn voor een ambtenaar kans p op ontslag  

 De kosten voor de ambtelijke organisatie zonder interventie zijn 0; de 

belastingbetaler betaalt! 

 De kosten voor de ambtenaar om vrijwillig mee te werken zijn verlies van 

autonomie a. 

 Als een ambtenaar non-interventiegedrag vertoont (niet meewerkt aan efficiëntie 

verbetering) betekent dat geen kosten voor hem en de ambtelijke organisatie. 

Figuur 6.3. Beslissingsmatrix van de sociale werkelijkheid ‘de ambtelijke organisatie’ met de sociale 

situatie ‘samenwerken’ waarin het doel van de ambtenaren behoud van autonomie en baan is. 

 

Het Nash-evenwicht voorspelt individueel en non-interventiegedrag. Dit sociaal gewenste 

gedrag wordt door alle leden van de organisatie (vaak onbewust) aangemoedigd. Dit 

inzicht laat zich ook speltheoretisch op een andere wijze modelleren. Het gekozen gezag 

heeft behoefte aan kennis. Als het gekozen gezag investeert in automatisering en scholing 

voor ambtenaren, neemt hun hun kennis verder toe en krijgen zij nog meer macht. 

Hierdoor wordt het gekozen gezag nog kwetsbaarder en afhankelijker van ambtenaren.  

Als wij het Nash-evenwicht van figuur 6.2 nogmaals beschouwen zien we dat het 

gekozen gezag wordt gedomineerd door de kennisstrategie die de ambtenaren spelen. De 

door het gekozen gezag beschikbaar gestelde investeringen leiden niet tot een versterking 

van zijn positie. In hoofdstuk 1 bespraken we dit probleem al. Veel onderzoeksrapporten 

blijven op de plank liggen en implementaties van voorgestelde verbeteringen komen 

maar niet van de grond. Ook dit is dus een berovingsprobleem. Het berovingsprobleem 

ontstaat als het gekozen gezag investeert in de ambtelijke organisatie, maar de ambtelijke 

organisatie niet aangeeft waarvoor dit nodig is. Door de investeringen krijgt het gekozen 

gezag geen kennis over de productie. Dit betekent dat de opbrengst voor het gekozen 

gezag gaat teruglopen, maar dat de opbrengsten voor de ambtenaren verder gaan oplopen.  

Als we de investeringen in de ambtenaren waarderen en zien dat er voor het gekozen 

gezag geen revenuen zijn, dan waarderen we dit met -1 (in iedere cel van de opbrengsten 

matrix van figuur 6.2). Als we vervolgens de meerdere opbrengst voor de ambtenaren 

waarderen met 1, dan wordt de opbrengst in de cel rechtsboven (4, -1). Het Nash-

pay-off matrix Doel ambtenaar: autonomie 

Doel 

Ambtelijke organisatie 

Behoud v.d. organisatie 

strategie 
Individueel 

(autonoom) 
Collectief 

Geen 

interventie 
          100*, z* 100,(z-a) 

 

Interventie 
 

 90, z-p 90,(z-a-p) 
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evenwicht blijft stevig overeind en de ambtenaren worden alleen maar machtiger. Dit 

wordt in figuur 6.4 weergegeven. 

pay-off matrix Gekozen gezag 

Ambtenaren  

strategie Geen kennis Kennis 

Kennis 4*,-1* 2,-1 

Geen kennis -1,-1 0,1 

Figuur 6.4. Doordat het gekozen gezag intervenieert, zonder dat haar kennis van het productieproces 

wordt vergroot, verslechtert het zijn positie ten gunste van de ambtenaren. 

 

Als we teruggaan naar de totale opbrengst zoals die weergegeven is in figuur 6.1 (2,1) 

dan is te zien dat de totale opbrengst ten opzichte van de uitgangssituatie groter is 

geworden (4,1). Maar doordat de opbrengst 4 voor de ambtenaren is en 1 voor het 

gekozen gezag, worden de ambtenaren ‘rijker’ en wordt het gekozen gezag ‘armer’. Door 

kennis en informatie niet over te dragen aan het gekozen gezag, door steeds 

ingewikkelder te organiseren, door niet te standaardiseren en geen inzage te geven in de 

productiviteit wordt de kennis van het gekozen gezag over het ambtelijk handelen steeds 

kleiner. De ambtelijke macht wordt steeds groter en de ambtelijke macht is zo steeds 

beter in staat om steeds meer middelen naar zich toe te halen.  

Dit tweede Nash-evenwicht, zo blijkt uit de diagnoses van dit hoofdstuk, leidt ertoe dat 

veel medewerkers in bijna elke sociale situatie informatie achterhouden of niet 

verifieerbare informatie toevoegen. Net als werknemers in de particuliere sector heeft ook 

een ambtenaar als werknemer er belang bij om informatie achter te houden ten opzichte 

van zijn werkgever. Vandaar dat de individuele ambtenaren het organiseren van een 

‘onafhankelijk’ meetsysteem, ‘onafhankelijke’ aspectsystemen, ‘verifieerbare’ 

regelsystemen en productiesystemen met zo veel mogelijk discussie en inzet van de 

medezeggenschap zo lastig mogelijk maken. Hierdoor zit in elke individuele ambtenaar 

een ‘eigen meet- regel- aspect- en productiesysteem’ en de informatie die de individuele 

ambtenaar verspreidt over zijn productie zal zijn eigenbelang niet snel schaden. De in het 

New Public Management gepropageerde ondernemende ambtenaar, zal er vanuit zijn 

concurrentiepositie met de andere ambtenaren geen belang bij hebben om deze informatie 

naar buiten te brengen. Informatie achterhouden en non-interventie gedrag is de 

dominante strategie van individuele ambtenaren. Doordat allen deze strategie 

‘individueel’ spelen blijft het tweede Nash-evenwicht in stand. Deze stelling wordt 

ondersteund door het acht jaar durende longitudinaal empirisch onderzoek van Anderson 

(2008). 

6.5 De groei van bureaucratische organisaties  
Anderson voerde een meerjarig longitudinaal onderzoek uit dat hij in 2008 publiceerde. 

In het artikel ‘Waarom overheidsmanagers niet willen deugen’ gaat Anderson in op het 

gedrag van overheidsmanagers. Hij zocht met name het budgetmaximalisatiegedrag van 

ambtenaren en bestuurders die werkzaam waren bij een Nederlandse gemeente. 

We gaan er allemaal van uit dat overheidsmanagers zich inzetten voor het algemeen 

belang. Elke wethouder, raadslid, ambtenaar en burgemeester zet zich maximaal in voor 

de gemeente waarin hij/ zij werkzaam is. Volgens Anderson ziet de werkelijkheid er 
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echter een stuk minder fraai uit. De uit het onderzoek voortkomende inzichten komen 

overeen met de speltheoretische analyses die we reeds eerder gemaakt hebben. Het 

onderzoek van Anderson laat zien dat als een groep van negen mensen met elkaar moet 

onderhandelen nagenoeg iedereen vanuit eigenbelang handelt. Het blijkt dat bij zo’n 

groepsonderhandeling 93% van de onderhandelaars jokt en 46% een coalitie vormt om 

tot betere onderhandelingsresultaten voor het eigen organisatieonderdeel te komen. 

Bovendien laat dit onderzoek zien dat het leugenachtig gedrag van de groep 

onderhandelaars normatief gezien afwijkt van de norm die de samenleving stelt ten 

aanzien van jokken. Als echter een lid van de microgroep hierover uit de school klapt en 

aan de samenleving (macro) meldt dat er op grote schaal wordt gejokt, dan zal de groep 

van onderhandelaars (micro) dit lid door middel van sociale straf tot de orde roepen. Het 

Nash-evenwicht is ‘jokken’, ‘jokken’, en dit evenwicht is de sociale norm van de groep. 

Op deze wijze blijven microculturen in stand. 

Het acht jaar durende onderzoek laat zien dat het overgrote deel van de meer dan 

zeshonderd individuen, structureel en onafhankelijk van elkaar, ‘individueel’ gedrag 

vertonen. Anderson verklaart dit aan de hand van het prisoners dilemma. Wij verklaren 

dit gedrag echter vanuit het vertrouwensdilemma. Onzes inziens is de bijdrage van 

Anderson van groot belang: 

1. Het blijkt dat niet alleen ambtenaren, maar ook politiek-bestuurders streven naar 

budgetmaximalisatie! 

2. Men geeft de voorkeur aan de eigen doelstellingen boven de organisatiebrede 

doelstellingen. 

3. Als een budget eenmaal is toegewezen aan een actor, is dit geldbedrag niet meer 

beschikbaar voor een andere actor. 

4. Bij de budgetbepaling blijkt de inhoudelijke kant van de doelstellingen en claims 

een minder grote rol te spelen! 

5. Het blijkt dat zowel ambtenaren als (politiek-)bestuurders met en onder elkaar 

concurreren. 

6. Deze concurrentie vindt niet plaats bij de productie, maar bij het verkrijgen van 

budgetten. 

7. Het verkrijgen van budgetten is een economisch, psychologisch, sociaal, juridisch 

en politiek spel, waarbij vrijwel iedereen de waarheid geweld aan doet (jokt) en 

niet verifieerbare informatie inbrengt o.a. door: 

 - te grote claims te leggen; 

 - claims te verzinnen; 

 - nieuwe wet- en regelgeving te fingeren; 

 - informatie achter te houden. 

8. (Bijna) iedereen houdt informatie achter. Er is sprake van een ‘moral hazard’ in 

zowel verticale zin (bottom-up én top-down) alsook in horizontale zin (tussen de 

diverse portefeuilles of beleidskolommen). 

9. Er is dus niet alleen sprake van een principaal-agentprobleem,\ maar ook van een 

agent-agentprobleem! 

10. Alle actoren doen aan politiek. 

Het onderzoek laat het vertrouwensdilemma zien en toont aan dat deze gedragingen niet 

op zich staan, maar als gevolg van het Nash-evenwicht een structureel verschijnsel 
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vormen.
44

 In deze (spel)situatie, waarin steeds negen mensen met elkaar het budget 

verdeelden, vertoonden zij structureel en systematisch hetzelfde gedrag. Men hield 

informatie achter of verdraaide de informatie (wat overigens zeer herkenbaar is in de 

bestaande bestuurspraktijk). We zullen het onderzoek van Anderson speltheoretisch 

modelleren en zullen zien dat deze gedragingen leiden tot de groei van ambtelijke 

organisaties. 

 

6.5.1 Waarom ambtelijke organisaties groeien  
De budgetonderhandeling is een zogenaamd ‘one shot game’. Er wordt eenmaal per jaar 

een begroting gemaakt. Volgend jaar kijken we opnieuw. Duidelijk is dat de spelers 

uitgebreid met elkaar communiceren en, zoals het onderzoek van Anderson laat zien, dit 

kan enkele uren of enkele dagen zijn. De individuele belangen blijven echter tegenover 

elkaar staan. Elke bureaucraat heeft individueel een bedrag nodig uit het collectieve 

budget. Als iedereen zijn claim eerlijk op tafel legt, kan het budget eerlijk verdeeld 

worden. Maar als één persoon een te grote claim op tafel legt, zullen alle andere spelers 

gekort worden. Aannemende dat één speler overclaimt, kan de grootte van deze korting 

als volgt berekend worden: 

de korting = (de overclaim van speler i ) / (het aantal spelers -1), dus:  

-k=0i /(n-1) 

Hierin is:    -k de korting voor de speler, die de waarheid spreekt  

  0i  de overclaim van speler i 

  n het aantal spelers 

Stel er zijn negen spelers en één speler overclaimt 80.000 euro. De korting is dan -1000 

euro. Dus -1000=8000/8. De uitbetalingsmatrix is weergegeven in figuur 6.5. 
 

pay-off-matrix bureaucraat 2 

bureaucraat 1 

strategie waarheid leugen 

waarheid 0, 0 -1000, 8000* 

leugen 8000*, -1000 0*, 0* 

Figuur 6.5. Het vertrouwensdilemma: onderhandelen in een constante-som-spel. 
 

Ook hier zien we het vertrouwensdilemma. In dit geval weten de meeste spelers van 

elkaar dat de waarheid geweld wordt aangedaan. (Bijna) iedereen aan de 

onderhandelingstafel gaat jokken en degene die eerlijk is, wordt als eerste gekort op zijn 

budget. Snel is te zien dat de ‘dominante strategie (liegen)’ van de individuele spelers 

heerst over het collectieve belang!  

‘De waarheid spreken’ is de gedomineerde strategie. Dit betekent dat als één bureaucraat 

begint met liegen, de andere bureaucraten geen keuze hebben en dit ook gaan doen. Het 

Nash-evenwicht is dus ‘leugen-leugen’. Dit komt overeen met het onderzoek van 

Anderson dat laat zien dat 93% van de spelers liegt en een te grote claim neerlegt. Hier 
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  De gedragingen van 612 verschillende mensen bleken over een perioden van 8 jaar voor 93% identiek 

namelijk: ‘individueel’ 



188 

 

staat eigenbelang diametraal tegenover algemeen belang, waarbij het eigenbelang het in 

de praktijk bijna altijd wint. Dat men jokt bij onderhandelingen is dus bij de meesten bij 

voorbaat bekend! Dit komt omdat de verdeling van de budgetten als een constante-som-

spel kan worden gezien. De som van het gezamenlijke budget wordt niet groter en in het 

onderhandelingsspel zijn er dus winnaars en verliezers. Budgetonderhandelingen als een 

‘constante-som-spel’ zijn per definitie Pareto-optimaal en het criterium ‘eerlijk zullen we 

alles delen’ is door het jokgedrag van de onderhandelaars niet haalbaar.  

Dit wordt bestuurlijk en politiek gezien echter als zeer lastig ervaren. De bestuurlijke, 

politieke en sociale implicaties van het niet (kunnen) nakomen van bestuurlijke 

toezeggingen kunnen groot zijn en niemand aan de onderhandelingstafel wil aan de 

buitenwacht vertellen dat gedane toezeggingen niet gestand worden gedaan. Vandaar dat 

bureaucraten op zoek gaan naar een Pareto-verbetering. Als er geen Pareto-verbetering 

kan optreden, leiden de onderhandelingen (als een ‘constante-som-spel’) immers per 

definitie tot verliezers. Als men het criterium ‘iemand mag wel winnen, maar niemand 

mag verliezen’ hanteert, dan moeten men op zoek gaan naar een Pareto-verbetering. Dit 

betekent dat er gezocht gaat worden naar extra geldmiddelen en het onderzoek van 

Anderson heeft laten zien hoe dat gebeurt. 

Men verandert het constante-som-spel in een variabele-som-spel door meer belasting-

middelen in de onderhandelingen te brengen. Als we deze Pareto verbetering stellen op 

3000 dan zien we dit terug in figuur 6.6. 

pay-off-matrix  bureaucraat 2 

bureaucraat 1 

strategie waarheid leugen 

waarheid 0, 0 -1000, 8000* 

leugen 8000*, -1000 3000*, 3000* 

Figuur 6.6. Jokken leidt tot een pareto verbetering. 

 

Het jokgedrag leidt tot Pareto-verbetering of anders gezegd: oppportunisme leidt tot een 

prijzenpot. Deze Pareto-verbetering zal uiteindelijk leiden tot de ‘Tragedy of the 

Commons’ (Hardin, 1968); het ambtelijk apparaat wordt te groot en te duur. 

 

6.5.2 De ‘tragedy of the anticommons’ als verklaring voor het niet krimpen 

van het ambtelijk apparaat 
Hetzelfde vertrouwensdilemma doet zich ook voor bij bezuinigingen. Aan alle 

bureaucraten wordt gevraagd voor een evenredig deel een bijdrage te leveren aan de 

gezamenlijke bezuiniging. Dan wordt een nieuw spelmechanisme zichtbaar dat bekend is 

onder de naam ‘tragedy of the anticommons’. De ‘tragedy of the anticommons’ werd 

voor het eerst beschreven in 1998 door Heller. Ook bij dit mechanisme gaat het om het 

gegeven dat individuele belangen zwaarwegender zijn dan algemene belangen. De 

‘tragedy of the anticommons’ kan als volgt beschreven worden: stel dat het algemeen 

belang vraagt dat er een weg aangelegd moet worden. Om dat te kunnen doen moet er bij 

zeer veel grondeigenaren grond gekocht worden. Als de eigendomsrechten van deze 

individuen zeer groot zijn en de overheid geen ander middel heeft dan het per individu 

‘uit te onderhandelen’, hoeft er maar één persoon nee te zeggen of de aanleg van de weg 
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gaat niet door. De sociaal gewenste uitkomst wordt in zo'n geval gefrustreerd door één 

individueel belang. Gevolg is echter dat ook anderen niet tot een overeenkomst willen 

komen. Het mechanisme kan gezien worden als een symmetrie (spiegeling) van de 

‘tragedy of the commons’ (Buchanan & Yoon, 2000). 

 

 
Figuur 6.7. Tragedy of the anticommons. 

 

Ook in de bestuurspraktijk zien we de aanwezigheid van dit mechanisme. Bij 

bezuinigingen zal aan de individuele bureaucraat de vraag gesteld worden waar er nog 

financiële ruimte is. Maar ook hier komt het sociale dilemma om de hoek. Als een 

individuele bureaucraat zegt dat hij/ zij inderdaad nog ruimte in zijn budgetten heeft en 

de rest doet dit niet, zal alleen hij/ zij gekort worden. Dit is een dermate slecht 

vooruitzicht dat ook hier de dominante strategie is om de waarheid geweld aan te doen. 

Ook bij bezuinigingen worden dezelfde tactieken gebruikt zoals Anderson die beschreven 

heeft.  

Immers, iedereen wordt gekort maar degene die liegt en zegt dat een korting niet 

mogelijk is vanwege nieuwe wet- en regelgeving zal de dans ontspringen en niet 

meebetalen aan de bezuinigingen. Deze persoon gedraagt zich als een ‘free rider’. Het 

dilemma zal ontstaan als een van de bureaucraten (de ‘free rider’) zijn individuele budget 

wil behouden, de volgende dit ook wil en uiteindelijk alle bureaucraten niet meer eerlijk 

zijn over wat ze echt kunnen bezuinigingen (iedereen wil een ‘free rider’ worden). De 

bezuiniging wordt een uitermate taai proces.  

Dit vertrouwensdilemma kan als volgt gemodelleerd worden. We nemen aan dat iedere 

bureaucraat een budget heeft en ook een individueel bezuinigingsvoorstel moet 

aanleveren. Als echter één speler zijn mogelijke individuele bezuiniging verzwijgt, houdt 

hij zijn financiële speelruimte op zijn budget. Deze financiële speelruimte moet dan extra 

gekort worden bij de andere spelers. De grootte van deze korting kan als volgt berekend 

worden: 

 -k=fi /(n-1). 

Hierin is: -k  de korting voor de speler die de waarheid spreekt  
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         fi financiële speelruimte van speler i 

          n het aantal spelers 

Stel er zijn negen spelers en één speler overclaimt 16000 euro. De korting is dan -2000 

euro. 

Dus: -2000=16000/(9-1). 

De uitbetalingsmatrix ziet er als volgt uit: 

pay-off-matrix bureaucraat 2 

bureaucraat 1 

strategie waarheid leugen 

waarheid 0, 0 -2000, 16000* 

leugen 16000*, -2000 0*, 0* 

Figuur 6.8. Het vertrouwensdilemma: financiële ruimte. 

 

Ook nu is de ‘waarheid de gedomineerde strategie. Dit betekent dat als één bureaucraat 

begint met liegen, de andere bureaucraten geen keuze hebben en dit ook gaan doen. Ook 

hier is het Nash-evenwicht ‘leugen-leugen’ en het onderzoek van Anderson laat zien dat 

hier geen kruid tegen gewassen is. Het eigenbelang wint! (zie ook: Korsten, geen datum). 

Uiteraard is het zo dat wanneer meer bureaucraten over hun financiële speelruimte liegen, 

de korting voor de bureaucraat die de waarheid spreekt alleen maar groter wordt: 

-k=∑ 1
n-1 

fi /(n-1)  

Hierin is: 

-k de korting voor de speler, die de waarheid spreekt  

fi financiële speelruimte van speler i 

n het aantal spelers 

Indien er als gevolg van een economische recessie bezuinigd moet worden, zal er een 

Pareto-verslechtering optreden. In dat geval zullen ambtenaren het ‘recht’ op hun 

budgetten blijven claimen en ‘free riders’-gedrag gaan vertonen. Er is dan sprake van het 

spelmechanisme ‘tragedy of the anticommons’. Uit onderzoeken van Downs, Niskanen, 

Korsten, Anderson en vele anderen blijkt dat deze claims gedaan kunnen worden doordat 

men informatie voor elkaar achter houdt. De noodzaak tot jokken wordt groter naarmate 

meer mensen gaan jokken. We zien dat de vaak bestuurlijk geuite kreet ‘afspraak is 

afspraak’ gemakkelijk geweld wordt aangedaan en de gevolgen voor integriteits-

vraagstukken zijn evident!   

Als gevolg van het spelmechanisme ‘tragedy of the anticommons’ komen we tot de 

volgende twee stellingen: 

1. Bij een economische teruggang zal het ambtelijk apparaat eerst een aantal producten 

in prijs verhogen; indien dat niet meer mogelijk is, zal men het aantal producten 

laten afnemen. 

2. Bij een verdere economische teruggang zal het ambtelijk apparaat zichzelf in stand 

willen houden en de (spel)informatie verder gaan manipuleren. De 

personeelsbudgetten zullen als laatste worden aangesproken. Hierdoor zal het aantal 

ambtenaren slechts mondjesmaat afnemen. 
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6.6 Het eigenbelang van ambtenaren: inkomsten en autonomie 
Hoewel in de overheidsorganisatie het gekozen orgaan behoefte heeft aan kennis en 

informatie, komt die slechts mondjesmaat beschikbaar. Aangezien informatieverstrekking 

leidt tot inperking van de individuele autonomie van de medewerkers in deze 

organisaties, willen de medewerkers niet zomaar informatie prijsgeven en wordt de 

informatie niet gedeeld tussen politieke leiding en ambtenaren en evenmin tussen 

ambtenaren onderling.  

De observaties van Parkinson kunnen verklaard worden door het tweede Nash-evenwicht 

wat op zijn beurt leidt tot de ‘tragedy of the commons’. We zien dat dit mechanisme 

financieel gevoed wordt door de belastingbetaler. De belastingbetaler - de samenleving -  

is dus de verliezer van de strijd om de kennis en de informatie in de 

overheidsbureaucratie. Deze strijd vertaalt zich in vertouwensdilemma’s en het 

vertrouwensdilemma leert ons dat alle individuen directe eigenbelangen hebben die niet 

altijd in lijn liggen met de collectieve belangen. Hoewel lang niet alle spelers de 

collectieve belangen vergeten, zullen velen blijven zoeken naar de maximale 

mogelijkheden om hun eigenbelang te dienen. Ze zullen de eigen belangen verdedigen en 

indien mogelijk hun individuele invloed groter maken, zelfs als dit ten koste gaat van het 

collectief belang. Een analyse van deze belangen is dus van groot belang en daarbij is het 

goed stil te staan bij de positie van de ambtenaren. 

de innerlijke tweestrijd 

strategie individueel collectief 

opbrengst (z+plt -qst)  (z – a +plt ) 

Hierin is: z de opbrengst als ik zelfstandig handel  

               a het verlies aan autonomie als het individu collectief gedrag vertoont 

               plt de kans op toekomstige opbrengst 

               qst de kans toekomstige straf het individu individueel gedrag vertoont  

Figuur 6.9. De algemene vorm van innerlijke tweestrijd van de ambtenaar. Hoe groot is de kans dat ik 

straks een straf of een beloning krijg?  

 

Als men zijn eigenbelang ondergeschikt maakt aan het collectief belang zal men van zijn 

zelfstandigheid (z) een stukje autonomie (a) moeten opgeven. De opbrengst wordt dan (z-

a). Als men in hoge mate autonoom blijft handelen (individueel) hoeft men geen 

autonomie op te geven en, zoals we eerder zagen, wordt opportunistisch gedrag vaak nog 

beloond (plt) met een carrière. Het Nash-evenwicht blijft ‘autonoom handelen, autonoom 

handelen’. Dit door Aardema en Homan (2010) en vele anderen geconstateerd en 

beschreven gedrag is de dominante strategie van de ambtenaar. Deze dominante strategie 

is speltheoretisch gemodelleerd en leidt tot het Nash-evenwicht dat is weergegeven in 

figuur 6.10. Uit dit Nash-evenwicht blijkt dat de strategie ‘individueel’ van de individuele 

ambtenaar collectief (met z’n allen) wordt gekozen. De analyses in dit hoofdstuk laten 

zien dat ambtenaren en masse ‘individueel’ spelen door zélf met informatie ‘te spelen’. 

Met laat alleen informatie los als het eigenbelang gediend wordt (zowel verticaal 

(richting bestuur) als horizontaal (onderling)) en informatie wordt als het eigenbelang 

gediend wordt vervormd. 
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Figuur 6.10. Vertrouwensdilemma: als er een kans op een extra beloning (plt) is en de straf voor niet goed 

presteren nihil is, dan is het Nash-evenwicht ‘individueel’, ‘individueel’. 

 

Het probleem zit dus in het vertrouwensdilemma. Dit dilemma veroorzaakt verschillende 

‘moral hazards’ die we in het volgende hoofdstuk gaan behandelen. 

 

 

 

  

  

pay-off-matrix Ambtenaar 2 

Ambtenaar 1 

strategie 
individueel 

(autonoom handelen) 

collectief 

 

collectief z-a , z+plt * z-a , z-a 

Individueel 

(autonoom handelen) 
z+plt*,z+plt* z+plt*, z-a 
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7 Weerbarstige problemen in gemeentelijke 

organisaties en aangescherpt programma van eisen 
 

Door de informatieasymmetrie kunnen ambtenaren veelal zelf hun eigen doelen stellen en 

zelf bepalen wat en hoeveel ze kunnen/ willen produceren, zelf hun productie controleren 

en zelf hierover rapporteren. Dit gebeurt collectief en aangezien ieder lid van de 

organisatie deze strategie kiest, leidt dit, zoals we in het vorige hoofdstuk aantoonden, 

naar het tweede Nash-evenwicht. Dit Nash-evenwicht bepaalt het organisatiegedrag en in 

de ambtelijke organisatie is men bezig met het halen van eigen doelen. Niet met efficiënt 

werken! De bureaucratische organisatie gaat immers niet failliet.  

In het vorige hoofdstuk zagen we dat, om speltheoretische gronden, individuele 

ambtenaren zullen blijven proberen om de informatieasymmetrie in stand te houden. 

Aangezien het tweede Nash-evenwicht dicteert dat alle ambtenaren deze strategie kiezen, 

komt een efficiëntere organisatie niet tot stand. Dit betekent dat iedere afzonderlijke 

ambtenaar zijn eigen zaken regelt en, daar waar hij kan, doelen, taken, regelen, plannen 

en informatieverstrekking voor zichzelf gaat regelen.
45

 Uiteraard levert dit individuele 

gedrag allerlei organisatorische problemen op, maar door het gebrek aan controle gaan 

ambtenaren opportunistisch gedrag vertonen. 

Dit opportunistisch gedrag leidt ertoe dat in bureaucratische organisaties meet- regel- en 

aspectsystemen maar zeer moeizaam ontwikkeld kunnen worden. Het gebrek aan 

duidelijke doelen (collectieve afspraken) en goede meet-, regel- en aspectsystemen leidt 

ertoe dat veel gemeentelijke organisaties amorf blijven en blijven kampen met veel 

weerbarstige problemen. We zullen een aantal weerbarstige problemen die zich in 

gemeentelijke organisaties voordoen speltheoretisch duiden. 

7.1 De taken van het ambtelijk apparaat van de gemeente zijn onduidelijk 
Een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad is het vaststellen van de begroting 

voor het komende jaar. In de begroting staat hoe het geld van de gemeente verdeeld 

wordt over budgetten per beleidsveld. Daarbij wil de gemeenteraad uiteraard weten wat 

de gemeente allemaal doet. Op deze ogenschijnlijk simpele vraag kan niemand vandaag 

de dag voor geen enkele gemeente een duidelijk antwoord geven. Mede door de in vorige 

hoofdstuk beschreven ‘tragedy of de commons’ en ‘tragedy of the anticommons’ hebben 

alle individuen in de uitvoerende macht (college en ambtenaren) er een belang bij dit níet 

scherp te definiëren. Begrotingen zijn over het algemeen voor de meeste mensen zeer 

diffuus opgesteld. Bijna niemand kan precies, in één overzicht, vertellen wat alle 

wettelijke taken van de gemeente zijn en omdat niemand deze vraag scherp kan (of wil) 

beantwoorden, kan ook niemand zeggen wat een gemeentelijke organisatie hoort te doen 

en of er een discrepantie is met datgene wat de organisatie feitelijk doet.  

Om dit (weerbarstige) probleem op te lossen start de gemeenteraad in veel individuele 

gemeenten met enige regelmaat een ‘kerntakendiscussie’ op waarbij raadsleden op grond 

van maximalisatie van stemmen van de kiezer de taken van de gemeentelijke organisatie 

willen bepalen. Zo’n kerntakendiscussie wordt meestal opgestart om een aantal 

bezuinigingen te realiseren en de gemeenteraad laat in dergelijke debatten zien dat zij 
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 De individuele (ondernemende!) ambtenaar stelt dus zijn eigen doelen, bepaalt zijn eigen werk en is 

meet-, regel-, en aspectsysteem in één! 
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actief nadenkt over de taken van de gemeente. Na een dergelijk debat, waarbij naast de 

taken van de gemeente vaak ook nog een visie voor de komende jaren wordt vastgesteld, 

concludeert de raad vervolgens of ‘het’ goed gaat of niet. Om vervolgens enige 

voorwaarden te stellen aan de uitvoerende macht (het college van B en W en de 

ambtelijke organisatie). In de gemeentelijke organisatie gebeurt er (als gevolg van 

bestaande Nash-evenwichten) eigenlijk niets. Als we kijken vanuit de autonomie van een 

ambtenaar, dan zien we de ‘tragedy of the anti-commons’ in volle actie: de ambtenaar wil 

zijn rechten niet opgeven en heeft geen behoefte aan iemand die over zijn schouder 

meekijkt. Als hij wordt aangesproken op zijn werk, dan heeft hij het druk en als een raad 

gaat praten over een herallocatie van middelen of bezuinigingen ‘dan moeten ze eerst 

maar eens zeggen welke taken we niet meer hoeven te doen’. Daarbij geeft men dan 

uiteraard niet aan wat men eigenlijk wel doet (Anderson, 2008). 

Van een reële krimp van de organisatie, een verhoging van de productiviteit of een 

efficiencyslag is dan ook geen sprake. Deze raadsdebatten resulteren dus meestal in het 

tegendeel van wat beoogd werd; ze pacificeren de buitenwereld en bieden een prima alibi 

om een lastenverzwaring aan burgers op te leggen of enkele budgetten uit de vrije 

beleidsruimte weg te snijden wat een versobering van het voorzieningenniveau voor de 

burgers betekent. Aan de rechten van de ambtenaren wordt niet getornd en uiteindelijk 

blijft de vraag naar de kerntaken onbeantwoord. Het weerbarstige probleem blijft 

voortbestaan.  

We zagen al dat door ‘tragedy of the commons’ ambtelijke organisaties ‘ruim in hun 

jasje’ zitten. Hierdoor is er altijd voldoende tijd en geld in ambtelijke organisaties. 

Conform ‘Parkinson’s Law’ zullen deze middelen worden opgemaakt. Door een 

combinatie van gebrek aan overzicht van bovenaf opgelegde taken en voldoende 

middelen blijft het voor individuele ambtenaren (als ‘straight maximizers’) mogelijk 

nieuwe taken te bedenken en regels te verzinnen. De motor achter steeds weer nieuwe 

regels die aan de bevolking worden opgelegd, is dus aanbodgestuurd en niet 

vraaggestuurd. Ook het niet uitvoeren van wettelijk opgelegde taken of het verkeerd 

uitvoeren van wettelijke taken komt voort uit de strategie ‘individueel’ van individuele 

ambtenaren.  

Zonder collectieve integrale kennis van alle taken van de gemeente blijft er slechts een 

notie van wat de taken zijn en is productiviteitsmeting van zowel de individuele 

ambtenaar alsook van de totale organisatie niet echt mogelijk. Dit is echter voor de 

ambtenaren het gunstigst en daarom zien zij geen aanleiding om hierin verandering aan te 

brengen en hun integrale kennis over hun taken over te dragen aan het politieke orgaan. 

Deze strategie leidt zoals we zagen tot het tweede Nash-evenwicht. Voor de buitenwacht 

blijft de organisatie een ‘blackbox’. We beschouwen de onbekendheid van de collectief 

opgelegde (wettelijke) taken bij de (gemeentelijke) overheid als het eerste fundamentele 

weerbarstige probleem. 

1. Er is een integraal overzicht nodig van alle collectieve taken van de gemeente. Met 

dit overzicht kunnen de taken verdeeld worden naar individuele ambtenaren 

 

7.2 De taken van afzonderlijke ambtenaren zijn onduidelijk 
Aangezien er ‘van bovenaf’ geen generiek en integraal overzicht is van de taken van de 

gemeente is het erg moeilijk inzicht te krijgen in de individuele taken van medewerkers. 
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Sinds de start van het New Public Management in de jaren tachtig is men daarom bij de 

gemeentelijke overheden begonnen met het invoeren van functiebeschrijvingen (BBRA 

’84). Men trachtte inzicht te krijgen in de gemeentelijke taken door van iedere 

medewerker de taken in beeld te brengen. Deze taken werden in functiebeschrijvingen 

opgeschreven en daartoe werden de taken die bij een functie hoorden eerst geanalyseerd. 

Het in kaart brengen van de functies werd met verschillende methodes gedaan, maar door 

het tweede Nash-evenwicht bleven de ambtenaren vanuit een ‘individuele strategie’ te 

werk gaan. Tevreden zijn met de organieke functiebeschrijving leidt sowieso niet tot een 

salarisverbetering, vandaar dat bezwaar maken de dominante strategie is. Deze sociale 

situatie kan speltheoretisch beschreven worden. De dominante strategie van de ambtenaar 

kan als volgt worden gemodelleerd:  

de innerlijke tweestrijd 

strategie individueel collectief 

opbrengst (z+plt -qst)  (z – a +rlt ) 

Hierin is: z de opbrengst als ik zelfstandig handel  

               a het verlies aan autonomie als het individu collectief gedrag vertoont 

               plt de kans op toekomstige individuele opbrengst bij individuele strategie 

               rlt de kans op toekomstige extra structurele opbrengst bij collectieve strategie 

               qst de kans op toekomstige straf als het individu individueel gedrag vertoont  

Figuur 7.1. De algemene vorm van innerlijke tweestrijd van de ambtenaar. Hoe groot is de kans dat ik 

straks een straf of een beloning krijg?  

 

Door zelf invulling te geven aan de functiebeschrijving kon men bereiken dat men in een 

hogere schaal werd geplaatst. Bovendien maakte de rechtsbescherming van de ambtenaar 

het mogelijk bezwaar en beroep aan te tekenen als de functiebeschrijving niet naar de zin 

van de ambtenaar leidde tot een hogere inschaling. Hierdoor werd er bij de analyses 

veelal geen onderscheid gemaakt tussen de vervulling van de functie, de 

functiebeschrijving, de verantwoordelijkheden en de taken. Bovendien bleken de taken in 

de tijd steeds weer te veranderen. Dit diffuse onderscheid tussen verantwoordelijkheid, 

taak en functie leidde er toe dat de functiebeschrijving ontaardde in een persoonlijke of 

zogenoemde mensgerichte (individuele) functiebeschrijving. Dit resulteerde in een 

veelheid van functiebeschrijvingen waarbij niemand door de bomen het bos nog zag. Dit 

kwam uiteraard de duidelijkheid van de organisatie niet ten goede waardoor er nog meer 

onduidelijkheid ontstond over de taken van een gemeente. De strategie ‘individueel’ was 

in ieders persoonlijk belang maar het collectieve belang ging daarbij verloren. Daarom 

startte men al snel met diverse zogenaamde organieke functiesystemen. Niet de mens 

maar de organisatie was bepalend voor de inhoud van de functiebeschrijving en daarmee 

de waardering van de functie. Anders dan de benaming doet vermoeden ging men daarbij 

niet uit van de taken van de organisatie maar men bleef zoeken naar de individuele taken 

van de ambtenaar en probeerde deze ‘organiek’ te beschrijven. Deze 

functiebeschrijvingen zijn overigens niet bedoeld om iemand ter verantwoording te 

roepen, maar primair om het salarisniveau vast te stellen (het Nash-evenwicht laat een 

non-interventie strategie zien). Daarom blijven ambtenaren met behulp van hun 

rechtspositie individueel bezwaar en beroep aantekenen tegen hun werkgever als de 
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beschrijving niet naar hun zin wordt aangepast. Een ambtenaar heeft er immers een 

persoonlijk belang bij als zijn functiebeschrijving net even verbeterd wordt ten opzichte 

van zijn collega’s omdat hij zo immers de kans heeft om zijn salaris te verbeteren.  

Door de informatieasymmetrie, die in het voordeel werkt van de individuele ambtenaar is 

de kan op een toekomstige straf nihil (qst = 0). Bovendien leidt het ondergeschikt maken 

aan het collectief niet tot een kans op een betere functiebeschrijving (rlt = 0). Dit leidt tot 

het volgende Nash-evenwicht: 

Figuur 7.2. Vertrouwensdilemma: als er een kans op een extra beloning (plt) is en de straf voor niet goed 

presteren nihil is, dan is het Nash-evenwicht ‘individueel’, ‘individueel’. 

 

Te zien is dat het bezwaar maken tegen de functiebeschrijving het Nash-evenwicht is. Dit 

evenwicht heeft door de jaren heen geleid tot steeds meer functiebeschrijvingen. Hoewel 

de individuele ambtenaar vanuit zijn collectief inzicht geen baat heeft bij een chaotisch 

georganiseerde organisatie met zeer veel verschillende functiebeschrijvingen, heeft hij er 

vanuit zijn eigenbelang toch baat bij om zijn functiebeschrijving wel aangepast te krijgen. 

Sterker nog: collectief ziet men liever enkele duidelijk omschreven functies dan zeer veel 

individueel omschreven functies. Vandaar dat de Vereniging Nederlandse Gemeente 

(VNG) in 2011 begonnen is met de introductie van een systeem van generieke 

functiebeschrijvingen: HR21 (VNG magazine, 7 juli 2011). Dit systeem is ontwikkeld ten 

behoeve van Nederlandse gemeenten en met dit functiebeschrijvingssysteem wordt het 

aantal functiebeschrijvingen teruggebracht tot een kleine honderd, dit echter met de 

aantekening dat individuele gemeenten er zelf functies bij kunnen maken indien de 

praktijk er toe noopt. De individuele ambtenaar kan ook met deze methodiek straffeloos 

bezwaar maken tegen zijn functiebeschrijving als hij meent dat deze niet de lading van 

zijn werkzaamheden dekt.  

Figuur 7.3. Het Nash-evenwicht leidt tot steeds meer individuele functiebeschrijvingen. 

 

pay-off-matrix Ambtenaar 2 

Ambtenaar 1 

strategie 
individueel 

(bezwaar maken) 

collectief 

 

Collectief z-a , z+plt * z-a , z-a 

Individueel 

(bezwaar maken) 
z+plt*,z+plt* z+plt*, z-a 

pay-off-matrix Ambtenaar 2 

Ambtenaar 1 

strategie 
Individuele 

functiebeschrijving 

Generieke 

functiebeschrijving 

Generieke 

functiebeschrijving 
z-a , z+plt * z-a , z-a 

Individuele 

functiebeschrijving 
z+plt*,z+plt* z+plt*, z-a 
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Dit is mogelijk omdat er bij de opstelling van de functiereeksen nog steeds is uitgegaan 

van de verschillende taken en beleidsvelden van de gemeente waardoor de 

functiebeschrijvingsmethodiek onvoldoende generiek gemaakt is. Bij dit bezwaar maken 

krijgt de ambtenaar een kans op een toekomstige beloning én hoeft hij minder autonomie 

in te leveren. Dit levert het Nash-evenwicht ‘Individuele functiebeschrijving’, 

‘Individuele functiebeschrijving’, zoals is aangegeven in figuur 7.3. 

Met behulp van dit Nash-evenwicht kunnen we, ten aanzien van HR21
46

, een 

voorspelling doen: doordat het Nash-evenwicht niet wezenlijk wordt veranderd zullen er 

de komende jaren toch meer functiebeschrijvingen bij komen.
47

  

We beschouwen de functiebeschrijvingssystematiek bij de gemeenten (de overheid) als 

het tweede weerbarstige probleem omdat de huidige functiebeschrijvingssystemen niet 

uitgaan van (de wettelijk) opgelegde taken. Er is dus geen collectief inzicht. Hierdoor 

ontstaat er ruimte voor ‘individuele strategieën’ en kan elke ambtenaar zijn eigen functie 

‘maken’. Het is dit gezamenlijk individueel gedrag dat uiteindelijk het organisatiegedrag 

bepaalt. Door eens in de zoveel tijd een debat te voeren over het organisatiegedrag (als 

geheel) is weliswaar te zien dat het organisatiegedrag afwijkt van het gewenste 

organisatiegedrag maar er verandert niets aan de organisatie. Iedereen ziet wel dat er een 

probleem is, maar er is onvoldoende kennis om vast te stellen wat het probleem is en er is 

derhalve geen passend antwoord op dit probleem. Er is dus dringend behoefte aan een 

functiebeschrijvingsmethodiek waarin functie-eisen staan. Deze functie-eisen geven 

normen aan waaraan de ambtenaar moet voldoen bij het adequaat uitvoeren van zijn taak. 

2. Het gebrek aan een eenduidige en generieke functiebeschrijvingsmethodiek 

gekoppeld aan organieke taken
48

, leidt er toe dat er geen normen kunnen worden 

gesteld aan de productie van een ambtenaar. Hierdoor kunnen zijn prestaties ook 

niet gemeten worden.  

Het gaat overigens niet alleen om functie-eisen, maar ook om een generiek systeem van 

functies dat onafhankelijk van de plek waar de functie door de ambtenaar wordt bekleed, 

kan worden toegepast. En last but not least: dat er tegen de functie-inhoud zelf geen 

bezwaar kan worden aangetekend, maar alleen tegen plaatsing op het functieprofiel. 

 

7.3 Er zijn geen aspectsystemen maar wel veel applicaties bij de overheid 
De bureaucratie kan beschouwd worden als een gegevensverwerkend systeem. De 

ambtenaren verwerken gegevens en zorgen door middel van procedures en overleg dat 

post en alle andere gegevens eventueel geautomatiseerd verwerkt worden en dat er 

besluitvorming kan plaatsvinden. We onderscheiden hier informatie van gegevens omdat 

informatie een speltheoretische connotatie heeft en gegevens ‘koude’ data zijn. Voor de 

aanvraag van een paspoort, de aanvraag van een uitkering of de aanvraag van een 

bouwvergunning zijn gegevens nodig. Deze gegevens moeten verwerkt worden om 

uiteindelijk tot een besluit te komen. De verwerking van gegevens is dus een wezenlijk 

onderdeel van het productieproces van de overheid.  

                                              
46

  Zie schrijven Leeuwendael over nieuwe functieprofielen. 
47

  We moeten constateren dat er sinds de invoering al weer een aantal nieuwe functiebeschrijvingen aan 

de functiereeksen zijn toegevoegd en deze groei zet ‘gewoon’ door. 
48

  De organieke taken zijn de feitelijk uit te voeren werkzaamheden die voortvloeien uit het 

functiesysteem. 
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Als we de gegevensverwerking van elke ambtenaar willen meten dan zou het handig zijn 

wanneer de gegevensverwerking en de informatie over de gegevensverwerking per 

ambtenaar door de hele organisatie op uniforme wijze zou geschieden. Speltheoretisch 

gezien is dit voor de betrokken ambtenaar niet wenselijk. Zijn werk kan dan worden 

‘uitgelezen’ en hij verliest hierdoor een stuk autonomie. In de praktijk zien we dat binnen 

gemeentelijke organisaties iedere afdeling zijn eigen administratiewijze heeft en dat het 

aantal applicaties evenredig oploopt met het aantal formatieplaatsen van een 

gemeentelijke organisatie. Zonder systemen die in de gehele organisatie op uniforme 

wijze prestaties meten op verschillende aspecten (aspectsystemen), blijft meten van de 

prestaties van een individuele ambtenaar uitermate moeilijk. 

Dit weerbarstige probleem is speltheoretisch te modelleren. Stel dat diverse afdelings-

hoofden samen met het hoofd documentaire informatievoorziening afspreken om in een 

project te gaan samenwerken om tot een gezamenlijke gemeentelijke 

gegevensadministratie te komen. Om dit project te laten slagen hebben de 

afdelingshoofden de hulp van de medewerkers van hun afdeling nodig. De samenwerking 

betekent echter dat de medewerkers van elke afdeling een stukje van de eigen autonomie 

moeten opgeven. Ook nu heeft iedere afdeling een keuze; voor het gezamenlijk resultaat 

werken en een stukje autonomie opgeven en hard aan het project trekken en hopen dat de 

andere afdeling dat ook doet of rustig aan doen en eerst eens bezien hoe de medewerkers 

van de andere afdeling zich zullen gaan inzetten voor dit project. In een overleg wordt 

afgesproken dat iedere afdeling zijn deel van het werk zal doen en spreekt men 

gezamenlijk af voor het resultaat te gaan. Iedere afdeling zal voldoende tijd aan het 

project ‘gezamenlijke administratie’ besteden. Eenmaal terug op de werkplek realiseert 

ieder voor zich dat de gezamenlijke administratie ten koste van de eigen autonomie gaat 

en bovendien een extra initiële inspanning vraagt. Het is dus gemakkelijker om te zeggen 

dat zo’n gezamenlijke administratie er moet komen maar dat dit om technische redenen 

niet mogelijk is. Het resultaat is dat er veel over een dergelijk project wordt vergaderd en 

onderhandeld, maar dat geen van de partijen zich aan de afspraken houdt. Er komen geen 

resultaten en de gezamenlijke gegevensadministratie komt er niet en elke afdeling zal op 

zijn eigen wijze gegevens proberen bij te houden (Korsten, geen datum).  

Figuur 7.4. De invoering van een documentmanagementsysteem. 

 

De dominante strategie van de ambtenaar is in figuur 7.4 gemodelleerd. Door de infor-

matieasymmetrie, die in het voordeel werkt van de individuele ambtenaar is de kans op 

een toekomstige straf nihil. Dit leidt ertoe dat de individuele ambtenaar zijn autonomie 

pay-off-matrix Afdelingshoofd 2 

Afdelingshoofd 1 

strategie 

individueel 

(geen document-

managementsysteem) 

coöperatief 

(document-

managementsysteem) 

coöperatief 

(document-

managementsysteem) 

z-a , z* z-a , z-a 

individueel 

(geen document-

managementsysteem) 

z*, z* z*, z-a 
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niet wil opgeven. Uiteraard komt het documentmanagementsysteem met de bijbehorende 

toekomstige beloning (plt) in de vorm van een efficiëntere informatievoorziening er dan 

ook niet. Dit leidt tot het Nash-evenwicht ‘individueel’, ‘individueel’. 

De dominante strategie voor de afdelingen is behoud van autonomie, en het Nash-

evenwicht is ‘individueel, individueel’. Ook nu zien we dat men vooraf naar elkaar 

uitspreekt te gaan samenwerken aan een gezamenlijke administratie, maar dat het er 

uiteindelijk niet van komt. Het vertrouwensdilemma ligt pregnant op tafel. Aangezien het 

hoofd documentaire informatievoorziening geen doorzettingsmacht heeft en niet kan 

straffen ontstaat er een non-interventiecultuur. Iedereen zégt dat er één documentair 

informatiesysteem moet komen, maar niemand trekt eraan en mensen zullen elkaar hier 

ook niet op aanspreken. Als de ondernemingsraad zich dan ook nog op grond van artikel 

25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) uitspreekt tegen dit project met 

argumenten als ‘te weinig draagvlak’ en ‘technisch onvoldoende uitontwikkeld’, komt het 

documentair informatiesysteem (het aspectsysteem) er niet. 

Hierdoor kunnen de prestaties niet echt worden gemeten en blijft er een situatie bestaan 

waarin niemand de baas is. Wat rest is een organisatie waarbij elke afzonderlijke afdeling 

zijn eigen administratiemethodes ontwikkelt met de bijbehorende afwijkende applicaties. 

De afdelingen zijn ‘decoupled’ (Aardema en Homan, 2010). 

 

7.3.1 De registratie van de input is gebrekkig 
Een eerste probleem dat voortkomt uit een gebrekkig registratiesysteem is de ‘intake’ van 

gegevens. Een groot probleem bij de overheid is de beantwoording van mail en post. Om 

dit probleem te ondervangen is in veel gemeentehuizen al besloten om de burger die een 

brief heeft gestuurd een ontvangstbevestiging te sturen. Dit laat onverlet dat veel post en 

mails te laat of zelfs helemaal niet worden beantwoord.  

Als een e-mail naar een ambtenaar wordt verzonden en de ambtenaar kan zelf bepalen 

hoe en of hij deze mail gaat beantwoorden, is er per definitie sprake van een conflict 

tussen eigenbelang en collectief belang. Als de e-mails niet op naam van de ambtenaar in 

een aspectsysteem geregistreerd worden, is de kans reëel dat er e-mails verdwijnen. Als 

de mail wel op naam in een aspectsysteem wordt geboekt, maar de ambtenaar heeft de 

vrijheid deze naar een andere afdeling over te boeken, dan heeft hij een ander mede 

verantwoordelijk gemaakt voor de afwerking en kan hij vervolgens niet meer individueel 

verantwoordelijk worden gehouden voor de afwerking van deze mail. Het collectieve 

belang en het daarbij gewenste gedrag komt bij de ‘intake’ van gegevens in beide 

situaties lang niet altijd overeen met het individuele belang. Hierdoor kan het voorkomen 

dat het werkelijke individuele gedrag afwijkt van het gedrag dat door de organisatie (het 

collectief) wordt gewenst. Dit zien we terug bij aanvragen van bijvoorbeeld 

vergunningen. Om een vergunning te krijgen moet een burger een groot aantal gegevens 

indienen. Als de ambtenaar die de gegevens in ontvangst moet nemen ook de ambtenaar 

is die de toets moet uitvoeren, is de kans aanwezig dat hij de gegevens als incorrect 

beoordeelt. Door te melden dat er bepaalde gegevens ontbreken, kan de ambtenaar de 

aanvraag teruggeven. Doordat de intake niet centraal geregistreerd wordt, waardoor het 

gedrag van de ambtenaar getoetst zou kunnen worden, kan hij zelf aan de knoppen van de 

intake draaien en hierdoor zelf zijn werkdruk reguleren. 

3. Door gebrekkige registratiesystemen kunnen de input en dus de individuele 
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taaklasten niet worden uitgelezen 

Dit gebrek leidt tot het volgende probleem: 

 

7.3.2 De registratie van de interne gegevensverwerking (throughput) is 

gebrekkig 
Ook bij de interne gegevensverwerking zien we problemen ontstaan die voortkomen uit 

het vertrouwensdilemma. Een beleidsambtenaar schrijft een stuk voor het college en 

heeft een aanvullend advies nodig van bijvoorbeeld de afdeling financiën. Als niet 

duidelijk is wie het stuk bij de afdeling behandelt en de registratie van de gegevens is 

onvoldoende gewaarborgd, is de kans groot dat een ambtenaar van de afdeling financiën 

het originele stuk verandert. Vervolgens herkennen de oorspronkelijke auteurs zich niet in 

het aangepaste stuk op grond waarvan het collegebesluit is genomen en willen dit niet 

uitvoeren. Het gevolg van dit vertrouwensdilemma is dat veel beleidsambtenaren hun 

originele stuk in ordners in hun eigen kast bewaren. Ook hier blijkt: 

4. Door gebrekkige registratiesystemen kunnen de individuele prestaties niet worden 

uitgelezen. 

Gegevensverwerking is een wezenlijk onderdeel van het productieproces van de overheid 

en registratie van de gegevensverwerking is van essentieel belang voor het meten van 

prestaties. Grote zelfstandigheid en autonomie van ambtenaren zijn dus niet altijd goed 

en de verwerking van gegevens moet altijd onder toezicht staan. 

 

7.4 Individuele outputs kunnen niet worden gemeten  
Wil het gekozen gezag ‘in control’ komen moet het de gegevensverwerking van de 

organisatie kunnen meten. Om dit te kunnen doen moet de productie van elke 

afzonderlijke ambtenaar meetbaar zijn. Met andere woorden, om tot een betrouwbare en 

integere organisatie te komen, die ‘in control’ is, moet de productie meetbaar zijn. Er 

wordt dan gewerkt conform de geldende wet- en regelgeving en de interne regels en de 

individuele ambtenaar moet zijn ‘compliance’
49

 op orde hebben. Dat wil zeggen dat hij 

de collectieve afspaken en (wettelijke) regels kent en daarnaar handelt. Indien hij dat niet 

doet moet hij ter verantwoording kunnen worden geroepen (desnoods publiekelijk).  

Daarom wordt er vaak getracht te sturen op ‘hard controls’. Met ‘hard controls’ beoogt 

men met behulp van formele procedures de productie te meten. ‘Hard controls’ zijn 

formele normen die vastliggen in documenten (Drechsler, Halff, Huisman en Post, 2012) 

waarin zaken als procedures, functiescheidingen, planning en control cyclus, mandaat, 

delegatie en bevoegdheden worden geregeld (De Heus en Stremmelaar, 2000). Met ‘hard 

controls’ worden dus de formele afspraken gemeten en gecontroleerd.  

De ‘hard controls’ worden vaak gezien als meetbare afspraken en normen waarvan 

achteraf wordt gemeten of deze nagekomen zijn. ‘Hard controls’ zijn dus 

feedbacksystemen. Het meten van prestaties is veelal objectief mogelijk omdat de 

collectieve afspraken voorschriften zijn en daarmee ‘hard’ zijn (De Heus en Stremmelaar, 

                                              
49

  Compliance is een term uit het bank- en verzekeringswezen en wordt gedefinieerd als het werken 

volgens de normen en regels die een organisatie zelf heeft opgesteld alsmede het naleven van wet- en 

regelgeving. 
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2000). Maatregelen die meteen tot zichtbaar ander gedrag leiden worden als vaak ‘hard’ 

getypeerd en zijn dus goed toetsbaar. Daarom worden ‘hard controls’ result/action 

controls of output controls genoemd. ‘Hard controls’ leiden tot afspraken en spelregels 

over normen en bij normafwijkingen tot formele (straf) maatregelen vanuit het regel-

systeem (Vink en Kaptein, 2008). ‘Hard controls’ werken met strafmaatregelen; via 

negatieve feedback wordt gewenst gedrag afgedwongen (Kaptein en Wallage, 2010).  

We hebben in hoofdstuk 4 gezien dat feedbacksystemen moeten leiden tot cybernetische 

evenwichten maar dat mensen anders handelen. Mensen doen immers aan feedforward 

wat tot Nash-evenwichten leidt. Zoals we inmiddels weten zullen de leden van de 

organisatie zich houden aan de regels als er bij overtreding een straf volgt. Zij zullen 

immers de strategie ‘mijden van straf’ kiezen.  We weten inmiddels echter ook dat er 

andere manieren van het mijden van straf zijn dan het collectief belang volgen. Een heel 

belangrijke is het niet doorgeven van informatie of het inbrengen van niet-verifieerbare 

informatie. Doordat de aspectsystemen (die bijvoorbeeld input en throughput meten) niet 

goed ontwikkeld zijn, is dit goed mogelijk. Bij gebrek aan dergelijke systemen is het 

mogelijk om de ‘echte’ informatie achter te houden of niet kenbaar te maken. Tenslotte 

zien we dat als informatie over ambtelijk falen naar buiten komt dit niet tot straf leidt. 

Daarom wordt er bij het verdelen van taken en het opstellen van interne procedures en 

functiebeschrijvingen vaak in het midden gelaten wie er verantwoordelijk is en wat de 

(persoonlijke) consequenties zijn als iets niet goed gaat. Dit alles maakt dat de ambtenaar 

uitermate moeilijk ter verantwoording kan worden geroepen. Doordat bijna niemand 

zonder zwaarwegende redenen ter verantwoording kan worden geroepen vertoont men 

steeds meer individueel gedrag. Door dit gezamenlijke individuele gedrag wordt het 

collectieve organisatiegedrag ondermijnd. Er komt dus geen cybernetisch evenwicht tot 

stand maar een Nash-evenwicht. Dit Nash-evenwicht ontstaat doordat de individuele 

ambtenaar zijn autonomie en zijn inkomen niet graag opgeeft.  

Als er geen informatie bij de heerser komt, kan hij ook niet straffen. Het tweede Nash-

evenwicht ontstaat dus als gevolg van de strategie ‘mijden van straf’ en het organisatie- 

gedrag wijkt af van de collectieve doelen. Mede door de strategie ‘mijden van straf’ en 

het achterhouden van kennis en informatie bestaat er momenteel geen methode om de 

prestaties van een individuele ambtenaar op objectieve gronden te meten.  

Dit probleem speelt in meerdere organisaties, vandaar dat er in steeds meer organisaties 

aandacht komt voor de zogenoemde ‘soft controls’ (Aardema en Puts, 2008). De aandacht 

voor ‘soft controls’ is ontstaan door een aantal boekhoudschandalen aan het begin van 

deze eeuw. ‘Soft controls’ worden binnen de accountancy gezien als de veroorzaker van 

de ‘informele organisatie’ en geven een verklaring voor onrechtmatig gedrag binnen 

organisaties (Kaptein en Vink 2008). Daarom komt er, vooral binnen de 

accountancywereld, een discussie op gang over ‘soft controls’ en wat deze precies zijn. 

Op zich is dit ook niet vreemd want soft controls zeggen iets over de cultuur van een 

organisatie en die wordt momenteel nog niet goed begrepen (vandaar dat ze ‘soft 

controls’ worden genoemd).  

 

De definitie van soft controls 

Controls zijn beheersmaatregelen met het oog op het beïnvloeden van gedrag (Anthony, 

1965). Er is in dit verband een onderscheid te maken tussen hard controls en soft 

controls. Roth (1997) heeft, voor zover kan worden nagegaan, dit onderscheid 
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geïntroduceerd. Soft controls zijn volgens Roth ontastbaar. Hard controls zijn 

daarentegen tastbaar. De Heus en Stremmelaar (2000) maken eveneens een onderscheid 

tussen hard en soft controls. Hard en soft controls verschillen naar de invloed die zij 

hebben. Volgens hen gaan soft controls dieper en beïnvloeden zij de overtuiging of 

zelfs de persoonlijkheid van mensen, terwijl hard controls meer zijn gericht op het 

gedrag en de vaardigheden. 

Van den Nieuwelaar (2007) baseert zijn definitie ook op de invloed van de maatregel. 

Kenmerkend voor soft controls is volgens hem dat zij invloed uitoefenen op het 

individuele of collectieve bewustzijn van management en medewerkers. Leijtens 

(2001) rekent de opzet en het bestaan van maatregelen, het zogenaamde technische 

systeem van organisaties (het dode deel, het organisatieontwerp), tot de hard controls. 

Het zogenaamde sociale systeem (de menselijke factor, het levende deel van de 

organisatie) rekent hij tot de soft controls. Het typerende van soft controls is onzes 

inziens niet gelegen in de soort invloed die de beheersmaatregel heeft, maar in de aard 

van de maatregel. In beginsel kan iedere maatregel invloed uitoefenen op het 

bewustzijn, de overtuiging of de persoonlijkheid van betrokkenen. Daarnaast is een 

dergelijke definitie ook onwerkbaar omdat het aannemelijk is dat beheersmaatregelen 

een verschillende uitwerking hebben op verschillende personen. Het onderscheid 

tussen hard en soft controls kan volgens ons evenmin worden gemaakt op de 

karakteristiek technisch versus sociaal systeem. Het uitvoeren van formeel vastgestelde 

beheersmaatregelen door medewerkers, de werking van hard controls, zou in dat geval 

worden gerekend tot de soft controls. Hard controls beperken zich derhalve niet tot dat 

wat op papier staat. Evenmin zijn soft controls per definitie ontastbaar. De 

betrokkenheid van de leiding kan door middel van informele schriftelijke uitingen, 

zoals via krabbels in de kantlijn van documenten, tastbaar worden gemaakt. 

Onderscheidend is onzes inziens dat soft controls informele beheersmaatregelen zijn, 

terwijl hard controls formele maatregelen zijn. Een expliciete gedragscode is een hard 

control omdat het een formeel document betreft. De impliciete gedragscode, de 

gedragsnormen die volgens betrokkenen echt gelden, is dan echter een soft control. 

Soft controls zijn de gedeelde percepties en ervaringen inzake de cultuur en het klimaat 

binnen de organisatie. Hard controls zijn de expliciet vastgestelde en vastgelegde 

maatregelen binnen de organisatie, inclusief de uitvoering daarvan. Kortom, soft 

controls definiëren we als de informele beheersmaatregelen binnen een organisatie die 

van invloed zijn op het gedrag van betrokkenen (Vink en Kaptein, 2008, p. 257). 

Kaptein en Vink beschouwen ‘soft controls’ als gedeelde percepties en ervaringen binnen 

een organisatiecultuur. Binnen de accountancy en in de literatuur zijn diverse benamingen 

voor ‘soft controls’ in omloop,  zoals personnel/ cultural controls, belief systems, 

behavior controls en social controls (Annfinance, geen datum). Om ‘in control’ van de 

cultuur te komen tracht men de onduidelijkheden te bestrijden. In een poging hiertoe 

hebben Vink en Kaptein in 2008 de volgende criteria opgesteld: 

“1. Helderheid 

 Is voor bestuurders en medewerkers voldoende duidelijk wanneer er sprake is van 

(on)rechtmatig handelen? Een handboek met de regels en richtlijnen is een belangrijk 

instrument om helderheid te verschaffen (hard control), maar het gaat erom of 

bestuurders en medewerkers voldoende helderheid ervaren over wat rechtmatig en 
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onrechtmatig handelen in hun praktijk is. Een handboek dat niet wordt gebruikt of 

multi-interpretabele informatie bevat, verschaft uiteindelijk niet de benodigde 

helderheid. Tegelijkertijd kan een handboek afwezig zijn terwijl het voor betrokkenen 

toch duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. 

2. Voorbeeldgedrag 

 Geven de rolmodellen in de organisatie het goede voorbeeld met betrekking tot 

(on)rechtmatig gedrag? Als de organisatie wel duidelijk heeft gemaakt welk gedrag 

wordt verwacht, maar als de leiding als rolmodel voor medewerkers gedrag vertoont 

dat daar haaks op staat, dan worden er inconsistente gedragsnormen 

gecommuniceerd. Rolmodellen zijn immers een belangrijke bron van gewenst en 

ongewenst gedrag. 

3. Uitvoerbaarheid  

 Ervaren bestuurders en medewerkers voldoende ruimte om rechtmatig te handelen? 

Bestuurders en medewerkers moeten door de organisatie in staat worden gesteld om 

in overeenstemming met de gestelde gedragsnormen te kunnen handelen: beschikken 

zij bijvoorbeeld over voldoende tijd, middelen en kennis? Zonder ruimte tot 

verantwoord gedrag kunnen zij ook niet verantwoordelijk worden gehouden. 

4. Betrokkenheid  

 Zijn bestuurders en medewerkers voldoende gemotiveerd om rechtmatig te handelen? 

De mate waarin bestuurders en medewerkers zich verbonden voelen met het 

vigerende beleid is van invloed op hun gedrag. Betrokkenheid vergroot naleving, 

betrokkenloosheid vergroot non-compliant gedrag. 

5. Transparantie 

 Hebben bestuurders en medewerkers voldoende zicht op elkaars onrechtmatig gedrag 

indien dit zich voordoet? Gepercipieerde transparantie werpt haar spreekwoordelijke 

schaduw vooruit. De ervaren detectiekans is van invloed op (on)rechtmatig gedrag. 

6. Bespreekbaarheid. 

 Zijn dilemma’s voor bestuurders en medewerkers voldoende bespreekbaar en zijn 

betrokkenen ook aanspreekbaar op hun gedrag? Juist omdat er zich binnen een 

organisatie grijze gebieden voordoen, dienen bestuurders en medewerkers dilemma’s 

te kunnen bespreken. Eveneens is het wenselijk dat personen op vermeend 

onrechtmatig gedrag worden aangesproken. 

7. Handhaving.  

 Worden overtreders bestraft, mensen gewaardeerd op gewenst gedrag en wordt er 

geleerd van fouten en overtredingen? De organisatie moet bereid zijn om 

onrechtmatig handelen te bestraffen. Sancties beïnvloeden het gedrag en zorgen ook 

voor de bevestiging van de norm. Eveneens is het van belang dat de organisatie leert, 

zodat de kans op herhaling van onrechtmatig gedrag vermindert” (Vink en Kaptein, 

2008, p. 258). 

Kaptein en Vink zoeken de oplossing om meer ‘in control’ te komen in een cultuur- 

benadering, die transparant zou moeten zijn. In onze benadering gaat het ook om cultuur, 

maar wordt het begrip cultuur speltheoretisch benaderd en krijgt het een reductionistische 

grondslag. Wij beschouwen cultuur als een stelsel van Nash-evenwichten en als het gaat 

om werkelijke sturing binnen organisaties zien wij dat de Nash-evenwichten 

‘geëngineerd’ moeten worden. Hoe dat moet in de ‘soft controls’ benadering is onbekend 

(S. Ten Have, S. Haverhals & W.D. Ten Have, 2013). 
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Cultuur zegt iets over de manier waarop mensen in diverse sociale situaties met elkaar 

omgaan en in elke sociale situatie waarin het vertrouwensdilemma een rol speelt, is er 

een Nash-evenwicht. In het vertrouwensdilemma dicteert het Nash-evenwicht dat elk 

individu min of meer hetzelfde strategisch gedrag gaat vertonen. In de sociale situatie van 

een onderhandeling liet het onderzoek van Anderson zien dat 93% van de spelers jokt en 

de conventie (het Nash-evenwicht) bepaalt dat iedereen in zo’n situatie dat van elkaar 

accepteert. Niemand vindt dat hier niet-integer gehandeld wordt! Het Nash-evenwicht 

maakt dan dat men de feiten gaat verdraaien, zich ‘niet competent verklaart’, zich gaat 

verschuilen achter het bevoegd gezag, zich beroept op Wet en regelgeving of een ander 

alibi zal vinden om de eigen autonomie en opgebouwde rechten niet op te geven 

(Anderson, 2008). Iedereen vertoont hetzelfde gedrag en men zal elkaar alleen 

aanspreken op gedrag dat hiervan afwijkt. De conventie is dat men zich niet met een 

ander bemoeit en deze conventie wordt door iedereen gedragen. Dit is het Nash-

evenwicht. Degene die zich wel met ‘andermans zaken’ bemoeit wordt (soms 

hardhandig) terecht gewezen. Dit leidt tot non-interventie gedrag en dit wordt in alle 

ambtelijke organisaties waargenomen (zie o.a. Aardema en Homan, 2010; Korsten, geen 

datum). Non-interventiegedrag is de norm en is een groot weerbarstig probleem bij 

bureaucratische organisaties! Misstanden worden ‘onder de pet gehouden’ en 

klokkenluiders worden ‘aangepakt’. 

Als we terug gaan naar het onderzoek van Anderson zien we dat bijna iedereen tijdens 

een onderhandeling de waarheid geweld aandoet. Hoewel bijna iedereen normatief gezien 

‘een verkeerde’ strategie speelt
50

, wordt dit als zodanig niet gezien! Aangezien iedereen 

dezelfde strategie kiest, ziet niemand het kwaad ervan in. ‘Logisch’ zegt men dan tegen 

elkaar, ‘doet toch iedereen.’ Dit is dus de cultuur! In dergelijke amorfe organisaties 

waarin iedereen min of meer zijn eigen ding kan doen kan eigenlijk niet meer gesproken 

worden over disfunctioneren van individuele ambtenaren. Disfunctionerern ten opzichte 

van wat? Disfunctioneren zegt namelijk iets over goed functioneren. Zoals we al zagen, 

wordt goed of slecht bepaald door een conventie en in een conventie gedragen mensen 

zich conform het Nash-evenwicht van het spel (de sociale situatie) (zie ook Gauthier, 

1986). In hoofdstuk 3 zagen we dat dit geldt voor de sociale groep waarin men zich 

bevindt. Men functioneert goed als men zich in een bepaalde sociale situatie en in een 

bepaalde groep conformeert aan het Nash-evenwicht en slecht als men niet conform het 

Nash-evenwicht handelt.  

Het Nash-evenwicht bepaalt de (collectieve) norm van goed en kwaad van de organisatie. 

Sterker nog: als iemand meldt dat dit leugenachtig gedrag eigenlijk niet kan, zal hij door 

de groep sociaal gestraft worden (‘tit-for-tat’). In eerdere analyses toonden we echter aan 

dat een Nash-evenwicht helemaal niet in het belang van de samenleving hoeft te zijn. Het 

collectieve gedrag op microniveau kan dus behoorlijk afwijken van het gewenste gedrag 

op macroniveau. 

Ons inziens leiden ‘soft controls’ dan ook niet per definitie naar ‘goede’ Nash-

evenwichten. ‘Verkeerde’ Nash-evenwichten komen voort uit het gegeven dat de leden 

van de organisatie informatie achterhouden.
51

 Hierdoor ontstaat er een ‘gebrek aan 

objectieve normen’ en dit gebrek wordt door de leden van de organisatie (veelal bewust) 

in stand gehouden.  

                                              
50

 Niet integer vanuit het gezichtpunt van de samenleving. Zie hoofdstuk 3. 
51

 Het onderzoek van Anderson toonde dit empirisch aan. 
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De normen waar medewerkers aan moeten voldoen zijn de Nash-evenwichten van de 

organisatie en dit zijn niet per definitie de verlangde normen die de samenleving stelt.
52

 

De inzet van ‘soft controls’ heeft in een dergelijke situatie dan ook niet zo veel zin. 

Binnen ambtelijke organisaties blijkt het werken met ‘soft controls’ een haast 

onmogelijke opgave omdat de meesten zich aan de conventies van non-interventie gedrag 

houden. Voor het gekozen gezag blijft de organisatie een ‘black box’. Daarom is het 

noodzakelijk om uit ’harde’ aspectsystemen gegevens over het gedrag van individuele 

ambtenaren te kunnen genereren. Uit deze gegevens kunnen de prestaties van de 

individuele ambtenaar gelezen worden. Aan prestaties kunnen per aspect ‘harde, 

objectieve’ prestatienormen worden gekoppeld. Uit een meting blijkt dan of een norm 

overschreden is. Dergelijke meetsystemen ontbreken veelal. 

5. Er is geen goed meetsysteem waarmee individuele prestaties (output) kunnen 

worden gemeten. 

Door gebrekkige meetsystemen zien we dat de sturing op de organisatie ook gebrekkig is. 

 

7.5 Een gebrekkig regelsysteem: geen functioneringsgesprekken 
In de vorige paragrafen is de toename van functiebeschrijvingen aan bod gekomen. 

Hierdoor wordt het voor iedereen in de organisatie zó onduidelijk wat iemand nu precies 

doet dat de leiding deze tendens probeert te stoppen door generieke functiebeschrijvingen 

te introduceren. Een groot nadeel van generiek beschreven functies is dat functie-

beschrijvingen zó algemeen worden dat een functionaris helemaal niet meer op een 

individuele prestatie kan worden aangesproken. Mede door het ontbreken van specifieke 

functiekenmerken wordt het aanspreken van de functionaris op de uitvoering van zijn 

taken, zoals die beschreven staan in zijn functiebeschrijving, en het beoordelen van zijn 

functioneren een lastige zaak. Vandaar dat toevlucht wordt gezocht in vage, veelal niet 

objectief te toetsen begrippen als competenties en persoonlijkheidskenmerken. Mede 

hierdoor worden functioneringsgesprekken als erg subjectief ervaren. Door deze alom 

ervaren subjectiviteit zal een slechte beoordeling uiteraard tot spanningen tussen de 

medewerker en zijn afdelingshoofd leiden. Mede door de harde rechtspositie van de 

ambtenaar kan een stevig gesprek met de medewerker eerder negatieve gevolgen voor het 

afdelingshoofd hebben dan voordelen. Zowel medewerkers als afdelingshoofd hebben 

hier stress van, omdat correctiegesprekken niet automatisch leiden tot betere prestaties op 

de afdeling, maar eerder tot spanning. Bovendien betekent een functioneringsgesprek dat 

de ambtenaar een deel van zijn autonomie moet opgeven wat, zoals we eerder zagen, ook 

geen Nash-evenwicht is. Het afdelingshoofd heeft er ook geen echt belang bij dat het 

gesprek gevoerd wordt. In het geval dat alles goed gaat kosten alle gesprekken die hij met 

zijn medewerkers moet voeren hem een hoop tijd en schiet hij er niets mee op. En in het 

geval dat het slecht gaat, wordt de individuele ambtenaar rechtspositioneel beschermd en 

leiden gesprekken tot spanningen en meer tijdsverlies. De leidinggevende kan dan beter 

zeggen dat de hoeveelheid werk op zijn afdeling zo groot is geworden dat hij een claim 

moet leggen op meer ambtelijke capaciteit. In dat geval heeft hij dus ook geen behoefte 

aan een functioneringsgesprek met zijn ondergeschikte. Dit effect wordt nog versterkt 

                                              
52

 Bij een HRM-instrument als 360
o
-feedback meet men slechts of men zich aan het Nash-evenwicht 

houdt.  
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doordat het in de Nederlandse ambtelijke organisaties gebruikelijk is dat op grond van 

CAO-afspraken het salaris van de ambtenaar jaarlijks automatisch met één periodiek 

wordt verhoogd. Deze automatische periodiek gaat alleen niet door als er een slechte 

beoordeling plaatsvindt. In dat geval kan de periodiek worden geweigerd.  

Elk individu heeft er dus een individueel belang bij om geen functioneringsgesprek te 

hebben. Hoewel de politieke bazen het graag anders zien, komen de gesprekken er in veel 

gevallen niet. Ondanks het feit dat iedereen uitspreekt dat functioneringsgesprekken 

nodig zijn en ondanks het feit dat het de effectiviteit en efficiency van de organisatie ten 

goede zou komen als iedereen deze zou hebben, kiest men voor het eigenbelang. Ook dit 

Nash-evenwicht kan gemoduleerd worden. 

Figuur 7.7. De persoonlijke beslissingsmatrix voeren functioneringsgesprek. 

 

De medewerker heeft geen behoefte aan een gesprek omdat hij dan zijn periodiek kan 

mislopen en autonomie verliest. Het wel doorgaan van het gesprek levert hem geen winst 

op en is voor hem hooguit neutraal. Het niet doorgaan van het gesprek levert hem 

automatisch een periodiek op. Bovendien moet hij, als hij een functioneringsgesprek 

heeft, een deel van zijn autonomie opgeven. Het niet doorgaan van het 

functioneringsgesprek levert hem meer op dan het wel door laten gaan. Als we naar het 

afdelingshoofd kijken zien we een zelfde mechanisme. Als het functioneringsgesprek 

doorgaat, kost hem dat tijd. Als de medewerker goed functioneert, vindt het 

afdelingshoofd het zonde van de tijd om er aandacht aan te besteden. Als de medewerker 

niet goed functioneert, zal het afdelingshoofd vanwege de rechtspositie van de ambtenaar 

en de vele malen meer tijd en moeite die hij dan in deze ambtenaar moet steken, opteren 

voor een extra ambtenaar erbij (zie tragedy of the commons) in plaats van dat hij dat 

functioneringsgesprek houdt. 

Het niet houden van het functioneringsgesprek is dus voor alle leden van de organisatie 

de dominante strategie. Collectief is men het met elkaar eens dat ‘het zo niet opschiet’. 

Wederom domineert het Nash-evenwicht van het vertrouwensdilemma in de persoonlijke 

beslissingen waardoor functioneringsgesprekken niet van de grond komen. We 

beschouwen het niet houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken bij de 

overheid als een weerbarstig probleem omdat dit de productiviteitsmeting van 

overheidsorganisaties in de weg staat. Door gebrek aan individuele functionerings-

gesprekken kan er over de wettelijke taken slechts in beperkte mate verantwoording 

worden afgelegd.  

voeren van een 

functioneringsgesprek 

doel geen autonomie en 

financieel verlies 

Ambtenaar 2 

Ambtenaar 1 

strategie 
Individueel 

(geen f-gesprek) 

collectief 

(f-gesprek) 

Collectieftief 

(f-gesprek) 
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Individueel 

(geen f-gesprek) 
z*, z* z*, z-a 
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6. Door een gebrekkig regelsysteem kan er slechts in beperkte mate centraal gestuurd 

worden. 

Het CAOP, Korsten, Aardema en vele andere onderzoekers concluderen keer op keer dat 

het meten van prestaties bij de overheid een groot probleem is. Eigenlijk kunnen we 

stellen dat er in het algemeen geen noemenswaardige structurele prestatiemetingen 

plaatsvinden bij de overheid. Door onduidelijkheid over de taken, de veelvoud aan 

functiebeschrijvingen en het uitblijven van functioneringsgesprekken is dit ook niet 

vreemd. Deze weerbarstige problemen zijn een rechtstreeks gevolg van het vertrouwens-

dilemma en in het vorige hoofdstuk ontdekten we al de mechanismen waarom men 

informatie achterhoudt of verdraait. Alle participanten hebben hier een individueel belang 

bij! Dit leidt echter tot nog meer weerbarstige problemen. 

7.6 Nog meer weerbarstige problemen 
Weerbarstige problemen zijn dus instabiele coördinatiespellen. De gemaakte afspraken 

zijn dus instabiel! 

Door gebrek aan informatie en kennis bij de politieke bazen is de vierde macht een 

oncontroleerbare werkelijkheid geworden: een eigenstandige grootheid die prima zonder 

bestuurders af kan. De individuele ambtenaar is werknemer, productiemedewerker, meet- 

en regelsysteem in één geworden. De ambtenaar is de persoonlijke unie van belangen 

geworden. In deze mengelmoes van belangen is de werknemer (die ook ambtenaar is) 

verwikkeld in een strijd over de kennis en informatie met de ambtenaar (die ook 

werknemer is). In deze strijd wint het eigenbelang van de werknemer het van het 

collectief belang van de ambtenaar waardoor integriteit en collectieve belangen steeds 

meer onder druk komen te staan. Zo zagen we in het vorige hoofdstuk al dat in Nederland 

een netwerk is ontstaan van beleidsambtenaren die voor een groot deel autonoom zijn en, 

hoewel ze de jure onder een politiek orgaan (onder)handelen, (onder)handelen ze feitelijk 

losgekoppeld van dat politiek orgaan. Dit is met name te zien bij de vele organen die 

onder het verlengd lokaal bestuur vallen (ZBO’s). De ambtenaar is steeds meer 

‘vrijgevochten’ (decoupled) en is niet meer te controleren. In deze hoedanigheid gaat hij 

steeds meer politiek handelen, zonder dat hij verantwoordelijkheid draagt.  

 

7.6.1 Diffuus leiderschap: losgeslagen ambtelijke organisaties 
Omdat de functie van de ambtenaar niet nauwgezet beschreven is, is de productie (de 

verwerking van gegevens) van de ambtenaar moeilijk te meten en te controleren. Hij kan 

moeilijk worden aangesproken op vooraf bepaalde prestaties. Op deze wijze blijven 

ambtenaren ‘hun eigen ding doen’. In hoofdstuk 4 en 5 is al aangetoond dat dit leidt tot 

de ‘the tragedy of the commons’ en dat bureaucratische organisaties als gevolg hiervan 

‘te ruim in hun jas zitten’. Hierdoor zijn de budgetten voor beleid, maar ook het budget 

voor personeel te ruim bemeten. De Wet van Parkinson (Parkinson, 1958) dicteert echter 

dat de beschikbare tijd wordt opgemaakt en in een cultuur waarin men niet echt wordt 

aangesproken op de arbeidsprestatie is een van de methodes om dat te doen ‘overleggen’. 

Samenwerken is immers goed en om te kunnen samenwerken is overleg nodig, derhalve 

is het goed om ‘in overleg te zitten’. Deze strategie is bovendien een uitstekend middel 

om zichzelf ‘niet competent te verklaren’ in het geval je voor iets ter verantwoording 

wordt geroepen. Door te stellen dat er geen tijd is en men in overleg zit, wordt immers 

aangetoond dat men aan het (samen)werken is. Hierdoor is er altijd tijd te kort en 
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werkdruk is dan ook een van de meest gehoorde klachten uit ambtelijke organisaties. 

Door de heersende overlegcultuur waarbij in steeds wisselende verbanden (coalities) 

onderhandeld wordt, krijgt de leiding geen vat op het individualistisch gedrag van de 

ambtenaar. In hoofdstuk 3 is stilgestaan bij het groepsgedrag van individuen om 

interventies van de heerser te mijden. Ook Aardema en Homan (2010) maken gewag van 

deze manier van mijden van interventies in de bestuurspraktijk. 

“Bij het bestuderen van (overheids)organisaties kan er onderscheid worden gemaakt 

tussen de binnenkant ervan (‘off stage behavior') en de buitenkant (‘on stage behavior') 

(…). In een groot deel van de publicaties over (overheids)organisaties gaat het vooral 

over die buitenkant, over het officiële verhaal, over managen, sturen, controle, visies 

en beheersing, SMART gemaakte doelstellingen, enzovoort. De feitelijke impact van 

deze buitenkant verloopt echter via betekenisgevende interactieprocessen aan de 'off 

stage’ binnenkant van de organisatie (…). De baas roept (on stage): 'We gaan volgend 

jaar POP-gesprekken invoeren.' Off stage is de reactie: 'De soep wordt vast niet zo heet 

gegeten.' De werkelijke betekenis die veranderplannen voor de mensen hebben, is dus 

niet het resultaat van het goed multimediaal verantwoord verzonden 

commu¬nicatieplan. Het is het resultaat van de betekenis die men er in dagelijkse 

informele interactie aan geeft Er is daarom pas sprake van organisatieverandering als 

er in die binnenkant beweging is en er andere (min of meer gedeelde) betekenissen 

ontstaan. Anders gezegd: pas als de zogeheten 'betekeniswolken' veranderen, dus hoe 

men er informeel 'in den brede' over denkt, pas dan verandert er écht iets. Hoe een 

organisatie werkelijk op een formeel verandertraject (en zeker een cultuurtraject) 

reageert, is het resultaat van de continue dagelijkse interacties die mensen in informele 

netwerken met elkaar hebben (…). Daarbij praat niet iedereen met iedereen. veeleer is 

er sprake van 'petrischaaltjes', naar analogie van de glazen laboratoriumschaaltjes (…). 

Petrischaaltjes zijn kleine, informele communities: netwerkjes van mensen die elkaar 

vertrouwen, die elkaar opzoeken zodra er iets aan de hand is, zoals de dreiging van een 

reorganisatie of een nieuwe baas. 'Heb je al gehoord dat ...?' Petrischaaltjes kunnen 

samenvallen met afdelingen of teams, maar dat hoeft niet. Daarbij gaat het ook om de 

informele interactie via telefoontjes, e-mails, sms-jes, het gesprek in de rokershoek, de 

bar, vaste groepjes tijdens de lunch” (Aardema en Homan, 2010, p. 207). 

Met het beeld van de petrischaaltjes laten Aardema en Homan zien dat mensen zich 

telkens weer in een andere samenstelling verzetten tegen een leider. Verzet in collectief 

verband manifesteert zich in diverse informele overlegsituaties en is dus een manier van 

een ‘individuele strategie’ die direct terug te brengen is tot ‘straf vermijden’. 

Kliekvorming  heeft voor elk individu als doel om geen autonomie te verliezen en deze 

strategie kan als een verkapte vorm van ‘een individuele strategie’ worden aangemerkt 

(Gauthier, 1986). De achterliggende mechanismen zijn in het voorgaande hoofdstuk 

beschreven. Het resultaat is dat de inefficiëntie van ‘the tragedy of the commons’ in stand 

wordt gehouden. Aardema en Homan beschrijven dit als volgt: 

“Kortom, de paradox is dat de norm van meer perfectie en samenwerking juist een 

eilandencultuur met angst- en non-interventiegedrag in de hand lijkt te werken. Om te 

overleven werkt iedereen ogenschijnlijk loyaal mee, maar stilletjes verbergt men dat 

men er ten diepste anders over denkt en dat men zelf niet zo perfect is als het 

ideaalbeeld voorschrijft. Er ontstaan organisaties waar alles nog maar heel losjes met 

elkaar samenhangt. Ze zijn 'loosely coupled' (…), mogelijk zelfs `decoupled' (…) of 
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juist contra reagerend: de 'georganiseerde hypocrisie' (…). Een beeld dat met name in 

onze grotere overheidsorganisaties alleszins herkenbaar is. 'Ja zeggen, nee doen.' Er 

lijkt dikwijls sprake te zijn van subculturen, bijvoorbeeld in de vorm van teams en/of 

bureaus, waarin men tot op zekere hoogte in betrekkelijke vrijheid kan doen en laten 

wat men wil” (Aardema en Homan, 2010). 

 

Doordat men in steeds wisselende samenstelling vergadert is er van echte teamvorming, 

waarbij de tit-for-tat-strategie gespeeld kan worden, geen sprake. Hierdoor blijft het 

vertrouwensdilemma intact en ontstaat er een overlegcultuur en geen werkcultuur. De 

overlegcultuur is het Nash-evenwicht en niemand zal elkaar écht aanspreken wanneer 

gemaakte afspraken worden gebroken. 

7.6.2 Onderhandelen en overleggen: geen productiviteit 
Stel, de leden van een projectteam werken ieder afzonderlijk aan een gezamenlijk project 

en van tijd tot tijd zitten ze in overleg om de resultaten samen te voegen. Aan het eind 

van het project wordt het eindresultaat van het project beoordeeld. Dit eindresultaat is het 

resultaat van een collectieve inzet, maar geen van de leden van de projectgroep is 

individueel verantwoordelijk. Iedereen heeft afzonderlijk de keuze: hard werken of rustig 

aan doen. Men spreekt gezamenlijk af om hard te werken en ieder zal twintig uur per 

week aan het project besteden. Eenmaal terug op de werkplek realiseert ieder voor zich 

dat het gemakkelijker is om minder hard te werken, bijvoorbeeld een uur, en in het 

eerstvolgende overleg de andere leden van de projectgroep te overtuigen van de eigen 

inzet.  

pay-off matrix                     Een ander lid van de projectgroep 

speler 1 

strategie Hard werken overleggen 

Hard werken 20,20 20,1* 

overleggen 1*,20 1*,1* 

Figuur 7.8. Het vertrouwensdilemma ‘overleg’. 

 

Het resultaat van deze rationele afweging is dat niemand zich aan de afspraak van hard 

werken houdt en dat de projectgroep gezamenlijk (bijvoorbeeld) een uur per week  

vergadert, maar niemand echt werkt. Dergelijke projecten lopen enorme vertragingen op 

(Korsten, geen datum). 

Een dergelijk project is door Muskulus in 2007 gemodelleerd en weergegeven in figuur 

7.8. De dominante strategie is overleggen en het Nash-evenwicht is ‘overleggen, 

overleggen’. Wat er gebeurt, is dat men vooraf naar elkaar uitspreekt hard te zullen gaan 

werken maar dat in de praktijk iedereen ‘in overleg zit’. Als vervolgens aan een 

gemiddelde gemeentesecretaris of bestuurder wordt gevraagd hoeveel overleggen er 

eigenlijk binnen de organisatie plaatsvinden, kan deze dat met geen mogelijkheid zeggen. 

Dit terwijl overleg toch een belangrijke productietijd vraagt. Deze overlegcultuur waarin 

iedereen in wisselende samenstelling vergadert, versterkt het individualistisch gedrag en 

zorgt ervoor dat collectieve belangen steeds meer ondergesneeuwd raken. 
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7.6.3 Steeds meer applicaties: het machtsspel 
De gemeente heeft nog geen aspectsysteem in de vorm van een documentmanagement-

systeem. Met zo’n documentmanagementsysteem kunnen alle documenten waar 

ambtenaren aan werken per medewerker worden geregistreerd. Door deze registratie 

wordt de vrijheid van de ambtenaren behoorlijk ingeperkt. Het 

documentmanagementsysteem is immers een aspectsysteem waardoor de werkvoorraad 

van de individuele ambtenaar getoetst kan worden.  

Het volgende scenario doet zich voor. Een afdeling heeft besloten dat er een nieuw 

computerprogramma moet worden aangeschaft om de werkzaamheden beter te kunnen 

uitvoeren. De keuze is op een ‘standalone’ applicatie gevallen. In de standalone 

applicaties staan uiteraard de gegevens van verschillende zaken. Deze zaken staan echter 

niet geregistreerd in een groot centraal documentmanagementsysteem (aspectsysteem) 

waardoor bestuur en management geen integraal overzicht hebben over alle zaken die 

spelen. Als echter alle zaken in één documentmanagementsysteem worden gezet waarbij, 

indien nodig, ‘een uitstap wordt gemaakt (voor bijvoorbeeld een berekening) naar een 

‘vakapplicatie’ en de gegevens van de uitkomst van de berekening in de ‘vakapplicatie’ 

vervolgens weer in het documentmanagementsysteem worden opgenomen, blijven de 

zaken centraal zichtbaar voor bestuur en management. De registratie van zaken in een 

documentmanagementsysteem is daarom cruciaal voor een centrale sturing en de 

gemeentesecretaris en de bestuurders willen daarom dat de documenten van de 

verschillende zaken in een dergelijk aspectsysteem worden gezet. Zij kiezen dus voor een 

extra investering in het aspectsysteem. Bestuur en afdeling kunnen het niet eens worden 

en zijn verdeeld.  

pay-off-matrix bestuur 

ambtenaren 

strategie aspectsysteem applicatie  

aspectsysteem 1*,3* 0,0 

applicatie  0,0 3*,1* 

Figuur 7.9. Het machtsspel ‘applicaties’. 
 

De bestuurders gaan voor het aspectsysteem, terwijl de ambtenaren graag de 

afzonderlijke applicatie willen aanschaffen. In een gezamenlijke vergadering wordt men 

het eens dat er een nieuwe ICT-oplossing moet komen, want doorwerken op handmatige 

wijze is geen oplossing, maar men is het oneens of het de standalone applicatie moet 

worden of een documentmanagementsysteem voor de hele organisatie. Deze situatie is 

gemodelleerd in bovenstaande figuur. 

Als het bestuur voor het aspectsysteem kiest dan is zij zeer gelukkig, maar de ambtenaren 

minder gelukkig omdat zij in hun ogen niet de optimale oplossing voor hun probleem 

krijgen. De opbrengst in de cel linksboven is dan (1, 3). Als ze samen applicatie B kiezen, 

is de afdeling zeer gelukkig en het bestuur minder gelukkig omdat zij in dat geval niet 

hun optimale oplossing krijgen. De opbrengst in de cel rechtsonder is dan (3, 1). Als 

zowel het bestuur als de afdeling voet bij stuk houden eindigt het debat in gekibbel en 

uiteindelijk wordt er niets aangeschaft. De ‘pay-off’ in de cellen linksonder en 

rechtsboven is dan (0, 0). 

De pay-off-matrix laat zien dat er twee Nash-evenwichten zijn, maar beide groepen 
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hebben geen dominante strategie. Als het bestuur kiest voor het aspectsysteem moeten de 

ambtenaren ‘meegaan’ met het bestuur en omgekeerd geldt hetzelfde: als de afdeling 

kiest voor de applicatie moet het bestuur ‘meegaan’ met de ambtenaren. In hoofdstuk 5 

zagen we dat een evenwicht in dominante strategieën altijd een Nash-evenwicht is, maar 

in dit debat zijn de Nash-evenwichten geen evenwichten in dominante strategieën. 

Het bestuur en de ambtenaren kunnen niet tegelijkertijd hun dominante strategie 

gebruiken om tot een Nash evenwicht te komen. Er zijn twee Nash-evenwichten en voor 

elk evenwicht geldt dat slechts een van de twee groepen zijn dominante strategie kan 

gebruiken. Er is, net zoals bij de strijd om de informatie, sprake van een machtsstrijd. 

Allereerst tracht men deze strijd te beslechten door te onderhandelen. Om tot een 

vergelijk te komen worden diverse andere onderwerpen naast elkaar gezet en worden 

opbrengsten en verliezen van ander onderhandelingen bij elkaar opgeteld en afgetrokken. 

In dit machtsspel worden echter ook andere middelen uit de kast gehaald. Zo kan de 

afdeling besluiten alvast printers te kopen die bij de applicatie horen (uiteraard weet het 

bestuur dat op dat moment niet). Deze printers kunnen alleen gebruikt worden als de 

applicatie wordt aangeschaft. Door de printers te kopen, verandert de pay-off-matrix ten 

gunste van de ambtenaren. De opbrengstenmatrix met de oplossing van deze strijd staat 

in onderstaande tabel. 

pay-off-matrix bestuur 

ambtenaren 

stategie Aspectsysteem Applicatie  

Aspectsysteem 0,2 -1,-1 

Applicatie  1,0 4*,1* 

Figuur 7.10. Steeds meer applicaties.  

 

De aanschaf van de applicatie is voor de afdeling nog beter en hierdoor stijgt de 

opbrengst voor de ambtenaren nog meer met bijvoorbeeld 1. De opbrengst in de cel 

linksonder is dan (1, 0) en de opbrengst in de cel rechtsonder is dan (4, 1). Voor het 

bestuur wordt de keuze voor het aspectsysteem minder aantrekkelijk. Doordat de printers 

alleen bij de standalone applicatie gebruikt kunnen worden en niet bij het aspectsysteem, 

daalt de opbrengst van het bestuur met 1. De opbrengst in de cel linksboven is dan (0, 2) 

en de opbrengst in de cel rechtsboven is dan (−1, -1). De pay-off-matrix laat zien dat er 

nu één Nash-evenwicht is. Er is één optimale situatie: de applicatie levert (op de korte 

termijn) een groter totaal nut op dan het aspectsysteem. De ambtenaren hebben door de 

investering te doen een dominante strategie (applicatie, applicatie) en het bestuur heeft 

geen dominante strategie meer. Hun beste keuze nu hangt af van wat de afdeling kiest. 

Door het doen van een specifieke investering (de aanschaf van de printers) heeft de 

afdeling zijn onderhandelingspositie verbeterd ten koste van het bestuur.  

Dit komt doordat de keuze voor het aspectsysteem leidt tot een waardeloze investering. 

Een specifieke investering heeft immers alleen waarde als de activiteit waarvoor de 

investering is bedoeld doorgaat. Als het aspectsysteem wordt aangeschaft zijn de kosten 

voor de aanschaf van de printers verzonken kosten. Zoals we al eerder zagen zijn 

verzonken kosten kosten die nooit meer kunnen worden terugverdiend als de activiteit 

niet doorgaat. Als de printers uit een collectief budget zijn betaald geldt dit probleem 

echter voor beide groepen. Het resultaat van de onderhandelingen is dat de standalone 
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applicatie wordt gekozen. Door het bestuur op voorhand niet te informeren over de 

aankoop van de printers zijn de ambtenaren in het voordeel gekomen.  

Deze spelsituatie doet zich herhaaldelijk voor en de ambtenaren winnen telkens weer een 

dergelijk machtsspel. Het zal duidelijk zijn dat bij het doen van investeringen de 

ambtenaren dominant zijn boven het bestuur. Mocht het bestuur coûte que coûte besluiten 

om te investeren in een aspectsysteem en de ambtenaren dwingen om bij de 

gegevensverwerking het aspectsysteem te gaan gebruiken, dan wordt het bestuur door het 

doen van deze specifieke investering afhankelijk van de ambtenaren. De ambtenaren 

kunnen deze afhankelijkheid uitbuiten. Er is een kans dat de ambtenaren geen gebruik 

gaan maken van de investering en het bestuur heeft dan een desinvestering gedaan. Dit 

probleem kan zich voordoen als de ambtenaren persisteren om het aspectsysteem niet te 

gebruiken. In dat geval is de investering voor niets geweest en ‘lekken’ de ambtenaren 

over forse desinvesteringen waarvoor de bestuurders politiek verantwoordelijk worden 

gehouden. 

Bestuurders houden zich dus verre van investeringen op het gebied van ICT: veel te 

moeilijk, er is geen politieke winst te halen, wel politiek verlies. De ambtenaren winnen 

dit machtsspel en er komen steeds meer applicaties. 

   

7.6.4 Machtsspellen en verkwisting: desinvesteringen bij de overheid 
Het volgende scenario doet zich voor: twee ambtenaren hebben besloten dat er een nieuw 

computerprogramma moet worden aangeschaft om de werkzaamheden beter te kunnen 

doen. Ambtenaar A wil echter applicatie A aanschaffen en ambtenaar B wil applicatie B. 

Ieder staat voor de eigen keuze. Hierdoor houden zij immers meer vrijheid. In een 

gezamenlijke overleg zijn ze het er over eens dat er een nieuwe ICT-oplossing moet 

komen want doorwerken op handmatige wijze is geen oplossing. Deze situatie is 

gemodelleerd in onderstaande tabel. 

 

pay-off-matrix ambtenaar A 

ambtenaar B 

strategie applicatie A applicatie B 

applicatie A 1*,3* 0,0 

applicatie B 0,0 3*,1* 

Figuur 7.11. Het machtsspel investeren. 
 

Als het overleg applicatie A kiest, is ambtenaar A zeer gelukkig en ambtenaar B minder 

gelukkig omdat hij in zijn ogen niet de optimale oplossing voor zijn probleem krijgt. De 

opbrengst in de cel linksboven is dan (1, 3). Als ze samen applicatie B kiezen, is 

ambtenaar B zeer gelukkig en ambtenaar A minder gelukkig omdat in dat geval hij niet 

zijn optimale oplossing krijgt. De opbrengst in de cel rechtsonder is dan (3, 1). Als zowel 

A als B voet bij stuk houdt, eindigt het debat in gekibbel en uiteindelijk wordt er niets 

aangeschaft. De opbrengst in de cel linksonder en in de cel rechtsboven is dan (0, 0). 

Ook nu zien we dat in deze strijd er weliswaar twee Nash-evenwichten zijn, maar 

ambtenaar A en ambtenaar B kunnen niet tegelijkertijd hun dominante strategie spelen 

om tot een Nash evenwicht te komen. In ieder Nash-evenwicht heeft een van de 

ambtenaren de dominante strategie en de ander de gedomineerde strategie. 
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In dit machtsspel worden alle middelen uit de kast gehaald. Ook nu kan ambtenaar B 

besluiten alvast printers te kopen die bij de applicatie horen. Deze printers kunnen alleen 

gebruikt worden als applicatie B wordt aangeschaft. Door de printers te kopen, verandert 

de pay-off-matrix. De opbrengstenmatrix met de oplossing van deze strijd staat in 

onderstaande figuur. 

pay-off-matrix                               ambtenaar B 

ambtenaar A 

strategie applicatie A applicatie B 

applicatie A 0,2 -1,-1 

applicatie B 1,0 4*,1* 

Figuur 7.13. Het machtsspel tussen ambtenaren.  

 

De aanschaf van applicatie B is voor ambtenaar B nog beter en hierdoor stijgt de 

opbrengst voor hem met bijvoorbeeld 1. De opbrengst in de cel linksonder is dan (1, 0) 

en de opbrengst in de cel rechtsonder is dan (4, 1). Zoals we echter zagen heeft een 

specifieke investering alleen waarde als de activiteit waarvoor de investering is bedoeld 

doorgaat. Ambtenaar B doet dus de investering in de hoop ambtenaar A te kunnen 

overtuigen van zijn keuze omdat er anders een desinvestering is gedaan. Een specifieke 

investering kan het collectief echter ook verzwakken. Als ambtenaar A en ambtenaar B 

ieder een eigen budget hebben voor de aanschaf van applicaties en printers en als 

ambtenaar A voor zijn eigen belang gaat en persisteert in de aanschaf van applicatie A, 

dan zit ambtenaar B met een verlies op het moment dat hij hierin meegaat. Ambtenaar B 

heeft hierdoor geen keuze en schaft toch applicatie B aan, terwijl ambtenaar A zíjn 

applicatie aanschaft. Uiteraard is dit voor het collectief de meest ongunstige uitkomst 

maar ook hier zien we dat het eigenbelang een optimale uitkomst in de weg zit. 

Dit probleem kan zich voordoen als er twee groepen met twee gescheiden budgetten en 

gescheiden belangen zijn. Jaarlijks kampt de overheid met grote desinvesteringen op het 

gebied van automatisering. Veelal zijn deze desinvesteringen te wijten aan dergelijke 

machtspellen. Als hier onderzoek naar wordt gedaan, blijkt dat er slechts met grote 

moeite informatie over verkregen kan worden en blijkt dat er vele miljarden aan 

overheidsgeld verdwijnen in mislukte ICT-projecten (Commissie Elias, 2014). 

 

7.7 Integriteit 
Uit de voorgenoemde voorbeelden blijkt dat de Nash-evenwichten voortkomen uit 

informatieasymmetrie waarbij de waarheid gemakkelijk geweld wordt aangedaan. 

Asymmetrische informatie - een speler weet meer dan de tegenpartij - komt veel voor in 

de sociale werkelijkheid van het openbaar bestuur. Soms betreft het verborgen informatie, 

in andere gevallen gaat het om verborgen afspraken van personen waarvan anderen niets 

afweten. Men kan spreken van een vertrouwensdilemma. Dit vertrouwensdilemma leidt 

naast integriteitsproblemen tot ineffectiviteit en inefficiëntie van de 

overheidsorganisaties. Omdat de geïnformeerde ambtenaren de mogelijkheid hebben elk 

organisatieprobleem in hun voordeel te kunnen afronden, leidt dit uiteindelijk tot de 

‘tragedy of the commons’ en ‘tragedy of the anticommons’. Er is continu sprake van 

‘moral hazard’. Williamson (1985) stelt dat ‘moral hazard’ ethisch neutraal is, maar onzes 

inziens ligt het dichtbij opportunistisch en niet-integer gedrag waarbij het doel de 
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middelen heiligt. Onze mathematische analyses komen sterk overeen met het resultaat 

van het onderzoek van Anderson. In de door ons gepresenteerde vertrouwensdilemma’s 

laten de Nash-evenwichten zien dat 100% van de ‘ambtenaren’ de strategie ‘individueel’ 

speelt. Anderson laat zien dat als men in een vertrouwensdilemma zit structureel 93% van 

de bureaucraten uiteindelijk zwicht en de waarheid geweld aandoet.  

Dit gebeurt overigens niet alleen bij gemeentelijke organisaties. Korsten gaat in Rivaliteit 

en strijd tussen ambtelijke bureaus - Bureaupolitiek, verkokering, stammenstrijd, 

samenwerking (jaartal onbekend) uitgebreid in op de politieke machtsverhoudingen 

tussen en in ministeries en buitenlandse (Amerikaanse) bureaucratieën. Hij maakt gewag 

van het feit dat dit soort problemen zich altijd voordoen bij het (her)alloceren van 

middelen of bij het verkrijgen van nieuwe middelen. Korsten beschrijft de strategieën die 

men gebruikt, welke veel lijken op de strategieën zoals die door Anderson worden 

beschreven. Hij beschrijft dat het gebeurt, maar niet waarom het gebeurt. De 

onderliggende spelmechanismen worden in het artikel niet beschreven en begrepen.  

Ook vele anderen beschrijven het ambtelijk gedrag, maar beschrijven niet de onderlig-

gende spelmechanismen (o.a. Halperin, 1974; Halperin en Kanter, 1973; Allison en 

Halperin, 1972; Denhardt, 1991; Baakman, Korsten en Van Mierlo, 1995; Van 

Schendelen en Pauw, 1998, Van Schendelen, 1995). We hebben laten zien laten zien dat 

de ‘tragedy of the commons’ het achterliggende (spel-)mechanisme is en antwoord geeft 

op de waarom-vraag. Elke bureaucraat wordt, gegeven het spelmechanisme, voor het 

dilemma gesteld of hij de waarheid zal spreken of de waarheid geweld zal aandoen. Dit 

laatste is immers nodig om zichzelf (of zijn organisatieonderdeel) niet tekort te doen. 

Korsten bespreekt in zijn artikel ‘Rivaliteit en strijd tussen ambtelijke bureaus’ op pagina 

38 een handleiding en aantal tips van Halperin om informatie te manipuleren en schrijft 

vervolgens: 

“Worden met de tips en trucs van Halperin de grenzen van het betamelijke niet 

overschreden? Alsof dit alles is toegestaan en zelfs aangemoedigd moet worden? Een 

grondige kennis van het gevechtsboek en enige toepassingservaring is voor een senior-

beleidsambtenaar in een grote overheidsorganisatie (voor sommigen helaas) bittere 

(overlevings)noodzaak. Het antwoord is dat degenen ver komen in de bureaucratie die 

de handleiding goed verinnerlijken, zonder ontmaskerd te worden. Wie de tips negeert, 

kan beter een baan buiten de overheid zoeken” (Korsten, geen datum, p. 38). 

Dit inzicht komt overeen met onze speltheoretisch analyses waaruit blijkt dat individuele 

ambtenaren met niet-verifieerbare informatie sociale situaties naar hun hand zetten en dat 

degene die hier het meest bedreven in is de grootste kans maakt op een mooie carrière. 

De onderzoeken van Korsten, Anderson en vele anderen zijn een reële weergave van wat 

men in de praktijk aantreft. Anderson stelt dat vanwege het feit dat men in een 

onderhandelingssituatie zit, de actoren als individuele en rationele mensen handelen, 

maar dat na de onderhandelingen de individuele en collectieve belangen weer moeten 

gaan convergeren. Met andere woorden: aan het einde van dit proces moeten mensen 

elkaar weer gaan vertrouwen om tot elkaar te komen. Collectieve belangen vragen 

immers om samenwerking en samenwerking vraagt om vertrouwen. Korsten laat zien dat 

dit soms wel erg lang kan duren. Er is blijkbaar sprake van een dubbele moraal. Tijdens 

de onderhandelingen wordt de waarheid geweld aangedaan en na de onderhandelingen 

geldt ‘afspraak is afspraak’. Uit de vraag van Korsten of de grenzen van het betamelijk 

niet overschreden worden, blijkt ook dat tegen deze gedragingen binnen de organisatie 
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anders wordt aangekeken dan van buiten. Zoals we in hoofdstuk 3 zagen is er van een 

universele moraal die de pretentie heeft altijd en overal te gelden geen sprake. Het ethisch 

handelen, integriteit en de (wisselende) moraal wordt in hoge mate bepaald door de 

situatie waarin iemand zich bevindt. Te zien is dat rationeel eigenbelang en moreel 

handelen op gespannen voet staan, maar dat het eigenbelang van de ambtenaar het wint.  

Zoals gesteld mag van mensen die bij de overheid werken verwacht worden dat ze uit 

zijn op het efficiënt en effectief omgaan met de financiële middelen die ze ter 

beschikking krijgen. Het onderzoek van Anderson toont echter aan dat overheidsmanager 

in de praktijk eerder uit is op het eigenbelang dan op de collectieve belangen en daarbij 

op zoek is naar exogene excuses. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan men 

concluderen dat iedere overheidsorganisatie hier last van heeft. Onze eigen ervaringen bij 

diverse gemeenten kunnen de conclusies van Anderson alleen maar bevestigen.  

Nu is er natuurlijk geen ambtenaar, gemeentesecretaris, directeur-generaal of een 

provinciale directeur Middelen die dit niet weet. Iedereen weet het en iedereen speelt dit 

spel in mindere of meerdere mate mee. Kennelijk willen managers inderdaad niet deugen, 

zoals Anderson het in 2008 beschrijft. Het lukt bestuurders niet om de ambtelijke 

organisaties ‘in de vingers te krijgen’. Dat is de kracht van het tweede Nash-evenwicht en 

zonder het te willen holt de bureaucratie daarmee de democratie uit!  

Dit laat tegelijkertijd ook de dark side van de vierde macht en de bureaucratie zien. De 

vierde macht maakt gebruik van dezelfde managementmethoden als beschreven in 

hoofdstuk 5. Net als de werkgevers die hun medewerkers met registraties, meten en straf 

willen dwingen om ‘collectief’ te zijn, maken ambtenaren zélf ook gebruik van deze 

methoden om macht te houden over hun politieke bazen en de burgers. Indien de 

ambtenaar met informatiemanipulatie ook de machthebber wordt, kan er met recht 

gesproken worden over een ongecontroleerde ‘vierde macht’. Dit is uiteraard niet de 

bedoeling. Vandaar dat we met een aangescherpt programma van eisen komen.  

 

7.8 Aangescherpt programma van eisen 
In het programma van eisen stond als belangrijkste eis dat de ontworpen ambtelijke 

organisatie door de gekozen bestuurders daadwerkelijk bestuurd en gecontroleerd kan 

worden.  

Op grond van de voorgaande analyses kunnen we het programma van eisen waaraan het 

ontwerp van een ambtelijke organisatie moet voldoen verder aanscherpen. Dit kunnen we 

doen omdat we nu weten dat de weerbarstige problemen in ambtelijke organisaties terug 

te voeren zijn op: 

1. Het onmogelijkstheorema van Arrow, dat we in hoofdstuk 1 hebben behandeld. 

 We zagen dat het onmogelijkstheorema stelt dat uiteindelijk ‘iemand’ de collectieve 

organisatieregels moet vaststellen, maar dat dit onmogelijk is onder ‘gelijken’; er is 

een leider nodig. 

2. Het vertrouwensdilemma dat we in hoofdstuk 3 hebben behandeld.  

We zagen dat het vertrouwensdilemma een instabiel coördinatiespel is. In elk 

instabiel coördinantiespel is met zekerheid te voorspellen dat er individuen zullen 

zijn die zich niet aan de initieel gemaakte collectieve afspraken zullen houden. Dat 

geldt dus ook voor de ambtelijke organisatie. 

3. De informatieasymmetrie die we in hoofdstuk 6 hebben behandeld. 



216 

 

 Aangezien de ‘individueel’ spelende ambtenaren straf willen mijden, willen zij, net 

als andere mensen, ‘het voordeel van de informatie’ behouden. Dit hebben we 

beschreven als het Tweede Nash-evenwicht. Ambtenaren zullen dus blijven trachten 

om ‘informatieasymmetrie’ te handhaven.  

Om de weerbarstige problemen op te lossen is het nodig om speltheoretische en 

cybernetische principes in het ontwerp van een ambtelijke organisatie te incorporeren. 

Het belangrijkste onderdeel van het verkrijgen van controle over het ambtelijk apparaat is 

het creëren van informatievoorsprong door het bevoegde gezag. In hoofdstuk 3, in het 

voorbeeld van de Sonttol, zagen we dat dit niet lukt door meer te controleren, maar door 

het opstellen van spelregels waardoor er een informatieasymmetrie wordt gecreëerd. Een 

belangrijke aangescherpte eis is dus het creëren van een informatieasymmetrie waarbij 

bestuurders niet over de inhoudelijke kennis van het product hoeven te beschikken. Door 

de informatieasymmetrie in het voordeel van de bestuurders te ontwerpen, worden de 

individuele ambtelijke belangen in lijn gebracht met de belangen van de gekozen 

bestuurders. Daarbij beschouwen we de politieke belangen van de gekozen bestuurders 

als het maatschappelijke collectief belang.  

In het ontwerp wordt het Tweede Nash-evenwicht omgezet in het Eerste Nash-evenwicht. 

Dit hebben we behandeld in hoofdstuk 5 en 6. In hoofdstuk 4 hebben we met het oog 

daarop geleerd dat als de productie onafhankelijk wordt geregistreerd in aspectsystemen 

uit de registratie kan worden gemeten of een ambtenaar zich aan de collectieve afspraken 

heeft gehouden. Die meting hoeft niet constant te worden uitgevoerd; het feit dat de 

ambtenaar weet dat het kan, is voldoende om zijn gedrag te sturen. Door de 

onafhankelijke registratie ontstaat er een centraal sturingsmechanisme waarbij de 

individuele ambtelijke belangen in lijn worden gebracht met de collectieve 

maatschappelijke belangen; er ontstaat een productiesysteem voor de ambtelijke 

organisatie. Volgens de cybernetische principes die we in hoofdstuk 4 hebben behandeld 

heeft een productiesysteem:  

1. een functiesysteem om de productietaken uit te voeren;  

2. aspectsystemen;  

3. meetsystemen; 

4. een regelsysteem.   

De aangescherpte eis van informatieasymmetrie ten gunste van de gekozen bestuurder 

behelst dat het ontwerp van de ambtelijke organisatie deze vier verschillende systemen 

moet bevatten.  

Een belangrijke aanvullende eis is standaardisatie.  

Door standaardisatie van de systemen moet de productie van een ambtelijke organisatie 

vergeleken kunnen worden met andere ambtelijke organisaties die dezelfde taken hebben. 

Zo kan door standaardisatie de productie en efficiëntie van gemeenten onderling met 

elkaar vergeleken worden, maar dit kan dan ook bij de provincies en bij de 

waterschappen. Als alle ambtelijke organisaties conform één en hetzelfde 

productiesysteem werken, kunnen de productieprocessen verder op elkaar afgestemd 

worden. Met de standaardisatie van de taken van de organisatie, de taken van een 

individuele ambtenaar, de functiebeschrijvingssystemen, de afspraken rondom de 

aspectsystemen en de meetsystemen kunnen productienormen rondom een correcte en 

integere uitvoering van taken overkoepelend worden bepaald. Deze overkoepelende 
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normen kunnen taakstellend door het gekozen gezag worden opgelegd of ontstaan uit 

jurisprudentie.  

Op grond van de bovengenoemde eisen zullen we in de volgende hoofdstukken een 

productiesysteem voor ambtelijke organisaties modelleren en ontwerpen en een 

voorbeeld van juridische spelregels presenteren. 

Pas nadat de ambtelijke organisatie in juridische spelregels is omschreven én nadat die 

door het gekozen gezag zijn vastgesteld, ontstaat er een centraal gestuurd 

productiesysteem.  
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Deel IV: Een model voor ambtelijke 

organisaties 
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8 Een model van het ambtelijk apparaat als 

productiesysteem 

8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan we het productiesysteem opzetten. Dat gaan we in eerste instantie 

doen voor een gemeentelijke organisatie.  

Zoals we zagen, werken de meeste ambtelijke organisaties eigenlijk niet als één 

productiesysteem, als één ambtelijk apparaat. Een belangrijk argument dat daarbij vaak 

naar voren is gebracht is dat de producten van de organisatie te divers en verschillend 

zijn. Dit argument hebben we reeds eerder gelogenstraft. Veel ambtenaren erkennen 

overigens wel dat er een organisatiestructuur nodig is, maar menen dat de structuur niet 

veel zegt over hún werk (de bestaande Nash-evenwichten uit het vorige hoofdstuk lieten 

zien waarom). Doordat veel ambtenaren geen exacte uitspraken doen over de 

inhoudelijkheid van hun werk, menen velen dat er ook geen uitspraken kunnen worden 

gedaan over de productie die moet worden geleverd. En als er al iets moet worden 

geleverd dan is dat zeker niet te meten. Dit is onzes inziens een foute conclusie.  

Uit de diagnose van de ambtelijke organisatie blijkt dat er geen centraal overzicht van de 

taken van de organisatie is. Door dit gebrek kan de gemiddelde ambtenaar in hoge mate 

zelf de inhoud van zijn functie bepalen. Vervolgens kan hij eveneens in hoge mate zelf 

zijn eigen productie plannen. Dit doet hij door zelf te registreren, zelf zijn voortgang te 

meten en zelf zijn activiteiten te regelen. Hierdoor is de productie persoonsafhankelijk 

geworden. Doordat velen dit doen ontstaan de diverse vertrouwensdilemma’s en gebrek 

aan een coherente samenhang. De organisatie is ‘loosely connected’ en ondanks de 

invoering van de ‘planning en control’-cyclus valt er over de individuele én gezamenlijke 

productie weinig te zeggen. 

Dit in tegenstelling tot een centraal gestuurde productieomgeving. In de private 

productieomgeving wil de ondernemer door kennis en informatie grip houden op zijn 

medewerkers waardoor hij grip houdt op de productie. Vandaar dat hij een 

productiesysteem ontwerpt waarin informatie naar ‘boven’ wordt gezonden zodat er van 

‘bovenaf’ (cyclisch) gestuurd kan worden. In hoofdstuk 5 toonden we aan dat in zo’n 

omgeving de leiding van de organisatie (nauwgezet) kennis heeft van het 

productieproces, de productie registreert, cyclisch meet of de resultaten afwijken van 

bestaande doelstellingen en indien nodig de productie bijstuurt. We hebben dit 

gemodelleerd en zagen dat de besturing van zo’n productiesysteem steeds op dezelfde 

manier te beschrijven is. 

Een productiesysteem bestaat uit: 

1. Een functiesysteem.  

  Het functiesysteem levert de productie. 

2. Aspectsystemen. 

  De registratie van de in- en through- en output van de productie geschiedt in aspect-

systemen. 

3. Meetsystemen. 

  Het meten van mogelijke afwijkingen van de norm bij een bepaald aspect 

4. Regelsystemen. 

  Het (bij)regelen zodat de norm van dat aspect (later in de tijd) alsnog wordt gehaald.  
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Zoals we lieten zien, zijn een productiesysteem en zijn besturing algemeen te beschrijven 

en blijkt het dat een productiesysteem altijd dezelfde cybernetische principes heeft. Deze 

cybernetische principes gelden onafhankelijk van: 

1. de doelen van de organisatie;  

2. de hoeveelheid en kwaliteit van de productie;  

3. de mensen die er werken. 

Door kennis te hebben van het productieproces kan het management op gezette tijden de 

productie bijsturen. Dit kan zij doen doordat het management over informatie over de 

productie beschikt die via aspectsystemen tot hem komt. Met deze informatie kan worden 

gemeten of de productie conform de normen verloopt. Indien dit niet het geval is, kan het 

management door middel van een regelsysteem de productie bijsturen. Met deze 

cybernetische principes komt men tot een cybernetisch evenwicht en in organisaties waar 

de ondernemer de kennis en de informatie heeft, leidt dit cybernetisch evenwicht naar het 

Eerste Nash-evenwicht. Met andere woorden: het Eerste Nash-evenwicht en het 

cybernetisch evenwicht komen overeen! 

Binnen ambtelijke organisaties lijkt dit echter een haast onmogelijke opgave omdat de 

heerser, het gekozen gezag, geen kennis en informatie heeft van het reilen en zeilen 

binnen de organisatie. Dit gebrek leidt ertoe dat ambtenaren een (te) grote autonomie 

hebben waardoor ze steeds opnieuw procedures kunnen aanpassen en normen bijstellen.
53

 

Hierdoor komen collectieve belangen onder druk te staan. Men zegt dat men voor het 

collectieve belang kiest, maar uiteindelijk kiest men voor het eigenbelang. Voor het 

gekozen gezag blijft de organisatie een ‘black box’. Het gekozen bestuur wordt steeds 

weer op het verkeerde been gezet en weet eigenlijk niet wat de ambtenaren feitelijk doen.  

In de vorige hoofdstukken zagen we dat wanneer het gekozen gezag geen kennis heeft 

van het productieproces en geen informatie heeft over de productie, dit leidt tot het 

Tweede Nash-evenwicht. Het cybernetisch evenwicht wijkt dan af van het Nash-

evenwicht. Dat een productiesysteem voor ambtelijke organisatie niet tot stand komt en 

dat een groot aantal weerbarstige problemen blijft bestaan is dus speltheoretisch te 

verklaren. Er zijn dus ook speltheoretische principes van toepassing op de ambtelijke 

organisatie. Dit is een belangrijke conclusie.  

Als de bestuursorganen meer grip op de ambtelijke organisaties willen krijgen dan heeft 

het gekozen gezag meer kennis en informatie over de productie nodig. Met deze kennis 

en informatie is het mogelijk om een centraal gestuurd productiesysteem te ontwerpen, 

waarbij de speltheoretische principes en de cybernetische principes bij elkaar worden 

gebracht. Hierdoor ‘verschuift’ het Tweede Nash-evenwicht naar het Eerste Nash-

evenwicht en kan het gekozen gezag meer grip op de weerbarstige problemen van de 

overheidsorganisaties krijgen.  

Door de twee organisatieprincipes bij elkaar te brengen krijgt de ambtelijke organisatie 

een centrale sturing. Door de centrale sturing verandert de individueel gestuurde 

productie in een centraal gestuurd productiesysteem en krijgen de collectieve belangen 

voorrang boven de individuele belangen. We kunnen aldus spreken van een 

speltheoretische systeemtheorie. 

Een centraal gestuurd productiesysteem kan, ongeacht de producten die het voort moet 

                                              
53

 Conform de theorie van de social choice en het onmogelijkstheorema van Arrow blijven de 

ambtenaren hierdoor de dominante partij.  
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brengen en de mensen die er werken, steeds op dezelfde manier worden beschreven. Met 

andere woorden: het is mogelijk dat de bestuursorganen regels opstellen over de werking 

van een ambtelijk apparaat dat functioneert als een centraal gestuurd productiesysteem.  

8.2 De ambtelijke organisatie als productiesysteem 
Wij richten ons zoals gezegd in eerste instantie op de gemeentelijke organisatie. De taken 

van de gemeente kunnen niet los gezien worden van de cybernetische principes. Een 

productiesysteem heeft immers, naast aspectsystemen, meetsystemen en regelsystemen, 

een functiesysteem. ‘Wat is de functie van de gemeente?’ is daarom een essentiële vraag. 

Door deze vraag te stellen zien we dat de organisatie behoefte heeft om de omgeving te 

ordenen. Deze ordening komt voort uit het bestaansrecht van de gemeentelijke 

organisatie. Het functiesysteem bestaat bij de gratie van de omgeving. De omgeving legt 

taken op aan de gemeentelijke organisatie en deze taken moeten in cybernetische termen 

uitgevoerd worden door het functiesysteem. 

 
Figuur 8.1. Het centraal gestuurd productiesysteem voor een ambtelijk apparaat. 

 

In ons organisatieontwerp willen we dat de cybernetische evenwichten congruent zijn 

met de Nash-evenwichten. In figuur 8.1 is het model van een centraal gestuurd 

productiesysteem (waarbij dit het geval is) weergegeven. Het productiesysteem (het 

ambtelijk apparaat) is in zijn omgeving geplaatst. Deze omgeving is veranderlijk, maar 

de sturingsprincipes en de structureringsprincipes van het productiesysteem zijn 

onveranderlijk. Met de invoering van de centrale sturing veranderen de bestaande Nash-

evenwichten en kunnen de weerbarstige problemen zoals die in het vorige hoofdstuk 

staan beschreven worden opgelost. Elke centraal gestuurde bureaucratische organisatie 

kan met de volgende organisatieprincipes beschreven worden.  
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1. Ordeningsprincipes: 

 het bestaansrecht van organisatie.  

1.2 Wat is het bestaansrecht van de organisatie:  

wat zijn de taken van de organisatie? 

2.2 Welke collectieve producten moet de organisatie maken? 

2. Cybernetische principes: 

2.1 Er is een functiesysteem. Dit systeem heeft de taak om te produceren.  

  In het functiesysteem: 

 2.1.1 Heeft elke ambtenaar een taak om collectieve producten te maken. 

 2.1.2 Worden de taken van een ambtenaar in aspecten ‘opgeknipt’. 

2.1.3.1 Werken ambtenaren samen in teams. 

 2.2 Er zijn aspectsystemen.  

 In de aspectsystemen wordt de productie per aspect en per ambtenaar 

centraal geregistreerd. 

 2.3 Er zijn meetsystemen 

 Uit elk aspectsysteem kan de informatie over de voortgang van de gemaakte 

producten worden gehaald. Uit deze informatie blijkt per aspect of de 

ambtenaar individueel handelt (niet conform de collectief vastgestelde norm), 

dan wel conform de collectieve afspraken handelt (conform de collectief 

vastgestelde norm). 

 2.4 Er zijn regelsystemen.  

  Deze regelsystemen ‘regelen centraal’ dat alle leden van de organisatie 

‘collectief’ spelen. Indien een ambtenaar bij een aspect ‘individueel speelt’ 

(en dus niet conform de collectief vastgestelde norm handelt) zal het 

regelsysteem moeten ‘bijsturen’. Dit is de taak van de hiërarchisch 

leidinggevende.  

 De hiërarchische leidinggevende bewaakt de collectieve waarden en ziet erop 

toe dat er conform de collectief vastgestelde normen wordt geproduceerd en 

gehandeld. 

Uit de speltheoretische analyses van de vorige hoofdstukken blijkt dat mensen niet graag 

hun eigen zelfstandigheid opgeven. Medewerkers in sterk centraal gestuurde organisaties 

trachten daarom de cybernetische principes ‘ongedaan te maken’ of niet tot wasdom te 

laten komen. Er zijn derhalve ook speltheoretische principes die in acht moeten worden 

genomen om te komen tot de invoering van de cybernetische principes. 

8.3 Ordeningsprincipes: het bestaansrecht van de gemeente 
Het NPM gaat ervan uit dat ook een ambtelijke organisatie producten voortbrengt 

waaraan behoefte zou bestaan. Deze aanname vloeit voort uit de gedachte dat publieke 

organisaties net als private ondernemingen zouden moeten functioneren. In hoofdstuk 2 

hebben we aangetoond dat de filosofische basis achter (NPM) verkeerd is. De verkeerde 

filosofische basis is onzes inziens de reden waarom het NPM niet heeft geleid tot kleinere 

bureaucratieën, minder regulering en minder overheidsinterventies, maar leidt tot de 

tragedy of the commons. Een belangrijk oorzaak waarom NPM niet heeft geleid tot 

minder bureaucratie ligt in het gegeven dat private ondernemingen een product leveren 

waaraan een individuele behoefte vanuit de omgeving bestaat. Het leveren van zo’n 

product is de primaire taak van een onderneming. Aan deze taak ontleent het 
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(supra)systeem zijn bestaansrecht. De functie van een organisatie is enerzijds gerelateerd 

aan de behoeften die in de omgeving bestaan ten aanzien van het maken van een product 

en anderzijds aan het doel dat het systeem zichzelf stelt. De taken in de onderneming 

komen tot stand doordat de onderneming een doel heeft. Dit doel is geld verdienen en het 

maken en verkopen van een product waaraan een individuele klant behoefte heeft. De 

taken binnen de onderneming worden dus onder de medewerkers verdeeld. Als de 

onderneming er niet in slaagt dit product te leveren of te verkopen houdt zij op te bestaan.  

Het systeem als private onderneming is onderhevig ‘aan de tucht van de markt’ en is 

derhalve gericht op het efficiënt bereiken van haar doelen. Met name door de tucht van de 

markt zijn de activiteiten van het bedrijf gericht op de behoefte van de klanten. Om te 

kunnen overleven zijn succesvolle ondernemingen steeds bezig met het ordenen van de 

omgeving. Een manier om de markt te ordenen is bijvoorbeeld marketing, maar ook 

inkoopbeleid, producten van concurrenten, innovatie en marktonderzoek. De concurrentie 

maakt dat efficiënt werken een belangrijke collectieve waarde binnen een private 

onderneming is. Deze belangrijke waarde uit zich in het eerste Nash-evenwicht en de 

daaruit voortkomende organisatiestructuur met zijn functie-, aspect-, meet- en 

regelsystemen. Het in beeld brengen van de omgeving en de organisatie daarop 

afstemmen is het vakgebied van de bedrijfskunde. Daarbij is het voldoen aan de 

klantvraag dé voorwaarde om te kunnen voortbestaan. De klantvraag is hét bestaansrecht 

voor een private onderneming en het functiesysteem van een bedrijf heeft tot doel om 

door middel van productie aan de vraag te voldoen. 

Bij een bureaucratische organisatie ligt dit anders. Parkinson constateerde in 1953 al dat 

een ambtelijke organisatie niet bestaat bij de gratie van de markt en dat deze prima kan 

bestaan zonder dat het productie levert. De producten komen voort uit wet- en 

regelgeving en de productie zou moeten worden afgestemd op de vraag naar deze 

producten. De financiële middelen die de organisatie ter beschikking krijgt om deze 

producten te produceren komen echter voor slechts een heel klein deel van de ‘klant’. De 

‘klant’ is enerzijds de onderdaan die behoefte heeft aan een collectief product zoals een 

paspoort of een bouwvergunning of anderzijds het democratisch gezag dat behoefte heeft 

aan een collectief product zoals een veiligheidsplan of een bestemmingsplan. De 

ambtelijke organisatie is echter niet afhankelijk van de inkomsten uit deze producten. 

Verreweg de meeste financiële middelen worden door de wetgever via een ingewikkelde 

berekening beschikbaar gesteld aan de organisatie. In de meeste gevallen is er geen 

directe relatie tussen de kosten van een product en de beschikbaar gestelde financiële 

middelen. Dit maakt dat het uiteindelijke doel van de leden van de organisatie niet zozeer 

is om de collectieve producten van de organisatie zo efficiënt mogelijk te maken, maar 

om ruimte te zoeken om hun individuele nut te maximaliseren. Het grootste deel van het 

inkomen van de ambtelijke organisatie komt immers van de wetgever en er wordt 

(nagenoeg) geen inkomen gegenereerd met producten voor individuele burgers (sterker 

nog: een aantal producten voor individuele burgers kost geld). De gemeente wordt geacht 

voor haar inkomen een aantal producten te leveren die in het collectieve belang zijn. Als 

deze producten niet, slecht of mondjesmaat worden geleverd deert dat de financiële 

positie van de ambtelijke dienst niet of nauwelijks omdat de wetgever de gemeente toch 

van inkomen blijft voorzien. In het vorige hoofdstuk constateerden we al dat een 

ambtelijke dienst niet bestaat bij de gratie van de vraag naar collectieve producten maar 

bij het aanbod van collectieve producten! De organisatie bestaat dus wél bij de gratie van 

zijn omgeving maar niet bij de gratie van de marktvraag. De organisatie ordent de 
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omgeving dus anders en dit leidt tot een ander functiesysteem. Daarbij geldt dat niet 

alleen de functie van het systeem wordt bepaald door wetten en regels, maar ook het 

bestaansrecht van de organisatie zelf is bij wet ingesteld.  

 

8.3.1 De taken van de gemeente 
Het is dus niet het product van de organisatie waaraan de gemeentelijk organisatie (in 

eerste instantie) zijn bestaansrecht ontleent, maar de wetgever. De wetgever vindt een 

aantal collectieve waarden belangrijk en vertaalt deze waarden in wetten en regels. 

Vervolgens is het de taak van de gemeente (of een overheidsorganisatie in het algemeen) 

om deze collectieve waarden om te zetten in (collectieve) producten. Hoewel deze 

producten bedoeld zijn om collectieve belangen te beschermen, zijn ze er lang niet altijd 

om het directe individuele belang van een burger te dienen. Met andere woorden: klanten 

worden gedwongen een product af te nemen terwijl ze daar eigenlijk geen behoefte aan 

hebben. Als we bijvoorbeeld het product bouwvergunning bekijken dan zien we dat ‘de 

klant’ geen vergunning wil, maar gewoon wil bouwen. De machthebber heeft vanwege de 

bescherming van de collectieve belangen bepaald dat de ‘onderdaan’ een 

bouwvergunning moet hebben. Door de verwisseling van het woord onderdaan in klant 

ontstaat de schijn van een individuele behoefte, maar niets is minder waar. De bijdrage 

van een gemeentelijke organisatie aan zijn omgeving wordt dus niet bepaald door klanten 

en de markt maar door de macht van de wetgever.  

Ambtelijke organisaties zijn dus onderhevig aan ‘de tucht van de macht’. De taak van een 

ambtelijke organisatie is het uitvoeren van wet- en regelgeving. Collectieve producten 

waar, op eventuele uitkeringen of subsidies na, vaak helemaal geen individuele behoefte 

aan bestaat. Vaak voelen individuen zich eerder benadeeld doordat ze een product van de 

overheid móeten afnemen.  

Zoals we bij de diagnose van de ambtelijke organisaties zagen, stelt Elzinga dat 85% van 

de taken van een gemeente opgelegd is door de rijksoverheid (Elzinga, 2010). Voor de 

gemeente Boxmeer hebben we dit uitgangspunt nader geanalyseerd. Uit de begroting van 

2016 blijkt dat Boxmeer zo’n 70 miljoen euro omzet. Van dit bedrag vormen 4,5 miljoen 

euro autonome taken. Over deze 4,5 miljoen euro kan het college na goedkeuring van de 

raad vrijelijk beslissen. De rest, zo’n 93% is nodig om de medebewindstaken uit te 

voeren. Wij achten de uitspraak van Elzinga dan ook als een reële, edoch lage inschatting. 

Als we de uitspraak van Elzinga als ‘waar’ betrachten dan betekent dit dat de taken van 

iedere afzonderlijke gemeente voor 85% op dezelfde wijze beschreven kunnen worden. 

De gemeente is dus voor een heel groot deel een uitvoeringsorganisatie van het Rijk. Als 

men een gemeentelijke organisatie via deze benadering beschouwt, kan men de taken van 

een gemeentelijke organisatie zien, als het uitvoering geven aan (formele en materiële) 

wetten en autonome beleidsvelden. De productie wordt veroorzaakt doordat de wetgever, 

vaak dwingend, voorschrijft dat de onderdaan deze producten nodig heeft (op subsidies 

en uitkeringen na). De ambtelijke organisatie bestaat bij de gratie van de wetgever en de 

wetgever maakt wetten en regels voor het collectief belang. 

Deze zienswijze is thans nog niet gebruikelijk, maar het is een belangrijke 

systeembenadering. De functie van gemeentelijke organisatie is dus in hoofdzaak 

uitvoering geven aan wetten en deze benadering vraagt een definitie van een wet. 

Het generieke begrip ‘wet’ heeft twee betekenissen: 

1. wet in formele zin; 
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2. wet in materiële zin. 

“Er bestaan wetten in formele zin en wetten in materiële zin. Bij een wet in formele 

zin is sprake van een gezamenlijk besluit van de regering en de Staten-Generaal 

(Tweede en Eerste kamer) volgens een procedure die is vastgelegd in artikel 82 van de 

Grondwet. De regering en de Staten-Generaal vormen daarom de formele wetgever” 

(Parlement en politiek, Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit 

Leiden, geen paginummer; geen datum). 

“Wetten in materiële zin zijn besluiten van daartoe bevoegde organen die algemeen 

verbindende voorschriften bevatten en hoeven niet noodzakelijk afkomstig te zijn van 

regering en Staten-Generaal gezamenlijk. Zo kunnen bijvoorbeeld algemeen 

verbindende voorschriften worden uitgevaardigd door de regering (algemene 

maatregel van bestuur) of door een minister (ministeriële regeling)” (Parlement en 

politiek, Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden, geen 

paginanummer, geen datum). 

“De bevoegdheid om wetten in materiële zin vast te stellen kan rechtstreeks in de 

Grondwet of een wet in formele zin zijn toegekend aan een bepaald orgaan. Dit heet 

attributie. Wanneer de geattribueerde wetgevende bevoegdheid, binnen zekere 

grenzen, wordt overgedragen aan een ander orgaan is sprake van delegatie. Wordt 

gedelegeerde wetgevende bevoegdheid overgedragen, dan wordt dat subdelegatie 

genoemd. Delegatie en subdelegatie zijn alleen toegestaan als de Grondwet of de 

formele wet hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid bieden” (Parlement en politiek, 

Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden, geen paginanummer, 

geen datum). 

“Wetten vormen een bron van recht, maar zijn niet de enige vorm waarin rechtsregels 

voorkomen. Ook internationale verdragen of besluiten van internationale organisaties 

(zoals de Europese Unie) kunnen algemeen verbindende voorschriften bevatten. Ook 

gewoontes en uitspraken van rechtssprekende instanties (jurisprudentie) zijn een bron 

van het zogenaamde formele recht. Daarnaast spelen ook zaken als het 

gelijkheidsbeginsel en algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol” (Parlement 

en politiek, Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden, geen 

paginanummer, geen datum). 

Wij zien het recht als de set van collectieve afspraken. Ambtenaren moeten zich bij de 

uitvoering van hun taken houden aan de collectieve afspraken van het recht. De wetten, 

jurisprudentie, de rechtsleer, algemene rechtsbeginselen, gewoonterecht en conventies 

horen tezamen tot de collectieve afspraken van de samenleving en de ambtenaar hoort 

zich hier aan te conformeren.  

De hogere overheid bepaalt dus in hoge mate wat de taken van de gemeente zijn. De 

taken (de functie) van de gemeentelijke organisatie (het systeem) zijn uitvoering geven 

aan (materiële) wet- en regelgeving. Daarbij is de organisatie tevens verplicht zich aan de 

maatschappelijke conventies van het recht te houden. Omdat de wet- en regelgeving bij 

grote regelmaat veranderen aan de eisen van de samenleving, veranderen de taken van de 

gemeente ook steeds weer opnieuw. Het regelmatig opnieuw vaststellen van de 

(wettelijke) taken van de organisatie is belangrijk om de telkens veranderende omgeving 

te blijven ordenen. 

Het cyclisch vaststellen van een (wettelijke) takenlijst is een eerste ordeningsprincipe. We 
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zullen deze lijst van taken het functiesysteem noemen. Het functiesysteem behelst dus 

een totale lijst van wetten en regels die de gemeentelijke organisatie moet uitvoeren en is 

dus veranderlijk! Met deze lijst ontstaat een overzicht van alle taken van de totale 

organisatie. Deze taken, de uitvoering van (rijks)wetten en regels, moeten door 

afzonderlijke ambtenaren worden uitgevoerd. 

Het ordenen van de collectieve taken door het op een rij zetten van de relevante 

(materiele) wetten, regels en bestuurlijke besluiten is (voor iedere ambtelijke dienst) 

een belangrijk eerste ordeningsprincipe 

Dit principe staat bovenaan in figuur 8.1 en is in figuur 8.2 nogmaals weergegeven: 

 
Figuur 8.2. Het bestaansrecht van de gemeente: de (collectieve) taken in de vorm van relevante 

(materiele) wetten, regels en bestuurlijke besluiten is een belangrijk eerste ordeningsprincipe. 

 

De (collectieve) taken van de gemeentelijke organisatie zijn dynamisch!
54

 Telkens weer 

veranderen wetten, regels, verordeningen en bestuurlijke opdrachten. Dit betekent dat 

deze lijst cyclisch moet worden aangepast en geactualiseerd. 

 

8.3.2 Taken versus zaken: het collectieve product 
Iedere afzonderlijke ambtenaar in de gemeentelijke organisatie heeft tot taak te zorgen 

voor de correcte uitvoering van de wet- en regelgeving die aan hem of haar is 

toegewezen. Elke ambtenaar is derhalve verantwoordelijk voor de uitvoering van een 

deel van de totale wet- en regelgeving! Dit houdt in dat het de taak van de ambtenaar is 

om een zaak die hij krijgt toegewezen correct, integer en conform wet- en regelgeving af 

te handelen.  

Enkele voorbeelden:  

 De ambtenaar vergunningen heeft als taak om aanvragen met betrekking tot 

bouwvergunningen af te handelen. Hij of zij moet wet- en regelgeving rondom 

bouwvergunningen correct uitvoeren. Als iemand een aanvraag doet voor een 

bouwvergunning wordt deze zaak toegewezen aan de ambtenaar en deze is 

verantwoordelijk voor het correct verwerken van de ‘zaakgegevens’ ten behoeve 

van het verlenen van een vergunning. De zaak leidt tot een besluit. 

 De WOZ-ambtenaar heeft als taak om belastingaanslagen op te leggen. Hij of zij 

moet de gemeentelijke belastingwet- en regelgeving correct uitvoeren. Als iemand 

belasting moet betalen wordt deze zaak toegewezen aan de WOZ-ambtenaar en 

deze is verantwoordelijk voor het verwerken van de ‘zaakgegevens’ ten behoeve 

van de belastingaanslag. De zaak leidt tot een besluit. 

 De ambtenaar Sociale Zaken heeft als taak om een aanvraag voor een 

bijstandsuitkering af te handelen. Hij of zij moet de sociale wet- en regelgeving 

correct uitvoeren. Als iemand een uitkering vraagt, wordt deze zaak toegewezen aan 

                                              
54

 Dit geldt overigens voor elke overheidsdienst. 
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de ambtenaar sociale zaken en deze is verantwoordelijk voor het en verwerken van 

het cluster ‘zaakgegevens’ ten behoeve van een bijstandsuitkering van iemand. De 

zaak leidt tot een besluit. 

 De ambtenaar ruimtelijke ordening heeft als taak om de besluitvorming die nodig is 

om een bestemmingsplan vast te stellen, voor te bereiden. Hij of zij heeft tot taak de 

wet ruimtelijke ordening correct uit te voeren. Als er, conform de wet, een nieuw 

bestemmingsplan moet worden vastgesteld, wordt deze zaak toegewezen aan de 

ambtenaar en deze is verantwoordelijk voor het correct verwerken van de 

‘zaakgegevens’ ten behoeve van de besluitvorming. De zaak leidt tot een besluit. 

 De ambtenaar openbare werken heeft als taak de bestekken te maken voor een 

openbare aanbesteding. Hij of zij heeft tot taak om onder andere de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen en de Wegenverkeerswet correct uit te voeren. Als er 

conform de wet en regelgeving een bestek gemaakt moet worden, wordt deze zaak 

toegewezen aan de ambtenaar en deze is verantwoordelijk voor het correct 

verwerken van de ‘zaakgegevens’ ten behoeve van de besluitvorming. De zaak leidt 

tot een besluit. 

Iedere ambtenaar afzonderlijk heeft de taak om zijn wet- en regelgeving correct uit te 

voeren (zijn vakgebied), maar als gevolg van het ordeningsprincipe uit paragraaf 8.3.1 

verandert de taak als de wetgever (of in zijn algemeenheid het bevoegde gezag) de wet en 

regelgeving verandert. Taken veranderen, zoals we zagen, als gevolg van de omgeving. 

Ook het aantal zaken verandert. Als er geen zaken zijn wordt er geen productie 

‘gedraaid’. Het aantal zaken dat de ambtenaar moet afhandelen is dus afhankelijk van de 

‘vraag’ naar een ‘collectief product’ en wat het collectieve product is, bepaalt het bevoegd 

gezag. De vraag kunnen we definiëren als de ‘behoefte’ van de samenleving naar een 

bepaald collectief product, maar ook de behoefte van een individu aan een collectief 

product. Aangezien de samenleving in beweging is en er steeds opnieuw politiek debat is, 

verandert de maatschappelijke behoefte aan collectieve producten steeds opnieuw. Het 

maatschappelijk debat over collectieve producten vertaalt zich in een politiek debat en het 

politieke debat vertaalt zich naar wet- en regelgeving.  

De individuele vraag
55

 naar een collectief product wordt door een ambtenaar vertaald als 

‘uitvoering geven aan wet- en regelgeving’ en ‘uitvoering geven aan bestuursbesluiten’. 

Zo’n product is voor de ambtenaar een zaak. Om deze producten te kunnen maken heeft 

de ambtenaar kennis van de wet- en regelgeving nodig. Kennis die de bestuurder 

(gekozen gezag) in beginsel niet heeft!  

Vakgebieden komen voort uit wet- en regelgeving. Doordat per vakgebied ambtenaren 

ieder afzonderlijk tot taak hebben hun wet- en regelgeving correct uit te uitvoeren, 

kunnen taken per vakgebied gestandaardiseerd worden. De vraag naar ‘collectieve 

producten’ is omgevingsafhankelijk. Deze vraag kan van de wetgever, het bestuur of de 

burger komen en is dus veranderlijk! Deze vraag naar collectieve producten is het tweede 

ordeningsprincipe. 

                                              
55 

Vraag is een verzamelnaam: een aanvraag, een oplegging, een aanslag, een plan zijn allemaal ‘vragen’ 

naar een product. Veel mensen zien echter een oplegging of een aanslag niet als een product. Wij zien 

dit echter als een collectief product. Helaas hebben burgers vanuit hun individuele belang meestal niet 

zo’n behoefte aan zo’n product. Ze vragen er alleen naar als het hun eigenbelang dient. 
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Figuur 8.3. Het ordenen van de vraag naar collectieve producten is het tweede ordeningsprincipe. 

 

Het ordenen van de vraag naar collectieve producten is voor iedere ambtelijke dienst 

het tweede ordeningsprincipe 

Door de vraag naar collectieve producten te clusteren in vakgebieden komt er een verdere 

ordening in het ambtelijk apparaat. 

Met deze twee ordeningsprincipes wordt de omgeving van het ambtelijk apparaat (het 

productiesysteem) in beeld gebracht. Het bestaansrecht van de organisatie en de 

ambtenaar is echter niet afhankelijk van de vraag. Om te overleven hoeft de ambtelijke 

organisatie, in tegenstelling tot een private onderneming, zijn aanbod niet af te stemmen 

op de vraag. De ambtelijke organisatie bestaat immers op grond van de wet.  

Speltheoretisch gezien is derhalve te begrijpen dat het in het belang van de ambtenaren is 

om de taken te beïnvloeden. Zij zullen de wetgever, de raad en de bestuurders willen 

‘bespelen’ om zo de eigenbelangen veilig te stellen. 

 

8.4 Het cybernetisch principe: centrale sturing 
De “invoering van prestatiemetingen op het niveau van overheidsorganisaties staat niet 

los van prestatiemeting van individuele ambtenaren” (Centrum Arbeidsverhoudingen 

Overheidspersoneel (CAOP), 2012, p. 45). Om tot een betrouwbare, integere en correcte 

afhandeling van een zaak (bijvoorbeeld een vergunningverstrekking of een 

uitkeringverstrekking) te komen moet zoals gezegd de individuele ambtenaar zijn 

‘compliance’ op orde hebben. Hij moet de aan hem toebedeelde wet- en regelgeving 

kennen en kunnen toepassen en hij moet conform de normen en waarden van de 

organisatie handelen. Uiteraard moet hij hierop kunnen worden aangesproken. 

Prestatiemeting van de organisatie begint bij de individuele ambtenaar. 

Als we uitgaan van het gegeven dat het gekozen gezag de hoeder is van de collectieve 

waarden dan moet het gekozen orgaan de mogelijkheid hebben om te toetsen of de 

individuele ambtenaren zich aan de collectieve afspraken houden. Als we vervolgens ook 
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willen dat het gekozen orgaan moet kunnen bijsturen in het geval dat dat niet gebeurt dan 

moet het gekozen orgaan het productiesysteem voorzien van een centrale sturing. Met 

andere woorden: als het gekozen orgaan haar zeggenschap over het ambtelijk apparaat 

wil vergroten moet het gekozen gezag het apparaat voorzien van een centrale sturing. 

Door deze centrale sturing kan elke individuele ambtenaar aangesproken worden op zijn 

prestaties. Hoofdstuk 4 liet zien dat centrale sturing berust op de volgende principes: 

1. Er is een functiesysteem.  

2. Er zijn aspectsystemen.  

3. Er zijn meetsystemen. 

4. Er is een regelsysteem. 

In de bureaucratische organisatie laat zich dit als volgt vertalen:  

1. In het functiesysteem: 

1.1 heeft elke ambtenaar een taak;  

1.2 worden teams gestapeld;  

1.3 wordt per ambtenaar de individuele taak per aspect ‘opgeknipt’. 

2. De productie wordt centraal geregistreerd in aspectsystemen 

3. Er moeten meetsystemen zijn.  

Uit elk aspectsysteem kan de informatie over de productie worden gehaald. Uit 

deze informatie blijkt per aspect of de ambtenaar ‘individueel’ handelt (niet 

conform de norm) dan wel conform de collectieve afspraken handelt (conform de 

norm). 

4. Er moet een regelsysteem zijn. Er wordt gestuurd op aspecten. 

Indien een ambtenaar bij een aspect ‘individueel’ handelt zal er moeten worden 

bijgestuurd. 

 

8.4.1 Het functiesysteem 
Uit de ordeningsprincipes blijkt dat de taken van iedere medewerker voortkomen uit wet- 

en regelgeving. Met de toewijzing van de wetten, verordeningen en beleidsregels aan de 

individuele functionarissen zijn ook de taken van de verschillende functionarissen 

bekend. 

 

8.4.1.1 De taken van een ambtenaar 

In paragraaf 8.3.2 zagen we dat vakgebieden waaraan ambtenaren worden toegewezen 

voortkomen uit wet- en regelgeving.  

 
Figuur 8.4. Door afzonderlijke wetten en regels te koppelen aan individuele functionarissen kan een 

functiesysteem per ambtenaar worden vastgesteld. Het functiesysteem omvat de afzonderlijke taken per 

ambtenaar. 
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We kunnen dus een lijst maken van wet- en regelgeving waarin alle vakgebieden onder 

elkaar staan. De taken kunnen dus per vakgebied parallel gerangschikt worden. Dit door 

de wet- en regelgeving te parallelliseren in deeltaken en deze toe te wijzen aan 

individuele ambtenaren. Dit is weergegeven in figuur 8.5. 

 

Figuur 8.5. Parallellisering legt alle taken van de totale organisatie per medewerker vast. 
 

Het vaststellen van de vigerende wet- en regelgeving is het eerste ordeningsprincipe. 

Deze wet en regelgeving moet (als taken) door individuele ambtenaren worden 

uitgevoerd. 

Het parallelliseren van de wet- en regelgeving en de uitvoering van deze wet- en 

regelgeving toewijzen aan individuele ambtenaren is het eerste cybernetische principe. 

Door de parallellisering worden de taken per ambtenaar zichtbaar en kan er per 

ambtenaar een functiesysteem worden bepaald. In het bovenstaande plaatje is dit 

weergegeven en het eerste cybernetisch principe is voor de totale organisatie in figuur 8.6 

weergegeven. 

Het parallelliseren is een universeel principe en met de parallellisering van wetten en 

regels kunnen taken per ambtenaar ‘van bovenaf’ worden bepaald. In de praktijk is te 

zien dat een kleine gemeente per wet niet zoveel aanvragen heeft. Een ambtenaar van een 

kleinere gemeente wordt daarom belast met de uitvoering van meerdere wetten en hij 

moet derhalve kennis hebben van meerdere wetten (hij is derhalve meer een generalist). 

Als de gemeente groter is en het aantal aanvragen daarmee ook groter dan zien we dat 

uitvoering van meerdere wetten vaak een grote opgave wordt. De uitvoerende ambtenaar 

van een grotere gemeente wordt daarom belast met slechts één of enkele wetten (deze 

ambtenaren hebben vaak veel meer specialistische kennis). 
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Figuur 8.6. Door de afzonderlijke wetten en regels te koppelen aan individuele functionarissen kunnen de 

afzonderlijke taken per ambtenaar worden vastgesteld.  

 

De grootte van de gemeente en het aantal aanvragen zorgt er dus voor dat de arbeid 

verdeeld moet worden. Dit doen we door het stapelen van teams. 

 

8.4.1.2 Parallelliseren van wetten en stapelen van teams 

In de hoofdstukken 3 en 4 is uitgebreid stilgestaan bij de speltheoretische en de 

cybernetische principes. In ons organisatieontwerp gaan we uit van de ambtenaar als een 

functiesysteem. Zijn team is het supra-functiesysteem, zijn afdeling een supra-supra-

functiesysteem enz. We kunnen dus spreken van een functiesysteem waarbij gewerkt 

wordt in ‘gestapelde’ teams. Figuur 8.7 maakt dit inzichtelijk. De gestapelde opbouw van 

het (supra)functiesysteem zorgt ervoor dat op elk echelon de verantwoordelijkheid van de 

uitvoering van de geparallelliseerde taken duidelijk gedefinieerd kan worden.  

Het ‘stapelen’ van functionarissen in hiërarchisch gerangschikte teams tot een functie-

supra-systeem en het parallelliseren van de wet- en regelgeving per echelon is het 

tweede cybernetische principe. 

Figuur 8.7 laat zien dat op het laagste echelon een functionaris verantwoordelijk is voor 

de correcte uitvoering van één taak, zijn teamleider voor twee taken, het afdelingshoofd 

voor vier taken en de directeur voor alle taken. 
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Figuur 8.7. Het functie(supra)systeem is gestapeld opgebouwd (in bovenstaande figuur 2-fractaal). De 

taken staan parallel en de teams zijn hiërarchisch gestapeld. 

 

De functionaris is het laagste echelon. De teamleider zit een echelon hoger. Hij maakt 

met zijn functionarissen deel uit van het lagere team én als linking pin samen met zijn 

collega-teamleiders deel uit van het hogere team waar het afdelingshoofd de linking pin 

is naar het volgende niveau.
56

 Dit afdelingshoofd maakt met zijn teamleiders deel uit van 

het lagere team én als linking pin met zijn collega-afdelingshoofden deel uit van het 

hogere team, enz. Door het stapelen van teams kan de ‘fractale’ opbouw van het 

(supra)functiesysteem in principe eindeloos doorgaan.  

De term fractaal is in 1975 bedacht door wiskundige Mandelbrot nadat hij wiskundige 

structuren had bestudeerd (Mandelbrod, 1982). Een fractaal is een structuur die er op 

elk schaalniveau hetzelfde uitziet. 

De driehoek van Sierpiński is een voorbeeld van zo’n fractaal. De figuur maakt snel 

duidelijk dat het ‘opdelen’van de driehoeken eindeloos kan doorgaan.  

 
Figuur 8.8. De fractaal van Sierpiński: op grote schaal ziet een fractaal er net zo uit als op kleine schaal.  

 

Een fractaal is het resultaat van herhaling. Deze herhaling of recursie is in principe 

oneindig. De herhaling kan wiskundig beschreven worden en bij iedere herhalingsstap 

groeit de fractaal. In de natuur zijn talloze voorbeelden van fractalen te vinden die 

                                              
56 Zie hoofdstuk 4 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sierpinski_triangle_evolution.svg
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ogenschijnlijk heel ingewikkeld en complex zijn, maar via een fractale benadering 

uiterst simpel zijn te begrijpen. 

 

 
Figuur 8.9. Elke iteratie zorgt voor een verdere groei van de fractaal; in dit geval een boom. 

 

Een voorbeeld van een fractale benadering is het metrisch stelsel. Als we dit stelsel 

vergelijken met het US standard system of measurement, dan wordt de kracht van 

fractaal organiseren snel duidelijk. 

 
Figuur 8.10. US measurement system (zie bronnenlijst voor bron). 
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Figuur 8.11. Het metrisch stelsel (zie bronnenlijst voor bron). De kracht van het metrisch stelsel zit hem 

in de herhaling op elk niveau. Deze herhaling wordt recursie genoemd. 

 

In figuur 8.7 is te zien dat de organisatie als een fractaal is opgebouwd en dat er vier 

echelons zijn die er op elk niveau hetzelfde uitzien. Op elk niveau is er een vast formeel 

moment van overleg. Dit formele overleg tussen de leden van een team maakt dat er een 

team is. Een teamleider geeft leiding aan een groep medewerkers. 

 
Figuur 8.12. Het supra-functiesyteem is opgebouwd in gestapelde teams. 
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Vanuit deze rol leidt hij/ zij het werkoverleg met zijn team. Tegelijkertijd zit deze 

teamleider als medewerker in een werkoverleg van een team van een hoger echelon. Elke 

teamleider is dus de verbindende schakel tussen de verschillende hiërarchische niveaus 

binnen een organisatie. In hoofdstuk 4 definieerden we de teamleider als de linking pin 

(Likert, 1967). In figuur 8.12 wordt dit nogmaals op een andere wijze weergegeven. 

Omdat er sprake is van overleg tussen de leden van een team dicteren de cybernetische 

principes dat de organisatiestructuur samenvalt met de overlegstructuur. Door de 

overlegstructuur ‘hard te koppelen’ aan de organisatiestructuur ontstaat er een sociaal 

systeem van parallel functionerende teams. Deze parallelle teams leiden tot 

complexiteitsreductie in de communicatie in de sociale werkelijkheid. Door de teams te 

stapelen gaat er een simpele fractale organisatie ontstaan.  

Daarnaast moeten wij niet alleen de organisatiestructuur opbouwen conform de 

overlegstructuur, maar ook de taken meetbaar maken. Dit doen we door de taken per 

echelon op te knippen in aspecten. 

 

8.4.1.3 De meetbare aspecten van taken 

Eerder zagen we dat Taylor niet van complexe productietaken houdt. Hij knipt de 

complexe productietaken op in kleine simpele productietaken per arbeider. Elke 

afzonderlijk deeltaak wordt ‘weggezet’ bij één arbeider. Hierdoor wordt de throughput 

een eenvoudige (deel)taak of handeling. De baas van de arbeider kan simpelweg 

periodiek meten of de productienorm die hoort bij deze handeling en van te voren is 

vastgesteld wordt gehaald. Indien dit niet het geval is, kan hij met negatieve feedback de 

arbeider manen harder te werken. 

Figuur 8.13. In het Taylorisme krijgt een arbeider een simpele deeltaak met een simpel feedback-systeem. 

 

In de vorige paragraaf lieten we zien dat de taken van een medewerker hard gedefinieerd 

kunnen worden door de taak te koppelen aan wet- en regelgeving. De taak van de 

ambtenaar is immers uitvoering geven aan wet- en regelgeving. In onze ontwerpstrategie 

splitsen wij de taken van de ambtenaar niet op in kleine deeltaken. Wij onderscheiden in 

de complexe taken een reeks van aspecten die bij (het werk van) één medewerker horen. 

We zien dat een taak (net als bij de taak boodschappen doen in hoofdstuk 3) uit meerdere 

aspecten bestaat.  
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Figuur 8.14. De taken van een ambtenaar worden ‘opgeknipt’ in aspecten. 

Met andere woorden: net zoals in de taak ‘boodschappen doen’ kunnen in een taak van 

een ambtenaar meerdere aspecten worden onderscheiden. We zullen dit principe van het 

onderscheiden van aspecten in een taak ‘opknippen’ noemen.
57

 Parallel hieraan worden in 

het functiesysteem meerdere aspecten onderscheiden. Dit principe is in figuur 8.14 

weergegeven. Vervolgens zien we dat er bij elk aspect een afzonderlijk registratie-, meet- 

en regelsysteem hoort. Elk aspect kan dan middels feedback worden gecontroleerd. 

 
Figuur 8.15. Een (complexe) taak opgeknipt in aspecten, elk met een feedback-systeem. 

 

Wat de taak ook is, dit principe van het opknippen van taken in aspecten is universeel. Of 

de taak nu boodschappen doen is of het verwerken van een bouwvergunning is niet van 

belang. Binnen iedere taak kunnen verschillende aspecten worden onderscheiden. De 

taken van de gemeente zijn aan verandering onderhevig maar de ordeningsprincipes niet. 

Het opdelen van de complexe taken (van iedere afzonderlijke ambtenaar) in aspecten is 

het derde cybernetische principe 

We kunnen dus alle (productie)taken van de gemeente onderbrengen bij individuele 

ambtenaren en we kunnen elke taak vervolgens opknippen in aspecten. Hierdoor ontstaat 

                                              
57

 Het werk moet ‘in zijn geheel’ worden uitgevoerd maar wordt in aspecten onderscheiden. In het 

functiebeschrijvingssysteem gebruiken we de term ‘opknippen’ om elk aspect scherp te definiëren. 

Gemakshalve spreken we van het opknippen van de taak. 
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er dus kennis over de taken van iedere afzonderlijke ambtenaar. Als we kijken naar de 

taak van de ambtenaar zien we dat zeven aspecten steeds in meer of mindere mate 

voorkomen. Deze zeven aspecten staan in figuur 8.16 weergegeven. 

 

 

 Waarmee? 
Mensen voeren de verwerking van gegevens uit. Vaak gebeurt dit met behulp van computers, computer 
applicaties, printers enz. Daartoe is geld nodig. 

 

 Wat? 
Gegevens (2) kunnen na invoer direct bewerkt worden en uitgevoerd worden, invoergegevens kunnen 
echter ook vermengd worden met opgeslagen gegevens of opgeslagen worden om later gebruikt te 
worden. Gegevensverwerking geschiedt meestal m.b.v. applicaties (5). Die verwerking levert 
uitvoergegevens die vervolgens tot advies of besluit (1) leiden. 

 

 Hoe? 
De gegevensverwerking ‘loopt’ via procedures (3). De procedures bepalen hoe de gegevens worden 
verwerkt. Dit gebeurt door overleg (4) onderling maar ook met belanghebbenden. Uiteraard kost deze 
gegevensverwerking tijd (6) en geld (7). 

Figuur 8.16. Zeven aspecten bij de uitvoering van wet- en regelgeving. 

 

1. Het product  

  De ambtenaar moet iets maken, adviseren of hij heeft het mandaat om te beslissen. 

Zo is het verstrekken van een paspoort, vergunning of uitkering vaak een beslissing 

van een ambtenaar die daar middels een mandaat bevoegd toe is terwijl de Raad 

beslist over bijvoorbeeld een bestemmingsplan of de begroting. De ambtenaar kan 

in dergelijke gevallen niet beslissen, maar slechts adviseren. 

2. Gegevens  

  Om te kunnen beslissen of adviseren zijn gegevens nodig. bijv. De G.B.A.-

gegevens, de B.A.G.-gegevens, kadastergegevens enz. 

3. Processen en procedures  

  Gegevens worden in verschillende stappen verwerkt. 

  Bijv. inkoopproces, B&W-procedure, art. 25-procedure WRO. 

4. Relaties en overleg 

  Als mensen samenwerken is overleg nodig.  

5. Applicaties  

  Veel gegevens worden geautomatiseerd verwerkt.  

  Bijv. Word, Pims, Squit XO, Docman enz.  

6. Tijd   

  Om dingen uit te kunnen voeren worden planningen gemaakt en is tijdsbewaking 

nodig.  

7. Budgetten  
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  Om dit alles te bekostigen worden begrotingen gemaakt en zijn budgetten nodig. 

Met deze zeven aspecten kunnen we de productietaken van alle ambtenaren per echelon 

in generieke functieprofielen beschrijven. 

 

Figuur 8.17. De taak van elke individuele ambtenaar wordt opgeknipt in zeven aspecten. 

 

Figuur 8.17 kan ook in een matrixvorm worden beschreven: 

 
Figuur 8.18. Het functie-suprasysteem wordt opgeknipt in aspecten: de taak van elke individuele 

ambtenaar wordt opgeknipt in aspecten. 

 

Gemakkelijk is inzichtelijk gemaakt dat elke functionaris belast is met de uitvoering van 

één of meerdere wetten. De aspectbenadering maakt tevens inhoudelijk duidelijk wat er 

gedaan moet worden.  
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Figuur 8.19. Het functiesysteem is gekoppeld aan wetten: van iedere ambtenaar is bekend wat hij of zij 

moet doen. 

 

Daarmee zijn alle taken van de gemeente ondergebracht bij afzonderlijke ambtenaren en 

zijn de taken van elke ambtenaar beschreven in zeven aspecten (we zullen deze 

beschrijvingen in de vorm van functieprofielen in het volgende hoofdstuk verder 

uitwerken). Met het beschrijven van de taken en het toewijzen van de wetten per 

ambtenaar wordt duidelijk wat elke individuele ambtenaar moet doen. Door de koppeling 

ontstaat het totaal overzicht; een compleet overzicht van het functiesysteem met de 

bijbehorende aspecten. 

Eerder zagen we dat de taken van afzonderlijke ambtenaren onduidelijk zijn, maar met 

deze methode wordt dit weerbarstige probleem opgelost. Belangrijk is om in te zien dat 

het functiesysteem (de functiematrix) alle taken beschrijft. Dit is iets andere dan de 

productie! Het kan dus voorkomen dat een ambtenaar de taak heeft om een wet uit te 

voeren, maar dat er geen aanvragen binnen komen. Een ambtenaar heeft bijvoorbeeld de 

taak de Paspoortwet uit te voeren. Als er echter geen aanvragen voor paspoorten binnen 

komen levert hij geen productie. Dit lijkt fictief maar in een kleine gemeente als Boxmeer 

komt een BIBOB
58

-verzoek bijna nooit voor terwijl de taak toch bij een ambtenaar 

belegd is. Dat wil zeggen dat de kennis en kunde van de uit te voeren wet- en regelgeving 

                                              
58 

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) is in 2003 van 

kracht geworden. De Bibob heeft als doel dat gemeenten, provincies en ministeries de integriteit 

kunnen toetsen van aanvragers van vergunningen of subsidies.  
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per ambtenaar belegd moet worden terwijl er geen productie plaatsvindt. Met andere 

woorden: de taak van een individuele ambtenaar kan nu precies omschreven worden 

terwijl we nog niet spreken over de productie.  

 
Figuur 8.20. Het functiesysteem bevat alle taken van de gemeente, de afdelingen, de teams en  individuele 

ambtenaren in een matrix. Elke taak is opgeknipt in zeven aspecten. 

 

In figuur 8.20 is te zien dat in afdeling b ambtenaar b2 belast is met de uitvoering van wet 

5.  

 

8.4.2 De registratie van productie 
Iedere afzonderlijke ambtenaar in de gemeentelijke organisatie heeft tot taak te zorgen 

voor de correcte uitvoering van de wet- en regelgeving die aan hem of haar is 

toegewezen. Elke ambtenaar is derhalve verantwoordelijk voor de uitvoering van een 

deel van de totale wet- en regelgeving. Dit houdt in dat het de taak van de ambtenaar is 

om een zaak die hij krijgt toegewezen correct, integer en conform wet- en regelgeving af 

te handelen. Eerder zijn een aantal voorbeelden genoemd. 

Iedere ambtenaar afzonderlijk heeft de taak om zijn wet- en regelgeving correct uit te 

voeren (zijn vakgebied) maar als er geen zaken zijn wordt er geen productie ‘gedraaid’. 

De productie bestaat dus uit een correcte en integere verwerking van zaakgegevens. Elke 

ambtenaar heeft tot taak te zorgen voor de correcte zaakafhandeling. Hij handelt uiteraard 

meerdere zaken af en moet bij uitvoering van zijn taak kunnen worden aangesproken op 

zijn verantwoordelijkheid. De taak van een ambtenaar is, conform wet- en regelgeving en 

conform interne richtlijnen, zaken af te handelen. De taak blijft dus hetzelfde, maar de 

inhoud van de taak verandert naar gelang de zaken die spelen.  

De uitvoering van de productie start conform onze ordeningsprincipes bij een 

bestuursopdracht of een aanvraag en de ambtenaar zal dan tot uitvoering moeten komen 

van een wet of regeling/ verordening. De ambtenaar die bezig is met de uitvoering van 

zijn taak is bezig met productie. Zoals we uit onze ordeningsprincipes zagen betekent dit 

dat de ambtenaar hierbij de collectieve afspraken moet navolgen. Om vast te stellen of dit 

het geval is moeten de zeven voorgenoemde aspecten geregistreerd worden.   
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Figuur 8.21. Alle zaken worden in zeven aspecten systemen geregistreerd. 

 

8.4.2.1 Het aspect product 

In het geval dat een ambtenaar een wet of regel uitvoert in de vorm van een besluit of een 

advies aan het bestuur kan men spreken over het product van een ambtenaar.  

Op grond van ambtelijke adviezen worden door de gemeenteraad, het college van B en W 

of de burgemeester, als bestuursorgaan, beslissingen genomen. Er worden echter ook veel 

beslissingen genomen door ambtenaren die daartoe door het college gemandateerd zijn. 

In dat geval komt er geen bestuursorgaan aan te pas en heeft de ambtenaar de macht om 

te beschikken. 

Besluiten en adviezen aan het bestuur kunnen gezien worden als producten van de 

organisatie en komen voort uit: 

1. Publiekrechtelijke rechtshandelingen; 

2. Privaatrechtelijke rechtshandelingen. 

1. Besluiten als gevolg van publiekrechtelijke rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld: 

 De vaststelling van een wet of verordening.  

 Het verlenen of weigeren van een uitkering of een vergunning.  

 Het geven van een aanwijzing aan een burger die verplicht is deze op te volgen.   

 De aanstelling van een ambtenaar. 

De publiekrechtelijke rechtshandeling leidt tot een besluit als bedoeld in de Algemene 

Wet Bestuursrecht (AWB). De regels voor de voorbereiding, motivering en 

bekendmaking van besluiten zijn in de AWB vastgelegd. Dit geldt ook voor bezwaar 

en beroep tegen besluiten.  

In artikel 1:3 van de AWB wordt het begrip besluit als volgt omschreven: “een 

schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke 

rechtshandeling”.  

Onder dit begrip vallen beschikkingen en besluiten van algemene strekking.  
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Een beschikking is een besluit in een concrete situatie. Dit is het geval bij bijvoorbeeld 

een beslissing op de aanvraag van een uitkering.  

Een besluit is een overheidsbeslissing van algemene strekking. Een dergelijke 

beslissing is niet gericht op een individu of een concreet geval, maar kan gezien 

worden als een collectieve beslissing die gevolgen heeft voor een groep mensen. Een 

voorbeeld van een besluit van algemene strekking is een verordening (dit is een wet in 

materiële zin). Besluiten van algemene strekking komen voort uit ambtelijke adviezen 

en ook beschikkingen kunnen voortkomen uit ambtelijke adviezen. Als een ambtenaar 

mandaat heeft kan hij echter ook zelf beschikken. Besluiten en beschikkingen zijn 

publiekrechtelijke rechtshandelingen die op schrift staan. Deze kunnen als product van 

de organisatie worden beschouwd. 

2 Besluiten als gevolg van privaatrechtelijke rechtshandelingen: 

De gemeente is naast een bestuursorgaan een rechtspersoon en het rechtspersonenrecht 

vindt men grotendeels in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond hiervan neemt 

de gemeente ook besluiten in de privaatrechtelijke sfeer. Hierbij kan men denken aan 

besluiten om wegen aan te leggen of om computers aan te kopen. Ook deze besluiten 

komen via vaste procedures tot stand en kunnen door het college van burgemeester en 

wethouders of door een gemandateerd persoon worden genomen. 

Besluiten als gevolg van privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn schriftelijk 

vastgelegd en worden geregistreerd. Zij kunnen net als publiekrechtelijke 

rechtshandelingen als product worden beschouwd. Elke rechtshandeling die als besluit 

(of advies aan een bestuursorgaan) geregistreerd is, is een product. 

 

8.4.2.2 Het aspect gegevens 

Hoewel er veel definities over informatie en gegevens zijn, plaatsen wij de begrippen 

data, informatie en gegevens in een speltheoretisch kader. Daarom gebruiken we de 

volgende definities. Wanneer data en symbolen door mensen geïnterpreteerd kunnen 

worden, spreken we niet meer van data maar van gegevens. Wanneer gegevens in de 

context van een (sociaal) spel worden geplaatst spreken we van informatie. Het vrijgeven 

van gegevens is niet zonder meer toegestaan omdat deze gegevens vrijwel altijd in een 

(sociaal) spel worden geplaatst. Hierdoor zijn vrijgegeven gegevens bijna altijd 

informatie en het lekken van informatie is verboden. Daar zijn een aantal redenen voor: 

 Het is in een aantal gevallen verboden (bv. Wet Bescherming Persoonsgegevens). 

 Soms wordt informatie gebruikt door speculanten (bv. grondprijzen die stijgen 

wanneer bekend wordt dat er een nieuwe woonwijk wordt gepland). 

 Soms wordt informatie ‘gelekt’ vanuit een persoonlijk belang. 

 Informatie kan misbruikt worden. 

 Informatie kan een rechtshandeling zijn met rechtsgevolg. 

 Privaatrechtelijke informatie valt onder bedrijfsinformatie. 

 De gegevens zijn eigendom van de gemeente. 

 Soms wordt informatie gelekt om politieke redenen  

Dit betekent dat informatie alleen openbaar wordt en kan worden vrijgegeven ná een 

besluit van het college van burgemeester en wethouders of een daartoe gemandateerd 

persoon. Informatie kan als product van de organisatie worden gezien nadat er een besluit 



245 

 

is genomen tot openbare bekendmaking. Praktisch gezien is een ambtenaar dagelijks 

bezig met: 

 Gegevens genereren (output gegevens);  

 (uitvoeren van semantische en syntactische regels); 

 Gegevens verwerken (administreren en gegevensbeheer);  

 Gegevens registreren en bewaren;  

 Inputgegevens controleren. 

De ‘bottom line’ is dat de verwerking van gegevens moet kloppen want anders: 

 Wordt een verkeerde brief aan een bijvoorbeeld een overleden burger gestuurd 

(omdat de overlijdensgegevens niet kloppen). 

 Krijgt een verkeerde persoon een beschikking (omdat adresgegevens niet kloppen). 

 Krijgt een burger een foute belastingaanslag (omdat WOZ-gegevens niet kloppen). 

 Heeft een brief zes taalfouten (dit is niet volgens een collectieve afspraak en levert 

mogelijk zelfs een verkeerd besluit op; denk aan de gevolgen als de vermelde 

bedragen niet juist zijn). 

De verwerking van gegevens gebeurt per zaak. De ambtenaar vergunningen is 

bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verwerken van bouwgegevens ten behoeve van 

het verlenen van een vergunning. De WOZ-ambtenaar is verantwoordelijk voor het 

verwerken van gebouwgegevens ten behoeve van de belastingaanslag. De ambtenaar 

Sociale Zaken is verantwoordelijk voor het definiëren, genereren en verwerken van het 

cluster inkomensgegevens ten behoeve van een bijstandsuitkering. Deze voorbeelden 

geven aan dat de verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens per zaak 

geschiedt en bij een ambtenaar ligt. Het is mogelijk dat gegevens die op andere 

afdelingen liggen verwerkt worden in een zaak. Elke afzonderlijke bewerking ligt echter 

bij de betreffende ambtenaar.  

De verantwoordelijkheden voor eenzelfde cluster van gegevens kunnen op één afdeling 

liggen, maar het kan ook zijn dat de verschillende verantwoordelijkheden betreffende één 

gegevenscluster verspreid zijn over verschillende ambtenaren of afdelingen. Zo is het 

archief verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van digitale en fysieke 

dossiers
59

, die uit alle delen van de organisatie komen.  

Op grond van wet en regelgeving zal het ambtelijk apparaat gegevens uit zijn omgeving 

gaan verwerken om tot een output te komen. Daarbij zijn er vier mogelijkheden: 

1. De output gegevens worden niet meer gebruikt en vernietigd. 

2. De outputgegevens worden gebruikt als inputgegevens voor een volgende 

bewerking. 

3. De outputgegevens worden geregistreerd en opgeslagen. 

4. De outputgegevens worden verwerkt tot een besluit. 

Het is dus van belang dat elke medewerker op een correcte wijze uitvoering geeft aan het 

beheer en verwerking van gegevens. Daartoe moet hij kennis hebben van de te volgen 

procedures. 

 

                                              
59

 Op het moment dat er opslag plaatsvindt worden de dossiers weer gegevens! 



246 

 

8.4.2.3 Het aspect processen/procedures 

Gegevensverwerking gebeurt in stappen en een procedure kan gezien worden als een 

stappenplan. Veel procedures komen rechtstreeks voort uit wet- en regelgeving, maar het 

komt ook voor dat er protocollen worden gemaakt omdat wetten gecombineerd moeten 

worden. Als iemand zich bijvoorbeeld ziek meldt treden de Ziektewet, de Wet 

Poortwachter, de ARBO-Wet en de CAR/UWO in werking. Elk van deze wetten heeft 

eigen procedures en termijnen vandaar dat deze combinatie van wetten erg ingewikkeld 

is. Om duidelijkheid te scheppen wordt er vaak een ziekteverzuimprotocol opgesteld. In 

zo’n protocol worden alle overlegmomenten en termijnen op een rijtje gezet en wordt 

iemand aangewezen die die (collectieve) afspraken moet bewaken.  

Er worden echter lang niet altijd protocollen opgesteld. In dat geval worden de dagelijkse 

handelingen ook wel procedures genoemd. Heel veel van dergelijke los georganiseerde 

procedures waarbij niemand echt verantwoordelijk kan worden gesteld voor het nakomen 

van gemaakte (collectieve) afspraken, kunnen leiden tot een moeilijk beheersbare 

organisatie. Het verschil tussen een procedure en een protocol is dat een procedure een 

gezamenlijke afspraak is waaraan iedereen geacht wordt zich te houden.
60

 Een protocol 

daarentegen kent een voorschrift. Met andere woorden: de ‘heerser van de organisatie’ 

heeft de procedure vastgelegd en indien deze niet gevolgd wordt kan de heerser straffen. 

Een protocol is dus een (onderdeel van een) ‘hard control’ en een procedure een 

(onderdeel van een) ‘soft control’. Door de invoering van protocollen worden 

verantwoordelijkheden veel harder gedefinieerd. Het onderscheid tussen procedure en 

protocol is noodzakelijk om ‘hard’ te kunnen meten en registratie maakt dit meten 

mogelijk.  

 

8.4.2.4 Het aspect applicaties 

Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag van  symbolen die volgens een code 

op een bepaald medium zijn geregistreerd, zodanig dat deze gegevens uitwisselbaar zijn. 

Gegevens zijn dan ook steeds het resultaat van semantische en syntactische coderingen. 

Een brief kan zo’n resultaat zijn. De (gegevens in de) brief kunnen worden bewaard en 

per post verstuurd. De lezer kan de brief decoderen naar gesproken taal onder de 

voorwaarde dat de lezer kan lezen én de taal kent. 

De verwerking van gegevens door middel van codering en decodering gebeurt 

tegenwoordig meer en meer door middel van applicaties. De verwerking wordt ook wel 

dataverwerking genoemd. Momenteel werkt in Nederland geen enkele ambtenaar meer 

zonder computer en zijn alle applicaties wel op een of andere manier met elkaar 

verbonden. Om dit systeem van computers en applicaties draaiende te houden kent elke 

ambtelijke organisatie wel een ICT-afdeling waar men verantwoordelijk is voor het data- 

en systeembeheer.  

Applicaties en applicatiebeheer zijn een logisch gevolg van het feit dat een gemeentelijke 

organisatie zeer veel gegevens moet verwerken. De geautomatiseerde verwerking van 

gegevens gebeurt veelal volgens vaste protocollen die in de software zijn ‘ingebakken’. 

Veelal zijn applicaties nodig om bepaalde bewerkingen of berekeningen te kunnen 

maken. Wij zien dat elke ambtenaar verantwoordelijk is voor een correcte afhandeling 

van gegevens binnen de aan hem toegewezen applicaties. Hij moet de applicatie op een 

                                              
60 

 Met het vertrouwensdilemma als gevolg! 
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correcte manier kunnen gebruiken en zal dit moeten doen conform de collectieve 

afspraken. 

Bij de geautomatiseerde verwerking van gegevens is de autorisatievraag van groot 

belang! Wie kan er in (en wie heeft toegang tot) het ‘systeem’. Informatiemisbruik moet 

voorkomen worden. Hiertoe moeten regels worden opgesteld en naleving van de 

afspraken is geboden. Kennis van de applicaties en een duidelijke taakverdeling met 

collectieve afspraken zijn van groot belang. Ook hier is registratie nodig. 

 

8.4.2.5 Het aspect tijd(sbewaking) 

De tijd is een aspect dat in elke taak moet worden meegenomen. Dit aspect is zo evident 

dat het vaak wordt vergeten in functiebeschrijvingen. De medewerker is echter verplicht 

om de collectieve afspraken rondom de tijd te bewaken en te eerbiedigen. De vergadering 

begint om acht uur. De terinzagelegging duurt twee weken. De raadsvraag is binnen vier 

weken beantwoord. Als de tijdsbewaking niet wordt opgenomen in het aspectsysteem 

wordt de tijd een ‘soft control’. In onze ogen is de tijdsbewaking een ‘hard control’. De 

tijd wordt geregistreerd en over de tijdsafspraken worden harde afspraken gemaakt. Er 

kan ook op de tijd dus ‘hard’ worden gemeten.  

 

8.4.2.6 Het aspect financiën/ budgetten 

De medewerker is, net als in het geval van tijd, verplicht de collectieve afspraken rondom 

de financiën te bewaken. Daarbij zijn de vragen van rechtmatigheid en doelmatigheid van 

groot belang, evenals de bewaking van de budgetten. In onze ogen is de budgetbewaking 

een ‘hard control’ waarover harde afspraken worden gemaakt en waar ‘hard’ op wordt 

gemeten. Registratie is derhalve noodzakelijk. 

 

8.4.2.7 Het aspect relaties en overleg 

Daar waar de organisatiestructuur iets zegt over de formele machtsverhoudingen van een 

organisatie, zegt de overlegstructuur veel over de informele machtsverhoudingen van een 

organisatie. Als individuele medewerkers vanuit hun individuele belang allerlei 

overlegvergaderingen kunnen opstarten dan worden collectieve belangen verdrongen 

door individuele belangen. Allerlei overleggen gaan dan door elkaar heen lopen en 

worden vaak als vanuit het niets geïnitieerd. In dergelijke organisaties lopen overleggen 

niet parallel aan de organisatiestructuur. In zo’n sociale omgeving ontstaan er haast twee 

werelden; de formele (niet echt bestaande) organisatiestructuur en de informele (echt 

bestaande) sociale werkelijkheid. Wij beschouwen een dergelijke sociale werkelijkheid 

als ‘los’ georganiseerd. 

In ‘losse’ organisaties met een brede overlegcultuur hebben individuen veel vrijheid en 

veel losse en wisselende contacten met elkaar. Er is in dergelijke organisaties eigenlijk 

geen sprake van een overlegstructuur en van een gestructureerd 

informatieuitwisselingsysteem is ook nauwelijks sprake. Door deze informele structuur is 

het voor individuen erg gemakkelijk informatie achter te houden en de ‘kaarten tegen de 

borst te houden’. Hierdoor ontstaan problemen in lijn met de analyses uit de vorige 

hoofdstukken; niet verifieerbare informatie leidt tot individueel gedrag. 

De informele overlegstructuur ontstaat doordat individuen de strategie ‘individueel’ 

spelen en telkens ‘onzekerheidsgebieden’ opzoeken om vrijheden te creëren. 
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‘Individualisten’ zullen steeds weer nieuwe problemen (uitdagingen) zoeken en voor elk 

probleem wordt een nieuw overleg geëntameerd. Heel veel productietijd gaat 

ongecontroleerd verloren aan overleg en de formele leiding heeft geen grip op het aantal 

overleggen en de tijd die ermee gemoeid is. De diagnoses uit het vorige hoofdstuk laten 

zien dat in dergelijke organisaties collectieve belangen ondergesneeuwd worden door 

individuele belangen met diffuus leiderschap, non-interventiegedrag en gebrek aan 

verantwoordelijkheid tot gevolg. Als individuen in een dergelijke omgeving moeten 

functioneren, zullen er tal van weerbarstige problemen gaan ontstaan. 

 
Figuur 8.22. De productie van elk afzonderlijke medewerker wordt geregistreerd in zeven aspecten. 

 

Wil men de formele en de informele organisatie bij elkaar brengen dan zal de informele 

overlegstructuur analoog aan de formele organisatiestructuur moeten zijn. Het ontwerp 

van de overlegstructuur vraagt dus om goede collectieve afspraken. 

Individuele registratie van productiegegevens per individu en per aspect is dus van 

cruciaal belang. Dit principe is in de figuur 8.18 weergegeven. 

 

Het registreren van de productie per medewerker in zeven aspectsystemen is het vierde 

cybernetische principe 

Door de productie van elke afzonderlijke medewerker in zeven aspecten te registreren 

wordt het meten van de productie mogelijk. 

 

8.4.3 Het meetsysteem 
Het meetsysteem is net als thermostaat en verwarming. Het geeft informatie door aan het 

regelsysteem als er een afwijking is van de vooraf ingestelde temperatuur. Als het te koud 

is geeft de thermostaat informatie ‘open’ naar de gasklep (het regelsysteem) waarna de 
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verwarmingsketel aanslaat en als het te warm is geeft de thermostaat de informatie ‘dicht’ 

naar de gasklep waarna de ketel niets doet.  

De thermostaat is dus een binaire informatiebron. Met de informatiewaarde 0 of 1 en een 

informatie-inhoud ‘open’ en ‘dicht’. Zo ook bij het meten van de aspecten. Per aspect kan 

de collectieve afspraak van tevoren worden vastgesteld. Door registratie in het 

aspectsysteem kan per aspect gemeten worden of er ‘collectief’ dan wel ‘individueel’ 

gehandeld is. Doordat alle taken per ambtenaar zijn belegd en iedere taak is opgeknipt in 

aspecten zijn de normen waaraan een ambtenaar moet voldoen vooraf bekend. Deze 

normen zijn enerzijds per aspect in het functiebeschrijvingssysteem beschreven en komen 

anderzijds voort uit de koppeling van de wetten, verordeningen, beleidsregels en 

conventies aan de functiebeschrijving van de ambtenaar. Dit zijn veelal kwalitatieve eisen 

die men per zaak aan een aspect hangt. Op alle zeven aspecten kan dagelijks getoetst 

worden of mensen zich gedragen conform de collectieve afspraken en het bijbehorende 

Nash-evenwicht. 

aspect voorbeeld Voorbeeld van een norm collectief individueel 

Product Bestemmingsplan Conform de Wet ruimtelijke 

ordening 

conform Niet conform 

Gegevens Kaartmateriaal kaarten voldoen aan de 

wettelijke norm 

Input 

getoetst 

Input niet 

getoetst 

Procedures Bestemmingplan-

procedure 

Bestemmingplan moet 

conform de wet ter inzage 

zijn gelegd 

Ter inzage Niet ter 

inzage 

Overleg  

 

Portefeuille overleg  Elke maandag Gedaan Niet gedaan 

Applicatie  

 

Document-

management-

systeem 

Alle zaakgegevens in het 

documentmanagement-

systeem 

Gedaan Niet gedaan 

Tijd 

 

Ter inzage legging De wettelijke termijnen zijn 

in acht genomen 

Gedaan Niet gedaan 

Geld  

 

Budget Binnen het budget Ja  Nee 

Figuur 8.23. Per aspect wordt gemeten of de ambtenaar zich aan de collectieve afspraken heeft gehouden. 

 

We zullen deze normen per aspect de functie-eisen noemen. Dit zijn de eisen die de 

‘heerser’ (de werkgever als vertegenwoordiger van de wetgever) als minimale norm aan 

de productie stelt waaraan de ambtenaar (het functiesysteem) moet voldoen. De toetsing 

aan de functie-eisen kan geschieden doordat elk aspect van een zaak wordt geregistreerd 

en gelogd. Door deze registratie kan bij iedere medewerker (achteraf) gemeten worden of 

er afwijkingen zijn van de collectieve afspraak die bij een bepaald aspect zijn gemaakt 

(de norm is daarbij de collectieve afspraak).  

In figuur 8.23 zijn voorbeelden gegeven van dagelijkse vragen die bij de uitvoering van 

de Wet ruimtelijke ordening voorkomen. Om te zien of het functiesysteem het aspect 

conform de norm heeft uitgevoerd (de collectieve afspraak is de norm), is er een 

meetsysteem nodig dat een mogelijke afwijking meet. Het meetsysteem meet het 

resultaat van de acties van het functiesysteem (de ambtenaar) die op een eerder tijdstip 

zijn taak heeft gedaan en zet deze afdoening af tegen een gestelde norm. Bij onze 

aspectbenadering is de norm altijd de collectieve afspraak. De meting of men zich aan de 
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collectieve afspraak (van dat aspect) heeft gehouden is dus altijd achteraf. Er is derhalve 

altijd een reactietijd tussen de meting en de ‘actie’.  

 
Figuur 8.24. Bij elk aspect van een geparallelliseerde productietaak kan gemeten worden of de ambtenaar 

zich aan de collectieve afspraak heeft gehouden. 

 

Het meetsysteem geeft per aspect, door middel van feedback, informatie over mogelijke 

afwijkingen door aan een regelsysteem. Metingen hebben een informatie-inhoud (het 

aspect) en informatiewaarde (‘individueel’ of ‘collectief’) en de informatie komt uit een 

registratie van dat aspect in het aspectsysteem.  

Dit principe is in figuur 8.25 weergegeven. 

 
Figuur 8.25. Informatie van de meting van een aspect komt uit een registratie van het aspectsysteem. 

De invoering van een meetsysteem dat per aspect en per ambtenaar meet of er 

‘individueel’ dan wel ‘collectief’ is gehandeld, is het vijfde cybernetische principe. 

In de meeste gevallen zal er conform de collectieve afspraak worden gewerkt. Ten 

behoeve van het regelsysteem komt er geen informatiestroom op gang als niet wordt 

afgeweken van een collectieve afspraak. Indien er wel wordt afgeweken van een 

collectieve norm geeft een meting de informatiewaarde ‘individueel’. Er is dan ‘niet 

conform de collectieve afspraak’ gehandeld. 
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Figuur 8.26. Metingen hebben een informatie-inhoud (het aspect) en informatiewaarde (‘individueel’ of 

‘collectief’) en de informatie komt uit een registratie van dat aspect in het aspectsysteem. 

 

8.4.4 De hiërarchisch leidinggevende  
De ordeningsprincipes laten zien dat er voorschriften en wetten zijn die de wetgever 

oplegt en de wetgever verlangt dat deze wetten en regels conform de collectieve 

afspraken worden uitgevoerd. 

Figuur 8.27. Er moet een bewaker van de collectieve afspraken zijn. 

 

Er moet dus binnen de organisatie iemand zijn die waakt over de correcte uitvoering van 

de collectieve afspraken/ uitvoering van wetten. In ons cybernetisch model ziet dit er als 

volgt uit: 
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Figuur 8.28. Centrale sturing vraagt om een centrale hiërarchische leider die waakt over de collectieve 

afspraken. 

 

Als een aspect van een taak is volbracht kan er simpelweg gemeten worden of dit aspect 

van de taak conform een collectieve norm is voldaan. In het geval dat men niet aan de 

norm heeft voldaan moet er immers ingegrepen kunnen worden. Dit is de taak van de 

hiërarchisch leidinggevende. Hij bepaalt (namens het gekozen orgaan) of aan de norm 

wordt voldaan. Indien er níet aan een norm wordt voldaan, moet er iets geregeld worden. 

De aanstelling van een hiërarchisch leidinggevende die per aspect bewaakt of de 

ambtenaar ‘collectief’ handelt, is het zesde cybernetische principe. 

Om te kunnen regelen heeft de hiërarchisch leider een regelsysteem nodig.  

 

8.4.5 Het regelsysteem  
Eerder zagen we dat negatieve feedback afwijkingen onderdrukt en ervoor zorgt dat het 

systeem naar zijn doeltoestand blijft terugkeren en dat positieve feedback niet leidt tot 

koersveranderingen, maar input, throughput en output versterkt. Afwijkingen moeten dus 

worden geneutraliseerd met negatieve feedback. Daarvoor is er in de feedbackloop een 

regelsysteem opgenomen. De taak van het regelsysteem is dat deze de negatieve prikkel 

moet geven. 
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Figuur 8.29. De negatieve feedbackloop. Het regelsysteem stelt het systeem steeds bij in de richting van 

het gewenste doel. 

 

Het regelsysteem compenseert een waargenomen afwijking door (achteraf) een wijziging 

aan te brengen in de input en het regelsysteem stelt het systeem steeds bij in de richting 

van de collectieve afspraak (het gewenste doel). Als er dus in negatieve zin wordt 

afgeweken van een collectieve (organisatie)afspraak zal het regelsysteem aan de 

ambtenaar een negatieve prikkel moeten geven.  

Door te registreren in aspectsystemen kan er periodiek in de tijd worden gemeten of een 

ambtenaar bij een bepaald aspect ‘collectief’ dan wel ‘individueel’ heeft gespeeld. Indien 

bij de uitvoering van een bestuurlijke opdracht of een taak op een aspect wordt 

afgeweken van een collectieve afspraak kan er bijgestuurd worden door het hogere 

echelon. Een functionaris van het laagste echelon werkt als functiesysteem met meerdere 

collega’s van hetzelfde echelon in een team. Het team is een supra-functiesysteem. De 

teamleider, die tot het hiërarchisch hogere echelon behoort, participeert in het 

teamoverleg. De teamleider moet erop toezien dat de functiesystemen die binnen het 

supra-functiesysteem werken zich aan de collectieve afspraken houden.  

De teamleider is een functionaris van het tweede echelon en werkt als vertegenwoordiger 

van het supra-functiesysteem met meerdere collega’s van hetzelfde echelon in een 

afdeling. Deze afdeling is dus een supra-supra-functiesysteem. Het afdelingshoofd van de 

afdeling, dat tot het hiërarchisch hogere echelon behoort, participeert ook in het 

afdelingsoverleg. In het afdelingsoverleg participeren de teamleiders als 

vertegenwoordigers van de suprasystemen. Het afdelingshoofd moet erop toezien dat de 

teamleiders zich aan de collectieve afspraken houden.  

Een afdelingshoofd is een functionaris van het derde echelon en werkt als 

vertegenwoordiger van het supra-supra-functiesysteem met meerdere collega’s van 

hetzelfde echelon in een hoofdafdeling. Deze hoofdafdeling is dus een supra-supra-supra-

functiesysteem. De leidinggevende van de hoofdafdeling, die tot het hiërarchisch hogere 

echelon behoort, participeert ook in het hoofdafdelingsoverleg. In het 

hoofdafdelingsoverleg participeren de andere afdelingshoofden als vertegenwoordigers 

van de supra-supra-systemen. De leidinggevende van de hoofdafdeling moet erop toezien 

dat de afdelingshoofden zich aan de collectieve afspraken houdt, enzovoorts. In de 

fractale organisatie is een team een overleg tussen mensen van hetzelfde hiërarchisch 

niveau en een teamleider/ leidinggevende van een hoger hiërarchisch niveau. We zien 

elke leidinggevende dus als linking pin tussen een lager team en een hoger team.  

Om weg te komen van het tweede Nash-evenwicht zagen we al dat het van belang is dat 

er een hiërarchisch leidinggevende is die (namens het gekozen orgaan) waakt over de 
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collectieve afspraken. Als er sprake is van een harde norm in een voorschrift is het 

duidelijk wanneer de leidinggevende moet ingrijpen. Door de aanwezigheid van een 

hiërarchische leider die als bewaker écht straft, ontstaat er kennis in de organisatie over 

de consequenties voor het geval men afwijkt van bepaalde collectieve afspraken.  

Door in elk team een leidinggevende aan te stellen die kan straffen krijgt elk 

functiesysteem (individu) een regelsysteem (hiërarchisch leidinggevende) en ontstaat er 

voor elk individu een kans op straf. De medewerkers anticiperen hierop en gaan straf 

mijden: ‘individueel’ gedrag komt zo niet vaak meer voor. Dit is in overeenstemming met 

ons speltheoretisch model van hoofdstuk 3. 

Sociale omgeving Persoonlijk/groep 
micro 

Samenleving 
Macro 

 
Spelsituatie 

 
 

Sociaal gedrag 
 
 

Beslissing 
  

Strategie van het 
individu 

 
Vertrouwensdilemma 

Geen autonomie opgeven 
 

‘je eigen ding doen’ 
 
 

Direct (midden brein) 
 

‘individueel’ 

 
Conventie/Coördinatiespel 
Geen autonomie opgeven 

 
Straf leden vd samenleving 

 die zich niet aan een conventie houden 
 

direct (midden brein) 
 

‘individueel=collectief’ /‘straf anderen  
‘Beloon collectief gedrag’ en mijdt straf’ 

 
Spelsituatie 

 
Sociaal gedrag 

 
 

beslissing 
 

 Strategie van het 
individu 

 
Herhaald vertrouwensdilemma 

 
Opgeven van autonomie in ruil voor 

beloning en/of straf uit de groep 
 

Indirect (neo cortex) 
 

‘collectief aan de groep’ of individueel 
door mijden van straf van de groep’ 

‘tit-for-tat’/’Pavlov’ 

 
Vertrouwensdilemma 

 
Opgeven van autonomie in ruil voor 
beloning en/of straf van het gezag 

 

Indirect (neo cortex) 
 

‘collectief aan het gezag’ of individueel 
door ‘mijden straf van het gezag’ 

 

Figuur 8.30. Als de informatie transparant is en er bestaat een kans op straf, spelen individuen de strategie 

‘mijden van straf van de gezag’. 

 

Er hoeft echter lang niet altijd een voorschrift te zijn. Hoofdstuk 3 liet zien dat er ook 

dwingende conventies zijn. Zo’n conventie kan ook gezien worden als een collectieve 

norm of een dwingende afspraak. Een voorbeeld van zo’n collectieve afspraak is dat een 

brief in foutloos Nederlands wordt geschreven. Er ligt in zo’n geval geen voorschrift, 

maar iedereen begrijpt dat een brief foutloos moet zijn. In zo’n situatie geeft de 

samenleving een min of meer dwingende norm waaraan men zich dient te houden. Indien 

een ambtenaar zich niet houdt aan een dwingende conventie zal de samenleving de 

ambtenaar willen straffen. Aangezien zij dat niet kan, zal de samenleving de organisatie 

willen straffen (vaak wordt dan via de media de aandacht voor een misstand in zo’n 

organisatie breed uitgemeten).  

Het meten of er bij een bepaald aspect afgeweken wordt van een collectieve afspraak 

komt dus overeen met het meten of er een collectief ingestelde regel wordt overtreden of 

dat er een dwingende maatschappelijke conventie wordt overtreden. Het overtreden van 

de collectief (maatschappelijk) ingestelde regel wordt weergegeven in het kwadrant 

rechtsboven en het overtreden van een dwingende maatschappelijke conventie wordt 

weergegeven in het kwadrant rechtsonder. Dit wordt weergegeven in figuur 8.31.  
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Het is de taak van de hiërarchisch leidinggevende om te waken over de wetten en regels 

én de dwingende conventies. Als een medewerker zich niet aan de wetten en regels of de 

dwingende conventies houdt, kan dit gezien worden als (plichts)verzuim en als een 

medewerker dit stiekem doet als een schending van de integriteit. Door per aspect te 

registreren en te meten is op elk echelon te zien wanneer een medewerker ‘individueel’ 

werkt en zich niet aan de collectief afgesproken norm heeft gehouden. De hogere 

leidinggevende krijgt hierdoor grip op zijn organisatie en er zal eenheid van leiding 

ontstaan.  

Sociale omgeving Persoonlijk/groep 
micro 

Samenleving 
Macro 

 
Spelsituatie 

 
 

Sociaal gedrag 
 
 

Beslissing 
  

Strategie van het 
individu 

 
Vertrouwensdilemma 

Geen autonomie opgeven 
 

‘je eigen ding doen’ 
 
 

Direct (midden brein) 
 

‘individueel’ 

 
Conventie/Coördinatiespel 
Geen autonomie opgeven 

 
Straf leden vd samenleving 

 die zich niet aan een conventie houden 
 

direct (midden brein) 
 

‘individueel=collectief’ /‘straf anderen  
‘Beloon collectief gedrag’ en mijdt straf’ 

 
Spelsituatie 

 
Sociaal gedrag 

 
 

beslissing 
 

 Strategie van het 
individu 

 
Herhaald vertrouwensdilemma 

 
Opgeven van autonomie in ruil voor 

beloning en/of straf uit de groep 
 

Indirect (neo cortex) 
 

‘collectief aan de groep’ of individueel 
door mijden van straf van de groep’ 

‘tit-for-tat’/’Pavlov’ 

 
Vertrouwensdilemma 

 
Opgeven van autonomie in ruil voor 
beloning en/of straf van het gezag 

 

Indirect (neo cortex) 
 

‘collectief aan het gezag’ of individueel 
door ‘mijden straf van het gezag’ 

 

Figuur 8.31. De collectieve afspraken komen voort uit conventies en uit regelgeving. 

 

Doordat de hoogste leidinggevende de aspectsystemen kan uitlezen heeft hij per echelon 

en per aspect de mogelijkheid om te zien of er iemand is die ‘individueel’ speelt. Door 

deze informatieasymmetrie kan de linking pin niet de kant van zijn ondergeschikten 

kiezen. Als de linking pin dat doet, speelt hij immers ook ‘individueel’ en de hoogste 

leidinggevende kan ook dat zien. 

De informatieasymmetrie zorgt ervoor dat de leidinggevenden de ‘collectieve afspraken’ 

bewaken. Informatieasymmetrie zorgt voor eenheid van leiding. Op elk niveau kan een 

linking pin zien of een lid van zijn (lagere) team zich aan de collectieve afspraken houdt 

en als dat niet gebeurt, kan deze ‘bijregelen’. 

De invoering van een regelsysteem dat per aspect en per ambtenaar stuurt op 

‘collectief’ handelen, is het zevende cybernetische principe. 

Van belang is om in te zien dat een productiesysteem met een centrale sturing alleen kan 

bestaan indien de functiesystemen, aspectsystemen, meetsystemen, regelsystemen en de 

centrale leiding aanwezig zijn. Met deze cybernetische principes kunnen we ambtelijke 

organisaties veranderen in ambtelijke apparaten. Met andere woorden: we kunnen een 

organisatie veranderen in een ontworpen systeem. Om precies te zijn in een 
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productiesysteem. 

 
Figuur 8.32. Het productiesysteem kent een functiesysteem, aspectsystemen, meetsystemen per aspect, 

een hiërarchisch leidinggevende en regelsystemen waarmee álle medewerkers op elk echelon per aspect 

kunnen worden aangesproken op hun prestaties. 

 

Door de invoering van een functiesysteem, aspectsystemen, meetsystemen per aspect en 

een regelsysteem verandert het Tweede Nash-evenwicht in het Eerste Nash-evenwicht en 

verdwijnen de weerbarstige problemen. De instabiele coördinatiespellen worden stabiele 

coördinatiespellen.  
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Deel V: Een ontwerp voor ambtelijke 

organisaties 
 

 

 

 

 Voorontwerp voor een ambtelijke organisatie als 

sociaal productiesysteem 

 Human Resource instrumenten 

 Juridische regelingen gemeente Boxmeer 
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9 Het voorontwerp 
 

9.1 Inleiding 
Het cybernetisch model uit het vorige hoofdstuk zou een verbetering van de 

arbeidsproductiviteit kunnen opleveren.
61

 In het eerste hoofdstuk lieten we echter al zien 

dat veel verbetervoorstellen op de plank bleven liggen en men niet begreep waarom. 

Inmiddels weten we dat dit te maken heeft met het Tweede Nash-evenwicht en uit de 

analyses van de vorige hoofdstukken weten we dat een strikte invoering van een centrale 

sturing en controle op veel weerstand van de ambtenaren zal stuiten. Ook dit 

verbetervoorstel zou dus zomaar op de plank kunnen blijven liggen. De ontwikkeling van 

een vergaand centraal besturingssysteem
62

 leidt namelijk tot groot ambtelijk verzet. Dit 

verzet uit zich in oeverloze discussies over het verbeteren van ambtelijke organisaties 

zonder dat dit wezenlijk gebeurt. Als bestuurders dan toch vinden dat er iets moet 

gebeuren, blijven ambtenaren (en in hun kielzog adviseurs) oplossingen zoeken in 

reorganiseren, schaalvergroting en verzelfstandiging. Al deze ‘oplossingen’ zijn vaak 

goed voor carrières van individuele ambtenaren, maar het echte probleem van de sturing 

wordt niet opgelost.
63

 Door alle discussies wordt de centrale sturing in de meeste 

ambtelijke organisaties slechts rudimentair uitgewerkt. Hierdoor blijft het Tweede Nash-

evenwicht in stand en blijven weerbarstige problemen bestaan. 

We zagen dat ambtenaren weerbarstige problemen het hoofd bieden en dagelijkse 

sturings- en coördinatieproblemen oplossen door ‘informele routes’ te bewandelen. Er 

ontstaan informele lijntjes tussen ambtenaren die de formele organisatiestructuren 

omzeilen. Losse werkverbanden en overleggen worden op grond van vriendschappen en 

coalities naast de formele structuren opgezet om ‘dingen voor elkaar te krijgen’. Dit alles 

maakt dat de werking van de ambtelijke organisaties vaak zeer persoonsgebonden en 

onoverzichtelijk wordt. Persoonlijke invullingen, coalities en interpretaties spelen een 

belangrijke rol bij het goed functioneren van ambtelijke organisaties.  

De analyses in de eerdere hoofdstukken laten zien dat door de cultuur van het ‘niet 

vergeten van de eigenbelangen’ de ambtelijke productieorganisatie veelal niet tot wasdom 

komt. Telkens komen er weer nieuwe argumenten bovendrijven waaruit zou blijken dat 

een ambtelijke organisatie niet als ‘productiesysteem’ kan worden ontworpen. Er zijn 

krachten die de ontwikkeling van de organisatie naar een productiesysteem blokkeren. 

Daarbij heeft niemand nog een overzicht over de activiteiten en heeft het gekozen gezag 

steeds minder grip op de ambtelijke organisaties. 

Deze cultuur kan door middel van speltheoretische analyses verklaard worden. De 

analyses uit de vorige hoofdstukken laten zien dat er een strijd gaande is over de kennis 

en de informatie van het productieproces en dat deze strijd binnen ambtelijke organisaties 

leidt naar het Tweede Nash-evenwicht
64

: de ambtenaren vertellen niet precies wat ze 

doen; we moeten ze vertrouwen.
65

 Om dit te doorbreken zal de wetgevende macht kennis 

moeten hebben over de productieorganisatie en hier regels voor moeten opstellen. Met 

                                              
61

  In hoofdstuk 6 toonden we al aan dat dit in de bedrijfskunde inderdaad ook is gebeurd.  
62

  Met een besturingssysteem wordt bedoeld: een registratie-, meet- en regelsysteem. 
63

  Zie: probleemanalyse. 
64

  De theorie van het tweede Nash-evenwicht komt overeen met de principaal-agent-theorie.  
65

  We hebben gezien dat het vertrouwen nogal eens wordt geschonden. 
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het opstellen van regels wordt de strijd om de kennis en de informatie beslecht en kan het 

Tweede Nash-evenwicht worden verlaten. Het is derhalve van belang een formele 

organisatie als cybernetisch systeem te ontwerpen om vervolgens speltheoretisch te 

analyseren hoe de bedachte cybernetische systeemoutput overeen gaat komen met de 

speltheoretische systeemoutput (met andere woorden: we willen het bedachte systeem 

overeen laten komen met het feitelijke systeem. Of anders gezegd: de werking van de 

organisatie moet overeenkomen met de bedachte werking van de organisatie).  

Het ambtelijk apparaat moet daarvoor eerst als productiesysteem worden ontworpen 

waarna de werking van het ambtelijk apparaat als rationeel productiesysteem door 

spelregels wordt geïnstitutionaliseerd.
66

 Deze institutionalisering geschiedt doordat het 

bevoegd gezag deze spelregels codificeert in wet- en regelgeving. Door de codificatie in 

wet- en regelgeving grijpt het gekozen gezag in in de bestaande, door ambtenaren geleide 

praktijk. Door dit ingrijpen gaan ambtenaren hun individuele gedrag wijzigen. Zij doen 

dit als gevolg van de regels van de rationaliteit. Hoofdstuk 3 heeft ons immers geleerd dat 

bestaande vertrouwensdilemma’s veranderen als er van buitenaf wordt ingegrepen. Door 

de ambtelijke organisatie als cybernetisch model te ontwerpen en deze van bovenaf op te 

leggen kunnen de individuele en de collectieve belangen in één lijn worden gebracht. Dat 

betekent dat het ambtelijk apparaat moet worden voorzien van harde geïnstitu-

tionaliseerde regels. In de volgende paragrafen analyseren we welke regels dat moeten 

zijn. 

 

9.2 Het naleven van de cybernetische principes  
In de huidige bureaucratische organisaties is de individuele ambtenaar functie-, aspect-, 

meet- en regelsysteem in één persoon. Hierdoor is de individuele ambtenaar in hoge mate 

zelf de baas en kan hij, afhankelijk van zijn eigen inzichten en zijn eigenbelang, zelf zijn 

werk organiseren en regelen. De ambtenaar heeft dus een hoge mate van vrijheid en in de 

praktijk zien we dat hij hij zijn zelfstandigheid niet zomaar opgeeft. Deze zelfstandigheid 

leidt tot het Tweede Nash-evenwicht en in de huidige bureaucratieën zijn geen wettelijke 

regels die de functie-, aspect-, meet- en regelsystemen onafhankelijk van elkaar maken. 

Aangezien alle systemen door ambtenaren worden ingevuld komen deze, op grond van 

hun persoonlijk belangen, tezamen met de leiding steeds opnieuw tot een compromis 

over hoe de organisatie zich moet ontwikkelen. Daarom is de werking van de organisatie 

afhankelijk van de persoonlijke kracht en inzichten van de leider van de organisatie.
67

 De 

goede werking van de democratie en het ambtelijk apparaat is afhankelijk van de 

onderhandelingsvaardigheden van de publieke manager. Zoals we reeds in hoofdstuk 1 

meldden vinden we deze situatie ongewenst en zien we liever dat het gekozen gezag hier 

regels en kaders voor stelt. Dit betekent echter dat de ambtenaren een deel van hun 

autonomie moeten opgeven. 

Áls het gekozen gezag een productiesysteem voor ambtenaren wil maken waarop zij 

expliciet kan sturen dan zullen de cybernetische principes uit het vorige hoofdstuk 

moeten worden ingevoerd en nageleefd. Deze cybernetische principes zijn zeer belangrijk 

om te komen tot een centraal gestuurd ambtelijk apparaat. Alleen centrale sturing zet het 

gekozen gezag in de positie om in control te komen van de ambtelijke organisatie. In een 
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  Net als regels de werking van het democratisch bestuur institutionaliseren 
67 

  Zie hoofdstuk 1 en de probleemanalyses 
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centraal gestuurd productiesysteem zijn er vier verschillende subsystemen: 

1. functiesysteem;  

2. registratiesysteem;   

3. meetsysteem;   

4. regelsysteem. 

Dit betekent dat de organisatie in vier subsystemen moet worden opgeknipt en dat iedere 

ambtenaar in een van de vier van de bovengenoemde systemen gaat werken. Aangezien 

de individuele ambtenaren nog in hoge mate zelf functie-, registratie-, meet- en 

regelsysteem zijn, betekent de invoering van een centraal gestuurd productiesysteem dat 

de individuele ambtenaar een deel van zijn autonomie moet opgeven. Alle vier systemen 

hebben eigen doelstellingen en werken complementair en onafhankelijk van elkaar. Dit 

betekent speltheoretisch gezien dat er vanuit vier verschillende belangen wordt gewerkt 

waardoor de organisatie wordt voorzien van ‘checks en balances’. Met de invoering van 

het cybernetisch model verliest de ambtenaar zijn maximale handelingsvrijheid en 

daarom is er vanuit de individuele ambtenaar geen behoefte om de vier systemen 

onafhankelijk van elkaar te maken. Door over te gaan naar een centraal gestuurd 

productiesysteem raakt de ambtenaar niet alleen zijn autonomie kwijt, maar kan hij ook 

veel beter worden bijgestuurd. Helaas ziet een medewerker het kwijtraken van autonomie 

en de mogelijkheid tot bijsturing vaak als straf. Het verlies aan autonomie geeft een 

negatief gevoel (‘Je hoeft niet te zeggen wat ik moet doen’, ‘Ik doe mijn werk goed’).  

De eerste stap in de strijd om de kennis en de informatie is dan ook om in te zien dat 

iedere individuele ambtenaar tracht te voorkomen dat de cybernetische principes worden 

doorgevoerd. De individuele ambtenaar heeft er immers geen belang bij dat er een 

registratie-, meet- en regelsysteem komt.  

We hebben gezien dat medewerkers aan feedforward doen. Zij weten dat als er geen 

onafhankelijke feedbacksystemen komen er ook geen negatieve gevolgen voor hen zullen 

komen. De ambtenaar ziet het liefst dat de huidige situatie wordt bestendigd. In deze 

huidige situatie weet echter niemand exact wat de individuele ambtenaar doet en omdat 

niemand exact weet wat de individuele ambtenaar doet, kan men ook niet zien of deze 

conform de collectieve norm (per aspect) handelt. Hij kan zo straf vermijden en 

strategieën kiezen die zijn carrièrekansen vergroten.
68

 Kortom, zoals Korsten, Anderson 

en vele anderen al constateerden, de ambtenaar blijft opportunistisch gedrag vertonen en 

een individuele strategie spelen.  

Als een individu zijn autonomie niet wil opgeven moet hij er simpelweg voor zorgen dat 

er geen feedback over zijn productie kan plaatsvinden.
69

 We hebben uit de diagnose van 

de ambtelijke organisatie geleerd dat (bijna) alle individuen (tezamen) door middel van 

diverse methodes veelvuldig trachten om negatieve feedback te voorkomen. Door 

gebrekkige functiebeschrijvingen en dito registratie en meten is (bij)regelen en daarmee 

feedback niet mogelijk. Mede hierdoor kunnen alle individuen hun nut maximaliseren.  

Alle medewerkers hebben er dus een belang bij om bij de inrichting van de organisatie 

hun stem te laten gelden om zo de strikte invoering van de cybernetische principes te 

voorkomen. Door dit te doen kunnen zij, indien zij daar de kans toe hebben, hun 

                                              
68

  Parkinson liet in 1958 reeds zien hoe ambtenaren carrière maakten zonder dat er zicht was op het werk 

dat ze deden. 
69

  Door het tweede Nash-evenwicht vertonen bijna alle ambtenaren dit gedrag! 
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individuele belangen veiligstellen en zelfs vergroten!
70

 

De tweede stap in de strijd om de kennis en de informatie is om het gekozen gezag de 

kennis en de informatie over de productie te ‘geven’. Hier is in het vorige hoofdstuk een 

begin mee gemaakt met het cybernetisch ontwerp van het productiesysteem. Dit 

productiesysteem is centraal gestuurd en kent daardoor een cybernetisch evenwicht. Dit 

laatste evenwicht zien we als de maatschappelijk gewenste doeltoestand.  

Om tot het eerste Nash-evenwicht te geraken, moeten de cybernetische principes worden 

geïmplementeerd. Het productiesysteem moet derhalve met duidelijke (spel)regels in een 

wet of raadsverordening worden vastgelegd en de bewaker van de collectieve afspraken 

heeft als belangrijke taak om de spelregels uit te voeren en te bewaken. 

 

9.3 Spelregels voor het productiesysteem 
Conform de cybernetische principes heeft het ambtelijk apparaat als productiesysteem: 

1. Een functiesysteem om de productietaken uit te voeren.  

2. Aspectsystemen 

 Per aspect en per medewerker wordt geregistreerd in aspectsystemen. 

3. Meetsystemen 

 Per aspect en per medewerker wordt gemeten met een meetsysteem. 

4. Een regelsysteem 

 Het regelsysteem kent één hiërarchische leider. Dit is de bewaker van de collectieve 

 afspraken, hij staat aan het hoofd van het regelsysteem. Per aspect wordt gewaakt of 

de medewerker zich aan de collectieve afspraken heeft gehouden en per 

medewerker en aspect wordt er bijgestuurd met negatieve feedback; dit gebeurt 

door eenheid van leiding. 

 

9.3.1 Spelregels voor het functiesysteem 
Een functiesysteem is nodig om de productietaken uit te voeren. In het functiesysteem 

worden: 

1. de taken van de gemeente geparallelliseerd en per ambtenaar toegewezen; 

2. de ambtenaren in teams geplaatst en de taken hiërarchisch toegewezen; 

3. de taken opgedeeld in aspecten. 

 

9.3.1.1 De taken van de gemeente worden geparallelliseerd en per ambtenaar 

toegewezen 

Uit de ordeningsprincipes blijkt dat de taken van iedere medewerker voortkomen uit wet- 

en regelgeving, dat het eerste cybernetisch principe bepaalt dat de wet- en regelgeving 

wordt geparallelliseerd en dat een deel van de wet- en regelgeving wordt toegewezen aan 

individuele ambtenaren. Deze zijn belast met de correcte uitvoering. De individuele 

ambtenaar zal echter eerder de neiging hebben om te doen wat hij leuk vindt of die 

dingen te doen waarmee hij zijn nut kan maximaliseren (bijvoorbeeld extra 

carrièrekansen of extra inkomen). De ambtenaar wil derhalve zoveel mogelijk vrijheid 
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 De gevolgen van al deze individuele belangen tezamen zijn beschreven in de vorige hoofdstukken en 

leiden, zoals we zagen, tot het Tweede Nash-evenwicht.  
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hebben bij het kiezen van zijn taken. Vandaar dat we het eerste cybernetische principe op 

speltheoretische gronden aanpassen. 

 

Het periodiek op-/ bijstellen van geparallelliseerde de wettenlijst en het toewijzen van 

wetten en regels door de bewaker van de collectieve afspraken aan individuele 

ambtenaren is de eerste spelregel. 

 

Door dit te doen wordt voor een ieder zichtbaar wat de afzonderlijke taken zijn van 

afzonderlijke ambtenaren. Let wel, doordat wet- en regelgeving veranderen, zijn de 

geparallelliseerde taken van de individuele medewerker ook aan verandering onderhevig. 

Dit betekent dat de wijzigingen in de wet- en regelgeving in de planning- en 

controlcyclus moeten worden meegenomen en dat de toewijzing van de wet- en 

regelgeving aan de individuele ambtenaren in het kielzog van de planning- en 

controlcyclus telkens opnieuw geactualiseerd dient te worden. Dit toewijzen van taken 

gebeurt (half)jaarlijks en is onafhankelijk van de registratie, de metingen en het 

regelsysteem. Uiteraard dienen, na aanpassing van het functiesysteem, deze systemen te 

worden aangepast zodat de productie van elk individu per aspect kan worden 

bijgehouden. 

De taken kunnen dus wijzigen en de ambtenaar zal actief geschoold moeten worden om 

bij te blijven. Met de invoering van deze spelregel wordt het eerste weerbarstige 

probleem uit het vorige hoofdstuk opgelost.
71

 

 

9.3.1.2 De ambtenaren worden in teams geplaatst en de taken worden hiërarchisch 

toegewezen: het functie-suprasysteem. 

Volgens de cybernetische principes zien we de ambtenaar als een functiesysteem. Zijn 

taken zijn onafhankelijk van de registratie, de metingen, het regelsysteem of de 

leidinggevende te beschrijven. Het team waarin de ambtenaar werkt, is het supra-

functiesysteem en de taken van de leden van het team zijn onafhankelijk van de 

registratie, de metingen, het regelsysteem of de leidinggevende op dezelfde wijze te 

beschrijven. De afdeling waarin de teamleiders werken kan gezien worden als een supra-

supra-functiesysteem en dat geldt ook voor de hoofdafdelingen. We kunnen zo in principe 

eindeloos doorgaan en we kunnen daarmee spreken van een fractaal en recursief 

functiesysteem waarbij de functies fractaal worden beschreven. 

Doordat een team bestaat ten behoeve van het overleg tussen de leden van het team 

dicteren de cybernetische principes een organisatiestructuur die identiek is aan de 

overlegstructuur. Dat is niet vanzelfsprekend. In een organisatie is overleggen dé manier 

om iets geregeld te krijgen. Bij een overleg worden ‘de koppen bij elkaar gestoken’ om 

een of meerdere problemen op te lossen. Zo’n overleg kan spontaan zijn of volgens vaste 

structuren verlopen. Als we echter de organisatie speltheoretisch benaderen dan zien we 

dat elk individu zijn vrijheid zoekt en wil ontsnappen aan de formele structuren. Elke 

blackbox wil graag autonoom zijn en zelf bepalen of hij of zij aan een bepaald overleg 

deelneemt. Veel overleggen en vergaderen verschaft een ambtenaar de vrijheid om te 

ontsnappen aan een inperking van zijn vrijheid. Veel overleggen is dus de richting waarin 
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 Er is een integraal overzicht nodig van alle collectieve taken van de gemeente. Met dit overzicht 

kunnen de taken verdeeld worden naar individuele ambtenaren. 
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het tweede Nash-evenwicht beweegt. Paal en perk stellen aan (individueel opstarten van) 

overleggen en hier hiërarchisch op sturen is een belangrijke ontwerpstap.  

De overlegstructuur = de organisatiestructuur. Dat is de tweede spelregel. Hierop wordt 

hiërarchisch gestuurd door de bewaker van de collectieve afspraken.  

Met de invoering van deze spelregel wordt het weerbarstige probleem van het steeds 

weer onderhandelen en overleggen uit hoofdstuk 7 opgelost. 

 

9.3.1.3 De taken worden opgedeeld in aspecten 

Door het fractale functiesysteem kunnen fractale functiebeschrijvingen worden gemaakt 

en wordt zichtbaar dat er gewerkt wordt in ‘gestapelde isomorfe teams’. Door het 

isomorfe systeem van functiebeschrijvingen wordt juridisch vastgelegd waar de 

ambtenaar zich aan te houden heeft en hij kan derhalve hier ook op worden 

aangesproken.  

Het opstellen van een fractaal en generiek functiebeschrijvingssysteem en het indelen 

van de individuele ambtenaar op een generieke functie is de derde spelregel. 

Door het fractale en generieke functiebeschrijvingssysteem wordt het sociale gedrag van 

iedere medewerker speltheoretisch gezien ook isomorf. Dat wil zeggen dat het sociaal 

gedrag voorspelbaar wordt en dat het Nash-evenwicht ‘geëngineerd’ kan worden. De 

taken zijn immers beschreven vanuit aspecten en onafhankelijk van de taakbeschrijving 

wordt de productie in aspecten geregistreerd en gemeten. Dit maakt dat er centraal kan 

worden bijgestuurd. Met de invoering van deze spelregel wordt het tweede weerbarstige 

probleem
72

 uit het vorige hoofdstuk opgelost. 

De productie van de ambtenaar start bij de aanvraag van een product. De zaakgegevens 

van deze aanvraag (de input) moeten volgens vaste procedures verwerkt worden (de 

throughput) en de output is het product. Een individu in een bureaucratische organisatie 

levert met zijn productie een bijdrage aan het collectieve belang maar werkt daar ook 

vanuit zijn eigen belang. Hij of zij heeft immers een salaris nodig, heeft behoefte aan een 

fijne werkplek, collegialiteit enz. Het initiële doel van de medewerker is om zijn eigen 

belangen veilig te stellen terwijl het initiële doel van de organisatie is om de collectieve 

producten te maken (van paspoort tot bestemmingsplan). Er zijn dus collectieve belangen 

en individuele belangen. Het collectieve nut en het nut van de leden van de organisatie 

kunnen derhalve verschillen. Dit belangenconflict is in de vorige hoofdstukken uitgebreid 

aan bod gekomen en we hebben al laten zien dat een medewerker er geen belang bij heeft 

om zijn productie te registreren. Door registratie van zijn productie wordt immers 

zichtbaar wanneer in afwijking van de collectieve afspraken wordt gehandeld waarna een 

mogelijke straf volgt. Zonder registratie van de productie is meten niet mogelijk 

waardoor hij zijn eigen nut kan vergroten. Door niet te registreren kan de medewerker de 

meting en daarmee de ‘straf van de heerser’ mijden en de medewerker zal, afhankelijk 

van zijn inschatting van de sociale omgeving, handelen. Afhankelijk van de mogelijke 

consequenties zal hij kiezen voor het collectieve of zijn eigen belang. Indien er geen 

(negatieve) consequenties zijn zal hij zijn eigenbelang laten prevaleren.  
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  Het gebrek aan een heldere functiebeschrijvingsmethodiek leidt er toe dat er geen normen kunnen 

worden gesteld aan de productie van een ambtenaar. Hierdoor kunnen zijn prestaties ook niet gemeten 

worden. 
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Om ‘weg te komen’ van het tweede Nash-evenwicht is het dus van belang om de 

productie per aspect en per individu te registreren. Dit geldt niet alleen voor de 

productiemedewerkers. De vorige hoofdstukken lieten zien dat ook de leidinggevenden, 

om speltheoretische redenen, geen behoefte hebben om de productie te registreren en de 

informatie over de productie door te geven aan hun leidinggevenden. Eerder zagen we 

dat informatie achterhouden een fenomeen is dat zich op alle hiërarchische niveaus 

voordoet.  

 

9.3.2 De spelregel voor aspectsystemen: per aspect en per medewerker wordt 

de productie onafhankelijk geregistreerd 
Als er geen registratie in aspectsystemen is, wordt het voor de leiding onmogelijk om op 

objectieve gronden te meten en dus om te sturen. Dit geldt voor alle echelons. Eerdere 

analyses lieten al zien dat het voor de teamleiders speltheoretisch gezien onmogelijk is 

om, zonder sociale straf van het lagere team, informatie door te spelen naar het hogere 

echelon. Zonder aspectsystemen is de positie van de linking pin als onderdeel van het 

besturingssysteem onmogelijk en leidt de strijd om informatie tot het tweede Nash-

evenwicht. Door de invoering van aspectsystemen komt objectieve informatie over de 

productie op alle niveaus beschikbaar. Doordat momenteel geen wettelijke verplichtingen 

en wettelijke regels bestaan voor de invoering van aspectsystemen zijn in ambtelijke 

organisaties registratiesystemen thans zeer gebrekkig ontwikkeld en als er wél 

zaaksystemen zijn ingevoerd dan worden ze vaak maar mondjesmaat gebruikt. Om 

speltheoretische redenen heeft de individuele ambtenaar liever niet dat de productie (de 

aanvraag, verwerking en output) in aspectsystemen wordt geregistreerd. Door de 

gegevens en de gegevensverwerking in een ‘standalone’ applicatie te doen kan er niet 

over zijn schouder worden meegekeken en houdt hij zijn vrijheid. De informatie die de 

individuele ambtenaar over zijn eigen productie verspreidt, zal zijn eigenbelang niet snel 

schaden. 

We zien thans dat veel applicaties zijn gebouwd rondom bestaande clusters van wetten. De 

individuele ambtenaar heeft er een belang bij dat de zaken en de daarbij horende 

documenten (de gegevensstromen) niet in één groot documentmanagementsysteem (DMS) 

worden verwerkt omdat er dan over zijn schouder kan worden meegekeken. Het gevolg is 

dat er steeds meer applicaties bij komen (en de ICT-industrie speelt hierop in). Dit raakt 

het zesde weerbarstige probleem dat we in ons vorige hoofdstuk beschreven. We zien dat 

bij gebrek aan organisatorisch ‘onafhankelijke’ registratiesystemen het lastig is de 

organisatie ‘in control’ te houden. Daarom is een speltheoretische aanscherping van het 

vierde cybernetische principe nodig. De vierde spelregel luidt derhalve als volgt: 

Zaken worden per medewerker in zeven aspectsystemen door een onafhankelijk 

registratiesysteem geregistreerd. De invoering en het gebruik van het registratiesysteem 

is verplicht! 

In onze ontwerpstrategie gaan we uit van de registratie van alle documenten in één 

documentenmanagementsysteem (DMS). Het DMS is dus een belangrijk aspectsysteem 

waarin documenten per zaak op één ambtenaar worden geboekt. De zaakafwerking is 

derhalve per ambtenaar te volgen. Gegevens die als gevolg van wet- en regelgeving 

afzonderlijk verwerkt moeten worden komen uit het DMS, worden verwerkt in een aparte 

applicatie en de uitkomsten worden weer teruggeplaatst in het aspectsysteem. In het DMS 
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worden naast de gegevens ook de aspecten product, procedure, overleg en tijd 

bijgehouden. Naast het documentmanagementsysteem zijn er uiteraard ook andere 

aspectsystemen. Denk bijvoorbeeld aan het financiële systeem.  

Als we weg willen van het Tweede Nash-evenwicht zal de in- en output van iedere 

individuele ambtenaar dus centraal moeten worden geregistreerd. Het beperken van het 

aantal applicaties en de registratie van de documentenstromen in enkele aspectsystemen 

zodat elke ambtenaar kan worden aangesproken op zijn resultaten is een harde norm. 

Door de productie van elke afzonderlijke medewerker in zeven aspecten te registreren 

wordt het derde weerbarstige probleem
73

 en het probleem van de vele applicaties uit 

hoofdstuk 7 opgelost. Met de registraties wordt het meten van de productie mogelijk. 

 

9.3.3 De spelregel voor meetsystemen: per aspect en per medewerker wordt 

de productie onafhankelijk gemeten  
We zagen in de vorige twee hoofdstukken dat individuele ambtenaren hun eigen meet- 

regel- aspect- en functiebeschrijving gemaakt hebben en daardoor in hoge mate de eigen 

productienormen kunnen bepalen (het Tweede Nash-evenwicht). Op speltheoretische 

gronden weten we inmiddels dat de registratie ‘onafhankelijk’ moet plaatsvinden. 

Datzelfde geldt voor organisatorisch ‘onafhankelijke’ meetsystemen. Zoals we in het 

vorige hoofdstuk zagen is elk aspectsysteem een taal(gebied) dat dwars over de 

organisatie op dezelfde wijze (d.m.v. recursie) wordt gehanteerd. In het vorige hoofdstuk 

is de organisatie volgens dit model ontworpen. Om te komen tot verifieerbare informatie 

worden alle gegevens van ieder aspect binnen een taak van een ambtenaar in een 

aspectsysteem geplaatst. Het functioneren van elke ambtenaar kan op deze manier per 

aspect wordt gemeten en het gedrag kan geplaatst worden tegen een collectieve norm 

waarop vervolgens kan worden gestuurd. Zowel de leidinggevende als de directe 

collega’s steunen en sturen elkaar bij het uitvoeren van de taken. Dit sturen gebeurt 

dagelijks op zeven aspecten: 

Product : - Er zaten taalfouten in de brief. 

  - Is de beschikking correct? 

  - Is er al een collegebesluit? 

Gegevens : - Is die aanvraag al binnen? 

  - Heb je de postlijst al gezien? 

  - Zijn de tekeningen bijgevoegd? 

Procedures : - Heeft hij zich ziek gemeld bij zijn leidinggevende? 

  - Is het document al naar de Raad? 

Overleg/relaties : - Gaat het overleg door? 

  - Wat is er uit het overleg gekomen? 

  - Was er ruzie? 

Applicaties : - Is de nieuwe update al geïmplementeerd? 

  - Ken je de nieuwe applicatie? 

  - Hoeveel komt er uit de berekening? 

  - Is er een digitale kaart? 

                                              
73  Door gebrekkige aspectsystemen kunnen de individuele prestaties niet worden uitgelezen.  
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Tijdsplanning : - Is dat project al opgestart? 

  - Was hij op tijd? 

Financiën : - Resteert er nog budget? 

  - Is het budget overschreden? 

Zelfs als er goede registratiesystemen ontwikkeld zijn blijft elke individuele ambtenaar 

zijn ‘eigen vrijheid’ houden als de productie niet gemeten wordt. Op basis van 

speltheoretische gronden moeten we het vijfde cybernetische principe aanscherpen. 

De invoering van een meetsysteem dat per aspect en per ambtenaar onafhankelijk van 

de medewerker meet of er ‘individueel’ of ‘collectief’ is gehandeld is de vijfde 

spelregel. 

Met de invoering van een meetsysteem wordt het vierde weerbarstige probleem
74

 uit 

hoofdstuk 7 opgelost. Door onafhankelijke registratie én metingen wordt de informatie 

over de productie van de individuele ambtenaar ontsloten, waardoor inzichtelijk wordt of 

de individuele ambtenaar zich aan de collectieve afspraken houdt.  

 

9.3.4 Spelregels voor de hiërarchisch leidinggevende 
De bewaker van de collectieve afspraken geeft hiërarchisch leiding aan het ambtelijk 

apparaat en moet er hiërarchisch op toezien dat de regels van de organisatie worden 

nageleefd. 

De hoogste hiërarchische leider is belast met het bewaken van de collectieve afspraken 

en de organisatieregels. Dit is de zesde spelregel. 

Door de scherpe definitie van de hiërarchische leider inclusief de invoering van de 

feedbacksystemen wordt het probleem van het ‘diffuse leiderschap’ aangepakt. Om de 

hiërarchische leider daartoe in staat te stellen is een regelsysteem nodig.  

 

9.3.5 Spelregels voor het regelsysteem 
Vanuit de cybernetische principes zagen we dat een functionaris van een bepaald echelon 

in een team werkt. Zijn teamleider werkt ook in dat team maar zit tevens een echelon 

hoger. Een teamleider maakt als linking pin deel uit van het hiërarchisch lagere team én 

maakt met zijn collega-teamleiders deel uit van het hiërarchisch hogere team alwaar het 

afdelingshoofd de linking pin is.
75

 Dit afdelingshoofd, op zijn beurt, maakt als linking pin 

deel uit van het lagere team én met zijn collega afdelingshoofden deel uit van het hogere 

team. Het overleg tussen de leden van een team maakt dat er een team is.  

 

9.3.5.1 Het team 

In een team is sprake van overleg tussen mensen van hetzelfde echelon en een teamleider 

van een hoger echelon. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat de leden van grote groepen 

‘individueel’ spelen en dat de leden van teams ‘Pavlov’- of ‘tit-for-tat’-strategieën spelen 

als het team niet groter is dan ongeveer zeven leden en de leden van het team niet steeds 
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 Er is geen goed meetsysteem waarmee individuele prestaties kunnen worden gemeten. 
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 Zie hoofdstuk 4. 
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wisselen. Een team moet dus ‘vast’ zijn.  

In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat als we grote groepen opknippen en parallel ordenen 

dit leidt tot een aanzienlijke complexiteitsreductie in de informatieuitwisseling. Als een 

groot team wordt opgedeeld in kleinere teams loopt het aantal communicatielijnen tussen 

de leden onderling kwadratisch terug. Dit betekent dat het parallelliseren van de 

organisatie (het functiesysteem) in kleine vaste teams leidt tot: 

1. complexiteitreductie in de informatie-uitwisseling en dat  

2. ‘tit-for-tat’/ Pavlov de belangrijkste strategie van de leden van het team wordt.  

Bij de cybernetische principes zagen we dat een (supra)systeem (een team) een grens 

heeft die het (supra)systeem onderscheidt van zijn omgeving. Sociaal gezien zijn de 

grenzen van een vast team scherp vast te stellen. Volgens onze speltheoretische 

systeemtheorie is een vast team een sociaal suprasysteem. Als we de organisatiestructuur 

en de overlegstructuur op dezelfde wijze definiëren en ontwerpen, dan kan het sociaal 

(spel)gedrag van elk lid van een team ook worden ontworpen. Structurering door het 

parallelliseren van grote afdelingen in kleine vaste teams met vaste periodieke 

overlegstructuren is dus een speltheoretische gefundeerde ontwerpstrategie. 

Het parallelliseren van grote afdelingen in kleine vaste teams met maximaal zeven 

personen met vaste periodieke overleggen is de zevende spelregel.  

De organisatiestructuur is de overlegstructuur en de overlegstructuur is opgebouwd uit 

vaste teams (suprasystemen). Een vast team dat cyclisch/ periodiek overleg heeft met 

maximaal zeven leden die niet steeds van team switchen, vormt deze overlegstructuur en 

is een belangrijke basisvoorwaarde om te komen tot ‘tit-for-tat’-gedrag. ‘Tit-for-tat’ is in 

ons ethisch /speltheoretisch model terug te vinden in het kwadrant linksonder en zoals 

vermeld een belangrijk element in onze ontwerpstrategie.  

Sociale omgeving Persoonlijk/groep 
micro 

Samenleving 
Macro 

 
Spelsituatie 

 
 

Sociaal gedrag 
 
 

Beslissing 
  

Strategie van het 
individu 

 
Vertrouwensdilemma 

Geen autonomie opgeven 
 

‘je eigen ding doen’ 
 
 

Direct (midden brein) 
 

‘individueel’ 

 
conventie/Coördinatiespel 
Geen autonomie opgeven 

 
Straf leden vd samenleving 

 die zich niet aan een conventie houden 
 

direct (midden brein) 
 

‘individueel=collectief’ /‘straf anderen  
‘Beloon collectief gedrag’ en mijdt straf’ 

 
Spelsituatie 

 
Sociaal gedrag 

 
 

beslissing 
 

 Strategie van het 
individu 

 
Herhaald vertrouwensdilemma 

 
Opgeven van autonomie in ruil voor 

beloning en/of straf uit de groep 
 

Indirect (neo cortex) 
 

‘collectief aan de groep’ of individueel 
door mijden van straf van de groep’ 

‘tit-for-tat’/’Pavlov’ 

 
Vertrouwensdilemma 

 
Opgeven van autonomie in ruil voor 
beloning en/of straf van het gezag 

 

Indirect (neo cortex) 
 

‘collectief aan het gezag’ of individueel 
door ‘mijden straf van het gezag’ 

 

Figuur 9.1. Een lid van een vast zelfsturend team speelt ‘tit-for-tat’/’Pavlov’. 
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Als deze spelregel niet goed in acht wordt genomen en er geen sprake is van een vast 

team, zullen de leden van de organisatie geen ‘tit-for-tat’ gaan spelen. Een organisatie-

structuur met een identieke vaste overlegstructuur met vaste teams is een belangrijk 

speltheoretisch systeemprincipe en een basisvoorwaarde in onze ontwerpstrategie. Als 

aan deze basisvoorwaarden niet wordt voldaan, zullen eigenbelangen en de strategieën 

van ‘individueel’ de boventoon gaan voeren. 

Overleggen zullen dus hiërarchisch gestuurd moeten worden om grip te hebben op de 

organisatie. Dit sturen gebeurt van bovenaf door de hiërarchische leider van de 

organisatie en per team door de linking pin. Als er eenmaal vaste kleine teams zijn 

gevormd, zullen de leden van het team een ‘tit-for-tat’ strategie ontwikkelen: ze gaan 

voor elkaar zorgen en taken van elkaar overnemen. Er komt vertrouwen in elkaar en er 

ontstaat interne regelcapaciteit.  

 

9.3.5.2 Interne regelcapaciteit 

Overleg vindt hoofdzakelijk binnen de teams plaats en de informatie kan altijd 

geverifieerd worden door middel van registratie in de aspectsystemen. Op elk echelon 

heeft een team zijn eigen interne regelcapaciteit. Indien de regelcapaciteit onvoldoende is 

en er geen mandaat is om het probleem te tackelen wordt het probleem door de linking 

pin in het eerst hogere team neergelegd. Indien het hiërachisch hogere team het probleem 

niet kan oplossen neemt de teamleider van dit team, als linking pin, het probleem mee 

naar het volgende hogere team waar hij lid van is. In dat team wordt het probleem 

opgelost. In elk team zal het probleem geregeld worden door middel van ‘tit-for-tat’, 

maar als dat niet lukt, wordt er hiërarchisch ‘opgeschaald’. Er wordt dus alleen met 

interne regelcapaciteit binnen de teams gewerkt. Er bestaat geen externe regelcapaciteit 

tussen individuele leden van de verschillende nevenschikkende teams. De werkwijze is 

per team door de hele organisatie hetzelfde. Dit wordt in het onderstaande model 

weergegeven. 

 
Figuur 9.2. De fractale organisatie kent alleen interne regelcapaciteit. 

 

Voorkomen moet worden dat er spontaan (projecten)overleggen gaan ontstaan. Als dat 

gebeurt gaan medewerkers zich als ‘straight maximizers’ gedragen en zal het hogere 

echelon van informatie verstoken blijven. 

Interne

regelcapaciteit

Interne

regelcapaciteit
Interne

regelcapaciteit

interne

regelcapaciteit
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De teamleider van elk afzonderlijk team bewaakt de collectieve afspraken binnen het 

team en treedt op als vertegenwoordiger van zijn team in het hiërarchisch hogere 

team. Dit is de achtste spelregel. 

Er moet dus gestuurd worden op de overleggen en de ‘schotten’ tussen de teams zijn 

speltheoretisch gezien nodig.
76

 Deze sturing vindt plaats doordat er registratie plaatsvindt 

en de leiding ‘straft’ indien er tegen de collectieve afspraken wordt gehandeld. Later, 

wanneer de organisatie gewend is geraakt aan de regels en de consequenties van het 

overtreden van de regels, zullen de leden van de teams ook zelf gaan straffen. Als iemand 

steeds naar een overleg gaat moeten de andere leden van het team harder werken, hetgeen 

ze niet altijd op prijs stellen. ‘Tit-for-tat’ is het gevolg. Als iemand toch onverhoopt een 

overleg wil entameren volgt er een sociale correctie. Speltheoretisch leidt registratie naar 

sociale controle en deze sociale controle leidt naar een Nash-evenwicht: als iemand 

steeds ‘in overleg zit’ terwijl de rest harder moet werken om het werk af te krijgen volgt 

als vanzelf de sociale straf.  

Dit fenomeen doet zich niet alleen bij overleg voor. Ook bij andere aspecten worden 

sociale straffen uitgedeeld vanuit het team wanneer een individu het team laat opdraaien 

voor zijn individuele problemen. Door het teamoverleg structureel cyclisch te organiseren 

ontstaat de mogelijkheid individuele medewerkers op de diverse aspecten aan te spreken. 

Per sociale situatie (een aspect in een taak) kan de ‘goede’ norm worden geduid. Het is 

dus zaak van de leidinggevende om de goede normen te bewaken.  

Dit wordt gedaan door de registratie in aspectsystemen. Door de verschillende aspecten 

van de taak van een ambtenaar afzonderlijk te registreren wordt de productie van een 

ambtenaar transparant en wordt het strategisch (spel)gedrag van medewerkers zichtbaar 

voor de leiding en andere leden van het team. Dit betekent concreet dat de strategie die 

een individuele medewerker in een sociale situatie kiest geregistreerd wordt waardoor 

deze strategie gemeten en getoetst kan worden door de anderen. Het wordt voor een ieder 

dus snel duidelijk wanneer er wordt afgeweken van de norm. Daarbij zien we dat de 

sociale straf (de ‘soft controls’) vrijwel meteen plaatsvindt en de feedback van de ‘hard 

controls’ veelal later plaatsvindt. Dit is waarom ‘soft controls’ een ‘hardere’ sturende 

werking hebben (De Heus en Stremmelaar, 2000). 

 

9.3.5.3 Ambtelijk/ bestuurlijk overleg: de klok 

Overleg is een belangrijk onderdeel van de productie maar gelijktijdig zien we dat het 

vertrouwensdilemma ertoe leidt dat er vaak ongebreideld en ongecontroleerd overleg 

plaatsvindt. We zagen dat er op deze wijze naast de formele ook een informele 

organisatie ontstaat. Op het aspect overleg zal dus gestuurd moeten worden. Vandaar dat 

de vaste overleggen in een structuur zijn geplaatst.  

Doordat er alleen met interne regelcapaciteit wordt gewerkt is het van belang dat de 

teamoverleggen structureel op vaste tijden cyclisch plaatsvinden en dat de 

teamoverleggen in hiërarchie van hoog naar laag in de tijd op elkaar aansluiten. 

Bijvoorbeeld aan het begin van de week directieoverleg, de dag erop afdelingsoverleg en 

de dag daarop teamoverleg. Als er een afstemming tussen teams nodig is, kan er op deze 

wijze binnen een week worden opgeschaald. In Boxmeer wordt deze cyclus ‘de klok’ 
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genoemd.  

De ‘klok’ is een vaste overlegstructuur en werkt naar analogie van scrummanagement. 

Op iedere maandag hebben de sector- en afdelingshoofden een vast overleg met hun 

portefeuillehouders. De dag erop vindt er afstemming plaats in het college van 

burgemeester en wethouders (B&W). Op de woensdagochtend worden de vraagpunten 

uit B&W en de voortgang besproken in het management team (MT). ’s Middags hebben 

alle sectoren tegelijkertijd sectoroverleg waarna (meestal) op de donderdag de afdelings-

overleggen volgen. Op donderdag wordt tevens de agenda (met de bijbehorende stukken) 

voor de collegevergadering van de volgende week opgemaakt en op vrijdag wordt de 

agenda voor de portefeuillehoudersoverleggen verstuurd. Het totale agendabeheer van 

iedere afzonderlijke ambtenaar, inclusief overleggen, is in het aspectsysteem ‘overleg’ 

geplaatst.  

Het portefeuillehoudersoverleg heeft voornamelijk betrekking op beleidsontwikkeling en 

voortgangsrapportages. Bij beleidsontwikkeling wordt er gewerkt volgens de regels van 

‘scrummanagement’. Eerder is ingegaan op de regels van ‘scrum’. Daar zagen we dat 

binnen een scrum een ‘project owner’ is (in het beleidsoverleg is dit de wethouder), een 

scrummaster (dit is de teamleider die waakt over de collectieve afspraken) en een team. 

Net als in scrummanagement zal bij beleidsontwikkeling en bij projecten het overleg 

altijd binnen een klein vast team kortcyclisch in de tijd en op gezette tijden moeten 

plaatsvinden. Overleggen mogen niet spontaan en wisselend in de tijd en wisselend van 

samenstelling ‘ontstaan’. Er moet dus hiërarchisch op dergelijke overleggen worden 

gestuurd. Het projectoverleg staat altijd onder leiding van een teamleider. Minimaal één 

keer in de week wordt de voortgang met de wethouder (de project owner) besproken. 

Ieder lid van het team geeft zijn plannen en planning en kan dagelijks (soft controls) 

worden aangesproken op de voortgang. Van de overleggen wordt verslag gedaan en de 

verslagen worden opgeslagen in een aspectsysteem. Op deze wijze blijft de informatie 

transparant en is steeds verifieerbaar of iemand wel of niet conform een collectieve 

afspraak heeft gehandeld. 

 

 
Figuur 9.3. Aspectsysteem overleg: ‘de klok’. 
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In het ambtelijk/ bestuurlijk overleg wordt gewerkt volgens de regels van het 

scrummanagement. Dit is de negende spelregel. 

 

9.3.5.4 De leidinggevende als regelsysteem 

Als de bovenstaande spelregels nauwlettend worden gevolgd worden de meetgegevens 

toegankelijk voor de hiërarchisch leidinggevende. Maar waarom zouden medewerkers 

meewerken aan de collectieve afspraken? Het antwoord ligt in de regels van de 

nutsmaximalisatie. Deze schrijven voor dat een individuele speler in een bepaalde 

spelsituatie een optelsom maakt van de opbrengst en het verlies. De speler gaat over tot 

actie als deze optelsom tot winst leidt, ongeacht of er gezamenlijke afspraken zijn 

gemaakt. Als een speler echter individuele verliezen heeft, zal de speler niet overgaan tot 

actie, ongeacht of er afspraken zijn gemaakt. Zijn gedrag is dus te ‘engineeren’. 

Het sociaal gedrag van elke medewerker in een systeem is dus steeds min of meer 

hetzelfde en afhankelijk van de beloning of ‘straf’. We kunnen concluderen dat door de 

invoering van aspectsystemen en meetsystemen de positie van de bewaker van de 

collectieve afspraken, en daarmee de positie van de linking pins, dramatisch verandert. 

Elk team heeft immers interne regelcapaciteit en er bestaat altijd het gevaar dat een team 

zijn eigen (micro)belangen gaat veiligstellen ten koste van de collectieve 

(macro)belangen. Daar ligt een belangrijke rol voor de linking pin. De linking pin treedt 

dus op om ervoor te zorgen dat de collectieve macroafspraken worden geëerbiedigd. 

Dit kan de linking pin doen doordat elke linking pin, op elk echelon, onafhankelijk van 

de medewerkers, per aspect en per medewerker informatie over de productie van het 

ondergeschikte team heeft. De linking pin heeft dus nooit een informatieachterstand en 

kan dus altijd toetsen (meten) of een medewerker conform de afspraken heeft gehandeld. 

Door de informatievoorsprong kan de leidinggevende altijd belonen en straffen. 

Aangezien de leden van het ondergeschikte team geen informatie kunnen achterhouden 

voor hun teamleider, maar ook niet voor de baas van de teamleider, weten zij dat hun 

teamleider de instructies van zijn baas moet volgen. De linking pin kan hierdoor niet 

terugvallen. Als hij kiest voor het lagere team wordt hij immers gestraft. De leden van het 

team weten dit ook. Hierdoor kan de linking pin niet meer gezien worden als ‘verrader’. 

Met de invoering van aspectsystemen verandert het Nash-evenwicht van de linking pin 

en de invoering van aspectsystemen is een belangrijke voorwaarde om ‘weg te komen’ 

van het tweede Nash-evenwicht. 

In het regelsysteem is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de hiërarchisch 

leidinggevende. Elke linking pin is immers verantwoordelijk voor de productie en kan bij 

elk aspect zien of een medewerker conform de collectief vastgestelde norm heeft 

gewerkt. Indien dit niet het geval is zal de linking pin de medewerker daarop aanspreken 

of straffen. De leidinggevende moet zijn ondergeschikten dus voorzien van feedback en is 

in cybernetische termen het regelsysteem. Belangrijk is dat de hoogste hiërarchische 

leider, als bewaker van de collectieve afspraken, erop toeziet dat dit ook gebeurt. 

De bewaker van de collectieve afspraken is de hiërarchisch leider van het regelsysteem. 

Het functiesysteem wordt voorzien van een leidinggevend kader dat zowel dient als 

functiesysteem maar ook als regelsysteem. Dit is de tiende spelregel. 

 

Door deze eenheid van leiding hebben álle leden van de organisatie kennis over de 

consequenties voor het geval dat men afwijkt van bepaalde collectieve afspraken. 
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Medewerkers gaan met hun kennis anticiperen op wat komen gaat. Medewerkers weten 

of en wie in de organisatie hen écht zal straffen of niet. De mogelijkheid tot straffen 

wordt bepaald door de kennis die alle spelers van elkaar hebben, maar het moet voor een 

ieder duidelijk waarneembaar zijn dat er een straf volgt als een medewerker zich niet aan 

een collectieve afspraak houdt. Deze waarneming is dus het gevolg van een registratie 

waardoor een meting van het gedrag ‘collectief’ of ‘individueel’ mogelijk wordt. Per 

aspect van een taak is door registratie dit gedrag waarneembaar en te meten.  

Doordat de medewerker wéét dat er altijd een controle, en daarmee een straf, kan komen 

vertoont hij in grote mate collectief gedrag. Niet transparante informatie maar 

transparantie over het gedrag van het individu is dus het toverwoord. Transparantie komt 

tot uitdrukking in het gedrag van de medewerker. Daarbij zien we dat indien het gedrag 

afwijkt van de gewenste collectieve norm de informatiewaarde groot is en indien het 

gedrag niet afwijkt van de collectieve norm de informatiewaarde klein is. Met andere 

woorden: als de informatiewaarde groot is, wordt afgeweken van een Nash-evenwicht en 

zal de omgeving ingrijpen. Bij de ‘soft controls’ is dat veelal een sociale straf en bij de 

‘hard controls’ kan het zowel een sociale straf zijn als ook een straf van de ‘bewaker van 

de collectieve afspraken’. Het gedrag wordt niet alleen door de ‘bewaker’ maar ook door 

de andere leden van de organisatie getoetst. Met ‘soft controls’ wordt niet alleen naar de 

formele regels gekeken, maar ook naar de conventies en de afspraken die in een team zijn 

gemaakt (De Heus en Stremmelaar, 2000). De harde sturing zit hem in het lik op stuk-

gedrag van de collega’s; doordat iedereen in de gaten houdt of de collectieve afspraken 

niet worden geschonden verandert het Nash-evenwicht. De goed ontworpen Nash-

evenwichten moeten dus voorzien worden van goede informatie-instrumenten.  

 

9.4 De noodzaak van spelregels en de invoering van het cybernetisch 

model 
De bovenstaande beschrijving lijkt een herhaling van zetten, maar niets is minder waar. 

Als we het artikel ‘Als stagiair opzoeken wat de baas verdient: bij de gemeente kan het’ 

uit 2014 van Anne Schepers en Maurits Martijn nalezen, dan zien we dat ook de Tweede 

Kamer de noodzaak van de verscherping van regels voor ambtelijke organisaties inziet. 

In dit artikel kunnen we lezen dat ambtenaren en zelfs stagiaires vrijelijk in het 

gegevensnetwerk Suwinet kunnen grasduinen en toegang hebben tot de persoonlijke 

gegevens van iedere inwoner van Nederland. Te lezen is dat ambtenaren vanuit hun 

eigenbelang grove schendingen van de integriteit plegen zonder dat er vanuit ambtelijke 

organisaties wordt ingegrepen. Schepers en Martijn schrijven: 

“Suwinet is het systeem dat iedere gemeente gebruikt om uitkeringsaanvragen van 

Nederlandse burgers te beoordelen. Het bevat gegevens over onder andere inkomsten, 

autobezit, examenresultaten en diploma’s. Rapport na rapport laat zien dat ambtenaren 

wel heel gemakkelijk en meestal zonder gevolgen via Suwinet in de gegevens van 

burgers kunnen rondneuzen. Vorig jaar november stuurde staatssecretaris Jetta 

Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) al het derde alarmerende rapport 

naar de Tweede Kamer.  

Het rapport ‘De burger bediend in 2013’ was een evaluatie van de 

informatiebeveiliging van Suwinet: hoe gaan de gemeenten om met de intieme 

gegevens van iedere volwassen Nederlander? Het korte antwoord: dramatisch. Slechts 



274 

 

vier procent van de onderzochte gemeenten voldeed aan de zeven veiligheidsnormen. 

De staatssecretaris zei ‘geschokt’ te zijn over de resultaten van de aselecte, 

representatieve steekproef bij tachtig gemeenten. Ze kon ook niet anders: slechts vier 

procent van de onderzochte gemeenten voldeed aan de zeven veiligheidsnormen die 

moeten voorkomen dat persoonsgegevens van burgers zonder reden worden 

geraadpleegd. Dertien procent voldeed aan geen van die zeven normen, drieëndertig 

procent aan slechts één.  

Bij de meeste gemeenten was niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor het gebruik 

van Suwinet. Bij meer dan de helft was de autorisatieprocedure - welke gemeente-

medewerker mag welke informatie inzien - niet goed geregeld: medewerkers kregen 

vaak te veel toegang tot gegevens die ze niet nodig hadden voor hun functie. En mis-

schien wel het zorgwekkendst: het rapport constateerde dat er regelmatig misbruik 

werd gemaakt van Suwinet. De onderzoekers controleerden of de gegevens van 

honderd willekeurig gekozen bekende Nederlanders in 2012 waren opgevraagd. Dat 

was het geval: vanuit veertien gemeenten waren data over deze BN’ers bekeken. 

Slechts één gemeente kon dat verantwoorden.” 

(….) 

“Na de uitkomst van het Inspectierapport ‘De burger bediend in 2013’ schreef 

staatssecretaris Klijnsma een brief aan de Tweede Kamer. Hierin gaf ze aan dat er 

verschillende maatregelen worden genomen om de beveiliging van Suwinet te 

verbeteren. Zo riep ze op tot het uitvoeren van het verbeteringsbeleid dat de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al eind 2011 opstelde, waarbij de 

Taskforce Beveiliging Informatiedienst en de Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten 

(IBD) taken kunnen uitvoeren om de beveiliging van Suwinet te verbeteren. 

Gemeenten hebben daar heel 2014 de tijd voor. Begin 2015 zal opnieuw worden 

gekeken hoe veilig het gebruik van Suwinet bij de gemeenten is. Mochten zich nog 

steeds grote problemen voordoen, dan heeft Klijnsma het recht zo’n gemeente af te 

sluiten van Suwinet via het zogenoemde afsluitprotocol. 

Het BKWI, de ontwikkelaar van Suwinet, kan de loggegevens van Suwinet zien. Zij 

kunnen dus bijhouden wanneer bijvoorbeeld een ambtenaar bij gemeente X net iets te 

vaak naar de inkomensgegevens van zijn ex zit te kijken en de betreffende gemeente 

hierover waarschuwen. Vervolgens kan de gemeente actie ondernemen. Zo werd in 

Rotterdam geconstateerd dat het oneigenlijk gebruik van Suwinet terugliep, nadat twee 

ambtenaren waren ontslagen. 

Maar hier zit ook het grootste probleem: wanneer het aankomt op bescherming van de 

privacy van burgers bij Suwinet, is er eigenlijk niemand verantwoordelijk. In de 

Regeling SUWI staat beschreven dat iedere gebruiker zelf verantwoordelijk is voor 

veilig gebruik ervan. Dus de ontwikkelaar en beheerder van Suwinet, het BKWI, kan 

zien waar het misgaat en waarschuwingen geven, maar verdere actie ondernemen valt 

niet onder de verantwoordelijkheid van de organisatie” (Schepers en Martijn, 2014, 

geen paginanummer). 

Op dit moment is er binnen de gemeenten veelal geen sprake van centrale sturing. De 

bovengenoemde spelregels zijn nergens ingevoerd. Dit was in 2014, ten tijde van de 

bespreking van dit rapport in de Tweede Kamer, uiteraard ook niet het geval. Hierdoor 
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konden de meeste gemeenten nagenoeg niet sturen op de collectieve afspraken die 

gemaakt werden rondom de aspecten gegevens(verwerking) en procedures, in dit geval 

bij het gebruik van Suwinet: 

“Ondanks de waarschuwingen van Klijnsma en het CBP zijn uiteindelijk de gemeenten 

zelf verantwoordelijk voor de decentralisatie en de beveiliging van de gegevens. ‘Ik wens 

u veel succes bij uw controlerende taak met betrekking tot de informatiebeveiliging,’ 

schreef Klijnsma op 19 december 2013 aan alle burgemeesters en wethouders van 

Nederland. ‘Het gaat tenslotte om de zorgvuldige bejegening van de gegevens van 

inwoners van uw gemeente.’ ” (Schepers en Martijn, 2014, geen paginanummer). 

Inmiddels is het Kamerdebat geweest en heeft dit debat geleid tot ingrijpen vanuit de 

politiek. Met het programma ‘Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet (BVGS)’ 

(Rijksoverheid, 2015) zijn er maatregelen getroffen waardoor het verwerken van 

gegevens door een individuele ambtenaar op het Suwinetsysteem worden gelogd 

(registratie). Vervolgens wordt er door onafhankelijken getoetst of er conform de 

collectieve afspraken is gehandeld (meten) en is voor iedereen helder wat er gebeurt als 

dat niet gebeurt (regelen); in het uiterste geval heeft dit inmiddels tot ontslagen geleid. 

Met de invoering van de BVGS zijn er door ingrijpen van het gekozen orgaan een 

onafhankelijk registratiesysteem, een onafhankelijk meetsysteem en een onafhankelijk 

regelsysteem ontstaan voor individuen die gegevens verwerken in Suwinet (het 

functiesysteem). Hoewel er momenteel nog geen landelijke cijfers beschikbaar zijn, 

weten we vanuit de praktijk dat het misbruik tot vrijwel nul is gereduceerd. 

Het voorbeeld van Suwinet laat zien dat de invoering van spelregels, waarbij er conform 

het cybernetisch model een onafhankelijke registratie, een onafhankelijke meting en een 

strikt regelsysteem worden ingevoerd, zijn vruchten afwerpt. Tevens laat dit voorbeeld 

zien waar het onzes inziens mis gaat in ambtelijke organisaties. Als het gaat om handelen 

conform de collectieve afspraak of handelen vanuit een individueel belang dan laat het 

voorbeeld Suwinet feitelijk zien wat er gebeurt als er geen centrale sturing is en wat als er 

wél centrale sturing is. Suwinet is exemplarisch maar staat niet op zichzelf. De gemeente 

is belast met de uitvoering van meer dan honderd wetten en er is dan ook een absolute 

noodzaak om de aspectsystemen, de meetsystemen, het regelsysteem en het 

functiesysteem onafhankelijk van elkaar te organiseren en harde organisatieregels 

hierover op te stellen. 

 

9.5 Gevolgen voor de ambtelijke organisatie en de ambtelijke status  
Uit de bovenstaande analyse blijkt dat de invoering van de bovenstaande spelregels voor 

de ambtelijke organisaties noodzakelijk is en dat het gekozen gezag elke ambtelijke 

organisatie zou moeten inrichten in vier onafhankelijk van elkaar werkende systemen. De 

gevolgen van dit inzicht zijn niet alleen voor de ambtelijke organisatie, maar ook voor de 

rechtspositie van de ambtenaar zeer groot. Er is in feite sprake van vier verschillende 

‘diensten'. 

1. De registratiedienst (aspectsystemen). 

2. De controledienst (meetsystemen). 

3. De bewaker van de collectieve afspraken (regelsysteem). 

4. De medewerkers (functiesysteem). 

Er zijn zwaarwegende argumenten om in elke ambtelijke organisatie deze vier diensten 
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onafhankelijk van elkaar te laten functioneren. In deze diensten zouden de bewaker van 

de collectieve afspraken (hoofd van het regelsysteem), het hoofd van de controledienst 

(hoofd van het meetsysteem) en het hoofd van de registratuur (hoofd van de 

aspectsystemen) een aparte status moeten houden om hen te beschermen tegen politieke 

willekeur. Dit betekent dat er in elke ambtelijke organisatie nog slechts drie ambtenaren 

overblijven. Alle andere medewerkers worden ‘beambten
77

’ met een privaatrechtelijk 

arbeidscontract. Onzes inziens moeten de beambten, net als de ambtenaren, nog steeds de 

eed of de gelofte afleggen maar krijgen de beambten met een ‘normaal tweezijdig 

arbeidscontract’ een lagere rechtspositionele bescherming. Dit geldt niet alleen voor de 

beambten in het functiesysteem, maar ook de beambten die werken in het 

registratiesysteem of zij die werken in het meetsysteem en werken onder de paraplu van 

respectievelijk het hoofd van de registratuur of het hoofd van het meetsysteem. 

Elke beambte werkt dus onder de paraplu van een ambtenaar, zijnde het hoofd van de 

ambtelijke dienst waarin hij of zij resulteert. De beambten in het functiesysteem werken 

onder de paraplu van de bewaker van de collectieve afspraken. Deze opdeling van 

ambtelijke diensten geldt onzes inziens niet alleen voor gemeentelijke organisaties. Elke 

ambtelijke dienst, dus ook voor de politie, het leger, de AIVD en de rechtelijke macht 

(m.u.v. de rechters, die zijn immers onafhankelijk) zou opgedeeld moeten worden in deze 

vier ambtelijke diensten, met slechts drie ambtenaren per organisatie. 

Deze aanpak pleit voor het Duitse model. De Duitse bureaucratie kent ook twee 

rechtsposities, ‘Beamter’ en ‘Angestellte’, en veelal werken beide rechtsposities binnen 

één ambtelijke organisatie. Van der Meer, van den Berg en Dijkstra (2011, p. 21) 

beschrijven deze twee rechtposities als volgt:  

“Duitsland wordt gezien als het voorbeeldland waar het de bijzondere ambtelijke 

status betreft. Men kent in Duitsland Beamter (zij die in een publiekrechtelijk 

arbeidsverband tot de staat staan) en gewoon personeel van de publieke sector, van wie 

het dienstverband volgens het privaatrecht is geregeld. Historisch is er gekozen voor 

een bijzondere rechtspositie voor Beamter, omdat de binding die deze personen uit 

hoofde van hun werk met de staat hebben, de normale binding die burgers met de staat 

hebben, overstijgt. De Beamter staat ook dichter bij de staat, hij is een vertegen-

woordiger van de staat naar de samenleving toe. Beamten zijn de staat bijzondere 

dienst en trouw verplicht, en daar tegenover staan bepaalde privileges, in de vorm van 

salaris, ziektevergoeding en pensioen. Na de Tweede Wereldoorlog schaften de 

Geallieerden het beambtendom in West-Duitsland af. Echter, in 1950 is deze 

publiekrechtelijke rechtspositie weer opnieuw ingevoerd.” (...) “De Angestellten 

werken volgens tweezijdige arbeidsovereenkomsten bij de overheid. Zowel met 

betrekking tot de Beamte als de Angestellten zijn de afgelopen jaren hervormingen 

doorgevoerd die voor meer transparantie en standaardisatie in het personeelsbeleid 

moeten zorgen. Maar het principe van de aparte status voor dienaren van staat (zij het 

voor een selecte groep binnen het grotere apparaat) en de onderliggende overwegingen 

zijn in Duitsland niet veranderd” (Van der Meer, van den Berg en Dijkstra 2011, p. 22). 

                                              
77

  “Beambte is oorspronkelijk een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord (beambt = 'voorzien van 

een ambt'). Vroeger werd het woord gebruikt in een ruime betekenis voor iedereen die door enig gezag 

was aangesteld. Tegenwoordig verwijst het woord naar iemand die een lager ambt uitoefent, bijvoor-

beeld in een bibliotheek, bij een bank, bij de spoorwegen of bij de posterijen. Het woord beambte is 

nog niet verouderd, maar raakt wel langzamerhand in onbruik” 

(http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/79/beambte_ambtenaar/). 

http://taaladvies.net/taal/advies/popup.php?id=19
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/79/beambte_ambtenaar/
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9.6 Conclusies 
Áls de wetgever de bureaucratie wil verminderen én tegelijkertijd een ambtelijk apparaat 

wil beschermen tegen politieke willekeur, zullen er spelregels voor de ambtelijke 

organisaties moeten komen. Op grond van de inzichten die door ons worden verschaft in 

het cybernetisch model is ons pleidooi om de staatsrechtelijke component en de 

arbeidsrechtelijke component van het ambtenaarschap niet meer te verenigen in één 

persoon, maar te werken met twee rechtsposities binnen een ambtelijke organisatie. Elke 

ambtelijke organisatie heeft conform de cybernetische principes vier diensten (systemen). 

De inzichten van dit onderzoek maken duidelijk dat er zwaarwegende argumenten zijn 

om in elke ambtelijke organisatie de bewaker van de collectieve afspraken, het hoofd van 

het meetsysteem en het hoofd van de registratuur een ambtelijke status te laten houden. 

Concreet betekent dit dat er in heel Nederland in elke ambtelijke dienst slechts drie 

ambtenaren zijn met een staatsrechtelijk functie terwijl alle andere medewerkers 

beambten
78

 kunnen worden met een privaatrechtelijk contract. Een enorme reductie van 

de vierde macht. 

Vanwege de staatsrechtelijke functie van deze ambtenaren kunnen deze rechtspositioneel 

gezien alleen ontslagen worden na toetsing van de rechter. Met andere woorden: er is 

altijd een gerechtelijke toets nodig. Met deze toets wordt geregeld dat het ook bestuurlijk 

deel van de uitvoerende macht zich houdt aan de collectieve afspraken. Er onstaat 

staatsrechtelijk dus een situatie van ‘checks and balances’. 

Voor de de beambten geldt een privaatrechtelijk arbeidscontract. Daarbij is het echter 

noodzakelijk om de instrumenten van het Human Resource Management (HRM) 

drastisch te vernieuwen. In hun slotbetoog stellen Van der Meer, Van den Berg en 

Dijkstra daarover: “Een goed HRM-beleid en personeelsmanagement waaronder het 

bijhouden van personeelsdossiers kan niet alleen tot vermindering van ambtelijk 

disfunctioneren leiden door vroegtijdig in te grijpen, maar tevens behulpzaam zijn om 

van chronisch en onverbeterlijk disfunctionerende medewerkers af te komen. Immers dan 

kan disfunctioneren geobjectiveerd en extern aannemelijk worden gemaakt” (Van der 

Meer, van den Berg en Dijkstra 2011, p. 39). Daarmee komen zij tot hetzelfde inzicht als 

het CAOP (zie hoofdstuk 1). Wij onderschrijven dit pleidooi en we zien dat het van 

belang is om bij het ontwikkelen van deze HRM-instrumenten: 

1. Kennis te hebben van de taken van individuele ambtenaren en deze taken vast te 

leggen in een recursief functiebeschrijvingssysteem. 

2. Wettelijke spelregels op te stellen voor de registratiesystemen. 

3. Een meetsysteem op te stellen voor het functioneren van beambten. 

In het volgende hoofdstuk zullen we dit juridisch instrumentarium verder ontwikkelen. 

  

                                              
78  We pleiten voor een tweedeling binnen één ambtelijke organisatie: ‘ambtenaren’ met een rechts-

positie volgens bestuursrecht en ‘beambten’ met een rechtspositie volgens privaatrecht. 
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10 De verdere institutionalisering van de ambtelijke 

organisatie: HRM-instrumenten 

10.1 Inleiding 
Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel doet in 2011 de volgende 

uitspraken: 

“De vraag hoe de ambtelijke dienst zo in te richten dat de nadruk op efficiëntie op 

minder gespannen voet staat met de aanpak van complexiteit, is dan ook van groot 

belang”. Het CAOP concludeert dat er nieuwe managementmodellen nodig zijn: “Het 

is vrijwel onmogelijk benaderingen van overheidsmanagement te duiden zonder 

daarbij te refereren aan het paradigma van New Public Management (NPM). Bij deze 

benadering, die in de jaren ‘80 ook in ons land populair werd, ligt de nadruk op de 

efficiëntie en effectiviteit van de organisatie. De overheid dient daarvoor in het eigen 

functioneren te ‘verbedrijfsmatigen’. In de professionele managementbenadering die 

dit vereist, komt de nadruk te liggen op onder andere prestatiemetingen en -

indicatoren, op decentralisatie en op sturing op de output” (Centrum 

Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), 2012, p. 117). 

“Invoering van prestatiemetingen op het niveau van overheidsorganisaties staat niet los 

van prestatiemeting van individuele ambtenaren. Wil bijvoorbeeld een zelfstandig 

bestuursorgaan of een politiekorps voldoen aan bepaalde prestatie-eisen, dan zal het 

ook de prestaties van individuele ambtenaren moeten meten en de betrokkenen daarop 

moeten afrekenen. Bovendien leidt het opstellen van prestatie-eisen voor een 

overheidsorganisatie als geheel tot explicitering van de doelen van de organisatie. 

Deze doelen kunnen vervolgens worden doorvertaald naar individuele ambtenaren” 

(Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), 2012, p. 45). 

Met dit onderzoek onderschrijven we deze conclusie: prestatiemeting van de organisatie 

begint bij de individuele ambtenaar! Deze conclusie houdt in dat naast de nieuwe 

spelregels voor de ambtelijke organisatie er ook nieuwe spelregels moeten komen op het 

gebied van Human Resource Management (HRM). Het CAOP stelt hierover:  

“Een belangrijk adagium van de hedendaagse HRM-inzichten, is dat ‘de mens de 

sleutel is tot het succes van de arbeidsorganisatie’. Dat geldt in iedere organisatie, 

maar zeker ook in de publieke sector, waar bijna al het werk uiteindelijk mensenwerk 

is. Of het nu gaat om een beleidsnota schrijven of burgers te woord staan aan de balie. 

Wetenschappelijk onderzoek laat overtuigend zien dat HRM een groot effect heeft op 

de prestaties van organisaties” (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel 

(CAOP), (2012), pag. 109). 

Ook deze conclusie onderschrijven wij, maar we zien meer. Dit onderzoek laat zien dat 

het bittere noodzaak is om, net als voor de politieke en bestuurlijke organen, voor de 

ambtelijke organisatie harde (spel)regels op te stellen. Vandaar dat we met de opgedane 

inzichten de volgende HRM-instrumenten presenteren: 

1. De organisatieverordening. 

2. Het fractaal functiebeschrijvingssysteem. 

3. De afdelingsmatrix. 

4. Teambuilding. 
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5. Registratie. 

6. Meten en integriteit. 

7. Het P-gesprek. 

8. Koppeling planning- en controlcyclus. 

 

10.2 De organisatieverordening  
Zoals we hebben gezien is de bedrijfscultuur een optelsom van alle sociale conventies en 

Nash-evenwichten die binnen de organisatie gelden. Om de Nash-evenwichten in de 

organisatie te verankeren is het noodzakelijk om (spel)regels zoals die in het vorige 

hoofdstuk zijn beschreven, te verankeren in afzonderlijke reglementen, uiteindelijk 

samengevat in een organisatieverordening die vastgesteld wordt door het gekozen gezag. 

In deze organisatieverordening dient de onafhankelijkheid van de volgende onderdelen 

helder in spelregels te worden beschreven: 

1. Productie (ordeningsprincipe). 

2. Registratie (in aspectsystemen). 

3. Meten (vanuit aspectsystemen). 

4. Regelen (managementinstrumenten).zijnde het bewaken van collectieve waarden 

 (leiderschap) 

Door de vaststelling van de organisatieverordening legt het gekozen gezag de werking 

van het ambtelijk apparaat als cybernetisch systeem op en vindt de definitieve 

verankering plaats van het Eerste Nash-evenwicht. Dat wil zeggen dat de productie van 

elke functionaris, onafhankelijk van de betreffende ambtenaar, in zeven aspecten 

geregistreerd en gemeten wordt en dat de productie hierdoor centraal gestuurd kan 

worden. De informatie uit het registratiesysteem maakt het immers mogelijk dat er 

onafhankelijk kan worden gemeten en door de hogere leiding kan worden bijgestuurd. 

Het bijsturen op ‘individueel’ of ‘collectief’ gebeurt per medewerker en per aspect. De 

organisatie is daarmee een productiesysteem geworden dat centraal wordt gestuurd. De 

organisatieverordening is onzes inziens additioneel aan de financiële verordening (artikel 

212 Gemeentewet). 

 

10.3 Het fractaal functiebeschrijvingssysteem: een generiek functie-

beschrijvingssysteem op basis van zeven aspecten 
In ons organisatieontwerp zijn we uitgebreid ingegaan op de fractale organisatie. Zoals 

we in paragraaf 8.4.1.2 zagen kunnen zeer complexe systemen soms met zeer eenvoudige 

vergelijkingen worden beschreven. Deze complexiteitsreductie treedt op door recursie. 

Volgens ons cybernetisch model wordt een ambtelijke organisatie als fractal gezien, als 

een informatieverwerkend suprasysteem. In dit informatieverwerkende suprasysteem 

werken mensen aan de uitvoering van diverse wetten. De ambtenaar wordt als bouwsteen 

gezien van deze fractaal en in dit licht zien we een ambtenaar zelf ook als 

informatieverwerkend systeem. Een ambtenaar kan gezien worden als een systeem dat 

uitvoering geeft aan een deel van de wetten met bijbehorende verordeningen en 

beleidsplannen.  

Elke ambtenaar (systeem), elk team (suprasysteem), elke afdeling (supra-suprasysteem) 

is - conform onze ontwerptheorie - op recursieve wijze belast met de uitvoering van een 
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aantal van deze wetten. Dit fractale stelsel is beschreven in hoofdstuk 8 en nogmaals 

weergegeven in figuur 10.1. In de figuur is eenvoudig te zien dat elke functionaris belast 

is met de uitvoering van een of meerdere wetten. 

Functiesysteem taken 

Supra-supra-

suprasysteem 

Supra-

suprasysteem 

Supra-

systeem 

Systeem   

Linking pin 

(directeur) 

De organisatie 

Linking pin 

afdeling 1 

Linking 

pin 

Team 1.A 

Functionaris 1.A.1 Wet 1 

Wet 2 

Functionaris 1.A.2 Wet 3 

Functionaris 1.A.3 Wet 4 

Linking 

pin 

Team 1.B 

Functionaris 1.B.1 Wet 5 

Functionaris 1.B.2 Wet 6 

Wet 7 

Linking pin 

Afdeling 2 

Linking 

pin 

Team 2.a 

Functionaris 2.a.1 Wet 8 

Functionaris 2.a.2 Wet 9 

Wet 10 

Functionaris 2.a.3 Wet 11 

Linking 

pin 

Team 2.b 

Functionaris 2.b.1 Wet 12 

Functionaris 2.b.2 Wet 13 

Functionaris 2.b.3 Wet 14 

Linking 

pin 

Team 2.c 

Functionaris 3.c.1 Wet 15 

Functionaris 3.c.2 Wet 16 

Linking pin 

Afdeling 3 

Team 3.α  Functionaris 3.α.1 Wet 17 

Wet 18 

Functionaris 3.α.2 Wet 19 

Linking 

pin 

Team 3.β 

Functionaris 3.β.1 Wet 20 

Functionaris 3.β.2 Wet 21 

Linking 

pin 

Team 3.γ 

Functionaris 3.γ.1  Wet 22 

Functionaris 3.γ.2 Wet 23 

Wet 24 

Wet 25 

Functionaris 3. γ.3 Wet 26 
Figuur 10.1. De fractale structuur van het functiesysteem gekoppeld aan de taken. 

 

In het bovenstaande voorbeeld is de totale organisatie belast met 26 wetten en kent 3 

managementlagen, afdeling 1 moet hier zeven wetten van uitvoeren, waarvan team 1.A er 

4 en team 1.B er 3 moet uitvoeren, afdeling 2 negen en afdeling 3 tien wetten, enz. 

Momenteel worden gemeentelijke organisaties als zeer complex beschouwd. We zien 

echter dat een zeer complexe organisatie door recursie zeer simpel als een fractale 

organisatie kan worden beschreven. Deze recursieve structuur kan eenvoudig gekoppeld 

worden aan een generiek functiebeschrijvingssysteem. Een belangrijk element bij de 

ontwerpstrategie voor ons functiebeschrijvingssysteem is dan ook recursie. Dat fractalen 

tot complexiteitsreductie leiden is snel inzichtelijk te maken als we naar de groep 

matroesjkapoppetjes in figuur 10.2 kijken. Links in de figuur zien we een ogenschijnlijke 

warboel aan verschillende poppetjes die in willekeurige orde zijn geplaatst, maar rechts 

in de figuur zien we de eenvoud van dit systeem. 
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Figuur 10.2. Matroesjka poppetjes. Van ogenschijnlijke warboel naar eenvoud via recursie. 

 

Omdat de poppetjes elkaar omsluiten, kunnen we de poppetjes zien als voorbeeld van 

recursie. Door recursie kan deze reeks van in elkaar geneste poppetjes eindeloos worden 

voortgezet. Alle poppetjes kunnen zo met één omschrijving beschreven worden en 

hierdoor wordt de complexiteitsreductie snel duidelijk. Als we een poppetje zien als een 

metafoor voor één functiebeschrijving dan is duidelijk dat het linkse deel van figuur 10.2 

om zeer veel functiebeschrijvingen vraagt. Het rechtse deel van de figuur vraagt echter 

om een functiebeschrijving die zich steeds marginaal wijzigt. Door de marginale 

wijziging kan zowel de structuur van de organisatie (als systeem) als de inhoud van de 

functies enkelvoudig worden beschreven en beter worden begrepen. 

Door recursie kan een totale organisatie met enkele eenvoudige functiebeschrijvingen in 

een matrix worden beschreven. Deze zo genoemde ‘verantwoordelijkheidsmatrix’ is in 

figuur 10.3 modelmatig voor vier aspectsystemen weergegeven. 

 
Figuur 10.3. Het model voor de verantwoordelijkheidsmatrix; een recursief functiebeschrijvingssysteem. 

 

De taken in de vorm van wetten en regels kunnen aan iedere afzonderlijke ambtenaar 

worden toebedeeld. Afhankelijk van de zwaarte van de taak en/ of de hiërarchische 

positie in de organisatie is de functie van een ambtenaar zwaarder. De bezoldiging is 

afhankelijk van de zwaarte van een functie. Een zware functie heeft een hogere 

bezoldiging, een eenvoudige functie heeft een lagere bezoldiging. 

De zwaarte van de functie hangt voor een belangrijk deel af van de positie binnen het 

functiesysteem. Naarmate een ambtenaar belast is met de uitvoering van meerdere en/ of 

moeilijkere wetten wordt zijn werk steeds lastiger en vereist dat meer ervaring en 
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opleiding.  

Doordat bij alle taken dezelfde aspecten worden onderscheiden is het mogelijk een 

eenvoudig maar toch krachtig functiebeschrijvingssysteem te maken. 

Dit laat zich gemakkelijk kenbaar maken door in de huid van de ambtenaar te kruipen. 

Op de vraag aan een mbo’er personeelswerk wat voor werk hij doet, antwoordt hij: ‘Ik 

doe de salarissen.’ Dan werkt hij met de CAR/UWO (cao-regels): 

1. Zijn product is salarissen. 

2. Hij moet hiervoor gegevens verwerken. 

3. Volgens vaste procedures. 

4. Hij heeft hier soms overleg voor nodig. 

5. Hij gebruikt een applicatie. 

6. Hij moet zijn werk op tijd af hebben. 

7. Hij moet de financiën bewaken (hij mag geen budgetten overschrijden). 

Op de vraag aan een hbo’er civiele techniek wat voor werk hij doet, antwoordt hij: ‘Ik 

doe de wegen.’ Dan werkt hij onder andere met de wegenverkeerswet en de Europese 

aanbestedingsregels: 

1. Zijn product is de wegen. 

2. Hij moet hiervoor gegevens verwerken. 

3. Volgens vaste procedures. 

4. Hij heeft hier soms overleg voor nodig. 

5. Hij gebruikt een applicatie. 

6. Hij moet de tijd bewaken. 

7. Hij moet de financiën bewaken. 

Iedere functionaris verricht zijn werkzaamheden op basis van de zeven aspecten die in 

het aspectsysteem worden gemeten. In de volgende figuur is dit voor een mbo’er P&O en 

een hbo’er civiele techniek weergegeven: 

 
Figuur 10.4. De uitvoering van de wettelijke taken wordt vastgelegd in zeven aspecten. 

De twee ambtenaren doen niet hetzelfde maar aan hun taken kunnen dezelfde aspecten 

onderscheiden en geregistreerd worden. Wat verschilt, is de wet- en regelgeving waaraan 

ze werken. De ene werkt vanuit de CAR/UWO
79

 en de andere o.a. vanuit de 
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Wegenverkeerswet. Het tweede verschil zit hem in de complexiteit van het werk. De taak 

(en dus de aspecten) van de mbo’er is lichter dan de taak van de hbo’er. Het 

bovenstaande voorbeeld laat echter zien dat ongeacht de zwaarte van de functie deze nog 

steeds beschreven kan worden in zeven aspecten. Het is dus mogelijk om een recursief 

functiebeschrijvingssysteem te ontwerpen dat per schaalniveau één generieke 

functiebeschrijving kent. Per functieschaal kan een taak in zeven aspecten naar zwaarte 

beschreven worden. Elke generieke functiebeschrijving is onafhankelijk van de inhoud 

van het werk. Met andere woorden: per functieschaal kan een functieprofiel met behulp 

van zeven aspecten generiek beschreven worden, maar pas op het moment dat er 

wettelijke taken aan worden gekoppeld (de organieke taken) komt de functiebeschrijving 

‘tot leven’. 

Daarom noemen we de functiebeschrijving per schaal een generiek functieprofiel. Dit 

betekent dat op elk schaalniveau de uit te voeren taken generiek kunnen worden 

beschreven en het aantal taken onafhankelijk van het aantal wetten, regels en eventuele 

bestuurlijke opdrachten (materiële wetten) teruggebracht kan worden tot het aantal 

salarisschalen dat een gemeentelijke overheid kent (maximaal achttien). En het aantal 

salarisschalen per gemeente is weer afhankelijk van de gemeentegrootteklasse. Immers, 

de hoogste van toepassing zijnde salarisschaal is gekoppeld aan de hoogste ambtenaar (de 

secretaris). De salarisschaal van de secretaris is vervolgens weer gekoppeld aan het 

salaris van de burgemeester. En de hoogte van het salaris van de burgemeester wordt 

bepaald door de gemeentegrootteklasse en vastgesteld door de wetgever. Voor de 

gemeente Boxmeer (gemeentegrootteklasse 4 / 24.001 - 40.000 inwoners) zijn er 

daardoor veertien (gemeenteschaal 3 t/m 15) salarisschalen van toepassing (waarbij de 

schalen 1 en 2 niet worden toegepast aangezien de werkkzaamheden op deze niveaus zijn 

uitbesteed). Onderstaand figuur laat een schematische en modelmatige weergave zien van 

de verschillende (verantwoordelijkheids)niveaus/ functieprofielen. 

 

Figuur 10.5. De zeven aspecten in de verantwoordelijkheidsmatrix. 

De praktijk laat zien dat dit tot een zeer eenvoudig, maar zeer gedegen functie-

beschrijvingssysteem leidt.  
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Figuur 10.6. De gemeentelijke verantwoordelijkheidsmatrix. 

 

Figuur 10.6 laat zien dat de verantwoordelijkheidsmatrix van figuur 10.5 verder is 

uitgewerkt naar een volledig ontwikkeld en juridisch getoetst HRM-instrument van 

generieke functieprofielen. Deze generieke functie-/verantwoordelijkheidsmatrix maakt 

geen deel uit van deze dissertatie en zal separaat gepubliceerd worden. Deze 

verantwoordelijkheidsmatrix is recursief opgesteld en is naast de wettenlijst een 

belangrijk managementinstrument. Met deze verantwoordelijkheidsmatrix wordt afscheid 

genomen van de gedachte van het NMP dat overheidsorganisaties bij de gratie van het 
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maken van producten bestaan. In onze benadering wordt elke ambtenaar 

verantwoordelijk gehouden voor de correcte uitvoering van wet- en regelgeving en de 

onderliggende taken worden beschreven in zeven aspecten. De ambtenaar krijgt een 

aantal wetten toegewezen welke tot zijn taak behoren. Door de zaken die aan de 

ambtenaar worden toegewezen te registreren in de zeven aspectsystemen kan elk aspect 

speltheoretisch worden benaderd en wordt de prestatiemeting per aspect mogelijk. 

 

10.4 De afdelingsmatrix  
Eerder introduceerden we al de afdelingsmatrix. In deze matrix staan per functionaris de 

wetten gerangschikt waarmee hij of zij is belast en die hij of zij dient te kennen. De 

aspectbenadering maakt inhoudelijk duidelijk wat er gedaan moet worden. Door alle 

afzonderlijke wetten te koppelen aan de individuele medewerker zijn alle taken van de 

gemeente ondergebracht bij afzonderlijke ambtenaren. De matrix (het aantal echelons en 

het aantal wetten) kan eindeloos worden uitgebreid. De individuele ambtenaar is de 

kleinste eenheid en wordt als ondeelbaar beschouwd. Hij/ zij is een systeem; een 

‘blackbox’, zijn team een suprasysteem enz. Elke ambtenaar heeft een functieprofiel en 

elk functieprofiel wordt aan wet- en regelgeving gekoppeld. Doordat de functieprofielen 

beschreven zijn in zeven aspecten worden de taken van elke ambtenaar transparant voor 

het gekozen gezag. Door de koppeling ontstaat het totaaloverzicht; een compleet 

overzicht van het functiesysteem met de bijbehorende aspecten. Dit is in figuur 10.7 

weergegeven.  

 

 
Figuur 10.7. Overzicht van het gehele functiesysteem. 

 

Elke medewerker is ingedeeld op een generiek functieprofiel. Hierin wordt per 

functieschaal aangegeven hoe de organisatie wil dat een medewerker acteert met 

betrekking tot zijn of haar producten (productie, adviezen, besluiten, brieven, in- en 

uitgaande gegevens en de verwerking ervan zoals post, aanvragen, e-mails, etc.), 

procedures, overleggen, applicaties, projecten en financiën, kortom: de eerder genoemde 
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zeven aspecten. Vervolgens krijgt elke medewerker de taak om een aantal wetten, 

verordeningen, beleidsregels en bestuurlijke opdrachten uit te voeren. De taak wordt dus 

gekoppeld aan het functieprofiel. Het functieprofiel geeft de zwaarte van de taak aan, 

maar iedere medewerker wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor zijn taak en deze 

naar behoren uit te voeren. Er wordt dus een koppeling gemaakt tussen het generieke 

functieprofiel waarop de medewerker is ingedeeld en de wetten en regels die hij moet 

uitvoeren (de organieke taken). De taken die de medewerker dient uit te voeren zijn 

vastgelegd in de afdelingsmatrix. Dit laatste noemen wij de organieke functie. Deze 

gekoppelde generieke en organieke functie kan inhoudelijk worden geduid door de 

functieeisen en de eisen van de uit te voeren wet- en regelgeving bij elkaar te brengen. 

Een aanstelling met een generieke en organieke functie kan beschouwd worden als een 

afspraak van het individu met het collectief. Met behulp van de koppeling worden 

afspraken gemaakt over de functie-eisen waaraan de medewerker moet voldoen.  

Door de bovenstaande functieprofielen te koppelen aan de uit te voeren wet- en 

regelgeving komt een functie ‘tot leven’; door de koppeling wordt duidelijk welke eisen 

er gelden voor een functie. Dit zijn de eisen die de werkgever stelt en waar een 

functionaris aan moet voldoen. 

Met de afdelingsmatrix wordt het mogelijk inzichtelijk te maken wat de uitvoering van 

een wet kost! Het zou daarom erg gemakkelijk zijn als de afdelingsmatrix één op één in 

de begroting zou kunnen worden opgenomen. De begrotingsopzet is echter (terecht) 

gebonden aan harde regels die vervat zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV). In 2004 is deze BBV bij gemeenten en provincies ingevoerd. De BBV is 

nadrukkelijk bedoeld om het verantwoordingsproces van begroting en verantwoording 

naar de raad en Provinciale Staten te verbeteren en daarmee is de BBV bedoeld om de 

positie van de raad te versterken. Tien jaar na de invoering zag men in dat de BBV het 

verantwoordingsproces te veel vanuit een financiële optiek benaderde. Dit zou de 

mogelijkheden om een goede discussie te kunnen voeren kunnen belemmeren. Daarom is 

er in 2014 een adviescommissie ingesteld die moest leiden tot een vernieuwing van het 

BBV. Inmiddels is de vernieuwde BBV in 2017 met een zogenoemd wijzigingsbesluit 

van kracht geworden (Commissie BBV, geen datum). 

Helaas is het zo dat de vernieuwde BBV niet het inzicht herbergt dat meer dan negentig 

procent van de gemeentelijke taken bestaat uit uitvoering geven aan wet- en regelgeving 

van het Rijk (Elzinga, 2010). Vandaar dat de huidige BBV geen wettenoverzicht bijhoudt 

noch een opzet kent waarbij de begroting en kostenverantwoording per wet worden 

weergegeven. Desalniettemin heeft de gemeente Boxmeer in haar begroting en 

jaarrekening getracht de regels van de BBV binnen de taakvelden te ordenen naar wet- en 

regelgeving en daarmee de afdelingsmatrix te incorporeren in haar planning- en 

controlcyclus.  

 

10.5 Teambuilding 
Voor het versterken van het groepsgevoel en de onderlinge band is het noodzakelijk om 

zo nu en dan als team iets te ondernemen met elkaar wat niet tot de dagelijkse routine 

behoort. Teambuilding is daar prima geschikt voor. En teambuilding kan in dit verband 

breed opgevat worden. Zo kan een gezellig etentje met elkaar hieraan bijdragen, maar 

kan iets sportiefs ook een prima vorm zijn om het groepsgevoel te versterken. En 

natuurlijk kan teambuilding ook gebruikt worden om met elkaar de teamrollen en elkaars 
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kwaliteiten te bespreken. Er dient voor teambuilding (budgettaire) ruimte te zijn, zonder 

centraal in te willen vullen hoe teambuilding er voor een team of afdeling uit dient te 

zien. 

 

10.6 Registratie in aspectsystemen 
Informatiemanagement is een belangrijke sleutel tot succes. Door registratie ontstaat 

immers de mogelijkheid om te meten of een medewerker zich aan de collectieve 

afspraken houdt. Door het registreren en op een eenduidige wijze ontsluiten van 

informatie en het transparant maken hiervan, heeft het voor de medewerker en 

leidinggevende geen zin meer om te proberen informatie achter te houden of niet-

verifieerbare informatie in het spel te brengen. Bestuur, leidinggevenden en medewerkers 

hebben door registratie volledige kennis van de productie en wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Ook hierdoor zal er een Nash-evenwicht ontstaan waarbij zowel 

medewerker als leidinggevende belang hebben bij het delen van informatie en het eigen 

belang daarmee in lijn wordt gebracht met het organisatie (collectief) belang. 

We hebben reeds aangegeven dat het hebben van aspectsystemen van zeer groot belang is 

om centraal te kunnen sturen, maar daarmee is nog niet gezegd dat ambtenaren deze 

systemen ook op een correcte manier gebruiken. Het is dus van wezenlijk belang dat er 

een reglement is dat het gebruik van de aspectsystemen verplicht. Op deze wijze worden 

gebruiksregels als ‘hard controls’ ingevoerd en wordt het voor iedereen duidelijk dat het 

verdoezelen of achterhouden van informatie tegen de collectief gemaakte afspraken 

indruist.  

Naast het reglement is het dus van groot belang dat de organisatie over een zaaksysteem 

(DMS) beschikt waarin de productie wordt geregistreerd, ontsloten en transparant wordt 

gemaakt. Tevens beschikt de organisatie over een financieel systeem waarin de budgetten 

per medewerker en per post worden bijgehouden. Voor beide systemen gelden harde 

regels die in reglementen zijn vastgelegd.  

 

10.7 Onafhankelijk meten 
Iedereen die met anderen samenwerkt, heeft een beeld over het gedrag en het 

functioneren van de andere medewerkers. Als iemand niet goed functioneert dan sluit zijn 

gedrag niet aan bij de collectieve afspraken en verwachtingen die het collectief van een 

medewerker heeft. Bij niet goed functioneren, spreken we van individueel gedrag, terwijl 

goed functioneren kan worden geassocieerd met collectief gedrag. Collectief 

samenwerken is een zeer belangrijke maat voor het goed functioneren van de organisatie 

en het gedrag van ieder individu moet afgestemd zijn op de collectieve afspraken die per 

aspect bij een taak zijn gemaakt. Deze samenwerking is een belangrijke maat voor 

iemands functioneren. Integer werken betekent dat men zich voegt naar de collectieve 

afspraken en verwachtingen (zie paragraaf 3.3.3.2). Het meten of iemand zich aan de 

collectieve afspraken heeft gehouden moet, zoals vermeld, onafhankelijk gebeuren. 

Daarom dient er binnen de organisatie een aparte interne controledienst te zijn. 

 

10.8 Het regelsysteem 
Zoals we zagen is samenwerken geen vanzelfsprekende zaak. Samenwerken met anderen 
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betekent dat je een deel van je zelfstandigheid (autonomie) moet opgeven om samen de 

klus te klaren. Goed functionerende medewerkers moeten dus naast hun vak ook het vak 

van samenwerken verstaan. Samenwerken betekent dus dat eigenbelangen ondergeschikt 

worden gemaakt aan collectieve belangen. Samenwerken betekent ook overleg, regelen 

en afstemmen. Dit laatste gebeurt in het portefeuillehoudersoverleg, het teamoverleg en 

het P-gesprek (de P staat voor planning- en controlgesprek, persoonlijk gesprek, 

personeelsgesprek). 

 

10.8.1  Het P-gesprek 
De directe sociale omgeving van de medewerker heeft een duidelijk beeld van het 

functioneren van een medewerker en heeft daar een oordeel over. Via sociale druk zal de 

omgeving daarom proberen te sturen. Het is echter alleen de leidinggevende die namens 

de organisatie formeel gemachtigd is om te sturen en een oordeel te geven over het 

functioneren van de medewerker. Hét instrument dat de leidinggevende daarvoor gebruikt 

is het P-gesprek. Tijdens dit P-gesprek, dat twee keer per jaar plaatsvindt, gaat de 

leidinggevende in op het gedrag en het functioneren van de medewerker. 

  

10.8.2 Het omzetten van het Nash-evenwicht 
In hoofdstuk 7.5 zagen we dat er momenteel voor zowel medewerkers als voor 

leidinggevenden geen incentives zijn om het P-gesprek te voeren. De afspraak dat 

iedereen een functioneringsgesprek heeft is dus instabiel! Dit is echter eenvoudig om te 

zetten: de ambtenaren die de twee P-gesprekken hebben gehad én de formulieren hebben 

ingeleverd bij de afdeling Personeel en Organisatie, ontvangen een financiële beloning. 

Dit instrument (tweehonderd euro bruto) is in de gemeente Boxmeer ingezet en de 

praktijk laat zien dat thans nagenoeg honderd procent van de medewerkers hun P-

gesprekken voert.
80

 Aangezien deze tweehonderd euro een extra beloning is bovenop de 

bestaande bezoldiging die niet in de collectieve arbeidsvoorwaarden is opgenomen, is het 

bestuur het er nog niet over eens of deze extra beloning moet voortbestaan. Dit zou 

uiteraard anders zijn als de werkgever bij een ambtenaar tweehonderd euro salaris kon 

inhouden als de P-gesprekken niet gevoerd zijn. De extra beloning leidt dan ook niet tot 

een Nash-evenwicht, terwijl de straf dit wél doet. Hierover zouden met de vakbonden 

structurele afspraken gemaakt kunnen worden. 

 

10.8.3 Planning 
Elk jaar wordt de P-cyclus gestart met een groepsgesprek. In dit groepsgesprek wordt 

allereerst de afdelingsmatrix geactualiseerd en vervolgens worden de (nieuwe) 

activiteiten vanuit de matrix verdeeld over de medewerkers in de vorm van individuele 

werkplannen. Deze verdeling vindt plaats op basis van kennis en ervaring  en het 

generieke functieprofiel, maar anderzijds wordt bij elke medewerker op basis van de 

teamrolkwaliteiten gekeken naar de werkzaamheden die het beste bij hem/ haar passen.  

Er wordt bijvoorbeeld een project gestart want er moet een nieuwe school gebouwd 

worden. Vanzelfsprekend wordt dan een projectteam samengesteld bestaande uit 

deskundige mensen die weten hoe ze een school moeten bouwen. Maar wie wordt 
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projectleider? In dat geval geeft een teamrolanalyse van het projectteam mogelijk 

antwoord. Een projectleider moet iemand zijn die planningen kan opstellen en bewaken, 

besluiten kan nemen, zorgen dat iedereen in het team zo goed mogelijk aan het werk is, 

budgetten in de gaten houdt, projectteamvergaderingen kan leiden, enzovoorts. De 

teamrol die hier het meest geschikt voor is, is de rol van voorzitter. Is er dus iemand 

binnen het team met voorzitterskwaliteiten dan ligt het voor de hand om deze 

medewerker projectleider te maken. 

Ook helpt een teamrolanalyse van een groep om meer begrip voor elkaars gedrag en 

handelen te krijgen. Een vormer is van nature actiegericht, wil aan de slag, maar ziet in 

zijn enthousiasme en dadendrang nog wel eens belangrijke zaken over het hoofd. Een 

zorgdrager daarentegen is juist een ‘pietje precies’ en wil alles eerst van tevoren 

uitgezocht hebben voordat er ook maar één stap gezet wordt. Het vraagt niet veel fantasie 

om voor te stellen wat er gebeurt als deze twee moeten samenwerken. De ergernissen 

over en weer zullen zich waarschijnlijk snel opstapelen. Maar het mooie is dat ze elkaar 

eigenlijk hard nodig hebben omdat ze over en weer over kwaliteiten beschikken die de 

ander niet heeft. Immers, de zorgdrager behoedt de vormer voor grote fouten en de 

vormer zorgt dat de zorgdrager in actie komt. Door deze kennis over elkaar ontstaat er 

eerder begrip en waardering voor elkaars kwaliteiten dan een voortdurende wederzijdse 

ergernis.  

 

10.8.4 Functioneren 
In de P-gesprekken wordt het functioneren van de medewerker in relatie tot de aspecten 

van het functieprofiel en het individueel werkplan besproken. Op elk van deze aspecten 

wordt naast de maat van collectieve en individuele afspraken ook gekeken naar de 

vakinhoudelijke kant van het werk. Elke medewerker heeft immers vanuit het 

functiesysteem een aantal wetten, verordeningen en beleidsregels toegewezen gekregen 

waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Daarbij heeft hij of zij conform de functieschaal 

een bepaalde mate van verantwoordelijkheid (mandaat) gekregen om de functie in te 

vullen. Per aspect zal de kwalitatieve (gedrag) en kwantitatieve invulling (output) van de 

functie bekeken worden evenals de wijze van samenwerken in relatie tot de functieschaal.  

Daarnaast wordt ook gekeken naar de mate van vakbekwaamheid. Met vakbekwaamheid 

wordt bedoeld dat gekeken wordt in hoeverre de medewerker in staat is zijn individuele 

kennis en kunde conform de collectieve afspraken met de organisatie en conform ‘de 

regelen der kunst’ uit te voeren.  

Als iemand niet goed functioneert, sluit zijn gedrag niet aan bij de collectieve afspraken 

en verwachtingen die het collectief van een medewerker heeft. Bij niet goed functioneren, 

kunnen we spreken van ongewenst gedrag, terwijl gewenst gedrag kan worden 

geassocieerd met goed functioneren. 

Zoals gesteld hebben directe collega’s op grond van de afspraken die men in het dagelijks 

functioneren met elkaar maakt, best een reëel beeld over het functioneren en het gedrag 

van een medewerker. Als het functioneren onder de maat is zullen directe collega’s zich 

daaraan storen en, afhankelijk van het team waarin men opereert, zal het team daarop 

gaan sturen. Dit sturen gebeurt in de vorm van sociale druk. 

Collectief samenwerken is een zeer belangrijke maat voor het functioneren van de 

organisatie en individueel gedrag moet afgestemd zijn op de collectieve afspraken die per 

aspect bij een taak zijn gemaakt. Elk individu moet daarbij voldoen aan de collectieve 
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afspraken en verwachtingen. Deze samenwerking is een belangrijke maat voor iemands 

functioneren en kan als volgt worden weergegeven: 

a. Medewerkers die zich houden aan werkafspraken en werkmethoden die over de 

verschillende aspecten collectief zijn gemaakt en die de gedachtegang achter deze 

collectieve afspraken positief uitdragen, zijn zeer gewenst in onze organisatie. Deze 

medewerkers verstaan hun vak, vertonen een positief interventiegedrag en dragen 

de collectieve waarden en afspraken duidelijk over aan collega’s. Zij hebben een 

(meer dan) positieve uitwerking op de collega’s en nemen de collega’s op dit aspect 

op sleeptouw. 

b. Medewerkers die de collectieve afspraken die per aspect gemaakt zijn kennen en 

respecteren en conform werken, vertonen eveneens gewenst gedrag, ook als zij geen 

interventiegedrag vertonen. Ze verstaan hun vak, doen gewoon hun werk en zijn 

goed in staat om samen te werken.  

c. Medewerkers daarentegen die collectieve afspraken schenden, functioneren niet 

goed omdat zij eigen gedachten en werkmethoden voorrang geven boven de 

collectieve afspraken die over een aspect gemaakt zijn. Door dergelijk individueel 

(ongewenst) gedrag kunnen anderen in de problemen komen. Hoewel dit indivi-

dueel gedrag veroorzaakt kan worden doordat men de collectieve afspraken per 

aspect niet kent, levert dit gedrag problemen op in de organisatie. Individueel 

gedrag is een belangrijke (werk)stressfactor en medeveroorzaker van extra werk-

druk bij collega’s. Individueel gedrag is dus ongewenst gedrag. Ook medewerkers 

die zich incidenteel niet willen houden aan de collectief gemaakte afspraken die bij 

een aspect gemaakt zijn, vertonen (op dat aspect) ongewenst gedrag. 

d. Medewerkers die de collectieve afspraken die er per aspect zijn gemaakt structureel 

niet kunnen of willen respecteren en accepteren, vertonen uitermate ongewenst 

gedrag. Medewerkers die daarbij hun (individuele) gedrag actief uitdragen, 

proberen hun collega’s op een negatieve manier te beïnvloeden. Mopperende 

medewerkers vertonen ongewenst interventiegedrag en veroorzaken werkstress. 

Het functioneren van een medewerker zoals onder a t/m d zijn beschreven is schematisch 

weergegeven in figuur 10.11: 

 
Figuur 10.11. De vier niveaus van functioneren. 
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10.8.5 Integer werken 
In het kader van een goede samenwerking is integer handelen van groot belang. In 

paragraaf 3.3.3.2 hebben we integriteit reeds behandeld, maar in het kader van integer 

functioneren herhalen we dit nogmaals.  

Als iemand ‘individueel gedrag’ vertoont (niet conform de collectieve afspraken handelt) 

en hij is daar niet open over naar anderen, beschouwen we dit als een schending van de 

integriteit. Als iemand echter ‘individueel gedrag’ (niet conform de collectieve 

afspraken) vertoont en hij is daar wél open over naar anderen, beschouwen we dit niet per 

definitie als een schending van de integriteit.  

 
 Figuur 10.12. Een model voor een toetsingskader ‘integriteit’. 

Integer werken is een onderdeel van het functioneren en altijd onderwerp van een 

beoordeling, indien een functionaris ‘zijn eigen ding’ doet. 

 

10.8.6 Beoordelen 
Dit alles betekent dat per aspect op zowel kwalitatieve als kwantitatieve gronden een 

oordeel gegeven kan worden over iemands functioneren en zijn gedrag.  

Aspectsysteem Gegevens Procedure Tijd Applicaties Overleg Budgetten Product 

Beoordeling per 
aspect  (A, B, C of 
D) 

       

Figuur 10.13. Beoordelingstabel. 

 

De mate van vakbekwaamheid en deskundigheid is gerelateerd aan de functieschaal en 

per aspect kan zowel kwantitatief als kwalitatief een oordeel gegeven worden over de 

vakinhoudelijke kant. Aangezien de aspecten nauw met elkaar samenhangen en het 

eind(product) nooit optimaal kan of zal zijn als op één van de aspecten in kwalitatieve of 

kwantitatieve zin een C of een D wordt gescoord, telt voor het eindoordeel altijd de 

laagste score. Dit in tegenstelling tot de meeste beoordelingssystemen waarin het 

eindoordeel veelal wordt gevormd door een gewogen gemiddelde en er daardoor altijd 

een nivellering en daarmee een tendens naar het veilige midden van de beoordeling 
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plaatsvindt. Per aspect vindt er overigens altijd al wel een middeling plaats; een 

medewerker levert bijvoorbeeld nooit maar één product, het gaat altijd om het totaal van 

alle producten waarover een oordeel wordt gegeven. Daarmee wordt voorkomen dat een 

incident op één van de zeven aspecten direct leidt tot een negatieve beoordeling.  

Het P-gesprek is meer dan een feedbacksysteem. Medewerkers doen immers aan 

feedforward. Naast het functioneren en beoordelen heeft het P-gesprek dan ook een 

planningscomponent:  

A. Als het oordeel ‘A’ is, zal de strategie van de organisatie ‘incidenteel controleren’ 

zijn en zal tevens bekeken worden of een loopbaanplanning mogelijk is.  

B. Bij het oordeel ‘B’ zal de strategie van de organisatie alleen ‘incidenteel 

controleren’ zijn.  

C. Bij het oordeel ‘C’ zijn er meer mogelijkheden: 

 Als de medewerker iets nog niet kan, moet hij bijgeschoold worden (opleiden).  

 Als de medewerker een deel van zijn werk niet naar behoren kan uitvoeren, kan 

 worden bezien of een ander dat deel van de taak kan overnemen (omleiden).  

 Als een medewerker iets niet wil doen, dan zal hij een reprimande krijgen.  

D. Bij het oordeel ‘D’ zijn er twee strategieën: 

 Als de medewerker structureel niet kan wordt er een loopbaan traject gekozen.  

 Als de medewerker structureel niet wil, betekent dit ‘exit’. 

Aldus dient er voor de organisatie een reglement voor de P-gesprekken te worden 

opgesteld. Het hart van dit reglement is het geïntegreerde gespreksmodel. Er wordt een 

eenduidig gespreksmodel en gespreksformulier gehanteerd waarbij de scores worden 

vertaald in concrete acties voor de leidinggevende en medewerker. Het eindoordeel 

binnen de P-gesprekscyclus vindt plaats aan het eind van de jaarcyclus. Tijdens dit P-

gesprek gaat de leidinggevende per aspect in op het functioneren van de medewerker in 

relatie tot de gemaakte planningsafspraken en de vertoonde gedragingen van een 

medewerker op grond van de voor de functie vastgestelde en noodzakelijk geachte 

competenties. In een gecombineerd schema ziet dit er als volgt uit: 

 
Figuur 10.14. Geïntegreerd gespreksmodel. 
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Vervolgens beoordeelt de leidinggevende de uitgevoerde werkzaamheden en voorziet per 

aspect de beoordeling van een waardering zoals dat in bovenstaande tabel is 

weergegeven. Bij elke medewerker is vooraf bekend welke concrete afspraken bij iedere 

gerealiseerde score gemaakt dienen te worden. 

10.9 Koppeling P-gesprek met de planning- en controlcyclus 
In Boxmeer is er een planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) waarbij op een 

systematische manier inhoud wordt gegeven aan het proces van centraal besturen en 

beheersen van de organisatie. Het doel van de P&C-cyclus is het plannen en beheersen 

van de beleidsdoelen en het bewaken van de uitvoering.  

Bij de inrichting van de P&C-cyclus wordt gebruik gemaakt van P-gesprekken. Met elke 

afzonderlijke medewerker vinden er P-gesprekken plaats. In de P-gesprekken wordt per 

vakgebied (per wetsgebied) bepaald wat de visie en doelstellingen zijn om bepaalde 

wetten en beleidsregels uit te voeren en wat daarvoor nodig is (in termen van inzet van 

uren en geldmiddelen). Daarbij wordt er per jaar gepland en per halfjaar vooruitgekeken 

(wie doet wanneer wat?) en wordt er stilgestaan bij de stand van zaken bij uitvoering van 

de plannen (retropespectief). Tenslotte wordt de planning aan de hand van evaluaties 

aangepast om de uitvoering zo mogelijk te verbeteren. Indien nodig wordt met behulp 

van de P-gesprekken de realisatie van de beleidsdoelstellingen bijgestuurd.  

 
Figuur 10.15. Planning- en controlcyclus. 
 

Er vinden jaarlijks per medewerker twee P-gespreksmomenten plaats. In het voorjaar 

naar de aanloop van de kadernota en de eerste bestuursrapportage en in de tweede helft 

van het jaar naar de aanloop van de tweede bestuursrapportage, de begroting en de 

jaarrekening. De gesprekken zijn verplicht. Tijdens het gesprek in het najaar worden 

enerzijds afspraken gemaakt op basis van de zeven aspecten voor de komende periode 

(een jaar) en worden anderzijds de gerealiseerde afspraken van het afgelopen jaar 

geëvalueerd en beoordeeld. In het voorjaar vindt het tweede gesprek plaats; dit heeft het 

karakter van een functioneringsgesprek en daarin wordt de voortgang m.b.t. de gemaakte 

afspraken besproken en zonodig bijgesteld.  
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De P-gesprekscyclus is dus gekoppeld aan de financiële planning- en controlcyclus 

aangezien daarbinnen de behaalde (financiële) resultaten van de organisatie worden 

gerapporteerd aan het college van B en W en de gemeenteraad. In figuur 10.14 is dit 

schematisch weergegeven. Met de koppeling van de P&O-cyclus aan de planning- en 

controlcyclus wordt bewerkstelligd dat de informatie uit de P-gesprekken wordt 

gerapporteerd in een centraal informatiesysteem en dat deze daarmee automatisch 

gekoppeld is aan de verantwoordingscyclus.  
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Deel VI: Een juridisch construct voor 

ambtelijke organisaties 
 

 

 

 Juridisch ontwerp voor de organisatieverorde-

ning en de personele regelgeving van de 

gemeente Boxmeer  

 Het juridisch construct voor een ambtelijke 

organisatie als sociaal productiesysteem 
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11 Het juridisch ontwerp en het juridisch construct 
 

11.1 Inleiding 
In hoofdstuk 1 zagen we dat Thorbecke de ontwerper is van de Nederlandse Grondwet 

van 1848. Hij is de sociaal ingenieur die het juridisch ontwerp maakte, maar gekozen 

politici in het parlement hebben de grondwet vastgesteld. Met de vaststelling van dit 

juridisch ontwerp werd deze Grondwet een juridisch construct en werd de almacht van de 

koning volgens de Trias Politica verdeeld over de wetgevende-, uitvoerende- en 

rechtelijke macht. Met dit juridisch construct ontstonden nieuwe Nash-evenwichten en 

een nieuw Nederland met nieuwe gewoontes en een nieuwe cultuur. Dit geldt ook voor 

ambtelijke organisaties. 

11.2 Het juridisch ontwerp: de personele regelgeving van Boxmeer 
Zoals we zagen kan de cultuur van een organisatie speltheoretisch beschreven worden als 

een stelsel van Nash-evenwichten. Wij definiëren weerbarstige problemen als problemen 

waarbij het collectief- en het individueel belang met elkaar in conflict zijn. Dit inzicht is 

tot nog toe zelden benut in de vele pogingen om weerbarstige organisatieproblemen zoals 

de achterblijvende arbeidsproductiviteit, het gebrek aan innovatiekracht, de onstuitbare 

groei van het aantal ambtenaren en de toename van het aantal regels aan te pakken. Door 

gebrek aan kennis van de achterliggende mechanismen leiden al deze pogingen niet tot 

veranderingen in het Nash-evenwicht. Ingrijpen in onbegrepen mechanismen leidt vaak 

juist tot het verder vergroten en vermeerderen van de vertrouwensdilemma’s met als 

gevolg nog meer individueel gedrag en nog meer rechten voor ambtenaren. Door 

verkeerde interventies worden de individuele rechten van ambtenaren namelijk versterkt 

en hierdoor nemen de vertrouwensdilemma’s alleen maar toe. Niemand wil zijn eenmaal 

opgebouwde rechten afstaan en elk veranderingsproject dat de rechten van de ambtenaren 

vergroot, leidt tot het vergroten van autonomie en individualistisch gedrag van 

ambtenaren. Deze versterking leidt tot een ‘tragedy of the anticommons’, zoals in 

hoofdstuk 3 is beschreven. De weerbarstige problemen worden nog manifester en er 

ontstaat een amorfe organisatie waarin “niemand meer de baas is” (Gerritsen, 2011, p. 

17). Een veelheid van verschillen tussen functies en functiebeschrijvingen, overleggen, 

informatiesystemen, applicaties, procedures, begrotingen en producten is het gevolg. 

Degene die wil ingrijpen en de organisatie efficiënter wil laten werken zal door alle leden 

van het sociale systeem worden genegeerd. Het sociale systeem geeft een sociale straf of 

zal in het ergste geval degene die efficiënt wil werken en daarmee de organisatie 

verkleinen, uitstoten. 

De sociaal ingenieur heeft derhalve een zware taak en kan eigenlijk alleen maar een 

juridisch ontwerp maken als hij of zij het mandaat heeft van het gekozen gezag. Dat 

mandaat heeft de secretaris van Boxmeer bij de vaststelling van de eerste personele 

regelingen in 2012 gekregen. De vastgestelde regelingen hadden een groot effect op de 

efficiente werking van de organisatie. Toch is er daarna verder gegaan met 

theorieontwikkeling waarna het model zoals in hoofdstuk 8 is beschreven in 2016 is 

ontwikkeld. Op grond van dit model is het juridisch ontwerp van van de personele 

regelgeving uit 2012 verder doorontwikkeld en is de nieuwe personele regelgeving 

ontworpen. De personele regelgeving is ontwikkeld op basis van het voorontwerp uit het 
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vorige hoofdstuk en voldoet volledig aan de twee bovenstaande regels, evenals de 

bestaande financiële regelgeving van de planning en control.  

De personele regelgeving is het juridisch ontwerp en is separaat van deze dissertatie 

beschikbaar. In maart 2018 is dit door het college van burgemeester en wethouders als 

voorlopig besluit vastgesteld en voorgelegd aan de ondernemingsraad (O.R.). Dit 

voorgestelde besluit is uitgebreid besproken in diverse overleggen tussen O.R en de 

gemeentesecretaris waarbij ook de vakbonden zich in de discussie hebben gemengd. De 

uitslag was na dertiem weken, conform de speltheoretische verwachting, negatief. De 

ondernemingsraad kon zich niet vinden in de regelgeving.  

Thans ligt de discussie over de vaststelling van het juridisch ontwerp stil en omdat de 

gemeentesecretaris de organisatie inmiddels heeft verlaten zal het daar wel bij blijven. 

Later, met de komst van een nieuwe gemeentesecretaris, zal de cyclus opnieuw beginnen. 

De nieuwe gemeentesecretaris wordt door het college aangesteld als sociaal ingenieur 

(zie hoofdstuk 1). Hij zal op grond van zijn inzichten en, wederom in overleg met de 

medezeggenschap, nieuwe organisatieregels opstellen. Als deze regels de belangen van 

de ambtenaren teveel schaden, dan schaadt dat ook de sociaal ingenieur. Deze zal zich 

vanuit zijn of haar eigenbelang wel hoeden om regels op te stellen die tegen de belangen 

van de ambtenaren ingaan. Dit geldt in zijn algemeenheid. Binnen een ambtelijke 

organisatie maken ambtenaren regels voor ambtenaren, maar als deze regels de belangen 

van ‘de ambtenaren’ teveel schaden, dan blijft men discuteren over de regels, ‘komt men 

erop terug’ of stuurt men het diensthoofd weg.  

Eigenlijk zit er niks anders op dan langs politieke weg éénduidige organisatieregels voor 

de ambtelijke organisaties vast te stellen. 

In feite gebeurde dit ook bij de discussie over de Wet Normalisering Rechtspositie 

Ambtenaren. Ook bij die discussie zagen we dat de ambtenaren en de vakbonden ‘tegen’ 

waren en dat uiteindelijk het parlement een beslissing moest nemen. Omdat het juridisch 

ontwerp ertoe leidt dat de macht van ambtenaren wordt gereduceerd is het ondoenlijk om 

de ambtelijke organisaties ‘van binnenuit’ als een juridisch systeem te construeren dat het 

mogelijk maakt om de vierde macht te definieren én verantwoordelijk te stellen voor 

daden van individuele ambtenaren. De ambtenaren en de vakbonden zullen blijven 

discussiëren. 

Als men echter het Eerste Nash-evenwicht wil ‘omzetten’ in het Tweede-Nash-evenwicht, 

zal het parlement het juridisch ontwerp moeten vaststellen en met de vaststelling van de 

regels ontstaat een juridisch construct waaraan de ambtelijke organisatie als 

productiesysteem moet gaan voldoen.  

 

11.3 De politiek aan zet: het juridisch construct: de institutionalisering 

van de ambtelijke organisatie 
Uit de speltheoretisch analyses blijkt dat ambtenaren, als gevolg van het Tweede Nash-

evenwicht, een aantal dominante strategieën
81

 spelen die maken dat er geen efficiënt 

productiesysteem tot stand komt. Door deze strategieën ontstaan steeds meer problemen 

bij de overheid. Amorfe organisaties, diffuus leiderschap en inefficiënte organisaties zijn 

het gevolg. Efficiëntere organisaties kunnen alleen ontstaan door nieuwe Nash- 

                                              
81 

 We gebruiken hier het woord strategieën in de context van de speltheorie.  
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evenwichten te herontwerpen. De in deze dissertatie gepresenteerde inzichten kunnen 

hierbij helpen. De wens tot verandering is echter een politiek vraagstuk. Dat betekent dat 

áls het gekozen gezag als collectief wil ingrijpen, zij het bestaande tweede Nash-

evenwicht zal moeten veranderen.  

Als men vanuit politiek en bestuurlijk oogpunt meer grip wil krijgen op ambtelijke 

organisaties zullen er organisatie-ontwerpen en managementinstrumenten ontwikkeld 

moeten worden die de ‘individuele’ strategieën van individuele ambtenaren zullen 

indammen. Dit betekent dat het handelen van de ambtenaar toetsbaar moet worden en dat 

de functionaris als werknemer ter verantwoording moet kunnen worden geroepen indien 

er collectieve afspraken geschonden worden. Het handelen van de individuele ambtenaar 

zal transparant en controleerbaar gemaakt moeten worden teneinde het ambtelijk 

handelen beter te kunnen monitoren en controleren.  

Wil men bij ambtelijke organisaties inzage hebben in de productie en de productie-

capaciteit, dan zal informatie over de informatieverwerking transparant gemaakt moeten 

worden. Alleen dan wordt het mogelijk om een ambtelijke organisatie niet meer als een 

grote ‘black box’ te zien waarin niemand meer de baas is, maar als een organisatie die 

transparant, voorspelbaar en beheersbaar is. Er moet dus gezocht worden naar een 

methode om informatieverwerking transparant te maken. Vervolgens moet een 

productiesysteem ontwikkeld worden met de ‘goede’ Nash-evenwichten. Politiek-

filosofisch uitgangspunt daarbij moet zijn dat ambtelijke organisaties er zijn om de 

democratie te dienen. Aangezien deze methode niet vanuit de ambtelijke organisaties 

wordt aangereikt, zal zij van buitenaf moeten worden ingevlogen.  

Vandaar dat wij het separaat toegevoegde juridisch ontwerp aanbieden. Dit ontwerp is 

gebaseerd op een model dat uitgaat van het speltheoretisch verklaarbare gedrag van 

mensen en heeft tot doel de ‘individuele’ strategieën van ambtenaren aan banden te 

leggen. Dat leidt er wellicht toe dat de rechten van ambtenaren worden verkleind. Vanuit 

deze geledingen zal er dan ook grote weerstand ontstaan, maar het juridisch ontwerp is 

nadrukkelijk bedoeld om de wetgevende macht een handvat te bieden om als ‘gezag’ te 

kunnen optreden.  
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12 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 

12.1 Samenvatting 
Bureaucratie en politiek worden door burgers vaak op één hoop gegooid. Als gevolg 

hiervan worden problemen met de bureaucratie aan de politiek geweten en zien we dat de 

kloof tussen burgers en overheid (‘de elite’) groter wordt en er wereldwijd een afnemend 

vertrouwen is van burgers in de politiek (Wansink, 2017). Dit gevoel van onbehagen was 

een belangrijke reden om aan deze studie te beginnen. 

 

12.1.1 Waarom een ontwerpstudie? 
In hoofdstuk 1 hebben we stilgestaan bij Herbert Simon. Hij beschrijft in The sciences of 

the artificial dat de wereld waarin we leven voor het grootste deel ontworpen is. Bijna 

alles wat we zien is op een of andere manier ‘artificial’; gemaakt door mensen. Dat 

betreft ook organisaties en daarmee wordt dus ook het sociaal gedrag van mensen 

ontworpen.
82

 Het blijkt dat niet alleen kunstmatige ‘ingenieursdingen’
83

 ontworpen zijn, 

maar ook concertmuziek, televisieprogramma’s en wetten. Niet alleen ingenieurs 

ontwerpen systemen, maar ook managers en juristen. Het probleem is dat nog niet goed 

begrepen wordt hoe een organisatie als een sociaal systeem ontworpen moet worden. De 

wetenschappelijke kennis over hoe organisaties te ontwerpen is momenteel beperkt en het 

ontwerpen van organisaties is lastig en ingewikkeld. Vandaar dat we expliciet hebben 

stilgestaan bij de begrippen social engineering en social engineer. 

12.1.2 Het probleem 
Al aan het begin van de twintigste eeuw constateerden Wilson en Weber dat er een 

duidelijke scheiding nodig is binnen de uitvoerende macht tussen een bestuurlijk en een 

ambtelijk deel. Maar daar waar het bestuurlijke deel een uitgebreide set aan spelregels 

kent, ontbreken dergelijke spelregels veelal voor het ambtelijk deel. Sinds de jaren tachtig 

is het ambtelijk deel van de uitvoerende macht steeds meer gaan werken volgens de 

uitgangspunten van het New Public Management (NPM). Het NPM gaat uit van het 

axioma dat de overheid ‘gerund’ kan worden als een bedrijf dat producten voortbrengt 

waaraan individuele behoefte bestaat. In werkelijkheid worden burgers verplicht deze 

producten te ‘kopen’ en is er geen markt waarop de overheid als bedrijf kan functioneren. 

In hoofdstuk 2 hebben we geconstateerd dat mede als gevolg daarvan binnen het 

openbaar bestuur gebrek aan kennis en informatie is over de eigen werkprocessen en de 

kosten die daarmee gemoeid zijn (Bovens, ’t Hart en Van Twist, 2007). Als gevolg van 

het gebrek aan kennis blijft men met betrekking tot het functioneren van de overheid met 

een groot aantal weerbarstige problemen zitten. We falsificeren derhalve de theorieën van 

het NPM en constateren dat er een probleem is met de theorie. 

Er is een oncontroleerbare nieuwe ambtelijke macht ontstaan die Crince le Roy de 

‘Vierde Macht’ heeft genoemd (1971). Met de constatering dat er een vierde macht is, 

kan geconcludeerd worden dat de driemachtenleer van Montequieu wellicht moet worden 

aangepast. 

                                              
82

  Hoe dat precies gebeurt, wordt nog niet begrepen, maar dit boek tracht daar inzicht in te verschaffen. 
83

  Kunstmatige ‘ingenieursdingen’ worden over het algemeen systemen genoemd. 
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De Trias Politica wordt de Quadra Politica. 

Ons advies is om te onderkennen dat het ambtelijke deel een ambtelijke macht is en de 

ambtelijke macht naast de bestuurlijke macht apart te institutionaliseren. De ambtelijke 

organisaties zouden daarom net als de andere drie machten in een staatsrechtelijk 

juridisch construct geplaatst moeten worden. Het ontbreken van een dergelijk construct 

zien we als het tweede probleem. Daarom hebben we onszelf de volgende opdracht 

gegeven: 

Maak een prescriptief ontwerp voor ambtelijke organisaties dat de politiek-bestuurlijke 

organen in staat stelt deze organisaties te beheersen. 

De ontwerpvraag behelst dus twee problemen. Er is behoefte aan een nieuwe theorie en 

er is behoefte aan een model en juridisch ontwerp voor ambtelijke organisaties. 

 

12.1.3 Theorievorming 

12.1.3.1 Sociaal determinisme 

In hoofdstuk 3 zijn we begonnen aan theorieontwikkeling en hebben op speltheoretische 

grondslag een sociaal deterministische theorie ontwikkeld. Volgens het sociaal 

determinisme, zoals het door ons is gedefinieerd, bepaalt de sociale omgeving van een 

individu het gedrag van het individu. Als gevolg van straffen en belonen uit de sociale 

omgeving wordt het handelen van individuen in hoge mate gestuurd. Met andere 

woorden: de beslissingen en de gedragingen van een individu zijn het resultaat van 

beslissingen en gedragingen van de medemensen in de sociale werkelijkheid. Als gevolg 

van twee speltheoretische fenomenen, de dominante strategie en het Nash-evenwicht, kan 

er een causaal verband gelegd worden tussen de sociale omgeving van het individu en het 

gedrag van het individu. Er is oorzaak en gevolg te ontdekken in het sociaal gedrag van 

mensen.  

Als we deze causale relatie nader bestuderen en naar de sociale werkelijkheid kijken, dan 

zien we dat er zeer veel sociaal-technische systemen zijn die, als gevolg van Nash-

evenwichten blijven, voortbestaan. Zo blijft men in Nederland door de eeuwen heen 

Nederlands spreken, blijven Nederlanders rechts rijden, meten we afstanden in het 

metrisch stelsel, gebruiken we het Latijnse alfabet, een qwerty-toetsenbord of www op 

het internet. Mensen ‘kiezen’ in dergelijke spelsituaties voor een dominante strategie die 

ze als ‘collectief’ hebben gedefinieerd. ‘Collectief’ houdt in dat men zich aan de 

collectieve afspraak houdt, dit in tegenstelling tot de ‘individuele strategie’.  

Met behulp van een Nash-evenwicht kunnen voorspellingen gedaan worden over hoe 

mensen zich zullen gaan gedragen in relatie tot anderen in een gegeven spelsituatie. In de 

bovenstaande voorbeelden kunnen de Nash-evenwichten worden waargenomen én kan 

voorspeld worden dat mensen hetzelfde gedrag gaan vertonen: iedereen houdt zich aan de 

beginafspraak. We hebben de spelsituaties waarbij iedereen zich aan de beginafspraak 

houdt ‘stabiele’ coördinatiespellen genoemd. Dit is echter alleen het geval als het 

eigenbelang en het collectieve belang op één lijn staan. 

Dit wordt anders als individuele en collectieve belangen tegenstrijdig worden. Dergelijke 

belangenconflicten ontstaan doordat de doelen van het individu en het collectief in de tijd 

verschillen. Aanvankelijk zijn de doelen van het individu en alle anderen hetzelfde, maar 

later in de tijd, wanneer het individu zijn doel heeft bereikt, ontstaat een belangenconflict. 
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In dergelijke spelsituaties kiezen mensen de ‘individuele’ strategie. Dit is de strategie 

waarbij (niet alle) mensen zich niet aan de collectief gemaakte afspraak houden. 

Een voorbeeld van zo’n belangenconflict is het gedrag rond het winkelwagentje. Iedereen 

(het collectief) is blij dat de winkelwagentjes netjes naast de deur van de supermarkt 

staan en elk individu dat een winkelwagentje gebruikt, doet dat met de (stilzwijgende) 

afspraak dat dit ook weer wordt teruggebracht. Later in de tijd, wanneer het 

winkelwagentje is uitgeladen, moet het worden teruggebracht. Dit kost twee minuten 

lopen. Het individu moet dus twee minuten autonomie opgeven. Gegeven de moeite die 

het kost, zullen veel mensen het winkelwagentje niet terugbrengen en zich niet aan de 

afspraak houden. Dit zal overigens niet iedereen doen. De mens heeft namelijk een vrije 

wil en er zijn zeker mensen die het wagentje wél terugbrengen; als echter twintig procent 

individueel gedrag vertoont, staan er aan het eind van de week geen winkelwagentjes 

meer bij de ingang!  

We hebben dergelijke spelsituaties, waarbij er zeker een aantal mensen zijn die zich niet 

aan een beginafspraak houden, instabiele coördinatiespellen genoemd. Het Nash-

evenwicht in dergelijke spelsituaties voorspelt dat de initiële afspraak instabiel is. Het 

sociaal gedrag van mensen wordt dus in hoge mate bepaald door de Nash-evenwichten in 

bepaalde spelsituaties. Deze spelsituaties berusten vaak op spelregels die (veelal 

onbewust) gemaakt zijn in de sociale omgeving. Deze (onbewuste) spelregels vormen de 

basis van het sociaal determinisme.  

 

12.1.3.2 Social engineering 

De winkelier besluit dat de gebruiker een borg van 0,50 euro in het winkelwagentje moet 

stoppen die hij terugkrijgt als hij het wagentje terugbrengt. Met de invoering van deze 

nieuwe spelregel verandert het Nash-evenwicht. Met andere woorden: het individu 

verandert zijn strategie van ‘níet terugbrengen’ (dan heb ik een zekere straf van 0,50 

euro) naar ‘terugbrengen’. Vanuit de dagelijkse praktijk zien we het resultaat in de sociale 

werkelijkheid. De winkelwagentjes worden teruggebracht. Met de invoering van een straf 

verandert het sociale gedrag. De gedragingen van (bijna) alle mensen wordt collectief. 

Het Nash-evenwicht verandert en het instabiele coördinatiespel wordt stabiel! 

Dat is ‘geëngineerd’ gedrag. Statiegeld, borg en een piepertje in de auto als de gordel niet 

vastzit zijn allemaal methoden om gedrag van ‘individueel’ naar ‘collectief’ om te 

buigen. Dergelijke negatieve incentives (straffen) leiden tot een gewijzigd Nash-

evenwicht van ‘individueel’ naar ‘collectief’. Door Nash-evenwichten te wijzigen 

ontstaat er collectief gedrag dat de samenleving ‘iets’ oplevert. Een andere mogelijkheid 

om een individu tot ‘collectief’ sociaal gedrag te krijgen is een beloning. Dit construct is 

welbekend: 

Ik ben zelfstandig, maar ik ben bereid om 8 uur van mijn autonomie op te geven en te 

gaan werken omdat er een grote kans is dat ik op het eind van de maand mijn beloning 

van 1000 euro krijg. 

Ieder mens moet in een gegeven sociale spelsituatie een stukje van zijn autonomie 

opgeven en maakt een afweging of hij/ zij zich conformeert aan het collectief of niet (of 

hij/ zij ‘collectief dan wel ‘individueel’ speelt). De mens kiest dus afhankelijk van de 

sociale spelsituatie een aangepaste strategie in de sociale werkelijkheid.  

Als een individu bereid is een deel van zijn autonomie op te geven wordt dat 
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‘gecompenseerd’ door een beloning later in de tijd en/ of het uitblijven van een straf later 

in de tijd. 

 

12.1.3.3 Straf mijden door informatie achter te houden 

Het sociaal determinisme laat zien dat straf een belangrijke factor is om het individu tot 

collectief gedrag te brengen. Daaruit is op te maken dat individuen strategieën gaan 

bedenken om de straf te mijden. Dit mijden van straf kan gebeuren door simpelweg 

collectief gedrag te vertonen. In dat geval kiest het individu ervoor om een stukje 

autonomie op te geven. Als het individu zijn autonomie niet wil opgeven én geen straf 

wil krijgen ontwikkelt het individu een andere strategie. Dit kan hij of zij doen door de 

individuele handeling verborgen te houden voor de ‘bewaker van de collectieve 

belangen’. Als deze bewaker niet weet wat het individu doet, kan hij immers ook niet 

straffen.  

Dit fenomeen is een belangrijk gegeven dat elk individu raakt. Een kind dat kattenkwaad 

heeft uitgehaald zal dit niet zomaar aan zijn moeder vertellen. Ook niet als de moeder 

daarom vraagt. Het kind weet immers dat het dan een kans loopt om (later in de tijd) straf 

te krijgen. Ook volwassenen kiezen deze strategie. De strategie ‘informatie achterhouden 

om een negatieve incentive (later in de tijd) te voorkomen’ komt voort uit eigenbelang. 

Het mechanisme is universeel en het is aan de bewaker van de collectieve afspraken om 

erachter te komen of het individu zich aan de collectieve afspraken heeft gehouden.  

 

12.1.3.4 De strijd om informatie 

Het was dit mechanisme van informatie achterhouden dat Frederick Taylor ontdekte in 

fabrieken. Hij zag dat medewerkers onder de tijd van de baas niet alleen maar voor de 

baas werkten, maar ook andere dingen deden: ze kletsten met elkaar en hadden hun eigen 

(soms onuitgesproken) afspraken over het werktempo. Hij noemde dit gedrag 

“systematisch lijntrekken” (Benschop, 1996, alinea 3). Daarop stelde Taylor dat het beter 

was om elk onderdeel van het werk van de medewerker minutieus op te meten. Met deze 

metingen gaf hij de kennis van het maken van het product aan de ondernemer. Taylor had 

nu de kennis van het arbeidsproces en door te meten of elke afzonderlijke arbeider ook 

conform de norm werkte, kon hij de productie sturen. Doordat hij de informatie over het 

handelen van de afzonderlijke arbeiders had, werd hij dominant over de arbeiders. Taylor 

had een ‘medicijn’ gevonden tegen het ‘lijntrekken’. Als gevolg van het Taylorisme heeft 

de ondernemer in de strijd tussen kapitaal en arbeid de dominante strategie. De arbeider 

heeft een gedomineerde strategie; zijn beste keuze hangt af van de keuzes van de 

ondernemer. De ontdekking van Taylor leidde tot een enorme productiviteitsverbetering. 

Deze strategie, waarbij de werkgever de kennis heeft van het fabricageproces en 

informatie bijhoudt over het handelen van de medewerkers, is nog steeds dé methode 

waarop in de bedrijfskunde wordt gestuurd. Men zou dan ook kunnen zeggen dat de strijd 

tussen kapitaal en arbeid eigenlijk de strijd om de kennis en informatie is. We hebben in 

hoofdstuk 5 de situatie waarbij de ondernemer de kennis en de informatie over het 

productieproces heeft, het Eerste Nash-evenwicht genoemd. Er is nog een Tweede Nash 

evenwicht. In dat evenwicht heeft de medewerker de kennis over het fabricageproces en 

de ondernemer niet. In dit Nash-evenwicht is de werkgever niet in staat om tot een 

centraal gestuurd productieapparaat te komen. Door een gebrek aan collectieve 
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organisatieafspraken met een centraal sturingssysteem is sprake van een onduidelijk en 

inefficiënt proces. Projecten worden zeer onoverzichtelijk en zijn vaak qua tijd en geld 

niet in de hand te houden. 

 

12.1.4 Diagnose van de ambtelijke bureaucratie 
In tegenstelling tot private ondernemingen levert de ambtelijke bureaucratie geen product 

waaraan een individuele behoefte bestaat. Het leveren van het product waaraan een 

individuele behoefte bestaat, is de primaire taak van een private onderneming. Daaraan 

ontleent deze onderneming zijn bestaansrecht. De functie van een private onderneming is 

enerzijds gerelateerd aan de behoeften die in de omgeving bestaan ten aanzien van een 

product en anderzijds aan het doel geld verdienen. Het maken en verkopen van een 

product waaraan een individuele klant behoefte heeft, leidt tot dit doel. Als de 

onderneming er niet in slaagt dit product te leveren of te verkopen, houdt zij op te 

bestaan. Het systeem als private onderneming is onderhevig ‘aan de tucht van de markt’ 

en is derhalve gericht op het efficiënt bereiken van zijn doel. In tegenstelling tot een 

private onderneming is het niet het product van de organisatie waaraan de ambtelijke 

bureaucratie zijn bestaansrecht ontleent, maar de wetgever. De wetgever vindt een aantal 

collectieve waarden belangrijk en vertaalt deze waarden in wetten en regels. Vervolgens 

is het de taak van de ambtelijke bureaucratie om deze collectieve waarden om te zetten in 

(collectieve) producten. Hoewel deze producten bedoeld zijn om collectieve belangen te 

beschermen, zijn deze producten er lang niet altijd om het individuele belang van een 

burger te dienen. Met andere woorden: klanten worden gedwongen een product af te 

nemen terwijl ze daar eigenlijk geen behoefte aan hebben (denk bijvoorbeeld aan 

verplichte bouwvergunningen, bekeuringen, paspoorten, rijbewijzen). We zien dat de 

‘klant’ gewoon zo hard wil rijden als hij zelf wil, wil bouwen waar hij dat wil, vrij wil 

reizen enz. De machthebber heeft vanwege de bescherming van de collectieve belangen 

bepaald dat de ‘onderdanen’ aan bepaalde regels moeten voldoen. De ‘onderdaan’ moet 

dus allerlei ‘vergunningen’ hebben. Door de verwisseling van het woord onderdaan in 

klant ontstaat de schijn van een individuele behoefte, maar niets is minder waar. Als hij/ 

zij geen vergunning heeft, wordt hij/ zij gestraft. De bijdrage van een ambtelijke 

bureaucratie aan haar omgeving wordt dus niet bepaald door de markt maar door de 

‘macht’. Ambtelijke bureaucratieën zijn dus onderhevig ‘aan de tucht van de macht’. De 

taak van een ambtelijke organisatie is het uitvoeren van wet- en regelgeving. Dat zijn 

collectieve producten en vaak voelen individuen zich eerder benadeeld doordat ze een 

product van de overheid móeten afnemen. 

 

12.1.4.1 Conflicterende belangen 

Een ambtenaar van de gemeente heeft bevoegdheden om, binnen door de wetgever 

bepaalde kaders, te beslissen over zaken die de burgers van de gemeente betreffen. 

Beslissingen die door een ambtelijke bureaucratie genomen worden, behelzen in beginsel 

altijd belangenconflicten. Zo gaat het collectieve belang van een goedkope organisatie in 

tegen het individuele belang van een medewerker die zo veel mogelijk wil verdienen. 

Ook zien we dat het belang van strenge milieuregels indruist tegen het belang van een 

ondernemer die vindt dat hij door deze regels wordt belemmerd in zijn bedrijfsvoering. 

Belangenconflicten spelen bij politieke, bestuurlijke en, in het verlengde daarvan, 
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ambtelijke beslissingen dus altijd een rol en bij iedere beslissing moet een 

belangenafweging gemaakt worden en informatie verwerkt worden. Door de 

belangenconflicten moet er informatie uitgewisseld worden en zijn er vaak veel sociale 

contacten binnen en buiten de ambtelijke bureaucratie. 

 

12.1.4.2 Ambtelijke belangen versus collectieve belangen 

Ambtenaren worden geacht te waken over het collectieve belang en moeten uit dien 

hoofde informatie verzamelen, verwerken en beslissen. Ambtenaren werken dus voor het 

collectieve belang en hebben beslissingsmacht. Ambtenaren zijn echter ook werknemers 

die een eigenbelang hebben en die werken in een arbeidsorganisatie. Ambtenaren hebben 

dus een eigenbelang én macht. Deze eigen belangen hoeven lang niet altijd te stroken met 

de collectieve belangen van de samenleving. Al was het maar omdat de samenleving 

gebaat is bij een goedkoop en effectief werkende ambtenaar, terwijl de ambtenaar het 

liefst niet zo’n kleine en efficiënte overheid heeft. Vanuit zijn belang ziet hij liever een 

grotere organisatie met ruime carrièremogelijkheden waar hij een zo hoog mogelijk 

salaris voor zijn werk ontvangt. 

De ambtenaar is dus een werknemer met macht die in het New Public Management 

ondernemerscapaciteiten worden toegedicht. We hebben echter op theoretische gronden 

het New Public Management gefalsificeerd en laten zien dat te veel vrijheid van 

ambtenaren leidt tot groei van ambtelijke bureaucratische organisaties, meer regels en 

grotere inefficiënties. Dit fenomeen is speltheoretisch beschreven als ‘tragedy of the 

commons’ en ‘tragedy of the anticommons’. De vrijheid van de ambtenaar moet dus 

worden ingedamd!  

 

12.1.4.3 De strijd om kennis en informatie 

Als het gekozen gezag de groei van ambtenaren en regels aan banden wil leggen en tot 

efficiëntere ambtelijke bureaucratieën wil komen, moet dit orgaan zijn gezag over zijn 

ambtelijke bureaucratieën versterken en de autonomie van ambtenaren indammen. In 

ambtelijke bureaucratieën is het tweede Nash-evenwicht alom aanwezig. Het blijkt dat in 

ambtelijke bureaucratieën de dominante strategie van de medewerker ‘behoud van 

kennis’ is en dat het gekozen gezag noodgedwongen de gedomineerde strategie ‘weinig 

kennis’ moet spelen. 

Dit is een universeel mechanisme en is niet afhankelijk van de rechtspositie van de 

ambtenaar. Als gevolg van dit mechanisme zien we overal in de westerse wereld de 

ambtelijke organisaties groeien tot grote, inefficiënte organisaties. Als het gekozen gezag 

zijn gezag over de ambtelijke organisaties wil ‘heroveren’ zal het de strijd over de kennis 

en informatie moeten winnen.  

 

12.1.5 Het ontwerp van een geïnstitutionaliseerde ambtelijke macht 
De basisgedachte voor het centraal sturen van ambtelijke organisaties komt voort uit het 

gegeven dat het Tweede Nash-evenwicht moet worden omgezet in het eerste Nash-

evenwicht.  

Het in hoofdstuk 8 gepresenteerde model laat een universeel model zien van een centraal 

gestuurd productiesysteem gebaseerd op cybernetische principes. Een productiesysteem 

kan, ongeacht de producten die het voort moet brengen en de mensen die er werken, 
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steeds op dezelfde manier worden beschreven. De cybernetische principes gelden dus 

ook voor ambtelijke bureaucratieën. De beschrijving van de ambtelijke bureaucratie als 

productiesysteem staat los van de taken van de organisatie, los van de productie en los 

van de mensen die er werken. 

 

12.1.5.1 Prescriptieve model 

In ons prescriptieve model voor ambtelijke organisaties, dat de politiek-bestuurlijke 

organen in staat stelt deze organisaties te beheersen, willen we dat de cybernetische 

evenwichten congruent zijn met de gewenste Nash-evenwichten. Dat wil zeggen dat het 

productiesysteem conform de collectieve afspraken producten voortbrengt.  

Elke centraal gestuurde bureaucratische organisatie kan met de volgende principes 

beschreven worden.  

1. Ordeningsprincipes: 

Het bestaansrecht van de organisatie.  

1.1 De organisatie heeft taken, die de organisatie bestaansrecht geven. 

1.2 De organisatie produceert collectieve producten. 

2. Cybernetische principes: 

2.1 Er is een functiesysteem. 

Dit systeem heeft de taak om te produceren. In het functiesysteem: 

 Heeft elke ambtenaar een taak om collectieve producten te maken. 

 Worden aan de taken van een ambtenaar aspecten onderscheiden. 

 Werken ambtenaren samen in teams. 

2.2 Er is registratie in aspectsystemen.  

In de aspectsystemen wordt de productie per aspect en per ambtenaar centraal 

geregistreerd. 

2.3 Er zijn meetsystemen.  

Uit elk aspectsysteem kan de informatie over de voortgang van de gemaakte 

producten worden gehaald. Uit deze informatie blijkt, per aspect, of de ambtenaar 

‘individueel’ (niet conform de collectief vastgestelde norm) dan wel ‘collectief’ 

handelt (conform de collectief vastgestelde norm). 

2.4 Er is een regelsysteem.  

Er is een regelsysteem dat erop toe ziet dat er conform de collectief vastgestelde 

normen wordt geproduceerd en gehandeld. Het bewaken van de collectief 

gestelde normen geschiedt door de leidinggevenden (eenheid van leiding). Het 

hoofd van het regelsysteem is de hiërarchisch leidinggevende. Indien een 

ambtenaar bij een aspect ‘individueel speelt’ (en dus niet conform de collectief 

vastgestelde norm handelt) zal het regelsysteem ‘bijsturen’. 

 

In de huidige bureaucratische organisaties is de individuele ambtenaar functie-, aspect-, 

meet- en regelsysteem in één persoon. Hierdoor is de individuele ambtenaar in hoge mate 

eigen baas en kan hij, afhankelijk van eigen inzichten en eigenbelang, zelf zijn werk 

organiseren en regelen. De ambtenaar heeft dus een hoge mate van vrijheid en in de 

praktijk zien we dat hij niet zomaar zijn zelfstandigheid opgeeft. Deze zelfstandigheid 

leidt tot het Tweede Nash-evenwicht en voor de huidige bureaucratieën zijn er geen 

wettelijke regels die de functie-, aspect-, meet- en regelsystemen onafhankelijk van 

elkaar maken.  
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Aangezien alle systemen door ambtenaren worden ingevuld, komen deze op grond van 

hun persoonlijke belangen tezamen met de leiding steeds opnieuw tot een compromis 

over hoe de organisatie zich verder moet ontwikkelen. Hierdoor worden ambtelijke 

organisaties steeds complexer en komen ze steeds verder van het gekozen gezag te staan.  

Met de invoering van bovenstaande cybernetische principes kan de strijd om de kennis en 

informatie door het gekozen gezag worden gewonnen en veranderen de bestaande Nash-

evenwichten. De invoering van de cybernetische principes betekent echter dat de 

ambtenaren een deel van hun autonomie moeten opgeven. Uit eigenbelang zullen mensen 

echter niet graag uit vrije wil informatie verstrekken en daarmee hun eigen 

zelfstandigheid opgeven. Medewerkers in sterk centraal gestuurde organisaties trachten 

daarom de cybernetische principes ‘ongedaan te maken’ of niet tot wasdom te laten 

komen. Het gekozen gezag moet derhalve wetten en (spel)regels opstellen voor 

ambtelijke bureaucratieën en deze als zodanig gaan institutionaliseren. Het ontwerpen 

van een prescriptief model voor ambtelijke organisaties, dat de politiek-bestuurlijke 

organen in staat stelt deze organisaties te beheersen komt neer op het ontwerpen van 

juridische spelregels waarbij het gekozen gezag de strijd om de kennis en informatie 

wint. 

 

12.1.5.2 Gevolgen voor de ambtelijke organisatie en de ambtelijke status  

Uit de analyses blijkt dat de invoering van de bovenstaande spelregels voor de ambtelijke 

organisaties noodzakelijk is en dat het gekozen gezag een ambtelijke organisatie zou 

moeten inrichten in vier onafhankelijk van elkaar werkende systemen. De gevolgen van 

dit inzicht zijn niet alleen voor de ambtelijke organisatie, maar ook voor de rechtspositie 

van de ambtenaar zeer groot. 

Het ambtenaarschap heeft een arbeidsrechtelijke, maar ook een staatsrechtelijke 

component in zich. Het is belangrijk om ambtenaren te beschermen tegen politieke 

willekeur. Uit onze analyses blijkt dat er zwaarwegende argumenten zijn om in elke 

ambtelijke bureaucratie bovengenoemde vier systemen (diensten) onafhankelijk van 

elkaar te laten functioneren. In deze vier diensten zouden de bewaker van de collectieve 

afspraken (hoofd van het regelsysteem), het hoofd van de controledienst (hoofd van het 

meetsysteem) en het hoofd van de registratuur (hoofd van de aspectsystemen) een aparte 

status moeten houden om hen te beschermen tegen politieke willekeur.  

Concreet betekent dit dat in heel Nederland in elke ambtelijke dienst er slecht drie 

ambtenaren zouden zijn met de staatsrechtelijk functie van ambtenaar, terwijl alle andere 

medewerkers beambten kunnen worden met een privaatrechtelijk contract. Vanwege de 

staatsrechtelijke functie van deze ambtenaren kunnen ze rechtspositioneel gezien alleen 

ontslagen worden na toetsing door de rechter. Met deze toets wordt geregeld dat ook het 

bestuurlijk deel van de uitvoerende macht zich houdt aan de collectieve afspraken. Er 

ontstaat staatsrechtelijk dus een situatie van ‘check and balances’. 

Alle andere medewerkers worden ‘beambten
84

’ met een privaatrechtelijk arbeidscontract. 

Onzes inziens moeten de beambten, net als de ambtenaren, nog steeds de eed of de 

gelofte afleggen, maar krijgen de beambten met een ‘normaal tweezijdig arbeidscontract’ 

een lagere rechtspositionele bescherming. Dit geldt niet alleen voor de beambten in het 

                                              
84

 Beambte is oorspronkelijk een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord (beambt = 'voorzien van 

een ambt').  

http://taaladvies.net/taal/advies/popup.php?id=19
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functiesysteem, maar ook de beambten die werken in het registratiesysteem of zij die 

werken in het meetsysteem en ‘onder de paraplu’ van respectievelijk het hoofd van de 

registratuur of het hoofd van het meetsysteem. 

Elke beambte werkt dus ‘onder de paraplu’ van een ambtenaar, zijnde het hoofd van de 

ambtelijke dienst waarin hij of zij werkzaam is. De beambten in het functiesysteem 

werken onder de paraplu van de bewaker van de collectieve afspraken. Deze aanpak pleit 

voor het Duitse model van twee rechtsposities. De Duitse bureaucratie kent ‘Beamte’ en 

‘Angestellte’ en beide rechtsposities werken binnen één ambtelijke organisatie. Een 

Beamter heeft een publiekrechtelijk arbeidsverband en een Angestellte heeft een 

dienstverband dat volgens het privaatrecht is geregeld. 

 

12.1.5.3 HRM-instrumenten 

Dit alles behelst dat er naast de nieuwe spelregels voor de ambtelijke bureaucratie ook 

nieuwe spelregels moeten komen op het gebied van Human Resource Management. 

Vandaar dat we er ook voor pleiten om ook de volgende HRM-instrumenten in wet- en 

regelgeving vast te leggen: 

1. De organisatieverordening. 

2. Het fractaal functiebeschrijvingssysteem. 

3. De afdelingsmatrix. 

4. Teambuilding. 

5. Registratie. 

6. Meten en integriteit.  

7. Het P-gesprek. 

8. Koppeling planning- en controlcyclus. 

De fundamenten voor de juridische instrumenten zijn uitgewerkt en parallel aan dit 

onderzoek in de gemeente Boxmeer geconcretiseerd en getest.  

 

12.2 Conclusies  

12.2.1 Algemeen 
De ontwikkelde theorie en de in dit onderzoek onderzochte mechanismen zijn universeel. 

Dat wil zeggen dat de speltheoretische en cybernetische principes altijd geldig zijn. De 

bevindingen van dit onderzoek maken duidelijk dat er zwaarwegende argumenten zijn 

om niet alleen in gemeentelijke organisaties, maar in elke ambtelijke organisatie, de 

bewaker van de collectieve afspraken, het hoofd van het meetsysteem en het hoofd van 

de registratuur een ambtelijke status te laten houden terwijl alle andere medewerkers 

beambten
85

 kunnen worden met een privaatrechtelijk contract. Het is dus van belang om 

de ambtelijke organisaties van nieuwe (spel)regels te voorzien:  

1. Wettelijke spelregels om uitvoering van een of meerdere wetten, verordeningen en 

regels expliciet als taak aan de individuele beambten toe te wijzen. Hierdoor zal 

kennis ontstaan over de taken van de individuele beambten. 

2. Wettelijke spelregels over een fractaal functiebeschrijvingssysteem. In dit systeem 

                                              
85

 We pleiten voor een tweedeling binnen één ambtelijke organisatie: ‘Ambtenaren’ met een 

rechtspositie volgens bestuursrecht en ‘beambten’ met een rechtspositie volgens privaatrecht. 
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staat per functieschaal één functieprofiel en elke beambte heeft één functieprofiel.  

3. Wettelijke spelregels om de taken van individuele beambten te koppelen aan een 

functieprofiel zodat de beambten verantwoording zullen gaan afleggen over hun 

taakuitoefening. 

4. Wettelijke spelregels voor de registratiesystemen, zodat de zaken waar de beambten 

aan werken onafhankelijk worden geregistreerd. 

5. Wettelijke spelregels voor een meetsysteem om het functioneren van beambten 

onafhankelijk te kunnen toetsen. 

6. Wettelijke spelregels om een regelsysteem op te zetten. 

7. Spelregels voor de ambtenaren. Dit zijn de bewaker van de collectieve afspraken 

(hoofd regelsysteem), het hoofd van de controledienst (hoofd meetsysteem) en het 

hoofd van de registratiedienst. 

 

12.2.2 Het juridisch ontwerp 
Met de invoering van een centraal gestuurd (productie)systeem moesten de ambtenaren 

van de gemeente Boxmeer een deel van hun autonomie opgeven. Omdat de individuele 

ambtenaren aan het begin van dit project nog in hoge mate zelf functie-, registratie-, 

meet- en regelsysteem waren, moesten ze gaan werken in één van de vier 

bovengenoemde systemen. We hebben gemerkt dat hier veel overleg voor nodig is en dat 

als gevolg van het Tweede Nash-evenwicht de invoering van deze juridische instru-

menten op veel weerstand stuit. Tegelijkertijd begrijpen vrijwel alle ambtenaren dat de 

bureaucratie bestuurbaar en beheersbaar moet zijn voor het bevoegd gezag. 

Op grond van dit onderzoek is de organisatie van de gemeente Boxmeer ontworpen. 

Daarbij was het van groot belang om de juridische instrumenten van het Human Resource 

Management (HRM) drastisch te vernieuwen en zijn spelregels in de vorm van personele 

regelingen in 2013 vastgesteld.
86

 Door het gebruik van universele principes en de fractale 

opzet is het mogelijk om alle functies binnen de overheid (dus niet alleen de gemeente 

Boxmeer) te ‘vangen’ in achttien functieprofielen. Tevens blijkt het mogelijk om een 

juridisch goed onderbouwd en werkend registratie-, meet- en regelsysteem op te bouwen. 

Het juridisch ontwerp is, in de vorm van personele regelingen, los van dit onderzoek 

verkrijgbaar. 

 

12.2.3 Efficiëntie 
We hebben de efficientie van de gemeente Boxmeer gemeten aan de hand van 

personeelsformatie, inhuur van het personeel, ziekteverzuim en opleidingen. We hebben 

de cijfers van de gemeente Boxmeer vergeleken met de landelijke benchmark van 2015 

van het A&O-fonds dat deze gemeentelijke cijfers jaarlijks bijhoudt.  

In de ‘Afhandeling toezegging T 1008 en T 1009 + Kengetallen en benchmarkgegevens 

P&O 2015-2018’ van de gemeente Boxmeer lezen we het volgende (Gemeente Boxmeer, 

2018a):  

                                              
86

  De eerste personele regelingen die aan het begin van dit onderzoek zijn door het college van Boxmeer 

vastgesteld. De laatste regelingen met de laatste inzichten, die onder naam Personele Regelingen 

AVG/ENSIA door het college van Burgemeester en Wethouders als voorgenomen besluit zijn 

vastgesteld, hebben geen instemming gekregen van de ondernemingsraad. Aangezien het college er 

i.v.m. ‘de lieve vrede’ geen prioriteit aan geeft blijven de nieuwste regelingen ‘op de plank liggen’. 
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“  

1.personeelsformatie  

(…) 

Indien wij de formatie van Boxmeer afzetten tegen de benchmarkgegevens van het A&O fonds, dan zien 

we dat onze formatie per 1000 inwoners in 2016 is gedaald ten opzichte van 2015. De stijging van de 

formatie in 2015 is te verklaren doordat wij een aantal medewerkers van Sint Anthonis in onze formatie 

hebben opgenomen vanwege de samenwerking op de terreinen Sociale Zaken, P&O en ICT. Voor het 

verrichten van werkzaamheden op deze terreinen, declareert de gemeente Boxmeer 1/3 deel van de 

formatie van de betreffende afdeling bij de gemeente Sint Anthonis.  

 

In 2017 is per afdeling gedeclareerd bij de gemeente Sint Anthonis: 

 8,46 fte van de afdeling Sociale zaken; 

 1,73 fte van de afdeling P&O; 

 3,05 fte van de afdeling ICT.  

(…) 

“In onderstaande vergelijking wordt de formatie excl. het college van B&W, maar inclusief de Griffie 

berekend omdat ook het A&O fonds hiervan uit gaat.  

Aantal fte per 1000 inwoners: benchmark formatie grootteklasse 4 (berekening fte’s: aantal 

inw.x1000) 

 

Landelijke benchmark gegevens      Gemeente Boxmeer  

  

2014 - 6,4     6,5 

2015 - 6,3     6,7  

2016 - 6,3     6,5  

2017 - 6,3     6,4 fte / 28.867.000 

2018 - nog niet bekend    (prognose) 

 

Indien wij echter de (extra) formatie van Sint Anthonis van deze cijfers aftrekken (186,09 – 13,24 = 

172,85) en wij delen dit op met het aantal inwoners x 1000, dan komt de gemeente Boxmeer uit op 6 fte 

per 1000 inwoners voor 2017. Hiermee zit de gemeente naar verwachting ruim onder de landelijke 

benchmark. 

2. Ziekteverzuim 

Nadat aanvankelijk het ziekteverzuim door de invoering van een actief verzuimbeleid een aantal jaren 

geleden fors was gedaald, zien we helaas de laatste jaren weer een langzame stijging van het 

verzuimpercentage.  

In 2017 zitten we iets onder het landelijke gemiddelde en is er een lichte daling t.o.v. 2016. Een groot 

deel van het langdurend verzuim te wijten is aan niet-werk gerelateerd verzuim. 

 

Ziekteverzuimpercentages Boxmeer 2015 –2018 

Gemiddeld verzuim gemeenten      Gemeente Boxmeer  

  

2015 - 4,9%     5,0% 

2016 - 5,1%     5,3% 

2017 - 5,3%     5,2% 

2018 - nog niet bekend 

 

 

 

3. Externe inhuur en loonkostenontwikkeling 
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De externe inhuur is grotendeels gekoppeld aan vacatures en ziekteverzuim. Vanaf 2013 is het budget 

verlaagd naar € 250.000,-. Inmiddels zien we de laatste jaren een stijging van het inhuurbudget. In 2017 

is er in de begrotingsbijstelling een bedrag bijgeraamd van in totaal € 400.000,-. De totale kosten voor 

inhuur in 2017 komt uit op € 642.930,-. 

 

De kosten voor inhuur zijn in 2017 lager ten opzichte van de kosten in 2016.  

Kosten externe inhuur (excl. IBN) 

 

Cijfers zijn gemiddelden op basis van de deelnemende gemeenten binnen grootteklasse 4 

 

Landelijk gemiddeld percentage externe inhuur   Gemeente Boxmeer 

2015 - 14% van de totale loonsom  4,1% van de totale loonsom  

 

2016 - 13% van de totale loonsom  4,9% van de totale loonsom 

 

2017 - 17% van de totale loonsom  4,75% van de totale loonsom  

 

2018 - nog niet bekend    nog niet bekend     

 

Als we de loonkosten van onze vaste formatie over 2017 (€ 13.527.632) aanvullen met de inhuurkosten 

(4,75% = € 642.930,-) dan komen we voor 2017 uit op € 14.170.562,-. Als we echter uitgaan van de 

landelijke inhuurcijfers van 17% dan zou onze totale loonsom incl. inhuur (17% = € 2.299.697,-) 

uitkomen op € 15.827.329,-. 

 

Onze totale loonkosten (formatie + inhuur) zijn hiermee € 1.656.767,- lager dan de landelijke 

benchmark.  

 

4. Kosten opleiding en ontwikkeling 

Het budget voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers is de laatste jaren min of meer gelijk 

gebleven. Investeren in medewerkers en daarmee in de vakinhoudelijke bijscholing van deze 

medewerkers wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van kwaliteit van het 

ambtelijk apparaat. In 2017 zitten wij onder het landelijk gemiddelde. 

 

Kosten opleiding en ontwikkeling 

 

(bron: A&O-fonds) 

Cijfers zijn gemiddelden op basis van de deelnemende gemeenten binnen grootteklasse 4 

 

Landelijk gemiddelde opleidingskosten per medewerker  Gemeente Boxmeer (incl. teambuilding en 

MOT) 

2015 - € 1.085,-    € 1.073,- 

 

2016 - € 1.018,-    € 1.024,- 

 

2017 - € 1.011,-    € 1.064,- 

 

2018 - nog niet bekend     

 “ (Gemeente Boxmeer (2018a) Afhandeling toezegging T 1008 en T 1009 + Kengetallen en 

benchmarkgegevens P&O 2015-2018). 

 

  

Uit de bovenstaande rapportage blijkt dat het ziekteverzuim iets onder het landelijk 

gemiddelde ligt en dat het opleidingsbudget nagenoeg overeenkomt met het landelijk 
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gemiddelde. Grote verschillen zitten hem in de formatie en de inhuur van het personeel. 

Thans heeft de gemeente Boxmeer (28.600 inwoners) 6 fte per 1000 inwoners en een 

inhuur van 3,6% van de loonsom (Gemeente Boxmeer, 2018b). Effectief betekent dit dat 

de totale loonkosten (formatie + inhuur) in 2017 €1.656.767,- lager waren dan de 

landelijke benchmark van het A&O-fonds. Op een totale loonsom van €14.170.562,- 

(€13.527.632,- + €642.930,-). mag dit substantieel genoemd worden. Als we dit in een 

percentage uitdrukken en we delen de totale loonsom met de landelijk gemiddelde 

(fictieve) loonsom van €15.827.329,- ( €14.170.562,- + €1.656.767,-) dan is een reëele 

schatting dat in 2017 de Boxmeerse organisatie zo’n 10% efficiënter werkte dan het 

landelijk gemiddelde. Uiteraard geld dit (globale cijfer) niet alleen voor het jaar 2017, 

maar is deze besparing structureel. 

 

12.2.4 Effectiviteit 
Vanaf 2013 heeft elke individuele ambtenaar van de gemeente Boxmeer heeft een 

generiek functieprofiel gekregen en is aan het fuctieprofie wet- en regelgeving 

‘gekoppeld’. Hierdoor werkt men vanuit een wet- en regelgevingskader. Vanaf 2014 is 

het ambtelijk horen ingevoerd waarbij getoetst wordt of de ambtenaar conform de wet- en 

regelgeving heeft gehandeld. Voorts zijn de p-gesprekken ingevoerd, waarbij de € 200,- 

regeling vanaf 2015 is ingevoerd. Elk half jaar wordt de ‘wettenlijst’ in het 

managementteam (MT) geüpdatet en wordt wet- en regelgeving wederom toebedeeld aan 

de individuele ambtenaren. In de bijlage is de lijst van wetten en beleidsregels en 

verordeningen van de gemeente Boxmeer tot op het niveau van de afdeling bijgevoegd 

(Gemeente Boxmeer, 2018c). Uit de lijst blijkt dat de gemeente is belast met de 

uitvoering van 131 wetten. Binnen deze wettelijke kaders heeft de gemeente Boxmeer 

197 beleidsregels en verordeningen. Elke ambtenaar wordt geacht de aan hem 

toegewezen wet- en regelgeving te kennen en te kunnen toepassen. Dit wordt in de p-

gesprekken besproken en het opleidingsplan wordt erop afgestemd. De effecten zijn 

duidelijk meetbaar. Dit is o.a. te zien aan het jaarlijks overzicht van de bezwaar- en 

beroepprocedures (Gemeente Boxmeer, 2018d). 

“BEZWARENCOMMISSIE BOXMEER - SINT ANTHONIS 

OVERZICHT AFGEHANDELDE BEZWAARSCHRIFTEN 2017  

GEMEENTE BOXMEER 

1. Aantal ingediende en afgedane bezwaarschriften  
In de tabel hieronder is een cijfermatig overzicht opgenomen van alle ingediende en afgehandelde 

bezwaren. 

Totaaloverzicht Bezwarencommissie Boxmeer 2013 2014 2015 2016 2017 

In behandeling per 1 januari 10 24 7 7 4 

Ontvangen tot en met 31 december 91 50 34 24 25 

Totaal ingekomen 101 74 41 31 29 

Ingetrokken vóór behandeling door commissie 31 18 9 8 10 

Ingetrokken na hoorzitting commissie 1  1   

Afgedaan via een advies van de bezwarencommissie 45 49 24 19 12 

Totaal afgehandeld 77 67 34 27 22 

Werkvoorraad per 31 december 24 7 7 4 7 

Het aantal bezwaarschriften dat door de commissie is behandeld is nagenoeg gelijk gebleven ten 

opzicht van 2016. De daling die sinds 2014 lijkt te zijn ingezet, wordt veroorzaakt, doordat steeds 
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meer bezwaarschriften via ambtelijk horen worden afgedaan.  

Uit onderstaande tabel blijkt dat het totaal aantal afgehandelde bezwaarschriften in 2017 is gedaald 

ten opzichte van de voorgaande jaren. De daling komt met name voort uit een daling van het aantal 

bezwaarschriften, die betrekking hebben op besluiten vanuit het sociaal domein. 

Totaal overzicht 2014 2015 2016 2017 

cie ambt totaal cie ambt totaal cie ambt totaal Cie Ambt totaal 

Ingetrokken vóór 

behandeling door 

commissie c.q. 

bezwarenbehandelaars 

18 5 23 9 19 28 8 19 27 10 18 28 

Ingetrokken na 

hoorzitting 

  0 1 7 8   0   0 

Niet-ontvankelijk 14 4 18 5 3 8 6 4 10 2 4 6 

Ongegrond 29 6 35 15 23 38 11 33 44 10 15 25 

Gegrond 6 0 6 4 1 5 2 2 4 0 1 1 

Totaal 67 15 82 34 53 87 27 58 85 22 38 60 

 

 2. Adviezen van de commissie  

In totaal zijn 29 bezwaarschriften voorgelegd aan de commissie. 10 Bezwaarschriften werden 

ingetrokken. Dat is relatief gezien op hetzelfde niveau als in 2015 en 2016.  

Zeven bezwaarschriften zijn nog in behandeling.  

Omtrent 12 bezwaren heeft de commissie advies uitgebracht.  

2 Bezwaarschriften werden zonder hoorzitting niet ontvankelijk verklaard. De overige 10 werden 

allemaal op een hoorzitting behandeld. Ten aanzien van deze bezwaarschriften heeft de commissie tot 

ongegrondverklaring geadviseerd. 

(…) 

3. Doorlooptijden bezwaren  

Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen in werking getreden. In verband 

daarmee zijn de beslistermijnen ook enigszins aangepast. Indien er een commissie is ingesteld die 

adviseert over de ingediende bezwaren, dan moet een bestuursorgaan voortaan binnen 12 weken na 

afloop van de bezwarentermijn een beslissing op het bezwaarschrift hebben genomen. Die termijn 

kan eenmaal met zes weken worden verlengd. Dat behoort tot de verantwoordelijkheid van het 

college.  

De commissie hanteert als interne richtlijn om bezwaren binnen 7 weken op zitting te brengen en 

vervolgens binnen 4 weken na de hoorzitting een advies uit te brengen.  

De commissie is erin geslaagd om 8 adviezen binnen vier weken na de hoorzitting uit te brengen. 

Voor 1 advies had de commissie meer tijd nodig (8 weken). Drie adviezen werden zonder hoorzitting 

uitgebracht” (Gemeente Boxmeer, 2018d). 

 

Duidelijk is dat het aantal gegrond verklaarde bezwaren de sinds de invoering van de 

nieuwe personeelsregelementen aanzienlijk is teruggelopen.  

Eenzelfde beeld is te zien bij dienstverlening. Een interne managementrapportage 

(Gemeente Boxmeer, 2018e) laat zien dat het aantal bezoekers aan de centrale hal in de 

periode 2013-2017 door de jaren heen ongeveer gelijk is gebleven (tussen de 21.464 in 

2015 en de 27.350 in 2013) en dat thans 93,4% van de bezoekers binnen vijf minuten 

geholpen wordt. Tevens is te zien dat van de 25.448 bezoekers in 2017 er 24.606 

bezoekers voor de afdeling burgerzaken kwamen (97,5% werd binnen vijf minuten 

geholpen). Tenslotte is te zien dat het aantal telefoontjes door de jaren heen redelijk 

stabiel is gebleven (47.173 telefoontjes in 2017).  
“Cijfers publieke dienstverlening Burgerzaken en KCC 2017 

 2017 2016 2015 2014 2013 
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Alle Publieksafdelingen 

Alle bezoekers van alle publieksafdelingen 

(hierin zijn de bezoekers voor o.a. ons 

Bestuur niet meegenomen) 

25.448 26.285 21.464 23.182 27.350 

Voor alle producten en diensten, met en 

zonder afspraak 

(dus ook incl. snelloket).  
*Percentage dat binnen <5min aan de beurt is 

93,4% 91,2% 92,2% 92,3% 93% 

<12min 

Burgerzaken en KCC. 

Bezoekers Burgerzaken en Receptie, met en 

zonder afspraak. 
*Percentage dat binnen <5min aan de beurt is 

24.608 25.282 20.388 21.725 22.860 

94,1% 91,4% 92,5% 92,5% 97% 

<12min 

Burgers op afspraak. 
*Percentage dat binnen <5min aan de beurt is 

10.568 11.230 11.646 12.265  

97,6% 97,6% 97,9% 97,8%  

Burgers zonder afspraak (excl. snelloket). 
*Percentage dat binnen <5min aan de beurt is 

1.576 1464 870 9.460  

50% 84,0% 70,0% 88,6%  

Uitgereikte documenten door snelloket / 

receptie. 
*Percentage dat binnen <5min aan de beurt is 

9.985 9.576 7.872 7.730  

97,5% 95,0% 95,0% 94,0%  

Verstrekken van informatie door Receptie 
*Percentage dat binnen <5min aan de beurt is 

2.479 2.984    

88,8% 82,3%    

Digitale geboorteaangiften in Ziekenhuis 153 131 163 171 132 

Telefonie KCC Boxmeer. 

Uit de cijfers blijkt dat we de doelstellingen, zoals ook de afgelopen jaren, hebben kunnen vasthouden. 

Totaal binnengekomen (dit is inclusief de 

terugval van 4.379). 

47.173 46.083 50.193 44.843 49.700 

Hiervan is door KCC aangenomen 95,5 % = 

45.050 / 96,6 % hiervan werd door KCC 

behandeld = 43.518 

(dit is inclusief doorverbinden naar collega / 

vakafdeling en/of opstellen 

terugbelverzoek). 

43.518 43.697 47.320 43.002 47.194 

Burgers die ophingen voordat er mondeling 

contact was met KCC. Dit is 7,7% van het 

totaal en is iets meer dan het landelijk 

gemiddelde. 

3.655 2.886 2.973 1.841 2.506 

518 burgers hingen op voordat er 6 seconden 

waren verstreken. 

518 501 818 598 1.421 

Gemiddelde wachttijd, voordat burgers 

ophingen. 

51 sec 52 sec 57 sec 1,0 min 54 sec 

Gemiddelde snelheid waarmee KCC-

medewerkers opnamen. 

25 sec 26 sec 28 sec 29 sec 34 sec 

Gemiddelde gespreksduur per contact. 2,15 min 2,06 min 2,10 min 2,12 min 2 min 

Door KCC verzorgde terugbelverzoeken 6.369 6.939 7.326 7.145 6.667 

(Gemeente Boxmeer, 2018e)”  

 

De rapportage laat tevens zien dat de gemiddelde wachttijd 25 seconden is voordat een 

telefoontje kan worden opgenomen en dat 92,3% (100%-7,7%) daadwerkelijk wordt 

opgenomen. Tevens zien we dat 518 ‘klanten’ al binnen zes seconden ophangt en dat een 

‘gemiddelde klant’ na ongeveer vijftig seconden zijn geduld verliest en ophangt. Tijdens 

de ‘piekmomenten’ duurt de telefoonopname nou eenmaal langer, maar kennelijk vindt 
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de ‘klant’ dat niet zo’n probleem en belt op een later tijdstip nogmaals terug (hier speelt 

organisatorisch een kostenvraagstuk: met meer capaciteit kan het ‘in de spits’ sneller 

gaan, maar dan zijn er uiteraard meer personele kosten. Gesteeft wordt naar een optimum 

tussen kosten en baten). 

Uit de rapportage wordt ook duidelijk dat er in 2017 van de 47.173 telefoongesprekken 

slechts 6.369 hoeven te worden doorverbonden met de vakafdeling. Als gevolg van de 

verbeterde registraties kan 86,5% van alle gevraagde informatie direct, zonder 

tussenkomst van een behandelend ambtenaar, telefonisch door het klantcontactcentrum 

worden verstekt. 

Andere positieve effecten zien we bij de budgetbewakingen. Het credo ‘blijf binnen 

budget (BBB)’ heeft er tezamen met een goede registratie en interne controle, waarbij 

individuele ambtenaren worden aangesproken, toe geleid dat er in 2017 geen enkele 

budgetoverschrijding heeft plaatsgevonden. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar 

de openbare accountantsverklaringen van de afgelopen jaren.  

Tel daarbij op dat het coalitieakkoord in 2016 al één jaar voor de verkiezingen was 

afgewerkt, de organisatie een hoge medewerkerstevredenheid kent (Gemeente Boxmeer, 

2011 en 2015), dat de begroting en de meerjarenbegroting sluitend zijn, dat zowel de 

rekeningresultaten als ook de rechtmatigheidsverklaringen van de accountant positief 

zijn, dat er geen achterstanden zijn en dat er een actief informatieveiligheidbeleid en 

integriteitsbeleid kan worden gevoerd, dan kunnen wij niet anders concluderen dan dat de 

ontdekte mechanismen geldig zijn en dat de ingevoerde regelingen ‘werken’. Doordat we 

thans ‘nagenoeg alles’ registreren, is er ‘heel veel’ bekend en kunnen Nash-evenwichten 

gemakkelijk worden ‘omgezet’. Er kan actief en centraal gestuurd worden.  

Tegen het licht van de opdracht ‘Maak een prescriptief ontwerp voor ambtelijke 

organisaties dat de politiek-bestuurlijke organen in staat stelt deze organisaties te 

beheersen’ kunnen we stellen dat de opdracht is geslaagd. 

We kunnen concluderen dat de organisatie voldoet aan de gestelde doelstelling. 

 

Wij realiseren ons overigens dat deze conclusie voor velen misschien wat kort door de 

bocht is. In elk geval moeten deze conclusie, conform de door ons gebrachte 

speltheoretische principes, door een derde partij wetenschappelijk geverifieerd worden. 

We zien echter een uitgebreid verificatieonderzoek, dat door een derde partij wordt 

uitgevoerd en waarin deze conclusies wetenschappelijk getoetst worden, met 

vertrouwen tegemoet. 

 

12.3 Aanbevelingen 
Zoals vermeld zijn de speltheoretische, informatietheoretische en cybernetische principes 

universeel. Er zijn geen zaken ontdekt waaruit zou blijken dat de ontwikkelde spelregels 

en instrumenten alléén in de gemeente Boxmeer zouden werken.  

In Boxmeer is een eerste proefontwerp ontwikkeld in deze dissertatie en juridisch 

uitgewerkt. De ambtelijke organisatie van Boxmeer is een allfatest om te bezien hoe dit 

ontwerp ‘werkt’ en hoe dit ontwerp voor de aansturing van ambtelijke organisaties in 

toekomst kan worden geïmplementeerd in andere ambtelijke organisaties.  

Daarom komen we tot de volgende aanbevelingen: 

 

Aanbeveling 1 
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Het verdient de aanbeveling om elke ambtelijke organisatie, dus ook de politie, het leger, 

de AIVD, en de rechtelijke macht (m.u.v. de rechters, die zijn immers onafhankelijk) op 

te delen in vier onafhankelijke diensten. Te weten: 

1. Een functionele dienst met ‘beambten’; 

2. Een onafhankelijke registratiedienst met ‘beambten’ en een ambtenaar aan het 

hoofd; 

3. Een onafhankelijke meetdienst met ‘beambten’ en een ambtenaar aan het hoofd; 

4. Een onafhankelijke regeldienst met ‘beambten’ en een ambtenaar aan het hoofd. 

Elke ambtelijke organisatie kent dan slechts drie ambtenaren per organisatie.  

 

Aanbeveling 2 

Ten behoeve van de beambten is er een nieuw Human Resource Management (HRM)-

instrumentarium nodig. De gepresenteerde HRM-instrumenten zijn voor de gemeente 

Boxmeer inmiddels verder uitgewerkt en in goed overleg met de medewerkers, de 

leidinggevenden en het gemeentebestuur verwerkt in regelingen. De regering wordt 

aanbevolen de ontwikkelde regelingen
87

 vast te stellen en een aantal overheids-

organisaties verplicht te voorzien van de ontwikkelde instrumenten. Vervolgens wordt 

aanbevolen te meten in hoeverre de arbeidsproductiviteit wordt verbeterd en de 

beheersing door de politiek-bestuurlijke organen wordt bevorderd. 

 

Aanbeveling 3 

Beperk het aantal applicaties en breng, zoveel als mogelijk, het grote aantal applicaties 

onder in één zaaksysteem. De ambtenaren die belast zijn met de registratuur zouden wet- 

en regelgeving over de registratuur kunnen voorbereiden die door het kabinet en 

parlement kunnen worden vastgesteld. 

 

Aanbeveling 4 

Geef voor het hebben van functionerings- en beoordelingsgesprekken een beloning.  

 

Aanbeveling 5 

Eén belangrijk instrument is (nog) niet ingebouwd maar zou, in overleg met zowel de 

vakbonden als de wetgever, de moeite waard zijn om mee te gaan experimenteren. Het 

betreft een bonus-malus regeling op het salaris van elke individuele ambtenaar. Deze 

regeling zou als volgt kunnen gaan werken: 

Op basis van de jaarlijkse benchmarkgegevens van het A&O-fonds zijn cijfers bekend 

m.b.t. de formatie per 1000 inwoners per gemeentegrootteklasse. Uitgaande van 

bijvoorbeeld een gemiddeld cijfer over 2017 van 7 fte per 1000 inwoners zou door het 

gekozen orgaan bepaald kunnen worden dat: als de organisatie inclusief externe inhuur 

groter wordt dan bijvoorbeeld 7 fte per 1000 inwoners, het salaris van iedere 

afzonderlijke ambtenaar met een evenredig percentage wordt gekort. Wordt de 

organisatie echter kleiner dan 7 fte per 1000 inwoners, dan wordt het salaris van elke 

individuele ambtenaar opgehoogd met een evenredig percentage. Met dit HRM-

instrument wordt organisatie-efficiëntie beloond, terwijl organisatie-inefficiëntie wordt 
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ontmoedigd. Het verdient de aanbeveling met dit instrument te gaan experimenteren en te 

meten in hoeverre hiermee de groei van het aantal ambtenaren kan worden getemperd.  

Aanbeveling 6  
Het organisatieontwerp behelst een aantal collectieve organisatieregels, maar het ontwerp 

wordt pas een juridisch construct als het door het bevoegde gezag is vastgesteld. Bij de 

gemeente Boxmeer is dit gedaan en deze gemeente is dus een alfatest. Bij wijze van beta-

test verdient het de aanbeveling om de ontwikkelde juridische regels voor meerdere 

ambtelijke organisaties vast te stellen en het ontwerp verder te testen. Wanneer deze tests 

succesvol afgesloten zijn, zouden de ontwikkelde organisatieregels voor ambtelijke 

organisaties ter vaststelling voorgelegd kunnen worden aan het parlement. 

 

12.4 Tenslotte 
Er is geen mens op aarde die iets helemaal alleen kan bereiken. Zelfs de allergrootsten en 

de allerrijksten kunnen pas succesvol zijn door samen te werken met anderen. ‘Samen 

maakt het verschil.’ Moreel gezien betekent samenwerken echter dat iedereen een stukje 

van zijn autonomie moet opgeven en dat de mens zich eerlijk aan collectieve afspraken 

moet houden. Deze morele afspraak blijkt instabiel. Lang niet iedereen zal altijd eerlijk 

zijn. 

Als we teruggaan naar hoofdstuk 3, waar de Sonttol is behandeld, dan wordt duidelijk dat 

de afspraak ‘iedereen is eerlijk’ instabiel is. De eerste reactie van de koning op het 

‘oneerlijke gedrag van de schippers’ was ‘controleren’. Dit bleek uitermate kostbaar en 

inefficiënt. De verandering van de spelregels bracht uitkomst. Door de verandering van 

de spelregels creëerde de koning een informatieassymetrie en daarmee veranderde hij het 

Nash-evenwicht. Hierdoor hoefde hij simpelweg niet meer te controleren.  

Social engineering gaat dus niet over meer controleren, maar over het veranderen van 

spelregels waardoor Nash-evenwichten veranderen. Wat de gedragsexperimenten en de 

theorie van het sociaal determinisme ook laten zien is dat het veranderen van Nash-

evenwichten kan geschieden door belonen of straffen, maar dat belonen niet leidt tot een 

Nash-evenwicht. Dit is simpelweg te zien als we kijken naar het stelsel van straffen en 

belonen van de overheid: subsidies houden op te bestaan, maar bekeuringen niet. Nash-

evenwichten voor de lange termijn veranderen kan niet kan zonder straffen. Maar, zo 

weten we nu, zonder straffen geen collectieve meeropbrengst. Als we inzoomen op het 

fenomeen straf dan blijkt overigens dat niet de straf, maar de dreiging van de straf van 

groot belang is. Met andere woorden: hoe groot is de kans op de straf? Dit gegeven leidt 

ertoe dat niet alles gecontroleerd hoeft te worden, maar dat er een dreiging van straf moet 

worden ingebouwd om mensen tot collectief gedrag te bewegen. 

Dat is een harde waarheid, maar aan deze waarheid kan een ontwerper niks doen. Het 

woord straf heeft een negatieve lading
88

 en het expliciet benoemen van straf in een 

organisatieontwerp kan gemakkelijk negatieve reacties oproepen. Wij hebben daar bij de 

bespreking van ‘mensbeelden’ al aandacht aan besteed. Straf betekent per definitie dat 

een individu iets van zijn vrijheid moet inleveren terwijl daar slechts een indirecte, vaak 

niet direct gevoelde collectieve opbrengst tegenover staat. Vanwege deze negatieve 

ervaring wil men dan ook geen straf ervaren en wil men er liever niet over spreken. 
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 Vandaar dat er veel eufemismen zijn die dit gevoel moeten verzachten. Denk aan woorden als sanctie, 
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Mensen zullen er veel aan doen om straf te vermijden. Vandaar dat de dreiging van de 

straf al leidt tot collectief gedrag. De dreiging van de straf is dus efficiënter dan het 

straffen zelf.  

Hoe ontstaat nu de dreiging van de straf? Zoals de Sonttol laat zien; niet door meer te 

controleren, maar door de dreiging dat ‘de ander’ kan zien dat iemand ‘individueel 

speelt’. Met andere woorden: door te registreren. Uit de registratie ontstaat de dreiging. 

Dit blijkt ook uit de integriteitscontroles bij Suwinet en op dit gegeven zijn de nieuwe 

wettelijke regels rondom ENSIA gebouwd (zie hoofdstuk 9.4). 

Met de registratie ontstaat er een informatieasymmetrie waardoor het mogelijk wordt om 

te straffen. Doordat mensen weten dat er geregistreerd wordt, ontstaat het gevoel van de 

dreiging van de straf. Door deze dreiging gaan mensen ‘als vanzelf’ zich aan de 

collectieve afspraak houden. Het blijkt dat mensen over het registreren ‘an sich’ niet zo’n 

negatief gevoel hebben. De trajectcontrole tussen Utrecht en Amsterdam bijvoorbeeld 

leidt niet tot (echt) vervelende emoties, maar het krijgen van de bekeuring wel. Wat dat 

betreft zijn de ontdekte mechanismen universeel. Ze werken in organisaties, maar ook 

erbuiten. Ook met camera’s in uitgaansgebieden, en andere openbare gelegenheden heeft 

men niet zo’n moeite, maar wel met de mogelijke negatieve consequenties (voor 

zichzelf). Datzelfde geldt voor het geregistreerde gedrag op internet of de sociale media. 

Daarom is er in het organisatieontwerp ook veel aandacht geschonken aan de registratuur. 

Deze registratuur is overigens met de verdere digitalisering al in hoge mate aanwezig. De 

‘overheid’ weet aan de hand van de mobiele telefoongegevens van haar burgers al exact 

waar een individu zich bevindt. Ook gegevens van het openbaar vervoer en de 

rijbewegingen van auto’s worden geregistreerd. Hetzelfde geldt voor registratie van onze 

financiën. Wie een belastingaangifte doet, hoeft zelfs geen moeite meer te doen om zijn 

eigen financiële gegevens te verstrekken. Alles is al bekend. Door de registratie en de 

standaardisatie van de registratie worden de kosten van het verkrijgen van informatie 

aanzienlijk verlaagd. De overheid, maar ook de burger, weet dat door registratie straffen 

mogelijk is, waardoor ‘niet collectief gedrag’ wordt uitgebannen. Dat maakt dat we in een 

rijk en heerlijk land wonen. Wat dat betreft maakt de vierde macht volop gebruik van de 

beschreven mechanismen en gebruikt het richting de burgers. In ons voorstel zou 

omgekeerd ook hetzelfde moeten gaan gelden.  

De rapportages van de gemeente Boxmeer laten zien dat door onafhankelijk registreren, 

meten en bewaken binnen de organisatie dezelfde positieve resultaten worden behaald; 

een hoge medewerkerstevredenheid, grotere efficiëntie, minder verzuim en een hoge 

klanttevredenheid. 

Mede door de lage kosten voor het verkrijgen van informatie zal het voorgestelde 

organisatieontwerp gaan leiden tot grotere transparantie van de vierde macht richting de 

burgers. Dit gegeven maakt het meer dan de moeite waard om dit organisatieontwerp met 

de bijbehorende juridische regels verder te testen. Op grond van deze testen kan 

vervolgens worden bezien waar er aanpassingen dan wel herzieningen nodig zijn. 
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Bijlage 
 

Lijst van wetten en de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Boxmeer 

(Gemeente Boxmeer, 2017 c). 

 Wetten Afdeling(en) 

1 Aanbestedingswet 2012 O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

2 Aanbestedingsbesluit O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

3 Aanbestedingsreglement Werken 2016 O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

4 Activiteitenbesluit milieubeheer O-BOC,R-RE,R-VER 

5 Algemene wet bestuursrecht O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

6 Algemene wet inzake rijksbelastingen O-FIN 

7 Algemene wet op het binnentreden O-BOC,I-BZ,I-SZ 

8 Ambtenarenwet O-PO 

9 Arbeidsomstandighedenwet O-PO 

10 Archiefwet O-ID 

11 Asbestverwijderingsbesluit O-BOC,R-VER 

12 Auteurswet O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

13 Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer 

R-OW 

14 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening O-BOC,R-RE,R-VER,R-OW 

15 Besluit archeologische monumentenzorg R-RE,R-VER,R-OW 

16 Besluit Begroting en Verantwoording provincies 

en gemeenten 

O-FIN 

17 Besluit bodemkwaliteit R-RE,R-VER,R-OW 

18 Besluit Burgerlijke Stand I-BZ 

19 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 I-WL,I-SZ,I-BI 

20 Besluit externe veiligheid inrichtingen O-BOC,R-RE,R-VER 

21 Besluit geslachtsnaamswijziging I-BZ 

22 Besluit milieueffectrapportage 1994 R-RE,R-VER 

23 Besluit niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen) 

R-RE-R-VER 

24 Besluit omgevingsrecht O-BOC,R-RE,R-VER 

25 Besluit proceskosten bestuursrecht O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

26 Besluit risico's zware ongevallen 2015 O-BOC,R-VER,R-OW 

27 Besluit wegslepen van voertuigen O-BOC,R-OW 

28 Bouwbesluit O-BOC,R-VER 

29 Burgerlijk wetboek O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

30 Crisis- en herstelwet O-BOC,R-RE,R-VER 

31 Drank- en Horecawet O-BOC,R-VER 

32 Erfgoedwet O-BOC,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

33 Faillisementswet O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-
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BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

34 Financiële-verhoudingswet O-FIN 

35 Gemeentewet O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

36 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren O-BOC,R-VER 

37 Gids proportionaliteit O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

38 Huisvestingsbesluit R-RE,R-VER 

39 Huisvestingswet R-RE,R-VER 

40 Invorderingswet 1990 O-FIN,I-WL,I-SZ,I-BI 

41 Jeugdwet I-WL,I-SZ,I-BI 

42 Kadasterwet R-BR 

43 Kiesbesluit  I-BZ 

44 Kieswet I-BZ 

45 Leegstandswet O-BOC,R-VER 

46 Leerplichtwet 1969 I-WL,I-SZ,I-BI 

47 Mededingingswet R-RE 

48 Mediawet 2008 I-WL 

49 Monumentenwet 1988 O-BOC,R-RE,R-VER 

50 Natuurbeschermingswet 1998 O-BOC,R-RE,R-VER,R-OW 

51 Natuurschoonwet O-BOC,R-RE,R-VER,R-OW 

52 Onteigeningswet R-RE,R-BR 

53 Opiumwet O-BOC,R-VER 

54 Participatiewet I-WL,I-SZ,I-BI 

55 Paspoortwet I-BZ 

56 Planwet verkeer en vervoer R-RE,R-OW 

57 Regeling externe veiligheid inrichtingen R-RE,R-VER 

58 Regeling omgevingsrecht R-RE,R-VER 

59 Regeling schatkistbankieren decentrale 

overheden 

O-FIN 

60 Reglement Burgerlijke Stand I-BZ 

61 Reglement rijbewijzen I-BZ 

62 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

1990 (RVV 1990) 

R-OW 

63 Rijkswet op het Nederlanderschap I-BZ 

64 Telecommunicatiewet R-OW 

65 Vreemdelingenwet 2000 I-BZ 

66 Waterbesluit R-RE,R-VER,R-OW 

67 Waterregeling R-RE,R-VER,R-OW 

68 Waterwet R-RE,R-VER,R-OW 

69 Wegenverkeerswet R-OW 

70 Wegenwet R-OW 

71 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht O-BOC,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

72 Wet basisregistraties adressen en gebouwen R-BR 

73 Wet basisregistratie grootschalige topografie R-BR 

74 Wet Basisregistratie Personen I-BZ 
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75 wet beheer rijkswaterstaatwerken R-RE,R-VER 

76 Wet Bescherming persoonsgegevens O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

77 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door 

het openbaar bestuur 

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

78 Wet bodembescherming R-VER,R-OW 

79 Wetboek van Strafvordering O-BOC 

80 Wet educatie en beroepsonderwijs I-WL,ISZ,I-BI 

81 Wet financiering decentrale overheden O-FIN 

82 Wet geluidhinder R-RE,R-VER 

83 Wet gemeentelijke 

antidiscriminatievoorzieningen 

I-WL,I-SZ,I-BI 

84 Wet gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens 

I-BZ 

85 Wet gemeenschappelijke regelingen O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

86 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening I-WL,I-SZ,I-BI 

87 Wet geurhinder en veehouderij R-RE,R-VER 

88 Wet hergebruik van overheidsinformatie O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

89 Wet houdbare overheidsfinanciën O-FIN 

90 Wet inburgering I-BZ 

91 wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten R-OW,R-BR 

92 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

I-WL,I-SZ,I-BI 

93 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

I-WL,I-SZ,I-BI 

94 Wet inzake de luchtverontreiniging R-VER 

95 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

96 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken 

R-BR 

97 Wet kinderopvang I-WL,I-SZ,I-BI 

98 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen  

O-BOC,I-WL,I-SZ,I-BI 

99 Wet Maatschappelijke Ondersteuning I-WL,I-SZ,I-BI 

100 Wet milieubeheer O-BOC,R-RE,R-VER,R-OW 

101 Wet natuurbescherming R-RE,R-VER,R-OW 

102 Wet op de economische delicten  O-BOC 

103 Wet op de expertisecentra I-WL,I-SZ,I-BI 

104 Wet op de identificatieplicht O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

105 Wet op de jeugdzorg I-WL,I-SZ,I-BI 

106 Wet op de kansspelen R-VER 

107 Wet op de lijkbezorging O-BOC,R-OW 

108 Wet op de omzetbelasting 1968 O-FIN 

109 Wet op de ondernemingsraden O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

110 Wet op de rechtsbijstand O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 



326 

 

111 Wet op het BTW-compensatiefonds O-FIN 

112 Wet op het primair onderwijs I-WL,I-SZ,I-BI 

113 Wet op het voortgezet onderwijs I-WL,I-SZ,I-BI 

116 Wet openbaarheid van bestuur  O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

117 Wet openbare manifestaties O-BOC 

118 Wet Passend Onderwijs I-WL,I-SZ,I-BI 

119 Wet publieke gezondheid I-WL,I-SZ,I-BI 

120 Wet ruimtelijke ordening O-BOC,R-RE,R-VER,R-OW 

121 Wet sociale werkvoorziening I-WL,I-SZ,I-BI 

122 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen I-WL,I-BI 

123 Wet tegemoetkoming schade bij rampen O-BOC,R-VER,R-OW 

124 Wet tijdelijk huisverbod O-BOC 

125 Wet veiligheidsregio's O-BOC,R-VER,R-OW 

126 Wet vervoer gevaarlijke stoffen O-BOC,R-VER 

127 Wet voorkeursrecht gemeenten R-RE,R-VER,R-BR 

128 Wet waardering onroerende zaken O-FIN 

129 Winkeltijdenwet O-BOC,R-VER 

130 Woningwet O-BOC,R-VER 

131 Zondagswet O-BOC,R-VER 

 
 Beleidsregels en Verordeningen Boxmeer Afdeling(en) 

1 Algemene Verordening Ondergrondse 

Infrastructuren 

R-OW 

2 Aanpassingsbesluit Groenstrokenprijs    R-BR 

3 Aanstellingsbesluit medewerkers Invoned 2016    O-FIN 

4 Aanwijzen toezichthouder PW, Bbz 2004, IOAW, 

IOAZ en WMO en aanwijzing toezichthouder 

Wet BRP (wet basisregistratie personen).    

I-WL,I-SZ,I-BI 

5 Aanwijzen toezichthouders Participatiewet, Bbz 

2004, IOAW en IOAZ    

I-WL,I-SZ,I-BI 

6 Aanwijzing externe toezichthouders en BRP 

controleurs    

I-BZ 

7 Aanwijzing toezichthouder    O-BOC 

8 Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie 

Personen    

I-BZ 

9 Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar    O-FIN 

10 Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten    O-BOC,R-VER 

11 Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar    O-FIN 

12 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW 

en IOAZ 2017    

I-WL,I-SZ,I-BI 

13 Afvalstoffenverordening Land van Cuijk en 

Boekel 2017    

R-OW 

14 Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang    O-BOC,I-WL,I-SZ,I-BI 

15 Algemene plaatselijke verordening Boxmeer 2018    O-BOC,R-VER,R-OW,R-BR 

16 Arbeidsvoorwaarden griffie gemeente Boxmeer    O-PO 

17 Archiefverordening    O-ID 

18 Beeldkwaliteitplan Centrum Boxmeer    R-RE 
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19 Beheersverordening gemeentelijke 

begraafplaatsen Boxmeer 2017    

R-OW 

20 Beleid borden binnen openbaar domein gemeente 

Boxmeer 2014    

R-OW 

21 Beleid inzake verhuur en verkoop van groen- en 

reststroken    

R-BR 

22 Beleidskader 2005 Ouderenbeleid Gemeente 

Boxmeer    

I-WL,I-SZ,I-BI 

23 Beleidskader instandhouding 

binnensportaccommodatie    

I-WL,I-SZ,I-BI 

24 Beleidskader instandhouding 

buitensportaccommodaties    

I-WL,I-SZ,I-BI 

25 Beleidskader instandhouding sociaal-culturele 

voorzieningen    

I-WL,I-SZ,I-BI 

26 Beleidsnota 'Harmonisatie minimabeleid 

gemeente Boxmeer en gemeente Sint Anthonis 

2015'    

I-WL,I-SZ,I-BI 

27 Beleidsnotitie Volkshuisvesting    R-RE,R-VER 

28 Beleidsnotitie voorwaarden plaatsing 

kerstverlichting/sfeerverlichting gemeente 

Boxmeer    

R-OW 

29 Beleidsplan 'Transformatie AWBZ naar Wmo 

Brabant Noordoost-oost' (deel 1 en 2)    

I-WL,I-SZ,I-BI 

30 Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-

2020 Gemeente Boxmeer    

I-WL,I-SZ,I-BI 

31 Beleidsregel bestuurlijke boete BRP Boxmeer 

2017    

I-BZ 

32 Beleidsregel maximaal aantal Kofferbakverkopen 

en rommelmarkten    

R-VER 

33 Beleidsregels Bijzondere bijstand en 

Minimabeleid - Algemene bepalingen 2016    

I-WL,I-SZ,I-BI 

34 Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 

2016-2020 Gemeente Boxmeer    

I-WL,I-SZ,I-BI 

35 Beleidsregels Kostendelersnorm 2015  I-WL,I-SZ,I-BI 

36 Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet 

2016    

I-WL,I-SZ,I-BI 

37 Beleidsregels Parkeren Boxmeer 2015    O-BOC,R-RE,R-VER,R-OW,I-SZ 

38 Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016    I-WL,I-SZ,I-BI 

39 Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij 

sociaal medische indicatie 2016    

I-WL,I-SZ,I-BI 

40 Beleidsregels Terug- en invordering 2015.1 I-WL,I-SZ,I-BI 

41 Beleidsregels Wet BIBOB gemeente Boxmeer    O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

42 Beleidsregels Wet taaleis 2016    I-WL,I-SZ,I-BI 

43 Beleidsregels Zoektermijn 27+ 2015.1    Beleidsregels zijn ingetrokken (..) 

44 Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen 

gemeente Boxmeer    

R-VER,R-OW 

45 Beleidsregels aanvullende uitkering 

kinderopvangkosten voor ouders met een re-

intergratietraject - gemeente Boxmeer 2013    

I-WL,I-SZ,I-BI 

46 Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, 

IOAW en IOAZ 2017    

I-WL,I-SZ,I-BI 

47 Beleidsregels inzake het aanwijzen van R-OW 
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inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud 

papier en oud ijzer    

48 Beleidsregels jeudhulp gemeente Boxmeer 2017    I-WL,I-SZ,I-BI 

49 Beleidsregels kappen waardevolle bomen    R-VER,R-OW 

50 Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016    I-WL,I-SZ,I-BI 

51 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente 

Boxmeer 2017    

I-WL,I-SZ,I-BI 

52 Beleidsregels uitgifte gemeentelijke bouwkavels 

voor natuurlijke personen door de gemeente    

R-BR 

53 Beleidsregels verhaal van bijstand 2015    I-WL,I-SZ,I-BI  

54 Beleidsregels voor incidentele subsidies voor 

activiteiten op het gebied van kunst & cultuur    

I-WL,I-BI 

55 Beleidsvisie externe veiligheid gemeenten Land 

van Cuijk 2012-2015    

R-RE,R-VER  

56 Besluit Informatiebeheer gemeente Boxmeer    O-ID 

57 Besluit Wet hergebruik van overheidsinformatie    O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

58 Besluit aanwijzing toezichthouders ODBN    O-BOC,R-VER 

59 Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer 

en uitzondering    

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

60 Besluit tot vaststelling economische activiteiten in 

het kader van het algemeen belang    

R-RE,I-WL 

61 Bosbeleids- en beheerplan 2014-2024    R-OW 

62 Bouwverordening gemeente Boxmeer 2012    R-VER 

63 Brandbeveiligingsverordening 2012    R-VER 

64 CAR/UWO Boxmeer en Sint Anthonis    O-PO 

65 Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen 

gemeente Boxmeer    

R-RE,R-VER 

66 Centrum Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015    I-WL,I-SZ,I-BI 

67 Centrum Wmo Brabant Noordoost-Oost 2017    I-WL,I-SZ,I-BI 

68 Compensatie Peuterspeelzaalwerk    I-WL,I-SZ,I-BI (vervallen/ingetrokken door 

vaststelling regeling 2015?) 

69 Compensatie Peuterspeelzaalwerk 2015    I-WL,I-SZ,I-BI 

70 Controleverordening gemeente Boxmeer    O-FIN 

71 Damoclesbeleid    O-BOC,R-VER 

72 De eerste wijziging van de Tarieventabel 

behorende bij de "Legesverordening Boxmeer 

2018" 

O-FIN 

73 Delegatiebesluit werkgeverschap raad    Griffie 

74 Delegatieverordening 2010 gemeente Boxmeer    R-RE,R-BR 

75 Destructieverordening Boxmeer 1999    R-OW 

76 Erfgoedverordening Boxmeer 2016    O-BOC,R-RE,R-VER 

77 Exploitatieverordening gemeente Boxmeer 2005    Vervallen doordat de wettelijke grondslag 

(WRO) is ingetrokken (zie mail Rob) 

78 Financiële Verordening gemeente Boxmeer 2017    O-FIN 

78 GVVP Boxmeer    R-OW 

79 Gedragscode Flora en Faunawet bestendig beheer 

en onderhoud groenvoorziening    

R-OW 

80 Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers    O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 
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81 Gedragscode voor publicatie van 

persoonsgegevens in het Raadsinformatiesysteem 

Gemeente Boxmeer 2018    

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

82 Geluidnota gebiedsgericht geluidbeleid R-RE,R-VER 

83 Gemeenschappelijke  Regeling Brabants 

Historisch Informatie Centrum    

O-ID 

84 Geurgebiedsvisie en Geurverordening Boxmeer 

2015    

R-RE,R-VER 

85 Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020    I-WL,I-SZ,I-BI 

86 Gladheidbestrijding 2014-2019 Boxmeer    R-OW 

87 Handhavingsbeleid 2014-2018 1e aanpassing voor 

2017    

O-BOC,R-VER 

88 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW 

en IOAZ 2015    

I-WL,I-SZ,I-BI 

89 Horeca in het buitengebied    O-BOC,R-RE,R-VER 

90 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten 

Boxmeer en Sint Anthonis    

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

91 Inspraakverordening gemeente Boxmeer 2009    O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

92 Instructie griffier    Griffie 

93 Integratienota gemeente Boxmeer    I-WL,I-SZ,I-BI 

94 Jaarverslag Bezwarencommissie Boxmeer en Sint 

Anthonis 2012-2013    

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

95 Kadernota 2017 Gemeenschappelijke  KCV regio 

Brabant Noordoost    

I-WL,I-SZ,I-BI 

96 Kadernota 2017 Werkvoorzieningschap 

Noordoost-Brabant    

I-WL,I-SZ,I-BI 

97 Klachtenverordening gemeente Boxmeer 2008    O-BOC 

98 Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke 

belastingen Boxmeer 2007    

O-FIN 

99 Legesverordening Boxmeer 2018    O-FIN 

100 Leidraad Invordering Boxmeer 2017    O-FIN 

101 Lokale regelingen Boxmeer en Sint Anthonis    Dit is een verzamelbestand met een groot 

aantal regelingen die voor de gemeente 

Boxmeer zijn vastgesteld. Hieronder valt 

onder meer het agressieprotocol en een 

groot aantal regelingen met name op het 

gebied van personeelszaken. 

102 Mandaat- en machtigingsregister gemeenteraad 

Boxmeer 2015    

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

103 Mandaat-, machtiging- en volmachtregeling 

gemeente Boxmeer 2017    

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

104 Mandaat-, machtigings- en volmachtregister 

Boxmeer 2017    

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

105 Mandaatbesluit BRZO Participanten 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant    

R-VER 

106 Mandaatbesluit Wet hergebruik van 

overheidsinformatie    

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

107 Mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2013-2016    I-WL,I-SZ,I-BI  

108 Milieu-uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-

2015    

Materieel uitgewerkt (zie mail Rob). Hoeft 

waarschijnlijk niet te worden ingetrokken. 

109 Milieubeleidsplan 2010-2013    Materieel uitgewerkt (zie mail Rob). Hoeft 
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waarschijnlijk niet te worden ingetrokken. 

110 Milieujaarverslag 2014 gemeente Boxmeer    Verwijderen of niet? 

111 Nadere regels jeugdhulp gemeente Boxmeer 2017    I-WL,I-SZ,I-BI 

112 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Boxmeer 2017    

I-WL,I-SZ,I-BI 

113 Nota Parkeernormen Boxmeer 2015    R-RE,R-VER,R-OW 

114 Nota bodembeleid regio Noordoost-Brabant    O-BOC,R-RE,R-VER 

115 Nota evenementen gemeente Boxmeer 2018    O-BOC,R-RE,R-VER 

116 Notitie Bermmonumenten    R-OW 

117 Organisatieverordening gemeente Boxmeer    O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

118 Parkeerplan gemeente Boxmeer 2014    R-RE,R-VER,R-OW 

119 Parkeerverordening Boxmeer 2015    O-BOC,R-RE,R-VER,R-OW 

120 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 

Gemeente Boxmeer 2014-2017    

O-BOC,R-VER 

121 Procedureverordening voor advisering 

tegemoetkoming in planschade    

R-RE,R-VER 

122 Protocol Huisbezoek 2015    I-WL,I-SZ,I-BI 

123 Re-integratieverordening Participatiewet 2017    I-WL,I-SZ,I-BI 

124 Compensatie Zorgkosten 2017    I-WL,I-SZ,I-BI 

125 Maatschappelijke Participatie 2015    I-WL,I-SZ,I-BI 

126 Beheer en toezicht basisregistratie personen 

gemeente Boxmeer    

I-BZ 

127 Regeling briefadres gemeente Boxmeer 2016    I-BZ 

128 Gegevensverstrekking basisregistratie personen 

Boxmeer 2014    

I-BZ 

129 Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente 

Boxmeer 2016    

R-RE,R-VER 

130 Regionaal Convenant duurzaam (ver)bouwen 

2013-2016    

O-BOC,R-RE,R-VER 

131 Regionaal toezicht in de Wmo (BNO-O)    I-WL,I-SZ,I-BI 

132 Reglement Burgerlijke stand van de gemeente 

Boxmeer    

I-BZ 

133 Reglement automatische incasso Boxmeer 2014    O-FIN 

134 Reglement presidium    Griffie 

135 Reglement seniorenconvent    Griffie 

136 Reglement van orde 2014    Griffie 

137 Subsidieverordening gemeente Boxmeer    O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

138 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 

Boxmeer 2016    

R-VER 

139 Treasurystatuut gemeente Boxmeer 2015    O-FIN 

140 Uitsluiting digitale wob-verzoeken en via de fax    O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

141 Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 

Boxmeer 2010    

O-FIN 

142 Uitvoeringsregels Afvalstoffenverordening Land 

van Cuijk en Boekel 2017    

R-OW 

143 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 

2015-2019    

R-OW 
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144 Verkeersveiligheidsplan Boxmeer evaluatie en 

actualisatie 2016    

R-RE,R-VER,R-OW 

145 Verordening Burgerparticipatie 2015 + toelichting    I-WL,I-SZ,I-BI 

146 Verordening Jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015    I-WL,I-SZ,I-BI 

147 Verordening Rekenkamercommissie Land van 

Cuijk 2014    

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR, Griffie 

148 Verordening Starterslening gemeente Boxmeer 

2015    

R-RE, R-VER 

149 Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 

+ toelichting    

I-WL,I-SZ,I-BI 

150 Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in 

jongeren    

Verordening is ingetrokken (zie mail Anne) 

151 Verordening ambtelijk horen 2015    O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

152 Verordening baatbelasting buitengebied 

Vierlingsbeek 1997    

O-FIN 

153 Verordening baatbelasting riolering Helderse 

Duinen Vierlingsbeek 1997    

O-FIN 

154 Verordening baatbelasting riolering buitengebied 

Beugen fase I    

O-FIN 

155 Verordening baatbelasting riolering groene 

hoofdstructuur Vierlingsbeek 1997    

O-FIN 

156 Verordening behandeling bezwaarschriften 

gemeente Boxmeer 2013    

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

157 Verordening binnentreden ter uitvoering van 

noodverordeningen    

O-BOC 

158 Verordening forensenbelasting Boxmeer 2018    O-FIN 

159 Verordening fractieondersteuning gemeente 

Boxmeer 2014    

Griffie 

160 Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Boxmeer 2014    

I-BZ 

161 Verordening gemeentelijke onderscheidingen 

gemeente Boxmeer 2017    

O-BOC 

162 Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 + 

toelichting    

I-WL,I-SZ,I-BI 

163 Verordening individuele studietoeslag 2015 + 

toelichting    

I-WL,I-SZ,I-BI 

164 Verordening kwaliteit vergunningverlening, 

toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente 

Boxmeer 2016    

O-BOC,R-VER 

165 Verordening leerlingenvervoer Boxmeer    I-WL,I-SZ,I-BI 

166 Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017    R-OW 

167 Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Boxmeer 2018    

I-WL,I-SZ,I-BI 

168 Verordening materiële financiële gelijkstelling 

onderwijs gemeente Boxmeer 2015    

I-WL,I-SZ,I-BI 

169 Verordening monumentencommissie 2016    R-VER 

170 Verordening naamgeving en nummering 

gemeente Boxmeer 2008    

R-BR 

171 Verordening onroerendezaakbelastingen Boxmeer 

2018    

O-FIN 

172 Verordening op de heffing en invordering van de 

baatbelasting centrum-Boxmeer 1993 

O-FIN 
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173 Verordening op de raadscommissie 2014    Griffie 

174 Verordening op de raadscommissie die de 

aanbeveling tot herbenoeming van de 

burgemeester voorbereidt    

Giffie 

175 Verordening op de warenmarkt Boxmeer 2016    R-VER 

176 Verordening op het burgerinitiatief gemeente 

Boxmeer 2009    

O-ID,O-FIN,O-BOC,O-PO,I-WL,I-SZ,I-

BZ,I-BI,R-RE,R-VER,R-OW,R-BR 

177 Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden Boxmeer 2014    

Griffie 

178 Verordening rechtspositie wethouders Boxmeer 

2014    

O-PO 

179 Verordening rechtsposititie raads- en 

commissieleden 2011    

Griffie 

180 Verordening reclamebelasting centrum Boxmeer 

2018    

O-FIN 

181 Verordening reinigingsheffingen Boxmeer 2018    O-FIN 

182 Verordening reïntegratie niet-uitkerings-

gerechtigde werkzoekenden en personen met een 

Anw-uitkering gemeente Boxmeer 2002    

verordening is ingetrokken (zie mail Anne) 

183 Verordening rioolheffingen Boxmeer 2018    O-FIN 

184 Verordening toeristenbelasting Boxmeer 2018    O-FIN 

185 Verordening tot intrekking van de Verordening 

verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015    

Is sowieso natuurlijk een rare verordening. 

Bovendien is het een verordening van de 

gemeente Sint Anthonis en kan deze dus 

van de CVDR worden verwijderd. 

186 Verordening verlening van inzamelvergoedingen 

aan non-profitinzamelaar van oud papier 2012    

R-OW 

187 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Boxmeer 2015    

I-WL,I-SZ,I-BI 

188 Verordening werkgeverscommissie gemeente 

Boxmeer    

Griffie 

189 Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer 

2013 1e wijziging    

O-BOC,R-VER 

190 Verordening woninggebonden subsidies 2002 

voor het Regionaal Milieubedrijf Brabant-

Noordoost    

De wettelijke basis (Wet woninggebonden 

subsidies) waarop de verordening is 

gebaseerd, is komen te vervallen. De 

verordening is van rechtswege komen te 

vervallen (geen raadsbesluit nodig).  

191 Waterplan-projectenboek 2014-2016    R-RE,R-OW 

192 Wegsleepverordening gemeente Boxmeer    O-BOC,R-OW 

193 Welstandsnota 2014    O-BOC,R-RE,R-VER 

194 Handhavinguitvoeringsprogramma    O-BOC 

195 Organisatiebesluit brandweerzorg en 

rampenbestrijding Boxmeer 2006    

O-BOC 

196 Verordening ambtelijke bijstand    Griffie 

197 Verzamelbesluit tot wijziging van de 

belastingverordeningen  

O-FIN 
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Een ontwerp voor de vierde macht 
 

 
 

Het fundament van de Nederlandse grondwet is de Trias Politica van 

Montesquieu. Deze leer kent drie machten: de wetgevende, uitvoerende en 

rechterlijke macht. In zijn inauguratie in 1969 sprak Crince le Roy, voor de 

eerste maal van ‘de Vierde Macht’. Daarmee doelde hij op de steeds verder 

ontwikkelende macht van de ambtenaren. Met het groter worden van de 

ambtelijke macht, verdwijnt steeds meer de politieke controle op de 

ambtelijke macht. Deze ontwikkeling wordt door velen als ongewenst 

beschouwd. Vanaf de jaren 80 is getracht met behulp van de theorieën van 

het New Public Management, de ambtelijke macht ‘in te dammen’. Deze 

studie start met het onderkennen van de vierde macht en het gegeven dat 

deze als een extra macht naast de drie andere machten bestaat. Het onder 

politieke controle brengen van de ambtelijke macht is het doel van deze 

studie. Dit wordt allereerst gedaan door de theorieën van het New Public 

Management te falsificeren. Deze falsificatie leidt tot twee problemen:  

1. het ontbreekt aan een alternatieve theorie;  

2. het ontbreekt aan een goed ingebed prescriptief (juridisch) kader voor 

de ambtelijke macht. 

Ten behoeve van de theorieontwikkeling is gebruik gemaakt van de 

speltheorie, waarvan de filosofische basis gelegen is in het sociaal 

determinisme. Met de theorie blijkt het mogelijk te zijn om het sociaal 

gedrag van mensen te voorspellen op basis van de fenomenen Dominante 

strategie en Nash-evenwicht. Aan de hand van deze fenomenen zijn de 

ambtelijke gedragingen nader geanalyseerd. Het blijkt dat deze gedragingen 

als Nash-evenwichten kunnen worden beschreven. Op basis van deze 

inzichten is een programma van eisen opgesteld. Vervolgens is een model 

ontworpen om ‘de verkeerde’ Nash-evenwichten ‘om te zetten’ in goede 

Nash-evenwichten. Dit model heeft uiteindelijk geleid naar een voorontwerp 

voor ambtelijke organisaties. Het voorontwerp is vervolgens vervat in een 

juridisch ontwerp voor gemeentelijke organisaties, hetgeen separaat van dit 

proefschrift verkrijgbaar is. 

Tenslotte wordt de wetgevende macht aanbevolen het juridisch ontwerp 

vast te stellen, zodat het juridisch ontwerp een juridisch construct wordt. 
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