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‘Laat burgers 
hun eigen 

oplossingen 
vinden’

HOOGLERAAR PAUL FRISSEN:  
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 P
aul Frissen be-
kijkt de decen-
tralisaties anno 
2016 nog steeds 
met kritische blik. 
Den Haag presen-
teerde de transi-
ties in het sociaal 

domein als het op afstand zetten 
en loslaten van beleid, ten faveure 
van lokaal bestuur en maatschap-
pelijk middenveld. Maar dat is in het 
geheel niet wat er is gebeurd, betoogt 
de decaan en bestuursvoorzitter van 
de Nederlandse School voor Open-
baar Bestuur (NSOB) en hoogleraar 
Bestuurskunde (Tilburg University). 
“Den Haag is volop en zeer intensief 
betrokken, al is het maar omdat alles 
wordt gemonitored. De kritische blik 
van samenleving en media jagen dat 
nog eens aan. Eventuele verschillen 
tussen gemeenten worden breed 
uitgemeten, hetgeen weer leidt tot 
Kamervragen. Ik moet nog zien 
welke minister dan zegt dat het een 
zaak is van de gemeenten en niet van 
het Rijk.” 
Frissen haalt het recente nieuws 
aan dat gemeenten 310 miljoen euro 
overhouden op het Wmo-budget. 
“Het zou me niet verbazen als dit 
soort berichten op den duur leidt tot 
re-centralisatie-acties.”

Tijdens het Divosa Voorjaarscongres 2015 in Groningen 
hield hoogleraar Bestuurskunde Paul Frissen een kritisch 
betoog over de decentralisaties. Hoe staat het er nu voor? 
Frissen pleit ervoor de blik van overheden af te wenden en 
solidariteit aan burgers zelf over te laten. ‘De gemeente is 
niet in staat om maatwerk te leveren.’
TEKST: PETER VAN EEKERT, BEELD: HOLLANDSE HOOGTE
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“De decentralisaties worden verkocht 
als terugtredende overheid, maar in 
feite krijgen we méér in plaats van 
minder overheid. Dat heeft alles te 
maken met wat ik bestuurscentrisme 
noem: de bij de overheid ingebak-
ken denkwijze dat als de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid verandert, 
ook de inhoud van het beleid en de 
uitvoering daarvan moeten veran-
deren. Terwijl die daar in wezen 
los van staan. Een professioneel 
juiste uitvoering van de jeugdzorg 
verandert niet omdat de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid elders komt te 
liggen.”
Frissen gaat nog een forse stap 
verder in zijn analyse. “De decen-
tralisaties zijn niet bedoeld om de 
professionals meer ruimte te geven. 
De professionele ruimte wordt 
onmiskenbaar kleiner. Het beleid is 
namelijk gericht op het terugdringen 
van de aanbodgerichte zorg door spe-
cialisten. In plaats daarvan komen 
vormen van basiszorg, bijvoorbeeld 
via de wijkteams. Het spijt mij wel, 
maar ik kan die beweging met de 
beste wil van de wereld niet als pro-
fessionalisering zien.”  
Bij de sociale dienst heeft zich deze 
ontwikkeling naar de-professiona-
lisering al enkele decennia geleden 
voorgedaan, aldus Frissen. “De oude 

bijstandsmaatschappelijk werker was 
een hbo-opgeleide functionaris die 
samen met de cliënt naar oplos-
singen zocht. Die is toen vervangen 
door een klantmanager met een 
mbo-opleiding die systeem- en ICT-
gedreven werkprocessen uitvoert. 
Daar hoeft niets op tegen te zijn, 
maar noem het geen professionali-
sering.”

NIET LIEF
Terug naar de overgehouden Wmo-
miljoenen: “Daar is op zichzelf 
niets mis mee. De lokale overheden 
maken de afweging waaraan ze 
hun budget besteden. Dat is het 
bestuurlijk perspectief. Maar vanuit 
maatschappelijk oogpunt zet ik 
wel vraagtekens. Want er vindt een 
dubbele bezuiniging plaats: eerst 
die van het Rijk – en die was al fors 
– en nu die van gemeenten. Dat 
gaat onvermijdelijk ten koste van 
het voorzieningenniveau en van de 
uitvoeringsorganisaties die via die af-
schuwelijke aanbestedingen worden 
uitgeknepen.”  
Frissen is erg benieuwd welke acties 
burgers en cliëntenorganisaties gaan 
ondernemen. Stappen zij massaal 
naar de rechter, individueel of collec-
tief? Hij verwacht van wel. Ander-
zijds heeft hij begrip voor de positie 
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van gemeenten. “De overheid is er 
nu eenmaal niet om lief te doen. Ze 
voegt vaak leed toe waar mensen het 
toch al moeilijk hebben.”  

MINDER BEMOEIENIS
De bespiegelingen van Frissen zijn 
niet vrolijk. Toch merkt hij ook posi-
tieve ontwikkelingen op, met name 
het opkomen van steeds meer bur-
gerinitiatieven op allerlei terreinen. 
Hij ziet daarin een parallel met hoe 
de solidariteit vroeger was georgani-
seerd, namelijk via maatschappelijke 
organisaties en bewegingen – en niet 
door de staat. Om die initiatieven 
een kans te geven, is het nodig dat 
maatschappelijke organisaties zoals 
vakbonden daarmee verbinding 
zoeken, zegt hij. Zij moeten hun blik 
afwenden van de overheid en die 
richten op burgers. 
Kunnen gemeenten die omslag ook 

maken? Zijn zij in staat om echt naar 
burgers te luisteren en maatwerk-
oplossingen te vinden? “Nee! Zolang 
het credo van juridische gelijkheid 
geldt, is het zo goed als onmogelijk 
voor de overheid – ook voor gemeen-
ten – om maatwerk te leveren. De 
participatiesamenleving kan alleen 
slagen als we verschil en ongelijk-
heid aanvaarden.”
Hij vervolgt: “De gedachte dat 
wie financiert ook alles bepaalt is 
enorm dominant geworden. Om 
het gewenste maatwerk te kunnen 
leveren moet je als overheid juist 
loslaten, het laten gebeuren, burgers 
hun eigen oplossingen laten vinden. 
Binnen een kader van wet- en regel-
geving uiteraard. Maar zonder je met 
elk detail te bemoeien.”
Meer loslaten en minder plannen 
of controleren is niet onmogelijk, 
zegt Frissen, maar het vereist wel 

Transparantie: last of deugd?
In zijn boek ‘Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de 
transparantie’ (Boom, 2016) levert Paul Frissen fundamen-
tele kritiek op het streven naar transparantie. “De overheid 
verzamelt enorme hoeveelheden gegevens van haar burgers. 
Die worden opgeslagen en onderling gedeeld, zie de wijkteams 
en de keukentafelgesprekken. Dat gaat vaak op een nogal on-
gecontroleerde manier. Wat dat betreft heb ik meer vertrouwen 
in de werkwijze van geheime diensten; daar staat tenminste 
zwaar toezicht op.”  
Natuurlijk, het verzamelen van informatie gebeurt met de 
beste bedoelingen, weet Frissen, maar geeft ook ruimte aan 
kwade bedoelingen. “Wie zegt me dat toekomstige regeringen 
goede intenties hebben? We zien overal in Europa populisme 
opkomen. Dat baart me zorgen, zeker in combinatie met de 
hang naar big data. Daarom is het absoluut nodig dat het recht 
op privacy van burgers beter wordt geregeld. Zij hebben recht 
op geheimen die juridisch beter moeten worden beschermd.”
 
COLLEGE
De vraag of transparantie een deugd of een last is van de 
participatiesamenleving bespreekt Frissen ook op 8 juni, in het 
kader van de VU Divosa Collegereeks. Zijn voordracht wordt 
gevolgd door een co-referaat van professor Sander Klous.  
U kunt zich voor dit avondcollege in Utrecht aanmelden via: 
www.divosa.nl/bijeenkomsten.

‘ Ik heb meer vertrouwen 
in de werkwijze van de 
geheime dienst dan in 
die van de overheid’


