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Empathisch bestuur als politiek statement

Hans Bosselaar*

Een deel van de politieke zomer van 2018 stond in het teken van het ‘persoonlijk
drama’ van Howick en Lili. De Armeense kinderen wier lot in handen lag van
staatssecretaris Harbers van Justitie. De staatssecretaris besloot op het allerlaat‐
ste moment zijn discretionaire ruimte te gebruiken om de kinderen een toekomst
in ons land te bezorgen. In dit soort zaken zijn het voornamelijk humanitaire
overwegingen die het lot van de betrokkenen bepalen, zo ook bij deze kinderen.
Aan dit voorval moest ik denken bij het lezen van het boek van Arjan Vliegenthart
waarin hij terugkijkt op vier jaar SP-wethouderschap in Amsterdam. Vliegenthart
presenteert zich als een humane, empathische wethouder die zich bij voorkeur
verbindt met de Amsterdammers die het niet makkelijk hebben. Tijdens zijn
ambtsperiode doet hij er veel aan om medewerkers van de sociale dienst te bewe‐
gen vriendelijker te zijn tegenover hun cliënten en voor hen meer gebruik te
maken van hun wettelijke beleidsvrijheid. Het sluit aan bij het pleidooi van oud-
vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner, die meent dat professio‐
nals in het sociale domein zich niet langer moeten richten op de strikte uitvoering
van de algemene regels, maar juist op de afwijking ervan. Oftewel: het structureel
benutten van de discretionaire ruimte (Donner, 2016).
Dat is dus ook de centrale boodschap van het ietwat onsamenhangende boek van
Vliegenthart, dat in grote delen ofwel politiek pamflettistisch ofwel romantise‐
rend en anekdotisch van aard is. Vliegentharts impliciete betoog is dat in het tijd‐
perk van New Public Management de speelruimte van gemeentelijke professio‐
nals ernstig is ingeperkt door het streven naar meer efficiëntie, rechtmatigheid en
het behalen van de begrotingsdoelen. Sociale rechtvaardigheid oftewel het mee‐
wegen van politieke doelen bij de uitvoering van sociale zekerheid (Tollenaar,
2016) is zo langzamerhand nauwelijks nog een kwestie bij sociale diensten, in
ieder geval niet in Amsterdam (en Rotterdam!). Daar wil Vliegenthart verandering
in brengen.
Vanaf dit punt verschuift de nadruk in deze boekbespreking van het daadwerke‐
lijk geschreven woord naar de intentie die Vliegenthart als wethouder zonder
meer heeft gehad. Hij vertelt dat hij veel gesprekken heeft gevoerd met medewer‐
kers en met cliënten om de beoogde verandering te realiseren. Hoe dat precies in
zijn werk ging, welke strategie hij heeft gehanteerd en wat na vier jaar de resulta‐
ten hiervan waren, blijft in het boek helaas volledig onderbelicht. En dat is jam‐
mer. Mogelijk hadden we veel kunnen leren van de structurele aanpak van de wet‐
houder.
Vliegenthart heeft een grote cultuurverandering voor ogen, maar hij onderschat
bewust of onbewust het bijbehorende veranderingsproces. Hij is, in ieder geval in
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zijn boek, vooral politicus en wordt nooit echt een bestuurder. Organisatieweten‐
schappers (Achbab, 2014; Veenswijk, 2006) laten zien dat het narratief van orga‐
nisaties bestaat uit een web van verhalen die gezamenlijk de organisatiepraktijk
bepalen. Het organisatieverhaal is constant in beweging. Het kan zeker van rich‐
ting veranderen, maar dat vraagt veel inzicht in de actuele narratieven, macht van
de deelnemer om het narratief te beïnvloeden, en tijd en middelen om de veran‐
dering te realiseren. Vliegenthart biedt geen inzicht in zijn analyse en aanpak om
het repressieve narratief te beïnvloeden.

Morele oordeelsvorming

Vliegenthart meent dat de persoonlijke belangen en behoeften van cliënten, naast
de behartiging van het publieke belang, een plek dienen te hebben in de besluit‐
vorming van uitvoeringsprofessionals. Dat betekent dat bij een botsing van deze
belangen de professional een morele afweging moet (kunnen) maken of hij een
uitkering of voorziening zal toekennen of niet (Tollenaar, 2016). Tussen de regels
door is te lezen dat Vliegenthart ver wil gaan in het meewegen van de persoon‐
lijke belangen en behoeften van uitkeringsgerechtigden, zeker als zij al lang in de
problemen zitten. Empathie is voor Vliegenthart een belangrijk onderdeel van
morele oordeelsvorming.
Het pleidooi voor een centrale plaats van het morele oordeel zoals Vliegenthart
impliciet voor ogen heeft, roept vragen op. Ik ga er op twee in:
1 Is empathie een vermogen dat een plek verdient in besluitvorming van uit‐

voeringsprofessionals?
2 Hoe kan (en moet) je de morele oordeelsvorming van de professional institu‐

tionaliseren?

Empathie

Nummer 2 van Beleid en Maatschappij van dit jaar was een themanummer over ‘de
onhoudbare beleidsassumpties van de participatiesamenleving’. In de inleiding
betoogt Willem Trommel (2018) dat de neoliberale agenda van de afgelopen der‐
tig jaar de Nederlandse bevolking heeft verdeeld in winnaars en verliezers. Deze
agenda gebiedt de verliezers niet te veel te helpen om hun verlies te dragen, noch
om zich op termijn weer bij de winnaars te voegen. Ten tijde van de paarse kabi‐
netten ging dat nog redelijk goed, maar inmiddels wordt een zeer hardnekkige
groep verliezers zichtbaar die geen enkele kans lijkt te maken op deelname aan de
hogere divisies van de arbeidsmarkt en de samenleving. Een deel van deze groep
is in de afgelopen jaren geconfronteerd met kortingen op (strenger boete- en
maatregelenregime) of afschaffingen van hun uitkering (Wajong) en de bijbeho‐
rende voorzieningen (Wsw) (Sadiraj e.a. , 2018). Het is vaak hetzelfde deel van de
bevolking dat overigens in de problemen komt, omdat deze mensen steeds min‐
der hun weg kunnen vinden in de complexer wordende samenleving en haar insti‐
tuties (WRR, 2017).
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Als de verliezer het al niet bestuurlijk ingepeperd krijgt dat verliezen geen optie is,
wordt hij ook nog geconfronteerd met een samenleving die weinig barmhartig‐
heid toont tegenover verliezers, zeker als het gaat om mensen die afwijken van de
norm (Klarenbeek, 2018) of die met de nodige (verstandelijke of fysieke) beper‐
kingen te maken hebben. Discriminatie, zeker op de arbeidsmarkt, maakt het
voor velen van hen schier onmogelijk om de weg van de verliezers naar de win‐
naars te bewandelen.
In dit licht is het niet vreemd om, zoals Vliegenthart bepleit, het lot van de verlie‐
zers te doorgronden (‘luisteren’) en mee te wegen als zij een beroep doen op
gemeentelijke regelingen. Of zoals Harry Kunneman (2012) het verwoordt: af te
dalen van de ‘hoge kant’ van het systeem naar de ‘moerassige gebieden van het
menselijk bestaan’.
Net als Trommel (2018) bepleit Vliegenthart het stelsel van sociale zekerheid
meer te benutten om verliezers van het neoliberalisme niet verder achterop te
laten raken. Met de theoretische en empirische onderbouwing is empathie een
vermogen dat gerechtvaardigd benut kan worden als burgers een beroep doen op
een sociale regeling. Dit is temeer het geval omdat de participatiesamenleving
door een structureel solidariteitstekort (Bredewold e.a., 2018) niet die maat‐
schappelijke steun in de rug oplevert en kan opleveren die, volgens de vele
beleidsnotities, al jaren gerealiseerd had moeten zijn.

Professionele morele oordeelsvorming

In zijn analyse van de uitvoeringsproblemen in het sociaal domein wijst Tollenaar
(2016) op de bevinding van Mashaw dat bij het ontwerp van de uitvoering van
regelgeving vaak verschillende modellen van besluitvorming op een hoop worden
gegooid. Zo kan een uitvoerder enerzijds volledig de vrije hand krijgen (‘professio‐
nal treatment’), maar tegelijkertijd aan zo veel bureaucratische regels gebonden
worden dat hij in een onmogelijke spagaat terechtkomt en zijn werk niet naar
behoren kan doen. Dit probleem wordt in het boek niet geadresseerd. De cultuur‐
omslag die Vliegenthart voor ogen heeft, dient plaats te vinden in een organisatie
met een traditioneel bureaucratische, hiërarchische cultuur en waarbij de mede‐
werkers (formeel) en de organisaties niet erg vertrouwd zullen zijn met het syste‐
matisch meewegen van de persoonlijke belangen en behoeften van de cliënt.
Meer vrijheid voor de professional brengt daarnaast ook risico’s met zich. In de
eerste plaats kan er meer verschil ontstaan tussen professionals onderling, afhan‐
kelijk van de snelheid waarmee men de nieuw verworven vrijheid gaat toepassen.
In de tweede plaats neemt het risico toe dat professionals vooral op de professio‐
nele toer gaan en het publieke belang uit het oog verliezen. Het tevreden stellen
van de cliënt komt dan in hun werk centraal te staan (Tollenaar, 2016). In de laat‐
ste plaats dreigt willekeur en het doorklinken van de individuele politieke overtui‐
gingen van de professionals in de besluitvorming.
Vliegenthart vertrouwt in dezen, zo valt te lezen, op het bestaande systeem van
macht en tegenmacht via het meer betrekken van de cliëntenraad en de Bijstands‐
bond bij het werk van de sociale dienst.
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Het lijkt mij niet genoeg om de geschetste risico’s te vermijden.
Habermas volgend zou ik denken dat het beter was geweest als Vliegenthart zijn
empathisch bestuur zou hebben verrijkt met een voortdurende dialoog op
verschillende fronten. In de gezondheidszorg is het ‘moreel beraad’ een belangrijk
middel om de morele oordeelsvorming van professionals te stimuleren, te obser‐
veren en te verrijken. Het moreel beraad is over het algemeen een vorm van inter‐
visie waarin professionals gezamenlijk één of meer kritische casussen uit hun
werkpraktijk bespreken. Het is een bewezen middel om het proces van morele
oordeelsvorming door professionals te ondersteunen.
Vliegenthart had ook een moreel beraad tussen cliënten(vertegenwoordigers) en
professionals kunnen invoeren. Dit zou vele malen krachtiger en duurzamer zijn
geweest dan de uitbreiding van de formele inspraak waar Vliegenthart in zijn
boek op hint (Baur & Abma, 2011; Schillemans, Van de Bovenkamp & Trappen‐
burg, 2016). Een dergelijk beraad zou hij ook zelf heel goed hebben kunnen voe‐
ren met professionals en cliënten. Ook dat zou krachtiger zijn dan de gekozen
aanpak van Vliegenthart, te weten: de wijk in en met mensen praten. Zeker als hij
de uitkomsten van de morele beraden ook zou hebben besproken met de gemeen‐
teraad.

Afsluitend

Het boek van Vliegenthart bevat weinig empirische lessen om zijn politieke
droom van een meer respectvolle en empathische bejegening van uitkeringsge‐
rechtigden dichterbij te brengen.
Wellicht heeft Vliegenthart deze ontwikkeling in Amsterdam ingezet, maar dat
wordt uit het boek niet duidelijk. Dat is jammer, maar niet onoverkomelijk. Hij
heeft de boel mogelijk wakker geschud: niet met zijn boek, maar dan wel met zijn
(onbeschreven) daden, beleid en acties.
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