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Het roer moet radicaal om in politiek-bestuurlijk Nederland. Dat lijkt de breed ge-
deelde stemming in de publieke opinie. Nu moet het echt eens afgelopen zijn met 
neoliberaal beleid. Hoewel er al langer geen aanhangers van deze ideologie meer te 
bekennen zijn, blijkt het moeizaam om de gevolgen van neoliberalisme ongedaan 
te maken in beleid en uitvoering. Daarvoor heeft het zich te diep genesteld in de 
cultuur en instituties van politiek en overheid. Hendrik Noten geeft daarvan nog 
maar eens treffend een impressie.

De vraag is wel in welke richting het roer radicaal om moet. De Algemene Politieke 
Beschouwingen van afgelopen najaar en de Tweede Kamerverkiezingen van dit 
voorjaar leren in welke richting de politiek kijkt: een robuuste overheid en herstel 
van de publieke zaak met zijn collectieve voorzieningen. Er is geen partij te vinden 
die dat niet bepleit heeft. Dat zal mede ingegeven zijn door de coronapandemie, die 
laat zien hoe kwetsbaar de neoliberale kaalslag ons zorgsysteem heeft gemaakt. 
Hoe terecht ook, dit politieke antwoord is te gemakkelijk.

Sommigen geven – gelukkig – nog wat meer taal aan wat er voor het neoliberalisme 
in de plaats moet komen. Een nieuw sociaal contract is nodig volgens CDA-Kamer-
lid Omtzigt. Hoe terecht de strijd van Omtzigt ook is voor herstel van verhoudin-
gen tussen overheid en burger door een beter functionerende rechtsstaat, het vo-
cabulaire van het sociaal contract blijft een voortzetting van de liberale ideologie.1 
Dat is niet alleen ironisch voor een christendemocraat, maar lijkt me ook geen ge-
schikte taal voor wie het roer radicaal wil omgooien.

Ook Hendrik Noten kijkt verder dan een pleidooi voor meer geld voor de collectieve 
sector. Een nieuw kabinet moet met een nieuwe visie op het functioneren van de 
overheid komen. De overheid moet meer zijn dan een marktmeester. Niet de be-
langen van Nederland als bedrijf moeten vooropstaan, maar andere waarden en 
belangen die van niet-economische aard zijn moeten meer prioriteit en gewicht 
krijgen. Het is volgens Noten tijd voor nieuwe waarden: een daadkrachtige over-
heid die zelf expertise in huis heeft, met ruimte voor menselijke maat in beleidsuit-
voering en een bredere definitie van vooruitgang, zodat ook de ‘kleine luyden’ van 
vandaag vooruitgang gaan ervaren.
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Dit zijn substantiële voorzetten voor een overheid en publieke zaak voorbij het 
neoliberalisme, voorbij het regime van efficiëntie, het rationele individu en het 
wantrouwen. Je zou het, met een knipoog wellicht, een ‘neosociale wending’ kun-
nen noemen. Die wending draait hier om nieuwe verbeeldingskracht om op meer 
sociale wijze bestuur, beleid en publieke zaak vorm te geven.2 ‘Neo’, omdat het niet 
gaat om collectivisering of romantisch terugverlangen naar pre-liberale tijden. 
Hiermee geeft Noten de huidige parlementaire discussie over een nieuwe bestuur-
scultuur diepgang.

Toch zijn we er nog niet met een nieuwe set waarden. En dat heeft niet alleen te 
maken met benodigde moed om gevestigde belangen te doorbreken om tot ander 
overheidsoptreden te komen, zoals Noten terecht voorziet. Veel van de problemen 
van een vastlopende overheid hebben ook te maken met geradicaliseerd maakbaar-
heidsdenken. Noten noemt de zelfredzame burger, de zucht naar planning en con-
trole in de corona-aanpak, de tragiek van de toeslagenaffaire. Telkens blijkt daar 
vermeende maakbaarheid in het geding. Kenmerkend voor dat maakbaarheidsden-
ken is dat beleidsmakers, impliciet en wellicht onbewust, interventies plegen van-
uit een mechanistisch wereldbeeld. Samenleving en individu worden dan benaderd 
als objecten van beleid die verondersteld worden als machines te reageren op inter-
venties. Principes van voorspelbaarheid, rationaliteit en objectiviteit staan daarin 
centraal. De tragiek is natuurlijk dat samenleven niet zo werkt. De ironie is boven-
dien dat hiermee aan het licht komt dat neoliberalisme helemaal geen afscheid be-
tekende van maakbaarheidsdenken, maar slechts een voortzetting was in een an-
dere ideologische gedaante.3

Willen we dat de overheid anders gaat functioneren, met meer oog voor de mense-
lijke maat, met meer professionele ruimte voor praktische wijsheid bij uitvoerings-
vraagstukken en vanuit een bredere blik op vooruitgang en welvaart, dan zullen we 
ons anders tot dit maakbaarheidsdenken moeten gaan verhouden. Ons permanen-
te verlangen naar beheersing verhindert met zijn fixatie op voorspelbaarheid, rati-
onaliteit en objectiviteit immers precies de benodigde professionele ruimte voor de 
menselijke maat en een bredere blik op welvaart. Het mechanistische wereldbeeld 
van Nederlandse politici en beleidsmakers zit hier in de weg. Zolang we dat niet 
onderkennen, zal er van een nieuwe bestuurscultuur, van nieuwe waarden en van 
een andere opstelling van de overheid weinig terechtkomen.

Hoe leren politici en beleidsmakers beheersingsdrift te relativeren en voorbij het 
mechanistische wereldbeeld te komen? In beleidsland is de term ‘ambtelijk vak-
manschap’ de laatste jaren populair geworden. Dit beeld heeft geholpen in het 
doordenken van ambtelijk werk als vak.4 Daarbij is de meeste aandacht uitgegaan 
naar het eerste deel van de term, ‘ambtelijk’. In het tweede deel van de term, in 
‘vakmanschap’, ligt echter een goed aanknopingspunt voor het verbeelden van een 
andere interventiestijl. De figuur van de ambachtsman biedt een ‘neosociaal’ sjab-
loon voor overheidshandelen voorbij de maakbaarheid.5 Ik noem, zonder uitput-
tend te zijn, drie belangrijke eigenschappen van ambachtelijk handelen en de bete-
kenis daarvan voor overheidsoptreden.
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Een ambachtsman streeft er ten eerste naar goed werk te leveren en heeft daarbij 
zowel oog voor het eindresultaat als voor de weg daarnaartoe. De kwaliteit van het 
maakproces doet er wezenlijk toe. Dan tellen niet alleen efficiëntie of effectiviteit, 
maar ook schoonheid en menselijke waardigheid. Deze benadering van kwaliteit 
biedt perspectief voor het verlangen naar een breder vooruitgangs- en welvaarts-
begrip waar Noten voor pleit. Het stimuleert bovendien om principes van rechts-
statelijkheid niet als hinderlijk ten opzichte van snelheid en efficiëntie te zien, 
maar als uiting van respect voor het proces. In ambachtelijk perspectief is verant-
woording in het parlement vervolgens geen kwestie van controle of afrekenen, 
maar een zaak van gezamenlijk leren om tot nog beter beleid te komen.6

Een ambachtsman is zich ten tweede bewust van de impact die zijn gereedschap 
kan hebben en is daarom alert op het gevaar van geweld. Dat stimuleert voorzich-
tig handelen vanuit het principe van ‘minimale kracht’, steeds lettend op de schade 
die zijn handelen onbedoeld kan aanrichten. Dat is wezenlijk voor het verlangen 
naar herstel van vertrouwen tussen overheid en burgers. Toegepast op beleid en 
uitvoering zou steeds de vraag moeten zijn hoe grof ‘de hamer’ is waarmee geïnter-
venieerd wordt, om een van de metaforen van Hugo de Jonge maar aan te halen. 
Categorisering van grote groepen burgers als potentiële fraudeurs voelt als zo’n 
veel te grove hamer om een verwaarloosbaar aantal werkelijke fraudeurs te bestrij-
den.

Ten derde is kenmerkend voor een ambachtsman dat hij graag werkt met uniek 
materiaal en die uniciteit tot zijn recht wil laten komen. Daarbij werkt hij op basis 
van handvaardigheid en ervaringskennis, terwijl hij tegelijkertijd beseft dat perfec-
tie niet bestaat en ambiguïteit niet altijd te vermijden valt. Er zijn immers altijd 
noesten die een houtbewerker niet weg krijgt, maar waar hij omheen moet werken. 
Dit geldt ook voor een ambtelijke ambachtsman die bezig is om sociaal beleid uit te 
voeren. Een ambachtelijk werkende uitvoerder beseft dat iedere casus of opdracht 
uniek is en weerbarstige elementen kent die niet binnen de regels passen en perfect 
glad te strijken zijn. Ambachtelijke beleidsmakers geven op hun beurt ruimte aan 
ambachtelijke uitvoerders om die uniciteit van mensen en situaties recht te doen. 
Ambachtelijkheid is zo een voorwaarde of concretisering van de praktisch wijze 
professional waar Sophie Albers voor pleit.

Dit lijkt mij voorwaar een fraai setje uitgangspunten voor een interventiestijl voor-
bij de maakbaarheid. Daarmee wordt werk gemaakt van de omslag in overheids-
handelen die de publieke opinie momenteel eist. Ambachtelijk werk geeft zo, sa-
mengevat, een impuls voor een professioneel ethos dat impact heeft op het niveau 
van het alledaagse handelen.7 Dat is een aanvulling op pleidooien voor herstel van 
de rechtsstaat zoals Omtzigt en Tjeenk Willink houden, dat zich meer op macroni-
veau van het overheidsbestel als geheel richt. Als de gezamenlijke zoektocht naar 
heroriëntatie op de publieke zaak deze diepgang krijgt, dan gaat het roer echt radi-
caal om. Dan zou er zelfs nog wat terecht kunnen komen van de bezinning op een 
nieuwe bestuurscultuur.
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