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Tracy	Metz , oorspronkelijk uit Californië afkomstig,  

is journalist bij NRC Handelsblad en internationaal  

correspondent voor het Amerikaanse tijdschrift Architectural 

Record. Zij is ook auteur van een aantal boeken, waaronder 

PRET! Leisure en Landschap. 

Zij is tevens gastonderzoeker aan het Ruimtelijk Planbureau 

en gedurende het academische jaar ‘06-07’ Loeb Fellow aan 

de Graduate School of Design van Harvard.

Nederlandse	School	voor	Openbaar	Bestuur	

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verzorgt sinds 

1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 

de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot de 

oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  

Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  

de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  

de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en  

de Universiteit van Tilburg in de NSOB. Vanaf haar aanvang streeft de 

NSOB ernaar om met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor 

het topsegment van het management in openbaar bestuur en publieke 

sector bij te dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. 

De opleidingen van de NSOB onderscheiden zich door geavanceerde 

didactische concepten, een excellent docentenkorps van top-

wetenschappers en vooraanstaande professionals uit de praktijk en 

intensieve en kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden 

een mix van cognitieve verdieping, theoretische en professionele 

reflectie, oefening in professionele en persoonlijke competenties, 

toepassing van kennis en inzichten in complexe advies- en onderzoeks-

opdrachten. De opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen 

op en dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 

De NSOB is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut 

voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil 

de NSOB bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar 

bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische vragen 

over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende verhoudingen 

tussen private, publieke en politieke domeinen en over de vormgeving 

en instrumentering van veranderingen in die domeinen. 

De NSOB werkt aan vragen die worden aangereikt door opdrachtgevers 

uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook aan vragen die 

voortkomen uit autonome wetenschappelijke en professionele reflectie. 

De NSOB biedt ruimte en inspiratie voor gasten uit de praktijk en de 

wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. De NSOB organiseert publieke 

debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties. 
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Reinventing  
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de vormgeving van het openbaar bestuur

	 is	door	Tracy	Metz	op	31	maart	2006	uitgesproken	

	 ter	gelegenheid	vanhet	jaarcongres	MPA	allumni	2006



Wat heeft het Senseo koffiezetapparaat gemeen met het  

poldermodel? Is er een gemeenschappelijke noemer  

te ontdekken tussen de Rietveld-stoel van eenvoudige 

planken en latten en ministers die op de fiets naar  

het parlement komen? Is het mogelijk een parallel  

te trekken tussen de wufte architectuur waarmee  

Nederland de wereld heeft veroverd, en veelbesproken 

maatschappelijke fenomenen als het gedogen van hasj- 

coffeeshops en het euthanasiebeleid? 

Als journalist weet ik heel goed dat een vraag gemakkelijker 

gesteld is dan beantwoord – dus ga ik tastenderwijs zelf maar op 

zoek. Ik garandeer niet dat ik het antwoord vind, maar volgens 

mij is het zoeken al de moeite waarde. Alleen al daardoor gaan 

we anders kijken naar onze omgeving, zowel naar de voorwerpen 

waarmee we ons omringen als naar de wijze waarop wij ons land 

(laten) besturen. Dat is wat de NSOB zelf ook beoogt, meen ik: ons 

met nieuwe ogen naar onze vertrouwde omgeving laten kijken.

Nederlands	design	zegt	veel	over	Nederland,	en	de	bestuurscultuur	

kan	daar	veel	van	leren.	Ontwerpen	en	besturen	hebben	één	brede	

karaktertrek	gemeen:	het	zijn	allebei	culturele	opgaven,	waar	cul-

turele	producten	uit	voortkomen.	Ze	zeggen	allebei	iets	over	wat	

we	belangrijk	vinden	en	over	hoe	we	met	elkaar	omgaan.	‘In	een	

land	dat	tegelijkertijd	multicultureler	wordt	én	zich	moet	voegen	

naar	Europa	is	vormgeving	een	belangrijk	middel	om	de	eigen	

identiteit	zichtbaar	te	maken’,	schrijft	Ben	Bos,	voormalig	directeur	

van	ontwerpbureau	Total	Design,	in	zijn	voorwoord	bij	het	boek	

De vorm van de overheid	(2003).	‘Wanneer	de	burger	slaafs	bediend	

wordt	op	basis	van	zijn	bestaande	voorkeuren,	zijn	vernieuwingen	

praktisch	uitgesloten.’	Bos	heeft	het	over	vormgeving,	maar	hij	had	

het	net	zo	goed	over	het	bestuur	kunnen	hebben.	
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Bij	‘designcultuur’	denk	je	in	eerste	aanleg	aan	het	maken	van	

objecten:	meubels	zoals	de	superstrakke	bank	van	Martin	Visser,	

gebruiksvoorwerpen	met	een	uitgesproken	gevoelswaarde	zoals		

de	ingetogen	sensuele	Senseo,	grafische	vormgeving	in	alle		

schakeringen	van	sober	tot	wild.	Maar	ons	landschap,	dat	door-

lopend	zorg	en	onderhoud	behoeft,	is	minstens	evenzeer	vorm-

gegeven	en	geldt	dus	ook	als	een	cultureel	product.

Ontwerpers	hebben	het	wel	gemakkelijker	dan	bestuurders.		

Ze	werken	veelal	met	een	programma	van	eisen	en	hebben	

daarmee	een	helder	einddoel	voor	ogen;	bestuurders	hebben		

dat	zelden,	of	het	moet	zijn	‘overkomen	in	de	media’	en	‘het	vol-

gende	debat	c.	q.	vernietigend	rapport	overleven’.	Ze	hebben	met	

elkaar	gemeen	dat	ze	in	eigen	land	per	definitie	voor	een	relatief	

kleine	‘markt’	van	consumenten	/	burgers	werken.

Voor	ontwerpers	kan	dat	een	nadeel	zijn.	Willen	ze	een	béétje	

markt	bestrijken	–	en	dus	genoeg	verkopen	om	hun	producten		

betaalbaar	te	houden	–	dan	moeten	ze	al	gauw	de	grens	over,	met	

alle	hobbels	van	dien.	Voor	bestuurders	is	het	juist	een	voordeel:		

ze	kunnen	naar	hartelust	experimenteren	met	methadonbussen	

en	spuitenruil,	coffeeshops	en	afwerkplekken.	Nederland	wordt	op	

het	gebied	van	sociale	wetgeving	toch	al	een	beetje	een	schilder-

achtige	zonderling	bevonden.

Dat	idiosyncratische,	eigengereide	dat	zowel	het	ontwerp	als	het	

bestuur	van	ons	land	kenmerkt,	vind	ik	iets	om	trots	op	te	zijn.	

Juist	in	een	land	waar	maaiveld,	consensus	en	compromis	zozeer	

de	toon	zetten,	moet	je	elk	beetje	gekkigheid	koesteren.	Wat	dat	

betreft	zullen	Balkenende	I,	II	en	al	helemaal	III	zeker	geschiedenis	

schrijven,	met	hun	uitzonderlijk	hoge	dichtheid	aan	politieke	inci-

denten.	(Zo	hoog	dat	je	je	kunt	afvragen	of	ze	eigenlijk	aan	regeren	

toekwamen,	maar	dit	terzijde).
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Kleurrijk, nuttig, functioneel 
Wat	is	dan	dat	eigenzinnige	van	de	Nederlandse	vormgeving?	Laat	

ik	dat	proberen	te	destilleren	uit	de	25	voorwerpen	die	meedongen	

in	de	prijsvraag	die	nrc	Handelsblad	eind	2005	organiseerde	voor	

het	beste	Nederlandse	design	van	de	afgelopen	eeuw.	Beetje	flauw	

misschien,	al	die	toptien	lijsten,	beste	dit,	favoriete	dat,	maar	de	

mogelijkheid	om	zelf	te	kiezen	slaat	aan	bij	kijker	en	lezer.		

Honderden	reacties	kwamen	er	binnen,	met	nominaties	en	gloed-

volle	adhesiebetuigingen	voor	vertrouwde	voorwerpen	als	het	

Tomado-rekje,	de	Maxicosi,	de	Fokker	Friendship	en	het	Gilde-glas	

van	Copier.	Het	Cultureel	Supplement	presenteerde	een	longlist	

van	25	ontwerpen	die	door	‘ambassadeurs’	werden	aangeprezen.	

Uiteindelijk	was	de	winnaar	geen	hedendaags	object,	maar	een	

stevig	technisch	staaltje	Hollands	glorie:	de	Fokker	Friendship.

De	Nederlandse	vormgeving	werd	in	de	krant	gekarakteriseerd	als	

“vrij,	kleurrijk,	nuttig,	eenvoudig,	functioneel	en	–	uiteraard–	niet	te	

duur’’.	Wat	direct	aan	de	longlist	opvalt,	is	dat	er	zoveel	alledaagse	

voorwerpen	op	staan.	U	kent	het	adagium:	‘doe	maar	gewoon,	dan	

doe	je	al	gek	genoeg’.	Daaruit	spreekt	een	sterke	waardering	voor	

het	bekende	en	het	vertrouwde.	Toch	vallen	sommige	genomineer-

de	voorwerpen	op	doordat	ze	decennia	later	nog	steeds	heel	modern	

overkomen.	Zo	stralen	de	Rietveld-stoel	en	de	buisstoel	van	Mart	

Stam	nog	steeds	een	nieuwe	vorm	van	denken	uit.	Voor	mezelf	

voeg	ik	aan	die	lijst	met	eigenschappen	toe:	eigenzinnig	en	met	

gevoel	voor	humor.	De	club	die	nu	al	elf	jaar	veel	doet	aan	de		

promotie	van	Nederlandse	vormgeving	heeft	zijn	naam	dan	ook	

goed	gekozen:	Droog	Design.

Het	is	frappant	hoeveel	voormalige	staatsbedrijven	om	hun		

designtraditie	worden	geroemd.	Francois	van	Royen	van	de	ptt	–	

die	onomwonden	riep:	“het	drukwerk	van	de	overheid	is	lelijk,	

lelijk,	driewerf	lelijk’’–	heeft	ervoor	gezorgd	dat	Nederland	aan	het	

begin	van	de	vorige	eeuw	mooie	postzegels	kreeg	en	mooie	brieven-

bussen.	(Veelzeggend	feit:	hij	drukte	zelf	zijn	eigen	bibliofiele	boekjes).	
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Dat	de	ptt-vormgeving	ook	voorbij	de	eigen	grenzen	betekenis	had,	

blijkt	uit	het	feit	dat	het	Londense	Design	Museum	er	een	tentoon-

stelling	aan	heeft	gewijd.	

Van	Royen	werd	niet	alleen	gedreven	door	een	hang	naar	schoon-

heid,	maar	ook	door	de	overtuiging	dat	goede	vormgeving	een	

uitwerking	heeft	op	de	medewerkers	en	gebruikers.	Design	als	

(volks)verheffing.

Dat	was	toen,	dit	is	nu.	Volksverheffing	is	uit	de	mode	en	die	traditie	

van	design	van	staatswege	kalft	af.	Nu	is	zelfs	de	van	oudsher	rode	

brievenbus	fel-geprivatiseerd-oranje	geworden!	De	‘ambassadeur’	

van	de	brievenbus	zei	in	de	krant	dat	hij	het	gevoel	had	dat	ons	

daarmee	iets	was	afgepakt.	Je	zou	dit	kunnen	zien	als	symbolisch	

voor	de	manier	waarop	de	overheid	in	de	beleving	van	veel	burgers	

zich	uit	haar	zorgzame	rol	in	ons	leven	heeft	teruggetrokken.

We	gaan	nu	naar	het	tijdperk	–	of	beter	gezegd,	we	zitten	er	al	midden-

in	–	van	het	‘doe-het-zelven’.	Reclamebureau	KesselsKramers		

produceert	niet	alleen	reclame	maar	ook	producten	waar	enige	zelf-

redzaamheid	aan	te	pas	komt.	In	hun	‘Do’-serie	kun	je	een	stoel	

kopen	met	één	te	korte	poot	waar	je	zelf	wat	boeken	onder	moet	

schuiven.	Een	ander	‘Do’-meubel	was	een	kubus	van	aluminium	die	

werd	geleverd	met	een	moker	erbij	zodat	je	hem	naar	eigen	inzicht	

en	helemaal	op	maat	kon	beuken.	Zelf	doen	is	het	motto	van	deze	

tijd.	Bouw	je	eigen	huis	als	particulier	opdrachtgever.	Verspreid	je	

eigen	mening	met	een	blog.	Boek	je	eigen	reis	en	onderzoek	je	eigen	

kwaal	op	internet.	Bespreek	je	eigen	boek	op	Amazon.	Zoek	zelf	je	

verzekeraar	uit.	Zoek	zelf	je	kabelboer	uit,	en	je	internetprovider,	en	

je	stroomleverancier.	Kortom:	je	zoekt	het	maar	uit.	

8        Vorm geven aan inhoud



Bestuursmodel als merk
Kan	een	bestuursmodel	een	merk	zijn,	zoals	Dutch design	dat	is	ge-

worden,	beroemd	in	binnen-	en	buitenland?	Jazeker,	kijk	maar	naar	

ons	poldermodel.	Het	is	zelfs	een	werkwoord	geworden,	een	manier	

van	leven:	het	‘polderen’.	Ik	herinner	me	goed	een	artikel	in	de	Wall	

Street	Journal	over	het	poldermodel,	dat	erop	neerkwam	dat	ze	in	

dat	rare	vlakke	natte	landje	net	zo	lang	bleven	praten	totdat	ieder-

een	het	met	elkaar	eens	was	–	of	domweg	murw	was	en	zijn	verzet	

maar	staakte.	Toch	moest	het	blad	met	een	zekere	schoorvoetende	

bewondering	toegeven	dat	het	kennelijk	wel	werkte,	want	de	wel-

vaart	was	hoog	en	de	werkloosheid	laag.

Ontwerpers	gaan	holistisch	te	werk,	ze	zuigen	trends	en	invloeden	

uit	hun	omgeving	op	en	vertalen	die	in	een	ontwerp.	Dat	doet	een	

bestuurder	ook.	Die	moet	de	stemming	in	het	land	of	de	gemeente	

aanvoelen,	maar	is	veel	meer	gebonden	aan	wetten	en	voorschrif-

ten.	Design	is	meer	op	de	korte	baan	gericht,	besturen	op	de	lange	

baan,	maar	beide	reageren	op	vragen	en	verlangens	en	veranderin-

gen	in	de	samenleving	en	beide	proberen	de	tijdsgeest	te	vangen.	

Ontwerpers	en	bestuurders	proberen	allebei	antwoord	te	geven	op	

een	behoefte,	hetzij	aan	emotie	(schoonheid,	geborgenheid),	

hetzij	aan	een	oplossing	voor	een	complex	of	juist	heel	

praktisch	maatschappelijk	probleem.	Wellicht	kan	onze	be-

stuurscultuur	er	een	voorbeeld	aan	nemen	–	niet	zozeer	aan	

het	modieuze	van	vormgeving,	wel	aan	de	helderheid	en	de	

klantgerichtheid.	

Wat	heeft	het	voor	consequenties	voor	het	bestuur	dat	de	samenle-

ving	meer	dan	ooit	wordt	aangestuurd	door	symboliek,	door	beeld-

merken,	door	emotie,	door	‘branding’?	

Ik	zeg	u	niets	nieuws	als	ik	zeg	dat	Nederland	nog	nooit	zo	heftig	

bezig	is	geweest	met	de	vraag	naar	de	eigen	identiteit.	Die	vraag	zijn	

we	naar	mijn	idee	zo	lang	en	zo	hardnekkig	uit	de	weg	gegaan,	dat	

we	in	een	soort	puberale	kramp	zitten,	inclusief	de	puistjes	en	de	

neerslachtige	buien.	Globalisering,	de	euro,	de	islam,	Bush’	oorlog	
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tegen	de	terreur	–	waar	staan	wij	als	Nederland	en	Nederlanders	

daarin?	Niet	voor	niets	stemden	NRC-lezers	massaal	en	met	wee-

moed	op	onze	kleurige,	eigenwijze	bankbiljetten	van	voor	de	euro.

De	Canadese	ontwerper	Bruce	Mau	heeft	een	mooi	voorbeeld	uit	

zijn	eigen	praktijk.	Mau	werkt	veel	met	onder	anderen	Rem	Kool-

haas	en	was	ook	de	vormgever	van	diens	boek	Small, Medium, Large, 

Extra Large.	Mau’s	nieuwste	boek,	Massive Change,	is	een	fascinerend	

maatschappelijk	onderzoek	naar	vraagstukken	als	globalisering	en	

de	alomtegenwoordigheid	van	techniek.	‘Now	that	we	can	do	any-

thing,’	vraagt	hij	retorisch,	‘what	will	we	do?’		

In	zijn	boek	heeft	hij	het	onder	andere	over	de	‘Madonna-curve’.	

Zij	beheerst	de	kunst	om	tegelijkertijd	te	blijven	veranderen	en	

toch	dezelfde	te	blijven.	‘She	engineers	transformations’,	schrijft	

Mau.	‘The	person	and	the	music	stay	pretty	stable,	but	the	image	

changes.	And	because	it	changes,	you	see	it	again.	If	she	stayed	the	

same,	people	would	move	on.’

De	waarde	van	een	product	–	of	het	nou	Madonna	is	of	een	spij-

kerbroek	–	wordt	steeds	minder	bepaald	door	de	materialen	en	de	

arbeid	die	het	heeft	gekost	en	steeds	meer	door	de	gevoelswaarde	

ervan.	Nike-schoenen,	Prada-kleren,	een	iPod	–	we	hebben	er	veel	

geld	voor	over	omdat	we	bij	een	heleboel	producten	een	gevoel	

hebben,	in	ieder	geval	het	gevoel	dat	we	ons	daarmee	goed	(lees:	op	

de	hoogte,	of	statusverhogend)	aan	de	buitenwereld	presenteren.	

Form follows function,	zegt	het	oude	adagium,	maar	wat	is	die	functie	

als	alles	het	van	zijn	symboolwaarde	moet	hebben?	In	een	ontwerp	

van	een	gebruiksvoorwerp	komt	de	vorm	tot	op	zekere	hoogte	uit	de	

functie	voort.	Is	dat	in	het	openbaar	bestuur	ook	zo?	

Als	je	het	hebt	over	complexe	‘ontwerpen’	als	de	herziening	van	de	

gezondheidszorg	en	de	stedelijke	vernieuwing,	wat	is	het		

programma	van	eisen?	Wanneer	is	het	goed	en	wanneer	niet?		

En	vooral:	hoe	meet	je	succes?	
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Worst case scenario
Laten	we	onze	blik	verplaatsen	van	de	materiële	cultuur	naar	onze	

omgeving,	naar	het	landschap.	Wat	zegt	de	vormgeving	van	het		

Nederlandse	landschap	over	onze	bestuurscultuur?	Streng,	strak,	

met	de	passer	en	de	loodlijn	en	de	liniaal	ontworpen	–	dezelfde	

liniaal	waarmee	je	vroeger	een	tik	kreeg	als	je	in	de	les	niet	

oplette?	

Ook	het	bestuurlijke	model	wordt	ingegeven	door	lijnen	in	het	

landschap,	althans	op	papier:	provincies	bijvoorbeeld	zijn	bestuur-

lijke	eenheden	die	aan	fysieke	grenzen	gebonden	zijn.	Maar	we	

weten	allemaal	dat	het	feitelijke	besturen	–	in	regionaal	verband	

–	zich	van	die	grenzen	niks	aantrekt.	Provincies	hebben	wel	een	

emotionele	betekenis,	maar	ruimtelijk-economische	factoren	als	

nabijheid	en	complementariteit	hebben	zo	hun	eigen	wetmatig-

heid.	Op	papier	hebben	we	gemeenten	en	provincies,	in	de	praktijk	

gebeurt	het	echte	werk	in	toenemende	mate	op	het	niveau	van	de	

regio’s.	

Wat	het	openbaar	bestuur	en	het	ontwerpen	aan	de	inrichting	van	

Nederland	wel	met	elkaar	gemeen	hebben,	is	dat	ze	sterk	ge-

focust	zijn	op	processen,	meer	dan	op	het	einddoel.	Dat,	plus	het	

ontbreken	van	een	aanwijsbare	opdrachtgever,	maakt	het	hele	

proces	tamelijk	mistig.	De	ruimtelijke	ordening	is	gaandeweg,	en	

al	helemaal	sinds	de	Nota	Ruimte,	een	speeltuin	geworden	voor	

nieuwe	bestuursvormen.	rom-gebieden,	gebiedsgericht	beleid,		

stedelijke	en	regionale	toekomstverkenningen,	regionale	nv’s	voor	

grondexploitatie	–	‘het’	bestuur	lijkt	wel	een	onoverzichtelijke		

opslagplaats	voor	leuk	ontworpen	hebbedingen	geworden.

Bestuurders	delegeren	ook	hun	verantwoordelijkheid	aan	ont-

werpers,	of	verschuilen	zich	zelfs	achter	hen.	Het	zijn	nu	niet		

de	politici,	maar	de	architecten,	stedenbouwers	en	landschaps-	

architecten	die	met	de	weidse	concepten	en	brede	gebaren	komen	

die	tot	de	verbeelding	spreken.	Hoe	vaak	laten	bestuurders	het	niet	

aan	de	ontwerpers	over	om	te	bedenken	wat	ze	zouden	kunnen	
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willen?	Het	beleid	volgt	gedwee	in	het	spoor	van	de	prijsvraag,	het	

plan	loopt	achter	het	mooie	plaatje	aan.

Je	zou	denken	dat	ontwerpers	blij	zouden	zijn	met	de	macht	die	

ze	op	deze	manier	toegeschoven	krijgen,	maar	dat	is	niet	zo.	Het	

tijdschrift	S&RO	is	nu	net	bezig	een	brede	discussie	te	organise-

ren	over	het	breed	gevoelde	onbehagen	over	de	toekomst	van	de	

ruimtelijke	ordening,	en	dan	met	name	over	de	rol	van	de	natio-

nale	overheid.	‘Als	visieontwikkeling	en	debat	als	maatstaf	worden	

genomen,’	aldus	het	blad,	‘lijkt	de	nationale	agenda	van	de	ruimte-

lijke	ordening	angstwekkend	leeg.’

Hier	komt	wel	heel	duidelijk	de	frustratie	aan	de	oppervlakte	over	

het	feit	dat	er	zo	veel	mooie	plannen	worden	gemaakt	die	zich	zo	

moeilijk	laten	realiseren.	Bestuurders	lijden	zelf	ook	onder	de	breed	

geconstateerde	onmacht	om	het	planningsproces	zó	te	stroom-

lijnen,	dat	al	die	energie	en	creativiteit	ook	resultaat	opleveren.	

De	ruimtelijke	ordening	is	een	schrikbeeld	voor	bestuurlijk		

Nederland.	Er	zijn	bij	mijn	weten	weinig	disciplines	–	gelukkig	

maar	–		waar	zo	veel	wordt	bestuurd	met	zo	weinig	aanwijsbaar	

resultaat.	In	hun	boek	‘Een	plan	dat	werkt’	gaan	rijksadviseur	voor	
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het	landschap	Dirk	Sijmons	en	hoogleraar	politicologie	Maarten	

Hajer	op	zoek	naar	…	een	plan	dat	werkt.	De	ruimtelijke	ordening	

noemen	zij	‘een	reusachtige	en	bijna	ondoordringbare	kluwen	van	

overlegcircuits.	Terwijl	de	gevoelde	politiek-bestuurlijke	urgentie	

groot	is,	is	de	bestuurskracht	op	regionaal	niveau	juist	gering.’		

De	vrijmoedigheid	en	de	flair	van	de	ontwerpers	steken	af	tegen	de	

logheid	en	stramheid	van	het	beleid.	‘Het	mandaat	van	de	overheid	

is	beperkt	en	de	rolverdeling	is	niet	langer	duidelijk.’

Stedenbouw	en	architectuur	zijn	ontwerpvragen	met	een	tijds-

dimensie	van	dertig,	veertig	jaar	–	net	als	beleidsopgaven	als	ver-

grijzing	en	langer	doorwerken.	Dat	zijn	allemaal	‘ontwerpvragen’	

met	een	lange	tijdshorizon	en	dus	veel	variabelen	en	flexibiliteit	in	

het	proces	–	oftewel	veel	valkuilen	en	vaagheid,	het	is	maar	hoe	je	

het	bekijkt.	Net	als	de	ontwerper	stelt	de	bestuurder	zich	de	vraag:		

wie	was	ook	alweer	de	‘klant’	en	welk	probleem	wordt	hiermee	op-

gelost?	De	ontwerper	werkt	naar	een	gedefinieerd	eindproduct	toe,	

waarbij	hij	zich	maar	een	beperkte	flexibiliteit	kan	toestaan	–	dat	

kan	het	bestuur	wel.
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Onzichtbaar bestuur
Ik	heb	u	in	dit	verhaal	steeds	plaatjes	voorgetoverd,	maar	veel	(goed)	

design	is	onzichtbaar	–	totdat	het	ineens	niet	meer	functioneert.	

De	dijken	rond	New	Orleans	bijvoorbeeld,	of	de	hoogspanningslei-

dingen	rond	Woensdrecht.	We	staan	er	ook	niet	elke	dag	bij	stil	dat	

de	auto	het	doet,	of	de	telefoon,	of	het	vliegtuig	–	die	techniek	is	zo	

ingeburgerd	in	ons	leven	dat	we	ons	er	haast	niet	meer	bewust	van	

zijn,	totdat	we	ons	mobieltje	kwijt	zijn	of	het	vliegtuig	neerstort.

Eigenlijk	zou	je	willen	dat	goed	bestuur	net	zo	onzichtbaar	was.	

Het	liefst	zou	je	willen	dat	er	helemaal	niet	bestuurd	hoefde	te	

worden,	omdat	de	onderliggende	structuren	vanzelfsprekend	zijn.	

Zodra	je	moet	sturen	ben	je	in	feite	aan	het	corrigeren,	zelfs	aan	

het	dwingen.	Idealiter	stuurt	een	goed	bestuur	niet,	maar	biedt	

het	een	structuur	aan	die	zijn	eigen	oplossingen	genereert.	Goed	

design	kenmerkt	zich	door	zijn	houdbaarheid	door	de	tijd	heen;	

goed	bestuur	zou	dat	ook	moeten	doen.	

De	longlist	van	nrc	levert	wat	mij	betreft	óók	voorbeelden	uit	de	

designcultuur	van	hoe	we	het	vooral	niet	willen:	

•	 	Het	logo	van	de	Spoorwegen	is	het	symbool	voor	een	half-

slachtige	en	dus	mislukte	privatisering	van	een	bedrijf	dat		

intussen	van	voren	niet	weet	wat	het	van	achteren	doet

•	 	de	Hollandse	kastomaat,	een	voorbeeld	van	de	‘Verelendung’	

die	de	jacht	op	gewin	teweeg	kan	brengen.
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Als	er	één	voorwerp	is	dat	zich	goed	in	een	bestuursmodel	laat	ver-

talen,	dan	is	dat	de	‘chest	of	drawers’	van	Tejo	Remy.		

Het	is	een,	eh,	spontaan	aandoende	opeenstapeling	van	laden	die	

met	een	spanband	bij	elkaar	worden	gehouden.	(Ik	vraag	me	af:	

was	dit	wat	Job	Cohen	bedoelde	toen	hij	zei	dat	het	zijn	rol	als		

burgemeester	was	om	de	boel	bij	elkaar	te	houden?)		

De	laden	zijn	op	het	eerste	gezicht	een	chaos,	maar	in	feite	staan	ze	

model	voor	de	soepele	manier	waarop	allerlei	ongelijke	delen	zich	

voegen,	elkaar	ondersteunen	en	samen	haast	ongemerkt	een	cohe-

rent	geheel	vormen.	Zonder	hiërarchie,	maar	wel	met	ordening,	in	

losse	autonome	delen,	maar	wel	in	een	samenhangende	structuur.	

Zó	mogen	jullie	van	mij	Nederland	beheren.
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Tracy	Metz , oorspronkelijk uit Californië afkomstig,  

is journalist bij NRC Handelsblad en internationaal  

correspondent voor het Amerikaanse tijdschrift Architectural 

Record. Zij is ook auteur van een aantal boeken, waaronder 

PRET! Leisure en Landschap. 

Zij is tevens gastonderzoeker aan het Ruimtelijk Planbureau 

en gedurende het academische jaar ‘06-07’ Loeb Fellow aan 

de Graduate School of Design van Harvard.

Nederlandse	School	voor	Openbaar	Bestuur	

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verzorgt sinds 

1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 

de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot de 

oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  

Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  

de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  

de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en  

de Universiteit van Tilburg in de NSOB. Vanaf haar aanvang streeft de 

NSOB ernaar om met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor 

het topsegment van het management in openbaar bestuur en publieke 

sector bij te dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. 

De opleidingen van de NSOB onderscheiden zich door geavanceerde 

didactische concepten, een excellent docentenkorps van top-

wetenschappers en vooraanstaande professionals uit de praktijk en 

intensieve en kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden 

een mix van cognitieve verdieping, theoretische en professionele 

reflectie, oefening in professionele en persoonlijke competenties, 

toepassing van kennis en inzichten in complexe advies- en onderzoeks-

opdrachten. De opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen 

op en dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 

De NSOB is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut 

voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil 

de NSOB bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar 

bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische vragen 

over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende verhoudingen 

tussen private, publieke en politieke domeinen en over de vormgeving 

en instrumentering van veranderingen in die domeinen. 

De NSOB werkt aan vragen die worden aangereikt door opdrachtgevers 

uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook aan vragen die 

voortkomen uit autonome wetenschappelijke en professionele reflectie. 

De NSOB biedt ruimte en inspiratie voor gasten uit de praktijk en de 

wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. De NSOB organiseert publieke 

debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties. 
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