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Voorwoord

Als ik tot voor kort mijn tuin inkeek en ik zag onkruid staan, dan
ergerde mij dat. Had ik de boel zo netjes aan kant gemaakt, maar
was het onkruid toch weer op een verwachte of zelfs totaal onverwachte plek opgedoken. Sinds het lezen van het essay dat voor u
ligt, kijk ik daar toch anders tegenaan.
Het ondergrondse wortelstelsel van onkruid, dat geen centraal
punt heeft (zoals de meeste planten die boven de grond groeien)
maar knooppunten waar als vanzelf nieuwe planten of scheuten
uit voortkomen, wordt ook wel een rizoom genoemd. En dit rizoom
blijft voortbestaan ondanks mijn verwoede inspanningen om mijn
tuin netjes, onkruidvrij te maken. Maar dat is nou juist de kracht
van dit rizoom. Het blijft voorbestaan, ook als individuele planten
eruit getrokken worden. Er worden nieuwe verbindingen gelegd en
het rizoom voedt zich vanuit het geheel waarin het zich bevindt.
Het rizoom wordt in dit essay gebruikt als beeld om de samenleving
van vandaag de dag te beschrijven.
Aan de hand van een aantal casussen is gekeken welke strategieën de overheid kan inzetten om te sturen in een vernetwerkte
samenleving. Hoewel hier specifiek is gekeken naar casussen vanuit het ict beleid – bij uitstek een beleidsdomein dat gekenmerkt
wordt door netwerken – is dit essay breder bruikbaar. Vanuit alle
beleidsdomeinen hebben we immers te maken met dit soort ontwikkelingen.
Het essay biedt interessante handelingsperspectieven hoe we als
overheid effectief kunnen sturen in omstandigheden waarin we
niet volledig ‘in control’ kunnen zijn. Hoe kunnen we zinvol inter-
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veniëren? Hoe kunnen we de kracht van maatschappelijke actoren
maximaal benutten? En hoe kunnen we publiek-private samenwerking benutten om innovaties van de grond te krijgen?
Er is geen kant-en-klare oplossing of aanpak te benoemen voor
ketensturing, netwerksturing of rizomatische sturing. Daarvoor is
het sturen in netwerken te complex en dynamisch. Maar er zijn
wel verschillende keuzes te maken in de wijze waarop we sturen.
De grote uitdaging zit hem in het kiezen van die sturingsarrangementen die passen bij de context waarin op dat moment
wordt geïntervenieerd.
Als ik nu onkruid in mijn tuin zie, kan ik in elk geval de kracht
van het onderliggende stelsel beter waarderen. Ik wil dan ook de
nsob bedanken voor de samenwerking in dezen. Zij hebben ons
nieuwe aanknopingspunten gegeven om beter om te kunnen
gaan met de huidige ontwikkelingen en ook weer nieuwe vragen
om over na te denken.

Dr. B. Leeftink
Waarnemend Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
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Inleiding

Hoe kun je effectief sturen in omstandigheden waarin je niet volledig

‘in control’ bent? In verschillende bewoordingen is dit de steeds terugkerende vraag waar veel overheidsorganisaties zich voor gesteld zien als
het gaat om beleidsuitvoering of beleidsrealisatie in maatschappelijke
contexten. Hoewel ‘in control zijn’, ‘grip hebben’, ‘verantwoordelijkheid
nemen’, ‘overzicht hebben’, ‘regie voeren’ en ‘leiderschap tonen’ veelgehoorde termen in het publieke domein zijn, is hier de wens vaak de
vader van de gedachte. Immers, in veel gevallen is er niet één overheidsorganisatie ‘in control’, maar is samenwerking noodzakelijk met belendende departementen, met decentrale overheden en/of met taakorganisaties, die steeds hun eigen afwegingen en autonomie kennen.
1.1 Grip zonder control
En in veel gevallen is er nauwelijks ‘grip’ te krijgen op complexe maatschappelijke vraagstukken. Ongrijpbaarheid is dan geen indicatie van een
incomplete aanpak, maar de kern van waar het bij het vraagstuk om gaat.
Zo ontglippen ‘wicked problems’ 1 zelfs aan de meest integrale en verfijnde
beleidsvorming. Doordat ze van aard veranderen, elders weer opduiken
of omdat betrokkenen en belanghebbenden reflexief reageren op beleidsprikkels. Het ‘tonen van leiderschap’ komt in de praktijk daarom vaak
neer op het sluiten van allianties in plaats van het daadkrachtig top-down
interveniëren. Niet om het frontaal bestrijden van het probleem, maar
om het vaardig eromheen bewegen, om het inkapselen, incorporeren en
geleidelijk ontkrachten. ‘Dienstbaar leiderschap’ is de taalvondst die daar
in het leiderschapsdiscours voor is gedaan:2 voorgaan, maar daarbij wel
steeds op zoek naar anderen die mee willen. Met krachtig optreden, maar
waarbij de daadkracht niet exclusief verwijst naar het uitrollen van allesomvattende oplossingen.

1

H
 . Rittel & M. Webber, “Dilemmas in a General Theory of Planning”,
in: Policy Sciences, Vol. 4 1973, pp. 155-169.

2

D. Fousert, Dienstbaar leiderschap: dát werkt, Kluwer 2005.
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Tegelijkertijd is de roep om grip en regie een uiting van de overtuiging dat
de overheid wel degelijk verantwoordelijk is voor allerlei vraagstukken,
ook al bestaat daarover geen volledige controle. Dat die controle er niet
is en niet kan zijn, betekent niet dat het daarmee wat betreft overheidsinterventies gedaan is. De constatering dat de overheid afhankelijk is
van allerlei medeoverheden en maatschappelijke partijen is veeleer het
vertrekpunt voor discussies over relevante sturingsconcepties, die de overheid bezien te midden van netwerken van wederzijdse interdependenties
en te midden van een maatschappelijke dynamiek, die zich voor een groot
deel ontvouwt volgens een eigenstandige logica.
Hoe gaat het openbaar bestuur om met de steeds groter wordende reeks
onderwerpen waarin een belangrijk deel van de oplossingsmogelijkheden
zich buiten de reikwijdte van het openbaar bestuur bevinden, terwijl dat
bestuur er op het niveau van de doelen en resultaten wel (deels) verantwoordelijkheid voor draagt? En ook: hoe kan de overheid de kracht van
maatschappelijke actoren benutten in een tijd dat ze zelf niet (meer) wil of
kan sturen middels grote financiële prikkels of het zelf bouwen van kostbare beleidsarrangementen? Kortom, hoe te sturen in contexten waar het
afdwingen of afkopen van gewenst gedrag niet aan de orde is?
1.2 Sturing in de netwerksamenleving
Dit essay gaat over deze vragen. Het gaat over sturing in de netwerksamenleving en over de manieren waarop de overheid kan interveniëren in
een omgeving, die zich laat kenmerken door een fundamenteel andere
dynamica dan die van de overheidsorganisatie zelf. En dit essay gaat over
sturen zonder geld, zonder macht en zonder volledig inzicht in ‘hoe de
hazen lopen’ tussen betrokken maatschappelijke actoren. Aan de hand
van casuïstiek uit het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (el&i) werken we in dit essay verschillende vormen (modi) van
sturen in netwerken uit. Het Ministerie van el&i is bij uitstek een ministerie dat veel opereert in netwerkcontexten en een faciliterende rol kent in
onder andere het verminderen van lastendruk, het bij elkaar brengen van
actoren die ondanks gedeelde belangen niet uit zichzelf met elkaar in
contact komen, het verbeteren van overheidsdienstverlening, en het verhelpen van marktfalen, marktimperfecties en andere praktische belemmeringen voor bedrijvigheid. Deze casuïstiek is nadrukkelijk niet evaluatief
(we spreken geen oordeel uit over de effectiviteit van de concrete interventies), maar illustratief voor het handelen van overheden in netwerkcontexten. Het gaat ons om wat er gebeurde en hoe dat werkte, minder om de
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vraag of het slaagde en of het resultaat voldoende was. Dat zijn relevante
vragen, maar ze vormen niet de insteek van dit essay. Hier gaat het eerst
om het begrijpen van de principes achter sturing in netwerken in verschillende contexten. Pas daarna is het wat ons betreft passend en mogelijk
om degelijk en kritisch de opbrengsten en tekorten van de verschillende
vormen te evalueren en te beoordelen. Dat vormt geen onderdeel van deze
beschouwing.
1.3 Leeswijzer
In ons betoog is de assumptie leidend dat maatschappelijke actoren handelen vanuit intrinsieke waarden en belangen, die niet overeen hoeven te
komen met de waarden en belangen van de overheid. Dit handelen voltrekt zich daarom volgens een eigenstandige dynamiek, waarvan wij de
principes in de volgende paragraaf uiteenzetten. Vervolgens onderscheiden we drie modi van overheidssturing, die in oplopende mate van complexiteit beschrijven op welke manier een overheid zich kan verhouden
tot deze eigenstandige dynamica. Tenslotte zetten we de belangrijkste
conclusies op een rij en formuleren we enkele overwegingen bij de inzet
van de onderscheiden modi van netwerksturing.
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2

Rizomatiek

2.1 Inleiding
De overheid wordt voortdurend geconfronteerd met gedrag van burgers,
bedrijven of andere maatschappelijke organisaties dat onverwacht, on-

voorspelbaar en oncontroleerbaar is. Soms gewenst en soms ongewenst.
In zekere zin is de gedachte achter de vrije markt dat deze gedragingen
uiteindelijk de meeste welvaart zullen genereren – waardoor de overheid
deze gedragingen voor het grootste deel de vrije loop laat, ze soms zelfs
bevordert, maar ze in ieder geval niet planmatig benadert. De vrije markt
ontwikkelt zich niet volgens een vooropgezet plan, volgens een bepaald
ontwerp en slechts zelden volgens een grote mate van voorspelbaarheid.
De beschrijving van Adam Ferguson uit 1767 dat (zeker) in ons type
samenleving sprake is van een maatschappelijke ontwikkeling, die te
begrijpen is als “[…] the result of human action, but not the execution of
any human design” 3, is nog immer treffend.
Veel markten hebben zich ogenschijnlijk uitgekristalliseerd, maar er zijn
tal van voorbeelden die laten zien dat de overheid nog steeds wordt geconfronteerd met nieuwe vormen van ondernemerschap. En zelfs de meest
uitgekristalliseerde markten kunnen door radicale innovatie en creatieve
destructie op slag weer turbulent worden. Een modern klassiek voorbeeld
is natuurlijk het internet, waar de globale bedrijvigheid allerlei vraagstukken van toezicht en cybercrime heeft opgeroepen.
Het type gedragingen dat hier aan de orde is bestrijkt echter een nog veel
breder domein dan alleen dat van de economie. Zoals het fenomeen van
de cybercrime al laat zien, is criminaliteit eveneens onderdeel van het
palet aan onverwachte, onvoorspelbare en steeds opnieuw tevoorschijn
komende gedragingen van burgers in de vrije samenleving. En evenzo is
dat het al dan niet milieubewuste gedrag van burgers, dat zich slechts zeer
ten dele door de overheid laat sturen. En ook kunnen vormen van zelforganisatie worden genoemd, die de overheid voor lastige vraagstukken
kunnen stellen.

3

8

A. Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, 1767.
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Los van de waardering voor dergelijke activiteiten – soms is die positief,
soms meer negatief – is het meest fundamentele en interessante kenmerk
van deze gedragingen waarschijnlijk wel waar ze vandaan komen. Ze
zijn niet de vrucht van beleid, of een spin-off van een eerder uitgerold
programma, en evenmin is er sprake van een ergens opgesteld plan.
De regel is eerder dat ze ogenschijnlijk ‘uit zichzelf’ ontstaan: er is géén
beleidsvraag aan vooraf gegaan, maar ze beantwoorden simpelweg aan de
verwachting van burgers dat er voordeel mee te behalen valt. Soms financieel, vaak in andere vormen van waardering, genot en nut. Overigens,
het voorbeeld van cybercrime laat zien dat als er ergens en voor iemand
waarde wordt gecreëerd dit niet betekent dat niet elders waarde verloren
gaat. En tegelijkertijd kunnen uit ogenschijnlijk ongewenste gedragingen
juist allerlei vormen van breed gedeelde waarden ontstaan. Daarbij kan
bij voorbeeld worden gedacht aan het ‘delen’ van muziek via internet:
aanvankelijk in het domein van cybercrime geplaatst, maar later overgenomen door legale aanbieders (zoals iTunes) om aan een marktvraag
tegemoet te komen. En daaruit ontstaat vervolgens ook een variëteit aan
modellen en arrangementen: I-tunes, maar ook Netflix of Spotify, grote
reguliere ‘retailers’ (bijvoorbeeld Amazon en Walmart) en allerlei uitgebreide ‘stores’ voor specifieke niches. Muziek wordt zo ook deels een dienst:
niet alleen het product zelf (het nummer), maar ook het overzichtelijk,
goed en gebruiksvriendelijk toegankelijk maken ervan en het doen van
suggesties die iets toevoegen aan hetgeen de gebruiker zelf al wist.
Wat als illegaliteit in de randen van het reguliere regime ontstaat,
evolueert zodoende in een volwaardige sector die het oorspronkelijke
domein dramatisch vernieuwt.
In de context van dit essay is het doorgronden van de eigenstandige dynamiek van de netwerken waaruit deze gedragingen voortkomen cruciaal om
te bezien op welke wijze overheden hierin kunnen interveniëren – zeker
als formele macht of de mogelijkheid van een sturende inzet van grote
financiële middelen ontbreken. Of het nu gaat om ontmoediging van ongewenst gedrag of bevordering van gewenst gedrag: zonder begrip van
wat de dynamiek drijft is effectieve interventie nagenoeg ondoenlijk. Het
kennen van de drijfveren biedt geen garantie op succes, maar verhoogt in
ieder geval de kans op het bereiken van gewenste resultaten (en verkleint
het risico van onherstelbaar falen). Daarmee is overigens ook een belangrijke afbakening van ons essay genoemd. Het gaat hier niet om de vraag
welke politieke doelen wenselijk zijn in de netwerksamenleving. Wij gaan
in op de manier waarop politieke doelen nagestreefd kunnen worden en
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welke grenzen dat stelt aan politieke doelen. Daarmee wordt het belang van
politiek niet gerelativeerd, maar krijgt het op plaatsen wel enige relativering
vanuit de dwingende praktische condities van de netwerksamenleving.
2.2 Het rizoom als beeld van de samenleving
Om de dynamica – letterlijk: de bewegingsleer – van maatschappelijke
netwerken te doorgronden hanteren wij de notie van het ‘rizoom’. In biologische zin is een rizoom een ondergronds wortelstelsel – een wortelstructuur zonder centraal punt, maar met ondergrondse knooppunten
waaruit zich nieuwe planten of scheuten kunnen vormen. Hardnekkig
onkruid als brandnetel of mos kent een dergelijke wortelstructuur – net
als de gemberwortel. In tegenstelling tot de wortelstructuur van een boom
kent een rizoom geen centrum, en geen verticale en eenduidige opbouw.
Voor veel mensen zal dat een bekende uitdrukkingsvorm van het rizoom
zijn: het onkruid wordt op de ene plek uitgetrokken, om na enige tijd
elders weer op te komen. Aan de oppervlakte is niet zichtbaar waar het
wortelsysteem groeit en waar toevalligerwijs knopen tussen worteltakken ontstaan, die kunnen uitgroeien tot een nieuwe plant. Vaak wordt
dat ‘woekeren’ genoemd, maar die duiding klopt niet helemaal. Het is een
uitdrukking van de vermeende ongerichtheid van de groei, terwijl de groei
wel degelijk richting heeft: de wortel groeit waar het kan, ook daar waar het
niet uitkomt (vanuit het perspectief van de tuinier). Het uitrukken van de
plant op de ene plek verhindert de verdere groei van het rizoom niet. Het
rizoom blijft voortbestaan, ondanks inspanningen van de tuinier om het te
verwijderen en met of zonder bestrijdingsmiddelen een beslissende slag
toe te dienen. Zelfs bij het in stukken breken van de plant kunnen uit elke
knoop in het rizoom nieuwe planten ontstaan.
Zo bezien lijkt het rizoom een onpraktisch en hinderlijk element van de
natuur. Dat is evenwel een verkeerde gedachte. Het rizoom is onpraktisch
voor wie van orde en regelmaat houdt, in het bijzonder voor hen die een
rizoom op bepaalde plekken weg willen hebben. Maar het rizoom is ook
bijzonder krachtig en verbindend. Het rizoom is niet alleen een wortel,
het is ook een vorm van voedselopslag, waarbij het ene deel van de tak
andere delen van voedsel kan voorzien. Het rizoom kan op onherbergzame plaatsen groeien, omdat het zich verbonden weet met andere delen
waar de omstandigheden beter zijn. In tegenstelling tot een boom ‘staat’
een rizoom niet op de plek waar het boven de grond komt, maar voedt
het zich uit het geheel waarin het zich bevindt. Dat maakt een rizoom
bijzonder taai en die eigenschap kan bijvoorbeeld worden benut om erosie
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langs oevers van rivieren tegen te gaan. Duingras en andere rizoomachtige
begroeiing worden gebruikt om grond verbindende structuur te geven, die
het opgewassen maakt tegen erosie. Maar ook het rizoom zelf heeft een
uitgekiende overlevingsstrategie: waar een boom – hoe groot ook – geveld
kan worden door één enkele storm, daar wordt het rizoom gekenmerkt
door grote veerkracht. Individuele planten kunnen worden vernietigd,
zonder dat het voortbestaan van het rizoom zelf in gevaar komt.
In niet-biologische zin is het rizoom een beeld dat past bij de ontwikkeling van netwerkachtige maatschappelijke arrangementen. Hierbij verwijzen wij naar het werk van de Franse filosofen Deleuze en Guattari 4,
die voorstellen om de samenleving en menselijke interactie daarbinnen
te begrijpen als een rizoom: “Een rizoom is een niet-hiërarchisch en nietbetekenisdragend systeem dat uitsluitend wordt bepaald door een circulatie van toestanden, zonder Generaal, zonder een organiserend geheugen
of centrale automaat”. Een voor de hand liggend voorbeeld is het internet
– ook hier is er geen centrum, geen centrale leiding, geen overzicht, geen
afbakening en geen eenduidigheid. Menselijke activiteiten op internet
groeien in alle richtingen tegelijkertijd en kunnen zowel gewenst als ongewenst van aard zijn – zonder dat een centrale leiding ter verantwoording
te roepen is 5. Een ander voorbeeld zijn terreurnetwerken als Al-Qaida, dat
in veel westerse militaire strategieën weliswaar als een organisatie (com4

G. Deleuze & F. Guattari, Rizoom, Utrecht 1998.

5

Ter nuancering kan aangevoerd worden dat er ook op het internet allerlei vormen van struc-

turering, organisatie en standaardisering tot stand komen. Afgeschermde en gecontroleerde
omgevingen worden gecreëerd, grote partijen zoals Google hebben een monopolieachtige
positie op bepaalde terreinen, de uitgifte van domeinnamen vindt centraal plaats (via icann)
en veel gegevens van gebruikers worden verzameld en opgeslagen door statelijke autoriteiten. Dat laat echter onverlet dat deze elementen voortborduren op en iets toevoegen aan een
domein dat in de kern genomen rizomatisch van aard is. De meer hiërarchische supplementen
kunnen weliswaar betekenisvol zijn, maar het internet wordt (nog steeds) gekenmerkt door
een fundamentele openheid en ongerichtheid.
Dat op het internet vele gradaties van organisatie bestaan wordt duidelijk door het vergelijken van ‘open source’-benaderingen met afgeschermde domeinen zoals Facebook. Facebook
vormt een afgeschermde omgeving, die – hoewel zeer sterk vertakt – niet de kenmerken van
het rizoom heeft. Het is een begrensde ruimte, die letterlijk in handen is van één partij.
En waarvoor toestemming nodig is om er te mogen komen en er actief te zijn. ‘Open source’
benaderingen daarentegen hebben juist wel de kenmerken van een rizomatische structuur:
daar is geen centrale leiding die toestemming verleent aan gebruikers.
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pleet met ‘harkje’) wordt voorgesteld, maar dat in werkelijkheid gebaseerd
is op veelal virtuele (of spirituele) verbanden tussen de vaak zelfbenoemde
‘leden’. En denk ook aan Wikileaks, waarbij de vraag ‘waar de gegevens
zijn’ niet te beantwoorden is: niet omdat ze nergens staan, maar omdat de
gegevens letterlijk overal zijn.
2.3 De bewegingsleer van het rizoom
In meer analytische zin onderscheiden Deleuze en Guattari de volgende
kenmerken van een rizoom:
• Het principe van verbinding: elk punt van een rizoom is op de één of
andere manier met een ander punt verbonden. Een rizoom is hierdoor
niet vast te leggen of te omlijnen. Alles is met alles verbonden in het
rizoom. Niet in de betekenis dat al het handelen van actoren op elkaar
is afgestemd, maar wel in de zin dat alle actoren zijn aangesloten op
dezelfde wortelstructuur. Dit betekent dat interventies gericht op het
ene deel van de wortelstructuur kunnen leiden tot reacties elders (ook al
zijn de interventies daar niet op gericht). Dit betekent ook dat er steeds
opnieuw verbindingen kunnen worden gemaakt, alles altijd alle kanten
op bewegen kan, en steeds weer opnieuw andere betekenissen worden
uitgevonden. Het rizoom kent geen begin of einde, maar is in essentie
oneindig en niet te omlijnen. In termen van overheidssturing betekent
dit, dat problemen zich kunnen verplaatsen (zoals het uitrukken van een
plant niet verhindert dat er elders nieuwe scheuten groeien). ‘Waterbedeffecten’ bij de aanpak van probleemwijken zijn een bekend voorbeeld,
maar bijvoorbeeld ook het sluiten van illegale downloadwebsites, die
ertoe leiden dat varianten op andere plaatsen opduiken. De site gaat
‘dicht’, maar de ontwikkeling waar die uit voort komt gaat door. En vaak
in een verbeterde – lees: moeilijker grijpbare – versie.
• Het principe van heterogeniteit: het rizoom heeft geen genetische
hoofdas, geen eenduidig ‘zelf’ waartoe alles is terug te brengen. Het heeft
geen stam, zoals een boom, die de essentie omvat. Het rizoom kent geen
essentiële eigenschappen, maar plooit zich voortdurend en groeit waar
er mogelijkheden toe zijn. Daarmee zijn de uitingen van een rizoom ook
steeds heterogeen: er is niet één plant of boom, die gevoed of omgehakt
kan worden, maar er zijn juist meerdere en gevarieerde uitingsvormen,
waarvan sommige gewenst en andere ongewenst zijn. Een rizoom ‘produceert’ geen eenduidige uitkomsten, zoals een fabriek. In termen van
sturing maakt dit de verhouding van overheden tot rizomatische omgevingen inherent ambigu: de context die nieuwe vormen van ondernemerschap mogelijk maakt (zoals internet), creëert ook de condities voor
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nieuwe vormen van criminaliteit. Het uit de weg ruimen van die context
betekent dus het kind met het badwater weggooien.
• Het principe van veelheid: in een rizoom zijn geen bepalende punten of
posities, enkel lijnen die in hun veelheid betekenis hebben. Een rizoom
is (veer)krachtig door de veelheid van vertakkingen, niet door de kracht
of robuustheid van een enkele stam. Het rizoom kent geen centrum of
centrale sturing, maar put zijn kracht uit de veelheid van horizontale
verbindingen en daaruit voortkomende verknopingen. Het rizoom kent
geen overzicht, maar voedt zich juist uit zijn eigen onoverzichtelijkheid
en onvoorspelbaarheid van verbindingen. In termen van overheidssturing betekent dit dat het rizoom niet als ‘organisatie’ aanspreekbaar
is – er is geen ceo, woordvoerder of vertegenwoordiger die als vanzelfsprekend aanspreekpunt voor de overheid optreedt namens een ‘achterban’. Er dient zich geen vanzelfsprekende gesprekspartner aan: wie de
relevante spelers zijn is lastig te bepalen of is steeds aan verschuiving
onderhevig. Pogingen tot standaardisatie en het bewerkstelligen van
interoperabiliteit lopen hierop nogal eens vast – of dwingen de overheid
eerder volgend dan sturend op te treden. De overheid kan normen en
standaarden opleggen, maar het is de vraag of de samenstellende delen
van het rizoom zich daaraan houden en/of deze overnemen.
• Het principe van de niet-betekenisdragende breuk: anders dan bij een
boom betekent een inbreuk niet dat de structuur doorbroken wordt en
de continuïteit verbroken wordt. Een rizoom kan op een willekeurige
plaats worden gebroken, maar het woekert langs eigen of andere wegen verder. Interessant is ook dat het in een rizoom niet alleen lastig is
om met beïnvloeding of sturing te beginnen, maar ook om er mee op
te houden. Het rizoom kent een eigen dynamiek, leeft een eigen leven,
zoekt zelf een weg, gaat door ook nadat het beleid of de sturing wordt
beëindigd. Of het plooit zich gewoon om de interventie heen, woekert
voort terwijl het geacht is om te stoppen. Ook hier is de ‘strijd’ tegen piraterij op internet exemplarisch: de idee van peer-to-peer netwerken is
onbeheersbaar. Elke keer als de wetgever een weg vindt om een tijdelijke
uitdrukking van het ‘peer-to-peer’ delen van content te verbieden of te
beëindigen, dan wordt het idee elders op een andere manier uitgevoerd.
• Het principe van de cartografie: het rizoom is eerder ‘kaart’ dan ‘route’.
Een kaart heeft geen gegeven betekenis, maar is multi-interpretabel en
kan op verschillende manieren gelezen en gebruikt worden – afhankelijk
van het perspectief en de bedoeling van de gebruiker, de lezer. Een route
daarentegen is eendimensionaal en lineair, en de betekenis is al gegeven
door de maker. Terwijl een routeplanner de gebruiker stuurt langs een
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vooraf gestructureerd pad, kan de kaartlezer zijn eigen routes zoeken.
De betekenis die aan een rizomatische omgeving wordt toegekend is dus
altijd een vorm van interpretatie, waar tegenover ook andere interpretaties kunnen staan. Ieder onderdeel van het rizoom kan de kaart van de
werkelijkheid op zijn eigen manier definiëren. Betekenissen verschuiven
en interpretaties zijn inherent ‘omstreden’. Er is geen objectiviteit in
werkelijkheidsdefinitie. Het rizoom produceert zijn eigen meervoudige
betekenissen en gebruiken. Het internet is hier een voorbeeld van: oorspronkelijk ontwikkeld voor militaire communicatiedoeleinden, doorontwikkeld voor gebruik in de communicatie tussen wetenschappers,
en vervolgens geëvolueerd tot een middel voor massacommunicatie en
sociale en economische activiteiten. Voor overheden die zich verhouden
tot rizomatische omgevingen betekent dit dat de interpretatie die een
overheid zelf hanteert met betrekking tot bepaalde thema’s of actoren
niet door die actoren zelf gedeeld hoeft te worden. Een overheid kan niet
afdwingen dat actoren zich vanzelfsprekend conformeren aan haar ‘route’
of beleid – dit is een proces van betekenisgeving en onderhandeling, van
aansluiten op wat al bestaat in het rizoom, en van het zoeken naar de belangen en waarden waardoor actoren in het rizoom zelf worden gedreven.
• Het principe van de kopieertechniek: een rizoom (re-)produceert zichzelf.
Een rizoom is geen product van een blauwdruk of mal of andere vorm
van externe productie. Een rizoom groeit volgens een eigenstandige dynamiek, die zich niet centraal laat voorspellen of sturen. Een rizoom kan
onverwachte nieuwe vormen aannemen – nieuwe fenomenen komen
plots op doordat gedragingen zich met elkaar verknopen en iets nieuws
genereren. Waar de wereld van hiërarchie, orde en planning de idee van
oneindige reproductie van een origineel model huldigt (denk aan de
lopende band), daar zijn de stromen van interactie en informatie binnen
een rizoom juist verantwoordelijk voor permanente vernieuwing, voor
aanpassing aan nieuwe kansen en voor plooiing rondom veranderende
omstandigheden. Emergentie in plaats van planning. Veel vormen van
innovatie in economie en wetenschap komen op rizomatische wijze tot
stand: actoren vinden elkaar min of meer toevallig en ontdekken dat ze
elkaars activiteiten kunnen versterken. Vaak komt innovatie tot stand
aan de randen van organisaties, niet op het hoofdkantoor. En vaak komt
innovatie tot stand door toeval, samenwerking en trial & error, niet door
planning en analyse.
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3

Sturing

3.1 Inleiding
Elke overheidsorganisatie verhoudt zich onvermijdelijk, maar spannings-

vol tot de wereld van het rizoom. Er is geen ontsnappen aan, maar daarmee is het niet minder problematisch. Interventies in samenleving en economie betekenen een ontmoeting (en soms confrontatie) tussen de wereld
van het rizoom en de wereld van de boom. Want als de samenleving begrepen kan worden als rizoom, dan is het beeld van de overheidsorganisatie
toch vooral dat van een boom: verticaal opgebouwd; aan de top van de
hiërarchie een politiek bestuurder die de verantwoordelijkheid draagt voor
het handelen binnen de organisatie; een apparaat dat in de grond genomen
geen eigenstandige wil heeft maar een dienende en uitvoerende rol heeft
ten aanzien van de politieke principaal; een strikte taakverdeling en verantwoordelijkheidsbegrenzing; en een geslotenheid in de zin dat prikkels
voor handelen niet zozeer van buiten of vanuit de organisatie zelf komen,
maar van bovenaf uit de politieke top6. Zo bezien is overheidssturing
hiërarchische sturing. Kenbaarheid, planning en functionele differentiatie
vormen daarin de sleutelbegrippen: dat zijn op zichzelf prima uitgangspunten voor het opzetten van een organisatie, maar in de context van een
rizoom zijn ze niet altijd passend. We bedoelen dat letterlijk: ze passen
niet bij de omgeving waarin ze beogen te interveniëren.
Een veelgehoord argument tegen dit soort dichotome beelden van ‘boom
versus rizoom’ is dat ze in de praktijk van alledag genuanceerd kunnen
worden. De overheidsorganisatie is meer en anders dan deze schetsmatige
concepten doen vermoeden: zo bestaat een belangrijk deel van de ambtelijke professionaliteit uit het slaan van bruggen tussen beleidskokers, uit
het sensitief zijn voor signalen uit de samenleving, en uit het responsief
zijn voor maatschappelijke dynamiek in de realisatie van beleidsambities.
Dat is onzes inziens allemaal te begrijpen als strategie en vermogen om
dichter richting het rizoom te bewegen. Tegelijkertijd is dit handelen ook
6

Zie voor een nadere theoretische uitwerking en inbedding in wetenschappelijke litera-

tuur: M. van der Steen, R. Peeters & M. van Twist, De Boom en het Rizoom: overheidssturing in een netwerksamenleving, essay in opdracht van het Ministerie van Wonen,
Wijken en Integratie, nsob 2010.
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te zien als professionele compensatie voor inherente kenmerken van de
overheidsorganisatie – hoewel soms impliciet, spelen deze kenmerken
altijd een rol in het structureren van het gedrag van ambtenaren. Dat de
organisatie hier en daar compenserende pogingen onderneemt nuanceert
niet het beeld van de boom, maar onderschrijft het juist. De systematische
aard van handelen in overheidsorganisaties staat vrijwel inherent in een
spanningsvolle relatie tot de rizomatische omgeving van de samenleving.
Het rizoom is als een anti-systeem, dat niet per definitie aansluit op het
handelen van de overheid, zich er soms aan onttrekt, er soms mee concurreert, maar er soms ook graag gebruik van maakt. Het rizoom is al deze
zaken tegelijk. En de opgave voor de overheid is om zich er, vanuit haar
eigen specifieke kenmerken, toe te verhouden op een manier die bijdraagt
aan het bereiken van politieke doelen.
De hierboven genoemde voorbeelden van overheidssturing in rizomatische
omstandigheden hadden vaak de strekking van onmogelijkheden, dilemma’s
en beperkingen. Het rizoom wordt vooral als probleem afgebeeld. Daar
willen wij in het navolgende een ander beeld tegenover stellen – zonder
daarbij te ontkennen dat sturing in rizomatische omgevingen ingewikkeld
en vaak tijdrovend is. Ook willen wij in het navolgende laten zien dat
dergelijke sturing verschillende vormen kan hebben – wij noemen dit
drie modi van sturing (naast ‘modus 0’, die slaat op hiërarchische sturing).
Elk van deze modi is passend bij specifieke vraagstukken, waarin steeds
meer of minder structurering van in principe rizomatische omstandigheden
mogelijk is. In het navolgende onderscheiden wij ketensturing (modus 1),
netwerksturing (modus 2) en rizomatische sturing (modus 3). Elk van deze
vormen van sturing wordt toegelicht met casuïstiek uit het handelingsrepertoire van het Ministerie van el&i.
Bij de benaming van modus 2, ‘netwerksturing’, nemen we bewust een
risico van begripsverwarring. Dit essay behandelt als geheel het vraagstuk
van overheidssturing in netwerkomgevingen. Netwerksturing is daarin
één van de verschillende vormen, naast keten- en rizomatische sturing.
Cruciaal in die labelling is niet òf er sprake is van een netwerk (dat is er
per definitie), maar om de vraag of dat netwerk patronen kent die passen
bij de typering van keten, netwerk of rizoom. ‘Sturen in netwerken’ is dan
de ‘soortnaam’, met de keten, netwerk en rizoom als individuele sturingsvormen daarbinnen.
3.2 Modus 1: ketensturing
Er zijn gevallen waarin een overheid wil interveniëren in een rizomatisch
speelveld dat zich al min of meer heeft uitgekristalliseerd en dat een zekere
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mate van organisatie kent. Niet alle onderdelen van het rizoom zijn even
onoverzichtelijk en chaotisch. Er komt ook voortdurend samenwerking tot
stand en vaak weten partijen op een georganiseerde manier de overheid
te vinden. Veel brancheorganisaties zijn op een dergelijke manier georganiseerd, maar ook de typisch Nederlandse overleggen tussen werkgevers
en werknemers zijn hiervan een voorbeeld. In dergelijke gevallen zijn de
betrokken en relevante spelers voor de overheid vaak bekend en herkennen ze zichzelf ook als speler in een bepaald proces, bijvoorbeeld omdat
ze gedeelde belangen herkennen. Kortom, er ligt voorafgaand aan de overheidsinterventie al een zeker platform met bestendigheid, waar de overheid op kan aansluiten.
Binnen het Ministerie van el&i kan het programma Slim Geregeld, Goed
Verbonden (sggv) als een typische vorm van sturing in dergelijke contexten
worden beschouwd – een vorm van sturing, die wij hier ketensturing 7
noemen.
Veel ondernemers zijn onnodig tijd en geld kwijt met het aanleveren van
dezelfde informatie bij verschillende overheden. De ambitie van het in
januari 2009 gestarte programma Slim Geregeld, Goed Verbonden (sggv)
van het toenmalige Ministerie van Economische Zaken is om de regeldruk
voor ondernemers met 10% - 35% terug te brengen en de efficiency bij
overheden te verhogen. Via procesinnovatie en de introductie van ictoplossingen wordt de gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheden
(zoals toezichthouders) gestroomlijnd. In totaal zijn op drie verschillende
domeinen (‘voedsel en waren’, ‘import en export’ en ‘milieu en omgeving’)
tien verschillende cases opgepakt door het programma sggv – variërend
van de import van veterinaire producten in de Rotterdamse haven tot
vergunningaanvragen voor horecaondernemers, en de verstrekking van
digitale nalevingsinformatie door de vleesverwerkende industrie aan de
nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit.
De filosofie achter het programma sggv is om vanuit een vraag uit de
markt de informatie-uitwisseling binnen bestaande ketens van overheidsen marktpartijen efficiënter te laten functioneren. Het gaat daarbij om het
doorbreken van impasses – van een ‘marktfalen’ – tussen ketenpartijen.
De werkwijze van sggv is gericht op het dichter bij elkaar brengen van
7

Daarbij verwijst het begrip ‘keten’ niet zozeer naar een bedrijfskolom of gestructu-

reerd werkproces (alsof het een lopende band betreft), maar naar een min of meer
stabiele ‘kring’ van actoren die elkaar herkennen en erkennen als gesprekspartner.
‘Keten’ is hier opgevat als ‘min of meer omlijnd gezelschap’.
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het ‘aanbod’ en de ‘vraag’ van de publieke en private ketenpartijen. sggv
neemt een probleem niet over en bouwt niet zelf een ict-oplossing, maar
faciliteert en begeleidt het proces waarin de ketenpartijen gezamenlijk tot
een nieuwe ict-toepassing en bijbehorende rolverdeling en werkafspraken
komen. sggv brengt ook geen grote sommen geld mee – het biedt vooral
procesondersteuning en expertise aan ketenpartijen.
sggv hanteert een aantal voorwaarden voordat een casus wordt opgenomen. Ten eerste dient de casus voort te komen uit een expliciete vraag van
het bedrijfsleven. Deze vraag kan binnenkomen via het netwerk van sggvmedewerkers, via vno/ncw, maar bijvoorbeeld ook via bewindspersonen.
Ten tweede dient de casus urgent te zijn. Er moet een bepaalde tijdsdruk
en ‘sense of urgency’ bestaan onder de partijen. Ten derde moet de casus
‘kansrijk’ zijn, wat wil zeggen dat er een commitment is van de ketenpartners om actief mee te werken aan een oplossing. In ruil voor dit commitment biedt sggv procesondersteuning – quid pro quo. Het commitment
wordt bovendien bij aanvang van de casus geëxpliciteerd door op bestuurlijk niveau ondertekende intentieverklaringen van de ketenorganisaties.
En ten vierde moet een casus niet door de bestaande keten zelf kunnen
worden uitgevoerd. Kortom, enkel als er hulp van buiten nodig is verleent
sggv medewerking.
Is aan deze voorwaarden voldaan, dan begint sggv – in de persoon van
een ‘casusmanager’ – met een eerste verkenning. Deze verkenning is een
cruciaal onderdeel van het proces. Niet alleen omdat hier het noodzakelijke commitment op bestuurlijk niveau gepeild wordt, maar ook omdat
aan het begin van deze zogeheten ‘intake’ een initiële business case wordt
opgesteld. Deze business case bevat de explicitering van de opgave waarvoor de ketenpartners staan (‘ist’- en ‘soll’-situatie) alsmede de explicitering van de ‘winst’ die er voor bedrijfsleven en publieke partijen te halen
is bij een succesvolle ict-oplossing. In de loop van het proces wordt deze
business case nog een aantal keer doorontwikkeld op basis van de actuele
stand van zaken en eventueel voortschrijdend inzicht. Het uiteindelijke
intakeverslag wordt ter goedkeuring aan het Ministerie van el&i voorgelegd, inclusief de handtekeningen van de ketenpartners onder de intentieverklaring.
In het professionele handelen van sggv spelen de volgende elementen een
cruciale rol:
Perspectief van het bedrijfsleven: door bewust het perspectief van het bedrijfsleven te gebruiken, kan er snel vertrouwen ontstaan bij de betrokken marktpartijen. Met name het instrument van de ‘business case’ is essentieel – het
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maakt voor alle partijen inzichtelijk welke winst te behalen is en wat daarvoor nodig is. Ook biedt de business case een goed moment om het commitment van de verschillende partijen te vragen. Maar ook op meer subtiele
manieren wordt door sggv bewust gespeeld met het perspectief van het
bedrijfsleven. Zo is de casusmanager bekend in het bedrijfsleven en waakt
sggv ervoor zich als ‘overheidsorganisatie’ te presenteren.
Neutrale zone en belangenloosheid: sggv is er veel aan gelegen zichzelf als
‘neutrale zone’ te presenteren richting ketenpartijen. sggv wil nooit probleemeigenaar zijn en heeft ook nooit een inhoudelijke mening over de
eindoplossing. In plaats daarvan faciliteert sggv het gesprek waarmee de
ketenpartijen tot een oplossing moeten zien te komen. sggv fungeert als
het scharnierpunt tussen overheid en bedrijfsleven. Hoewel verbonden
aan het Ministerie van el&i en dus formeel behorend tot de overheid, kan
sggv nog het best als een ‘buitenboordmotor’ van het departement worden omschreven.
Tijdelijkheid van het programma sggv: de belangenloosheid van sggv speelt
ook op een meer fundamenteel niveau. Aangezien het programma tijdelijk
van aard is en na een paar jaar ophoudt te bestaan, kent sggv nauwelijks
een eigen institutioneel belang. De wetmatigheid dat organisatieonderdelen altijd ook met hun eigen voortbestaan bezig zijn, gaat hierdoor niet op
voor sggv. Uiteraard heeft het programma wel prestatiedoelstellingen (in
termen van te bereiken percentages vermindering administratieve lasten),
maar deze worden bewust buiten de concrete cases gehouden en vooral
‘geframed’ als winst voor bedrijfsleven (lastenverlichting) en overheid
(efficiencywinst) in plaats van als ‘eigen belang’. Met andere woorden: de
resultaten van sggv zijn vooral de winst voor het bedrijfsleven en andere
overheden. Wat uiteraard helpt om de eigen doelstellingen te halen, is de
voorwaarde van sggv om enkel ‘kansrijke’ cases met voldoende commitment van de deelnemende partijen op te pakken.
Tijdelijkheid van de interventie: van het begin af aan is het in een concrete
casus helder waar het eigenaarschap ligt. De ketenpartijen zijn ‘eigenaar’
van het probleem en ook de uiteindelijke ict-oplossing komt in het beheer
van een ketenpartij te liggen. Als het volledige proces is doorlopen en er
technisch een bevredigende (kleinschalige) oplossing tot stand is gebracht,
worden de opschaling en het beheer van de ict-oplossing formeel overgedragen aan de keten. Dit helpt sggv om een belangenloze en procesmatige
positie in te nemen, en om de ketenpartijen betrokken en actief te houden.
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De interventie van sggv is tijdelijk van aard. In de woorden van een medewerker van het programma: ‘een casus goed doen en dan weer met stille
trom vertrekken…’.
Spelen op meerdere niveaus: essentiële succesvoorwaarde is, zoals gezegd,
het commitment van de betrokken ketenpartijen. Dit commitment moet
echter voortdurend op drie verschillende niveaus gewonnen worden.
Ten eerste is er het managerial niveau van de vertegenwoordigers van de
ketenpartijen, waarmee sggv daadwerkelijk aan tafel zit. Daarboven staat
het bestuurlijk niveau, waar de uiteindelijke formele medewerking moet
worden geregeld. Dit betekent dus dat de tijdens de onderhandelingen
bereikte resultaten steeds moeten worden teruggelegd naar het bestuurlijk
niveau – gebeurt dit niet adequaat, dan kan in een later stadium de voortgang in gevaar komen. En dan is er, ten derde, nog het operationele niveau.
Uiteindelijk moet er op de werkvloer van de betrokken bedrijven met de
nieuwe apparatuur worden gewerkt.
Subsidie: de processen kunnen worden bespoedigd door het slim toekennen van relatief kleine budgetten. Ten eerste kan dat vorm krijgen doordat
de verantwoordelijke overheidsorganisatie (bijvoorbeeld het Ministerie van
el&i) zorg draagt voor de kosten van de sggv-interventie. Ten tweede kunnen er ook subsidies worden verstrekt voor het daadwerkelijk bouwen van
de ict-voorziening. sggv verstrekt deze subsidies nadrukkelijk niet zelf,
maar faciliteert de verstrekking ervan door verantwoordelijke overheden op het belang ervan te wijzen. Dergelijke budgetten en subsidies
zijn een soort smeermiddel om het proces niet te belasten met de vraag
wie hoeveel betaalt.
Structurering van het proces: van belang voor de voortgang van processen is
de insteek van sggv om te structureren waar mogelijk. Dit uit zich onder
andere in het expliciteren van de resultaten en de bijbehorende noodzakelijk te verrichten activiteiten in de business case, en in het steeds opnieuw
bij elke belangrijke fase expliciteren van commitment (in de vorm van
intentieverklaringen). Maar ook bij aanvang van de casus speelt structurering een belangrijke rol in de voortgang: er is in de meeste gevallen
een bestaand ketenoverleg en er zijn geen andere dan de ‘usual suspects’
relevante partij. De selectie van deelnemers in het proces kan dus ook
gestructureerd verlopen. Waar sggv inhoudelijk ‘leeg’ is (dat wil zeggen,
geen mening heeft over de aard van de uitkomst), daar is het ‘streng’ op de
voortgang van het proces.
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Professionaliteit van de casus- en domeinmanager: als laatste noemen we
hier de absoluut essentiële professionaliteit van de casus- en domeinmanager van sggv. Uiteraard is de technische kant van het ontwikkelen van
ict-oplossingen essentieel, maar een basaal onderling vertrouwen tussen
de ketenpartners is hiervoor een voorwaarde. De casusmanager van sggv
is dan ook vooral verandermanager. Van belang hiervoor is dat de casusmanager ‘een gesprekspartner van stand’ is: betrokken, betrouwbaar en
goed geïnformeerd over het specifieke terrein waarop wordt geïntervenieerd.
Op basis van deze casuïstiek kunnen we samenvattend een aantal overwegingen benoemen, die vooraf dienen te gaan aan overheidsinterventies in
de vorm van ketensturing. Wij ordenen deze overwegingen op vier niveaus,
te weten het niveau van de prikkels (op welke wijze kan de overheid maatschappelijke actoren in beweging brengen?), positionering (op welke wijze
kan deze vorm van sturing worden georganiseerd in relatie tot de staande
organisatie?), professionaliteit (op welke wijze kunnen betrokken professionals beweging van maatschappelijke actoren bestendigen?) en prestaties
(wat voor type opbrengsten of prestaties mogen van de betreffende vorm
van sturing worden verwacht, bijvoorbeeld bij audits en evaluaties?).
Voor ketensturing zien onze overwegingen er als volgt uit:
• Prikkels: de relevante partijen zijn bekend en veelal al georganiseerd in
een ketenoverleg of een andersoortig bestaand platform8. Van daaruit
8

Relevante kanttekening bij de notie dat er geen andere dan de ‘usual suspects’ partij zijn is

gelegen in de vraag of er in de keten ook vertegenwoordigende organisaties zitten. Hiermee
kan namelijk een ander beeld ontstaan: dergelijke organisaties (zoals brancheverenigingen
of productschappen) spreken in het ketenoverleg ‘namens’ hun achterban, maar dit ‘namens’
kan vaak niet formeel worden afgedwongen. In dergelijke gevallen treedt dus een mogelijke
complicatie op: naast het proces van de directe ketenpartners is er nog een ‘buitenring’ van
relevante spelers, die eveneens binnenboord gehouden moeten worden willen de afspraken
tussen de ketenpartners effect sorteren. Door dit gegeven kan er tijdens of na afloop van een
proces tussen de ketenpartners plotseling een andere situatie ontstaan: organisaties (zoals
bedrijven) die de uiteindelijke ‘oplossing’ moeten invoeren kunnen op basis van welbegrepen
eigenbelang besluiten om een eigen koers te varen en zich te onttrekken aan de structurering
die in de ketensturing is aangebracht. Belangrijke overweging voor ketensturing is hier de
vraag of er dergelijke vertegenwoordigende organisaties betrokken zijn en zo ja, hoe sterk
hun vertegenwoordigende positie is. Is deze positie niet sterk dan is er de mogelijkheid om
met deze individuele organisaties in gesprek te treden (en een intentieverklaring op te stellen)
of om te kiezen voor een andere vorm van sturing (zoals netwerk- of rizomatische sturing).
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worden deze partijen aangesproken op gedeelde belangen. De belangen
zijn door henzelf vaak afgebakend, al dan niet institutioneel bekrachtigd
en geformaliseerd en vaak is er ook sprake van afgestemde procedures
en overlegorganen. De prikkels ‘zijn er’ en hoeven niet gevonden te worden. De overheidssturing richt zich op het bespelen van deze bekende
prikkels.
• Positionering: ketensturing wordt als een tijdelijke buitenboordmotor van
de staande organisatie gepositioneerd. Dit maakt enerzijds een programmatische aanpak mogelijk en anderzijds creëert dit de nodige afstand
om als niet-belanghebbende partij te worden gezien door ketenpartners.
• Professionaliteit: omdat veelal niet verder dan de ‘usual suspects’ gekeken
hoeft te worden, kan er veel energie gestoken worden in het bijna projectmatig structureren van processen. Dit betekent concreet het aan tafel
brengen en houden van de geselecteerde partijen, het expliciteren van
gedeelde belangen en doelen, en het stroomlijnen van het veranderproces.
• Prestaties: ketensturing is gericht op het faciliteren van concrete probleemoplossing. Hoewel ketensturing niet per definitie zelf ‘probleemeigenaarschap’ behelst, kunnen er wel degelijk op hoofdlijnen afrekenbare doelstellingen worden vastgesteld. Deze doelstellingen hebben echter vaak
het karakter van ‘inputsturing’: het stellen van heldere doelen, die evenwel vooral als richtsnoer en ambitie gelezen moeten worden. Hierbij kan
ook gedacht worden aan ambities om het aantal rokers met een bepaald
percentage terug te brengen: een doelstelling waar niet rechtstreeks op
gestuurd kan worden, maar die wel het handelen van de overheid richt
en in beweging brengt doordat het als ‘stip op de horizon’ fungeert.
3.3 Modus 2: netwerksturing
Een andere uitingsvorm van sturen in netwerken is dat sturing niet
plaatsvindt in een overzichtelijk speelveld en/of dat er geen bestaand
platform als basis voor overheidsinterventies (zoals in het geval van de
keten) is. Vaak vormen netwerken een veel minder stabiele arena doordat
steeds nieuwe partijen toetreden en andere partijen juist verdwijnen. Veel
bestaande markten zijn op deze wijze ‘georganiseerd’: de belangrijkste
marktspelers zijn bekend, maar nieuwkomers kondigen zich voortdurend
aan; spelers hebben vooral een concurrentierelatie tot elkaar en kennen
alleen op abstract niveau gedeelde belangen (bijvoorbeeld in termen van
reductie van lastendruk); en spelers kunnen zich onttrekken aan samenwerking met de overheid en laten zich daarbij leiden door welbegrepen
eigenbelang. De overheid heeft in dergelijke markten vaak een regisserende rol. Dat wil zeggen: ze houdt toezicht als een arbiter en ze creëert
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randvoorwaarden als een facilitair manager (bijvoorbeeld door infrastructurele voorzieningen). Buiten deze taken als ‘spelleider’ – die in veel
gevallen regelstellend of handhavend van aard zijn – kan een overheid
besluiten om samenwerking te organiseren tussen of met marktpartijen
als daar een publiek belang toe bestaat. Omdat er geen bestaand platform
is (zoals bij ketensturing), zal de overheid langs de weg van het welbegrepen eigenbelang spelers moeten zien te verleiden om zich te organiseren
in (tijdelijke) coalities.
Binnen het Ministerie van el&i is het programma e-Herkenning een voorbeeld van deze vorm van sturing, die wij hier netwerksturing 9 noemen.
Sturing in netwerken krijgt dan vorm door bestaande of opkomende en/of
impliciete netwerkstructuren te bespelen en te benutten voor het bereiken
van overheidsdoelen.
Bedrijven doen zaken met veel verschillende overheidsdienstverleners,
bijvoorbeeld als het gaat om registraties bij de Kamer van Koophandel, de
afwikkeling van belastingaangiftes met de Belastingdienst en het aanvragen van en communiceren over vergunningen met Rijk, provincie en gemeente. Bedrijven doen tegenwoordig steeds vaker digitaal zaken met de
overheid – al worden de meeste zaken nog gewoon op papier afgehandeld.
Voor zover er inmiddels digitale oplossingen worden gebruikt, verschillen deze van dienstverlener tot dienstverlener. Dan beschikken bedrijven
over steeds weer andere toegangscodes en identificatiemiddelen. Bij een
9

Daarbij benadrukken we het tijdelijke element van deze opkomende of bestaande structu-

ren in netwerken. Het gaat bij deze vorm van sturing om het bouwen van coalities tussen
partijen, die elkaar nog niet kennen of herkennen als relevante partner. Of die herkenning
er wel komt is geen vanzelfsprekendheid, maar hangt ook af van de vraag hoe partijen zich
positioneren en in welke richting ze willen bewegen: sommige kunnen zich van het proces
afkeren, terwijl nieuwe partijen zich juist aandienen of een prominente rol gaan spelen.
Vanwege die aandacht voor de richting van de beweging van partijen richt de aandacht zicht
hier sterk op het identificeren van gevoelde en gedragen eigen (deel-)belangen van partijen.
Dat zijn indicatoren voor hun beweging en deze bieden daarmee aangrijpingspunten voor
beïnvloeding en/of voor voorspelling van hun beweging. Op dergelijke belangen kunnen vervolgens coalities worden gebouwd. Die kunnen tijdelijk van aard zijn, bijvoorbeeld doordat de
coalitie door de realiteit wordt ingehaald (andere actoren of praktijken worden belangrijker)
of doordat de deelnemende partijen er geen meerwaarde meer aan ontlenen. Aan tijdelijkheid
worden hier geen normatieve oordelen gekoppeld: anders dan in de wereld van de boom geldt
hier dat coalities duren zolang als kennelijk wenselijk, nodig en productief. Continuïteit is in
die zin geen waarde op zich.
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dergelijk identificatiemiddel kan het om verschillende zaken gaan, zoals
de wijze waarop bedrijven komen tot authenticatie (om welk bedrijf gaat
het?), autorisatie of wilsuiting (toestemming verlenen voor een bepaalde
transactie) en machtiging (bepalen wie namens het bedrijf zaken mag
doen). Veel bedrijven beschikken intussen over een behoorlijke ‘digitale
sleutelbos’.
e-Herkenning is een stelsel van afspraken op basis waarvan het zaken
doen tussen overheidsdienstverleners en bedrijven wordt vormgegeven.
Eén van de onderdelen van e-Herkenning is een gestandaardiseerd digitaal
herkenningsmiddel op basis waarvan de overheid kan vaststellen dat ze
ook daadwerkelijk met het beoogde bedrijf te maken heeft en dat de persoon die namens dat bedrijf zaken wil doen met de overheid daartoe ook
bevoegd is. e-Herkenning lijkt als zodanig op digid voor burgers, maar is
verschillend in de zin dat er ook een component van autorisatie aan verbonden is. Naarmate een bedrijf met zijn e-Herkenningsmiddel bij meer
overheidsdienstverleners terecht kan, wordt de last van de papierstroom
kleiner en neemt de omvang van de ‘digitale sleutelbos’ af. Voor bedrijven
dalen dan de administratieve lasten.
In 2008 heeft het toenmalige ministerie van Economische Zaken het programma e-Herkenning gelanceerd en de verschillende partijen (waaronder
bijvoorbeeld aanbieders van identificatiemiddelen of machtigingsregisters en overheidsdienstverleners) bij elkaar gebracht. Hiermee stelde het
ministerie zich tot doel: ‘het formuleren van beleid en het inrichten van
een adequaat instrumentarium gericht op het bij elkaar brengen van het
aanbod van middelen voor elektronische herkenning van bedrijven en de
vraag naar gebruikersherkenning van e-Overheidsdienstverleners’. Identificatiemiddelen zoals die met e-Herkenning worden beoogd, bestaan in de
private sector al langer. De wijze waarop we digitaal bankieren, is hiervan
een voorbeeld. Met onze bankpas, pincode en tan-codes maken we onze
wensen aan de bank kenbaar die erop kan vertrouwen dat wij zijn wie we
zeggen te zijn en dat we ook echt beogen de bewuste transactie te doen.
In de praktijk komt tussen overheid en bedrijfsleven echter niet als vanzelf
een dergelijk middel tot stand voor de herkenning van bedrijven door de
overheid. Dit heeft in belangrijke mate te maken met een ‘first mover disadvantage’: met de te ontwikkelen middelen zijn hoge investeringen voor
marktpartijen gemoeid (dat wil zeggen, voor producenten van de identificatiemiddelen), die ook nog eens gepaard gaan met veel risico zolang
overheidsdienstverleners zich niet committeren aan het gebruik ervan.
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In het professionele handelen van e-Herkenning spelen de volgende elementen een rol:
Beweging is cruciaal: beweging is niet alles, of het enige, maar interventies
dienen er in eerste instantie op gericht te zijn om partijen in het netwerk
in beweging te krijgen. Vaak gaat het immers om partijen – bijvoorbeeld
overheden, bedrijven en dienstverleners – die weliswaar op papier ‘iets
met elkaar zouden kunnen hebben’, maar in de praktijk geen directe
verbinding met elkaar hebben. Ze ontmoeten elkaar niet. En er zijn geen
directe prikkels om wel tot een dergelijke ontmoeting te komen. Hun interactie zit niet ‘vast’ in de zin dat deze door iets of iemand wordt belemmerd, maar ze is er gewoon niet. Het op gang brengen van die beweging in
het netwerk is dus een eerste vereiste voor wat hier netwerksturing wordt
genoemd. En daarbij is het natuurlijk ook de vraag rond welke richting die
beweging wordt ingezet.
Bewustmaking: e-Herkenning spreekt marktpartijen steeds primair aan op
hun eigenbelang. Ze worden niet gedwongen, maar bewust gemaakt. Marktpartijen hebben direct belang bij de totstandkoming van e-Herkenning en
niet alleen voor hun transacties met de overheid, maar ook voor transacties in hun primaire processen met andere bedrijven. De eerste en snelle
winst is een vermindering van de last van contacten met de overheid.
Maar achter die eerste opbrengst komt via hetzelfde mechanisme een veel
grotere winst vandaan in de onderlinge interactie. Last van de overheid is
in ieder geval in de beleving ‘lastig’, en tot op zekere hoogte ook kostbaar,
maar het blijft een externaliteit. Rond e-Herkenning zijn bedrijven echter
vooral ook bewust gemaakt van de potentiële baten in en rond hun primaire proces. Dat lijkt voor de hand liggend, of in ieder geval onschuldig
(‘waarom ook niet?’), maar dat is het allerminst. Het Ministerie van el&i
heeft geen doelen en verantwoordelijkheden voor ‘business to business’
processen. De logica van de overheidsbureaucratie zou impliceren dat het
ministerie zich daar niet teveel mee zou moeten bemoeien. De logica van
het netwerk zegt echter iets anders: het samenbrengen van doelstellingen
draagt bij aan de haalbaarheid van e-Herkenning.
Omkeringen in de interactie: het programma e-Herkenning kiest steeds voor
het aanbrengen van omkering in het gesprek met partijen. Marktpartijen
worden actief verleid om het ministerie aan te spreken op het belang van
e-Herkenning en de noodzaak om het ook echt tot stand te brengen. Het
ministerie gaat niet zelf met het idee ‘leuren’, maar vraagt anderen om
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er bij het ministerie op aan te dringen. Dat aandringen gebeurt deels in
individuele gesprekken met belanghebbende marktpartijen en deels op
openbare gelegenheden zoals conferenties en congressen. Het programma
e-Herkenning probeert steeds om de gedachtegang van partijen zodanig te
beïnvloeden dat zij vanuit hun eigenbelang el&i tot verdergaan aansporen.
Let wel, dit is nauw gekoppeld aan een andere omkering in het proces, namelijk het eigenaarschap van het proces. Het ministerie laat zich aanspreken op voortgang, maar maakt zichzelf geen eigenaar van het proces.
Energie ontketenen: betrokkenen zijn steeds op zoek naar kleine bewegingen die grote vervolgstappen mogelijk maken. Door de vroege energie te
gebruiken en voortgang te maken waar die mogelijk blijkt, ontstaat beweging die tot vervolg uitnodigt. Met bereidwillige marktpartijen wordt een
traject doorlopen om te komen tot een eerste afsprakenstelsel – een kans,
die is gecreëerd met behulp van een marktonderzoek en een intentieovereenkomst. Op de tekentafel van een rationeel procesontwerp was dat
misschien niet de eerste en meest vanzelfsprekende stap geweest. In de
praktijk van het proces bleek het echter voor de hand liggend om energie
bij partijen te ontketenen. Cruciaal is hier dat het niet gaat om zomaar
wat ‘laaghangend fruit’: in netwerken is het zoeken naar ‘quickwins’ functioneel om iets anders in te zetten, zoals het bieden van een platform voor
volgende acties, of het in gang zetten van een proces waar anderen bij
kunnen aanhaken.
Klein houden: e-Herkenning is een project dat in theorie is op te rekken tot
een majeur programma over overheidsdienstverlening. Dat zou aanleiding kunnen zijn om het groot op te tuigen, met alle betrokkenen en met
de grootste partijen als voorlopers. Die strategie is hier niet gevolgd. Het
geheel is juist klein gehouden. Daarin is gekozen voor een wisselwerking
tussen schaal en impact. Door e-Herkenning in eerste instantie klein te
houden wordt voorkomen dat het in de complexiteit van de veelheid aan
partijen een schone dood zou sterven. Het overleg van ‘launching customers’
wordt steeds tot een paar partijen beperkt, om ervoor te zorgen dat het proces niet volledig uit de hand loopt. De kleinheid maakt daarin de beweging
mogelijk. De kleine beweging beperkt de impact niet, maar vergroot deze
juist.
Opportunisme: opportunisme geldt doorgaans niet als een aanbeveling in
de wereld van beleid en bestuur. Planmatig handelen wordt veelal meer
gewaardeerd. Maar de casus laat zien dat juist een gezonde dosis oppor-
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tunisme en inspelen op wat zich aandient beweging kan genereren. Het
mislukken van het ene spoor leidt tot een snelle overstap op een andere
richting. Wanneer de in eerste instantie geselecteerde ‘launching customers’ besluiten voorlopig niet met e-Herkenning te starten, dienen zich
twee andere gegadigden aan voor de eerste pilot. Door met deze partijen
door te gaan, wordt de snelheid behouden en voortgang gemaakt die ook
naar buiten toe zichtbaar is.
Gezaghebbende professionaliteit op afstand: bijzondere vaardigheden en rollen zijn vereist om goed in netwerken te kunnen opereren – waarbij het in
dit geval gaat om een combinatie van gevoel voor ambtelijke processen én
voor de wereld van ondernemers. Voor de aansturing van de beide groepen (dienstverleners en participanten) zijn twee ‘mannen zonder kaartjes’
aangetrokken. Het gaat daarbij om ervaringsdeskundigen met gezag en
een groot netwerk in die bepaalde doelgroep, maar zonder directe verbindingen met belanghebbende organisaties. Dat wil zeggen, zonder direct
institutioneel eigenbelang, maar wel met verbinding. Hun taak was het om
hun netwerk in te zetten ten dienste van e-Herkenning en om belangrijke
signalen die ze opvangen terug te rapporteren aan de projectorganisaties.
Sturing zonder geld kost geld: hoewel veel interventies rond netwerksturing
vaak worden ingezet met argumenten van kostenbesparing, zijn ze niet
geheel vrij van kosten. el&i bekostigt weliswaar de ontwikkeling van het
afsprakenstelsel niet als zodanig, maar in de omgeving zijn er wel kosten
gemaakt in termen van onderzoeken en in termen van aansturing. Sturen
zonder geld kan blijkbaar niet zonder geld. Het geld wordt echter op een
andere manier ingezet. En ook hier geldt weer: achter de kosten op korte
termijn worden op langere termijn reële kostenvoordelen zichtbaar.
Netwerksturing vraagt om het maken van een aantal afwegingen voorafgaand aan overheidsinterventies – wederom geclusterd rondom de
niveaus prikkels, positionering, professionaliteit en prestaties:
• Prikkels: beweging genereren vindt hier plaats door het appelleren aan
het welbegrepen eigenbelang van maatschappelijke actoren en door het
meehelpen organiseren van een arena of speelveld waar dit kan worden
geëffectueerd. Er is geen bestaand platform, maar op basis van verleidingsstrategieën kan een netwerk worden georganiseerd. Partijen kunnen elkaar vinden rondom concrete waarden, belangen of resultaten,
mits die door een partij (mogelijk de overheid) worden geïdentificeerd
en enkele vroege belemmeringen worden weggenomen.
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• Positionering: netwerksturing vraagt in de regel om enige afstand tot de
staande organisatie. Vormgegeven in bijvoorbeeld een programma, kan
op een kleine en flexibele manier worden ingespeeld op de bewegingen
in het netwerk van maatschappelijke actoren. De afstand is nodig, omdat het samenbrengen van partijen in een coalitie vaak niet goed past
binnen bestaande structuren en taakverdelingen in ‘de lijn’. Zo overschrijdt dit vaak organisatiegrenzen – zoals directies of diensten – en
zijn bepaalde procedures en criteria storend voor het samenbrengen
van het netwerk.
• Professionaliteit: hoewel er geen bestaand platform bestaat, kunnen
spelers worden geselecteerd en in een coalitie worden georganiseerd
omdat ze in grote lijnen bekend zijn. De geselecteerde spelers worden
verleid om vanuit welbegrepen eigenbelang in beweging te komen.
Dat vereist kwaliteiten rond procesmanagement, interactie met andere
organisaties, inzicht in bedrijfsmodellen, maar ook de kwaliteit om
‘buiten’ de lijn gemaakte afspraken te vertalen naar en te verbinden
met de lijn ‘binnen’.
• Prestaties: netwerksturing kan worden aangesproken op de mate waarin
men erin slaagt om de geselecteerde spelers te activeren en in beweging te brengen – door slim verleiden, maar ook door het creëren van
de condities waarin welbegrepen eigenbelang vorm kan worden gegeven. Uiteindelijk zijn het de maatschappelijke actoren die zichzelf tot
‘probleemeigenaar’ moeten maken, omdat ze er eigenbelang in zien.
Dit vraagt om flexibiliteit en soms opportunisme van de kant van de
overheid. In bepaalde gevallen is het mogelijk om prestaties concreet te
benoemen en netwerkpartijen daarop te beoordelen en mogelijk ook te
financieren. Vaak echter is dat moeilijker, of beter gezegd, is het lastig
om prestaties te noemen die exact te koppelen zijn aan activiteiten van
verschillende partijen.
3.4 Modus 3: rizomatische sturing
Tenslotte kan de overheid ook geconfronteerd worden met rizomatische
contexten, waar nog nauwelijks kristallisatie heeft plaatsgevonden.
De belangrijkste spelers zijn onbekend, de toekomstige ontwikkeling van
het domein is ongewis en de overheid kent geen vanzelfsprekende rol als
spelleider of toezichthouder. Dat betekent niet dat er geen ordeningen
en patronen in de verbanden tussen partijen zijn, maar vooral dat over
die ordening en patronen geen ‘integraal overzicht’ bestaat. Er is overal
en voortdurend verbinding en beweging, maar voor de overheid is deze
onzichtbaar of onoverzichtelijk – en bij de handelende partijen zelf is
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het overzicht vaak ook niet aanwezig. Nieuwe markten of markten waar
(bijvoorbeeld door belangrijke innovaties of door veranderende globale
machtsverhoudingen) veel beweging en onzekerheid heerst voldoen vaak
aan dit beeld. Vaak zien overheden echter wel verantwoordelijkheden voor
zichzelf in dergelijke contexten, bijvoorbeeld omdat er publiek belang
gediend is bij enige vorm van toezicht of consumenten- en producentenbescherming – denk aan de veiligheid van elektronische betalingssystemen of aan auteursrechtbescherming in het downloadcircuit. Hoe die
verantwoordelijkheid vervolgens kan worden vormgegeven is echter lastig:
immers, er is geen bestaand platform (zoals bij ketensturing) en er is geen
netwerk of coalitie te organiseren (zoals bij netwerksturing). Typerend
voor probleemoplossend handelen in deze contexten is daarom het meebewegen met de intrinsieke dynamiek en energie in het rizoom zelf – of
dat nu door overheden of door private partijen plaatsvindt. Een sprekend
voorbeeld is hier iTunes: in plaats van rechtstreeks het probleem van illegaal downloaden aan te pakken (bijvoorbeeld door strafrechtelijke vervolging) heeft iTunes een nieuwe, concurrerende standaard aangeboden. De
energie van het rizoom (de behoefte van consumenten aan downloadable
muziekbestanden) wordt zo benut: in plaats van illegaal downloaden blijken veel mensen bereid om te betalen voor een veilig en kwalitatief goed
aanbod van muziek en video’s. En dat maakt het voor de overheid vervolgens ook mogelijk om een deel van de markt voor te downloaden muziek
te reguleren. iTunes vormt een platform waar overheidssturing gebruik
van maakt. Het is niet door de overheid bedacht, maar kan wel door de
overheid benut worden. Dit voorbeeld laat overigens ook meteen de beperkingen – of beter gezegd, de tijdelijkheid en beweeglijkheid – hiervan zien.
Naast en rondom iTunes ontwikkelen zich nieuwe fora en nieuwe businessmodellen voor het online verkopen van muziek. Spotify bijvoorbeeld hanteert een andere vorm: het is feitelijk een abonnement om onbeperkt alle
in de database beschikbare muziek door middel van streaming te kunnen
luisteren, waardoor er geen overdracht van eigendom plaatsvindt. Voor
overheidssturing en regulering, bijvoorbeeld belastingheffing en het handhaven van rechten, is dat weer een andere vorm die andere interventies
impliceert.
Voor het Ministerie van el&i biedt de Digitale Agenda.nl een mooi voorbeeld van beleidsbetrokkenheid die zich nauwelijks leent voor vormen van
keten- of netwerksturing, maar waar eerder een vorm van rizomatische
sturing gepast lijkt. In de Digitale Agenda.nl wordt een visie neergelegd op
toekomstige ontwikkelingen in de samenleving en de economie in relatie
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tot de ontwikkeling van ict. Mede ingegeven door het besef dat meer dan
de helft van de economische groei direct of indirect is terug te voeren op
ict is de Digitale Agenda.nl bedoeld om uitdrukking te geven aan de wijze
waarop het kabinet, meer in het bijzonder het ministerie van el&i, hierop
wil en kan inspelen.
De Digitale Agenda.nl formuleert als doel dat de overheid de vooraanstaande positie die Nederland wereldwijd inneemt op het terrein van
elektronische communicatie verder wil versterken en uitbouwen. De Digitale Agenda.nl biedt in dat licht een schets van hoe Nederland ook in de
toekomst kan blijven behoren tot de wereldwijde koplopers waar het gaat
om het gebruik van nieuwe ict-toepassingen en nieuwe dienstverleningsconcepten. De ambitie die aan de agenda ten grondslag ligt is duurzame
economische groei te bewerkstelligen met een hogere arbeidsproductiviteit door ruimte te bieden aan bedrijven om slimmer te werken via een
open en snelle infrastructuur die met vertrouwen kan worden gebruikt en
met kennis die werkt. De doelen van de Digitale Agenda.nl zijn zodoende
pas ‘gehaald’ als partijen die niet georganiseerd zijn en waarop de overheid ook geen directe invloed heeft, zich op een bepaalde manier gedragen.
Het mag geen verrassing zijn dat de stijging of daling die Nederland in de
toekomst op diverse ranglijsten zal laten zien maar zeer ten dele samenhangt met de inhoud van de Digitale Agenda.nl en daarin opgenomen acties: de overheidsinvloed is op vele gebieden indirect en wordt bemiddeld
door tal van factoren waarop via het beleid nauwelijks directe grip bestaat.
Er is hier maar een beperkte relatie tussen de ambities en doelen van de
overheid en de concrete input van de overheid in het betreffende veld. Zo
ontstaat een complex web van afhankelijkheden van en tussen partijen
en neemt de causaliteit van de overheidsinterventies en ambities af. Los
van wat de overheid wil, de realisatie gebeurt alleen in interactie en handelingen van een hele range aan partijen, die daarvoor eigenstandig afwegingen maken en waarin de inspanningen van de overheid maar beperkt
gewicht hebben. Net weer anders is het daar waar er sprake is van meer
grip, maar de uiteindelijke effecten mede voortvloeien uit een samenspel
met heel ander beleid, dat niet specifiek op ict gericht is of in de Digitale
Agenda.nl is opgenomen. Echter, die blijken voor de ict-ontwikkeling wel
van belang te zijn (denk aan de benutting van de crisis- en herstelwet voor
de aanleg van supersnelle breedbandnetwerken in gemeenten). Sommige
onderdelen zijn weliswaar gericht op het realiseren van voorzieningen, die
door de overheid zelfstandig kunnen worden gerealiseerd, maar in zijn
totaliteit bezien is deze agenda een onderdeel van een breder krachtenspel
in een rizomatische context.
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In het overheidshandelen bij de Digitale Agenda.nl spelen de volgende
elementen een cruciale rol:
Betrokken bescheidenheid: ict is alom aanwezig en beïnvloedt de ontwikkeling van zo ongeveer alle bedrijfssectoren en domeinen van publieke
dienstverlening. De interactie en interdependentie tussen ict en bedrijvigheid is op elk terrein groot en groeiend. Dat leidt soms tot aanpassing
van bestaande bedrijfsconcepten en soms tot de ontwikkeling van nieuwe.
En niet alleen bedrijven maar ook burgers kunnen en willen in hun dagelijks leven niet meer zonder ict. Van overheidswege is in dit omvattende
beleidsveld niet zozeer sprake van bescheiden betrokkenheid maar van
betrokken bescheidenheid. De overheid voert niet aan, maar beweegt mee.
Men loopt niet voorop, maar bewust achter. Niet in termen van het vast
blijven houden aan verouderde technologie, maar door te zien welke innovaties doorbreken, welke technologie zich in de markt bewijst, en deze
vervolgens op passende wijze – indien nodig – te ondersteunen. Dat vereist
weliswaar voortdurend monitoren en ‘weten’ wat er komt, maar ook het
relativeren van de eigen kennis en het uitstellen van interventies.
Meekoppelen van ambities en belangen: de transformerende kracht van ict
laat zich vergelijken met de industriële revolutie en de introductie van olie
en chemie of de auto. ict verandert alle domeinen van de samenleving en
heeft dus ook gevolgen voor alle domeinen van beleid. Als het gaat om
innovatie en vernieuwing staat er de komende jaren veel te gebeuren:
wereldwijd zal er steeds meer dienstverlening via internet plaatsvinden.
Als dienstenland is er voor Nederland veel aan gelegen om in deze ontwikkeling voorop te (blijven) lopen. Daarvoor moet meer gebeuren dan het
toevoegen van wat ict aan bestaande processen: veel processen moeten
opnieuw worden doordacht en ingericht. Ambities op dit terrein kunnen
evenwel niet alleen – en zelfs niet voornamelijk – door de rijksoverheid
worden opgepakt. Andere partijen, soms overheden, maar vaker bedrijven
hebben daarin een belangrijke rol, evenals de gebruiker die zo zijn eigen
eisen en wensen heeft. De overheid heeft in dezen ambities, maar die hebben alleen waarde en kracht, als deze gekoppeld zijn aan inherente ambities van relevante andere partijen. En de invulling van ‘koppelen’ zal per
geval anders zijn: soms is de koppeling creërend, in die zin dat als gevolg
van overheidsambities een aantal partijen in de markt elkaar (en de overheid) vinden om vanuit nieuwe coalities voortgang te boeken. Soms is het
proces andersom en sluit de overheid aan bij eerder en elders in de markt
al gekoppelde ambities.
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Verwevenheid, verbondenheid, vervlechting: de Digitale Agenda.nl staat binnen het beleid van de overheid niet op zichzelf. Zo is er aansluiting op
de bedrijfslevenbrief en de regeldrukbrief van hetzelfde ministerie. Maar
daarnaast zijn er raakvlakken met beleid op het terrein van arbeidsmarkt
en onderwijs, bijvoorbeeld rond de ontwikkeling van voldoende vaardige
gebruikers en professionals. En in de rol van ict in het onderwijs bijvoorbeeld, waar hevige debatten gaande zijn over de manier waarop ict en
digitale vaardigheden adequaat in onderwijsprogramma’s kunnen worden
benut. Acties worden toegeschreven naar de beleidsruimte voor de betrokken overheden en richten zich op datgene wat die overheden zelf kunnen
ondernemen, maar wel in het besef dat de effecten hiervan hoogstens
randvoorwaardelijk en niet per se bepalend of zelfs maar richtinggevend
zijn voor wat er in de sector en de samenleving gebeurt. Dat maakt dat
de Digitale Agenda.nl gelijktijdig ‘groot’ en ‘klein’ is: het gaat over veel
domeinen tegelijk en is in die zin breed en groot. Maar het is tegelijkertijd
ook beperkt, omdat veel van de ontwikkelingen plaats moeten vinden in
andere domeinen en door andere spelers.
Benutten van bestuurlijke drukte: het beleidsveld is omgeven door een complex geheel aan gremia en procedures die niet altijd even goed meer op elkaar aansluiten en met elkaar communiceren. Er zijn commissies die op ad
hoc basis adviseren over actuele kwesties, structurele overleggen tussen
betrokken directoraten-generaal over bijvoorbeeld het ict-veiligheidsbeleid. Er zijn colleges voor het maken van afspraken over standaardisatie. Er
is strategisch overleg van mensen die op persoonlijke titel meedenken over
ict-beleid en de implementatie daarvan. En daarnaast zijn er aanpalende
regiegroepen over bijvoorbeeld dienstverlening en regeldruk. Er is sprake
van een doorgaand proces waarin gremia tot stand komen, blijven voortbestaan of niet, hun functie behouden of niet, van samenstelling veranderen of niet, in belang toenemen of juist niet, naast andere komen te staan
of juist een meer exclusieve status krijgen. Binnen en buiten de overheid
bestaat enerzijds behoefte aan een harmonisering van het overleg, de
samenwerking en het onderzoek dat op het gebied van ict ondernomen
wordt. Steeds is er de impuls om te kijken naar het aantal gremia waarin
wordt overlegd over ict-innovatie en implementatie en hoe de coördinatie
van ict-gerelateerde ontwikkelingen is vorm te geven. Anderzijds is er het
besef dat het zomaar stopzetten van al die overlegplatforms of het rigoureus herordenen daarvan ook niet zomaar helpt, omdat het een verstoring
kan betekenen van verbindingen en netwerken die in de loop der tijd zijn
ontstaan en nog hun nut hebben. Juist omdat zo onduidelijk is wat het
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rizoom is en doet, is stroomlijning problematisch. Als de neuzen dezelfde
kant op staan, dan is de cruciale vraag of men de juiste richting op kijkt.
En dat is in het rizoom per definitie onbekend en onbepaald. Fragmentatie en redundantie zijn dan geen inefficiënties die door samenvoeging en
stroomlijning te lijf moeten worden gegaan, maar kunnen functioneel zijn.
En functionaliteit is niet iets wat zich per definitie beperkt tot het hier en
nu. Overleg kan in bepaalde periodes weinig opleveren, maar tegelijkertijd
capaciteit en verbindingen vasthouden die later relevant kunnen zijn.
Volgend voor(t)gaan: in de agenda van de overheid is een beweging waarneembaar van technologie naar toepassing, van het ordenen van de markt
naar het versterken van de innovatiekracht en een verschuiving in de aandacht voor bedrijven uit de ict-sector naar bedrijven die ict benutten voor
hun producten en diensten. De raakvlakken in beleid zijn toegenomen en
de overgangen tussen publiek en privaat zijn vermeerderd. Vast te stellen
is dat het beleid op die manier eerder meebeweegt met de maatschappelijke dynamiek dan andersom. De nieuwe digitale agenda is een vervolg op
eerdere ict-agenda’s. Diverse malen zijn er daarvan in de afgelopen jaren
bijgewerkte versies verschenen. Naast de digitale agenda worden er door
overheden andere beleidsinitiatieven ontplooid, die in samenhang tot doel
hebben een toekomst voor te bereiden waarin het gebruik van ict vanzelfsprekender onderdeel wordt van contacten tussen mensen, van economische bedrijvigheid en van de voorzieningen waarvan we afhankelijk
zijn en waarop we vertrouwen. Doorbraken in dit opzicht zijn en worden
evenwel lang niet altijd bereikt door een voortvarende of een vooroplopende aanpak van de overheid, maar eerder door autonome ontwikkelingen
die vervolgens hun neerslag vinden/vonden in volgende versies van de
agenda. De Digitale Agenda.nl zet een aantal van de lijnen uit, maar wat
de uitkomsten daarvan zijn is per definitie onbepaald. De Digitale Agenda.nl hoeft daarmee niet per se minder specifiek te zijn, als maar rekenschap wordt gegeven van het uiteindelijk per definitie volgende karakter
ervan. De Digitale Agenda.nl zet een koers uit, die anderen in beweging
moet brengen, maar het is uiteindelijk aan anderen om die beweging
richting te geven. Het is dus goed mogelijk dat de uiteindelijke uitkomsten
anders zijn dan beoogd, maar desalniettemin goed passen in de stand van
zaken rond ict.
Relativiteit van regie: de ontwikkeling van maatschappelijke sectoren en
van individuele partijen daarbinnen wordt niet slechts bepaald door overheidsbeleid maar tegelijk ook door vele andere prikkels. Beleidsinterventies
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kunnen bovendien onderling strijdig zijn en impulsen geven die andere
richtingen uitwijzen. De interpretatie van die prikkels kan ook nog eens
heel anders zijn dan de intentie die eraan ten grondslag ligt. Regie voeren
of de coördinatieverantwoordelijkheid op je nemen als beleidsmaker/overheid klinkt aantrekkelijk maar geeft bij zoiets als de Digitale Agenda.nl ook
uitdrukking aan een ingewikkelde positie waaraan nog niet zo gemakkelijk
invulling is te geven, omdat er onmogelijke verwachtingen aan gekoppeld
zijn. De ruimte om eigen afwegingen te maken en richtinggevende aanwijzingen te geven die echt de kern van de maatschappelijke opgave raken
is doorgaans beperkt. Hoogstens randvoorwaardelijke thema’s als standaardisatie en interoperabiliteit, privacy en betrouwbaarheid lenen zich
hiervoor – en ook dat nog maar tot op zekere hoogte. Daarmee is regie niet
afwezig, maar wel betrekkelijk. Verwachtingen moeten per definitie beperkt
zijn, niet in de zin van laag, maar wel in de mate van voorspelbaarheid van
resultaat.
Rizomatische sturing vraagt om een aantal overwegingen op de niveaus
prikkels, positionering, professionaliteit en prestaties voorafgaand aan
overheidsinterventies:
• Prikkels: ruimte geven aan zelforganisatie of concurrerende standaard
aanbieden. Daarmee accepteert de overheid het ongeregelde karakter
van het veld en wordt een indirect communicatieproces in gang gezet.
De overheid communiceert niet via een ‘platform’ of min of meer stabiele ‘coalitie’ met de verschillende partijen, maar pleegt interventies
die maken dat partijen met elkaar in contact kunnen komen, elkaar
opzoeken, of van bepaalde mogelijkheden gebruik gaan maken. De
overheid spreekt bijvoorbeeld niet met iedereen af dat een bepaalde
code gebruikt moet worden, maar biedt deze aan in de markt, zodat de
transactiekosten voor partijen om de code te gebruiken zo laag worden
dat ze het gaan doen. Niet omdat het moet, maar omdat het past binnen hun eigen intrinsieke waarden en motieven.
• Positionering: rizomatische sturing kan op verschillende manieren worden opgevat en ingevuld. Het kan gaan om een rizomatische wijze van
het realiseren van doelen uit de lijn. In dat geval kan de lijn zelf actief
zijn, maar kan ook gekozen worden voor een programmatische invulling. Als de interventie rizomatisch is, doet de organisatorische inbedding er niet zoveel toe. Zolang maar geborgd is, formeel of in de vorm
van bewustzijn, dat de gevolgen van de interventies waarschijnlijk zullen afwijken van wat er formeel beoogd en benoemd is. Daarnaast is er
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ook de mogelijkheid om organisatorisch te interveniëren in het rizoom,
bijvoorbeeld door bepaalde functionarissen op pad te sturen om in het
rizoom contacten aan te gaan en te zien of en hoe er rond bepaalde
thema’s verbindingen zijn aan te brengen. In dat geval ligt het voor de
hand om de interventie meer buiten de bestaande lijn in te vullen, omdat de benodigde werkwijze zal afwijken van wat de lijn kan ondersteunen en zal tolereren. Maar los daarvan geldt ook de vraag wat positionering precies betekent. Immers, onderdeel van het denken in termen van
rizomatiek is ook dat de positie niet per se iets formeels, functioneels of
‘fysieks’ is, maar juist ook tussen de oren zit: cruciaal is dan de vraag of
partijen in het rizoom de overheid herkennen als relevante partner, als
sturende partij en als organisatie die actief is in het veld waarin zij zich
bewegen. Soms zal dat beeld passen bij de inzet van de overheid, maar
vaak ook zal het afwijken. Soms verwacht men meer, soms ziet men
veel minder heil in overheidsinterventie dan de overheid zelf.
• Professionaliteit: aansluiten op bestaande energie, zien en benutten
van serendipiteit (timing en toeval). In deze vorm van sturing gaat het
vooral om het doorzien van en inspelen op de ontwikkeling van het
rizoom. Dat betekent het kunnen bewegen buiten de kaders van de organisatie en het kunnen omgaan met emergentie. Dat vereist kennis en
inzicht in dynamiek. Maar steeds ook gaat het om het vermogen om te
kunnen bewegen binnen de lijn. De kern van rizomatisch sturen is niet
dat de interne dynamiek van de bureaucratie wordt vergeten of veronachtzaamd, maar dat daarmee wordt omgesprongen op een manier
die ook voor het rizoom passend is. Rizomatisch sturen betekent niet
een vervanging van de klassieke bureaucratie – de boom –, maar het in
verhouding en verbinding brengen van de werelden van de boom en het
rizoom.
• Prestaties: in rizomatische sturing gaat het om het genereren van enige
vorm van beweging, om bescheidenheid betrachten in het nastreven
van vooraf afgesproken resultaten en het vieren van de successen die
voorbij komen. Rizomatische sturing gaat net zozeer om het binnenhalen van de bijvangsten van beleid als om het realiseren van afgesproken
resultaten. Dat betekent ook dat in het meetbaar maken van prestaties,
en het organiseren van verantwoording over bereikte resultaten, rekening moet worden gehouden met het onverwachte en onvoorspelbare
karakter van resultaten. Het ‘witwassen van beleid’ en het achteraf successen ‘claimen’ – ook al zijn deze slechts ten dele een gevolg van overheidsinterventies – kunnen in het licht van evaluaties en performance
audits aantrekkelijke strategieën zijn. Het grootste probleem is daarbij
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waarschijnlijk niet eens zozeer het wijzen op prestaties achteraf, maar
ligt vooral in de mechanismen van prestatiesturing vooraf. De regels
van de interne bureaucratie, maar ook die van veel regimes buiten de
eigen organisatie, vereisen een zekere aantoonbaarheid van prestaties
vooraf. Er wordt gevraagd om een begroting, fez wil een werkplan voor
het komende jaar, een opdrachtgever vraagt om een projectplan met
meetbare doelen per jaar, financiële verplichtingen moeten soms tot
op het niveau van kasritme in beeld gebracht worden, risico’s moeten
worden gekwantificeerd, en ook externe partijen – bijvoorbeeld externe
financiers – willen weten waar ze aan toe zijn en wat op welk moment
van hen verwacht wordt. Dat is enerzijds begrijpelijk en legitiem, maar
de logica van het rizoom brengt met zich mee dat het lastig is om hier
bevredigende antwoorden te geven. Dat wil zeggen, het is lastig om te
komen tot antwoorden die vanuit het perspectief van de boom bevredigend zijn. Het rizoom heeft een eigen repertoire van verantwoording
en planning. Eén van de opgaven is om die in aansluiting te brengen
met geldende regimes, waarbij in ieder geval duidelijk is dat zonder
enige beweeglijkheid aan de kant van de nu geldende regimes er geen
verbinding mogelijk is. Bestaande systemen voor verantwoording en
prestatiesturing zullen zich moeten aanpassen aan de dynamiek van
het rizoom, net zoals er vanuit het domein van het rizoom inspanningen moeten worden ondernomen om ‘dichterbij’ de vereisten van de
bureaucratie te komen.
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4

	
Handelingsperspectief:

specifieke sturing voor
differentiërende dynamica

In dit essay hebben we beschreven op welke wijze de overheid kan interveniëren in een samenleving die zich laat begrijpen als een rizoom. Waar
veel verschillende partijen samen publieke waarde kunnen realiseren,
maar waarbij onzeker is of zij tot samenwerking zullen komen. En waarbij
bovendien typerend is dat de overheid niet beschikt over mogelijkheden
om partijen in de vanuit beleid bezien gewenste richting te bewegen door
bepaald gedrag af te dwingen (via regulering) of af te kopen (via subsidiëring). Dat betekent niet het einde van sturing door de overheid. De aard
van sturing verandert er door, niet de essentie ervan. Evenmin neemt het
belang ervan af. Voorop blijft staan dat overheden doelen nastreven en
dat ze daarvoor intelligente strategieën benutten. Dit essay poogt aan dat
laatste element een bijdrage te leveren. Centraal daarin staan twee belangrijke conclusies: bij het ontwerpen van een netwerkarrangement moet de
dynamica van de voorliggende uitingsvorm van het rizoom leidend zijn,
en daarop volgend moet de inrichting van het sturingsarrangement passend zijn aan de mate van complexiteit van de omgeving waarin wordt
geïntervenieerd. Dat klinkt basaal, maar dat is het allerminst: het is juist
vaak tegenstrijdig aan de gebruikelijke manieren waarop gedrag binnen
overheidsorganisaties (met hun kenmerk als ‘boom’) wordt gestructureerd.
We sluiten dit essay dan ook af met een handelingsperspectief om ruimte
te genereren voor het bestendigen van vormen van netwerksturing in de
schaduw van de boom: hoe kunnen vormen van netwerksturing worden
gelegitimeerd, worden verantwoord en blijven voortbestaan in een context
die vraagt om helderheid, outputsturing en kosten-batenanalyses?
Kern van onze aanpak hierbij is dat voor verschillende systemen variërende
vormen van sturing nodig zijn. De modi zijn dus niet zozeer voorkeursstijlen voor een overheid die (bijvoorbeeld) een bepaald soort doel wil realiseren, maar moeten begrepen worden als sturingsstrategieën die passen
bij bepaalde structuren en dynamiek in het netwerk.
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4.1 De dynamica van de maatschappelijke context bepaalt de interventie
Een belangrijke conclusie die voortvloeit uit het beeld van de samenleving
als rizoom is dat de eigenstandige dynamiek van maatschappelijke contexten als vertrekpunt voor overheidssturing moet worden genomen. Deze
contexten ontwikkelen zich volgens hun eigen bewegingsleer – dynamica
– die fundamenteel verschilt van de ‘wetmatigheden’ waarlangs gedrag
binnen overheidsorganisaties gestructureerd wordt. Het opleggen van de
logica van de ‘boom’ aan de logica van het ‘rizoom’ zal, in omstandigheden
waarin de overheid niet volledig ‘in control’ is, steeds tekortschieten als
sturingsperspectief. Niet omdat het een verkeerde vorm is, of omdat de
invulling verouderd is, maar omdat deze niet past bij het soort systeem
waarin het poogt te interveniëren. Althans niet voor een belangrijk deel van
de meest prangende vragen die aan het overheidsbestuur worden gesteld.
Zo komen we bij onze eerste conclusie: het systeem bepaalt de sturing,
niet andersom. Een omkering van de denkwijze is bij sturing in netwerken10 aan te bevelen: vertrekken vanuit de dynamica van het rizoom – een
dynamica die weliswaar enkele generieke kenmerken kent (zoals we die
hebben gedestilleerd uit het werk van Deleuze en Guattari), maar die in
concrete verschijningsvormen vooral variëteit laat zien. Het ene netwerk
is het andere niet. De ene maatschappelijke omgeving is overzichtelijker
dan de andere. Waar in de ene context vanuit het rizoom al platforms voor
overleg zijn geconstrueerd, daar zal in een andere context wellicht elke
vorm van organisatie en overzichtelijkheid ontbreken. De samenleving
is per definitie rizomatisch, maar in sommige domeinen is er sprake van
ordening, die mogelijkheden biedt tot het vormen van ketens of coalities.
Dit impliceert dat voorafgaand aan de interventie wordt nagedacht over
de te verwachten dynamiek. Die dynamiek is onvoorspelbaar en niet te
plannen, maar er zijn wel inschattingen over waarschijnlijkheden, mogelijkheden, kansen, risico’s en mogelijk opkomende kwesties te maken. Wie
vanuit het perspectief van het rizoom vooruit kijkt, ziet elementen en mogelijkheden die overheidsorganisaties zouden kunnen behoeden voor de
meest evidente problemen die rond rizomen optreden. Daarvoor bestaan
geen wetmatigheden, maar er kan zich wel een zeker professional judgement
ontwikkelen bij de betrokkenen. Net zoals (sommige) venture capitalists
10

Wij hanteren deze term hier als verzamelbegrip voor de drie modi, die in het voor-

gaande zijn onderscheiden.
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gevoel hebben voor wat interessante en/of kansrijke investeringen zijn,
zo zijn er ambtenaren, projectleiders en programmamanagers die op basis
van expertise, ervaring en intuïtie ‘voelen’ waar risico’s en kansen liggen,
ook in de meest onvoorspelbare domeinen.
Onze aanbeveling tot ex ante analyse is geen voorstel tot een dichtgetimmerd afwegingskader, maar een vertrouwen op het professionele gevoel
van gekwalificeerde betrokkenen over wat mogelijke dynamiek in het
netwerk kan zijn. Geen klassiek voorspellen, maar een bedachtzaam verkennen. Wie zijn de partijen (en hoe zijn wij aan hen verbonden)? Wat
zijn hun belangen (en hoe verhouden die zich tot de onze)? Welke prikkels
hebben ze (en wij)? Welk leervermogen valt van hen (en ons) te verwachten? Hoe werkt reflexiviteit door (bij hen én bij ons)? Dat zijn geen zaken
die te voorspellen zijn, maar waarover zoals gezegd een professionele
inschatting gemaakt kan worden. Het punt is hier dus geen plat ‘bezint eer
ge begint’, maar het breekt ook met de idee van de totale onvoorspelbaarheid. Het bewust stilstaan bij de dynamica van de specifieke maatschappelijke context waarin geïntervenieerd zou het startpunt voor sturing
moeten zijn. En daar houdt het niet op. Veel is onvoorspelbaar en onkenbaar, dus er zijn grenzen aan het vooruitkijken. Pas na het handelen
worden gevolgen duidelijk. Daarom zou het denken niet moeten stoppen
na de ex ante fase, maar juist doorgaan als het handelen van start is gegaan.
En in sommige gevallen kan ‘gewoon beginnen’ ook een verstandige strategie zijn om een eerste beweging in een netwerk te genereren en te zien
‘hoe de hazen lopen’: organisaties die in het rizoom willen sturen zouden
zich zodanig moeten organiseren dat zij ook na aanvang in staat zijn om
met gevoel voor de werking van het rizoom te zien wat zich afspeelt,
wat zich ontwikkelt en wat van daaruit mogelijkheden en risico’s zijn.
Rizomatisch sturen vereist geen pseudo-planning vooraf, maar een op
rizomatische leest geschoeide permanente alertheid. Die laat zich niet
in procedures en checklists vangen, maar schuilt veeleer in professional
judgement van betrokkenen en de interactie tussen hen.
In het traject dat vervolgens een aanvang neemt kunnen zich allerlei
onvoorziene omstandigheden of bewegingen voordoen, waardoor het
sturingsarrangement mogelijk aanpassing behoeft. Sturen in rizomatische contexten is daarom per definitie niet stabiel: deelnemende partijen
kunnen veranderen, het tempo van de voortgang varieert van stilzitten
tot haast maken, de mate van structurering kan gedurende het proces
verschuiven, en het type opbrengsten dat gegenereerd wordt kan onverwacht zijn. Sensitief zijn op verschuivingen in de aard van de omgeving
waarin geïntervenieerd wordt en wat dit betekent voor het gehanteerde
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sturingsarrangement is daarmee eveneens een essentieel onderdeel van
netwerksturing. Juist omdat sturing in rizomatische contexten niet stabiel
is, is het cruciaal dat de daarvoor gebruikte arrangementen voldoende
veerkrachtig zijn. Ze moeten kunnen meebewegen met de onverwachte
ontwikkelingen en zo nodig ook relatief eenvoudig beëindigd kunnen
worden.
En met alle nadruk op de analyse vooraf en het steeds ‘vooruit zijn’ op
wat gaat komen, is een cruciale meerwaarde dat de overheid dynamiek
zelf in gang kan, en soms ook moet, zetten. Soms is het daarom beter om
chaotisch te beginnen dan geordend stil te zitten. Onvoorspelbaarheid
en emergentie vormen de kern van de dynamiek in het rizoom en dus
is gaandeweg leren en doen de enige manier om grip op de materie te
ontwikkelen. Wij stellen dus een combinatie voor van het eerst gedegen
inschatten van de te verwachten dynamiek en de kansen op een bepaalde
richting – volgens de regels en wetten van het rizoom – om daarna vooral
in actie te verkennen en te ontdekken wat er gebeurt. Dat laatste is meer
dan een vrijblijvend voorstel voor een ‘learning by doing’ strategie. Het
vereist een robuuste organisatie die is ingericht op adaptatie: breed en rijk
kijken naar actuele ‘real time’ opbrengsten en daarop snel en adequaat
kunnen inspelen. Niet zozeer efficiency en effectiviteit zijn dan de kernwaarden van de organisatie, maar alertheid en bewustzijn vormen dan
de basis van de organisatie. Dat zijn elementen die nu ook al in de randen
en marges van alle organisaties enige nadruk krijgen, maar die een heel
andere betekenis hebben als ze tot de kern van gemaakt worden. Alle
organisaties erkennen het belang van een zekere oplettendheid voor
opkomende ontwikkelingen, maar het betekent heel iets anders als een
dergelijke oplettendheid en inspelen op emergentie tot de kern wordt.
Opletten en inspelen dienen dan niet het behoud van een stabiele en
stevige kern, maar de kern zelf wordt er beweeglijk door. Dat geldt ook
voor het soort leiderschap wat in deze vorm van sturing gevraagd is.
Als de dynamiek en de context leidend zijn voor het soort sturing, vereist
dat geen strak projectmanagement of het met kracht en behendigheid
bewaken van de eigen planning en procedures. Dan gaat het om de vaardigheid om de eigen planning en de eigen doelen steeds in verbinding te
brengen en te houden met de ontwikkelingen en eigenschappen van de
omgeving. Dat vereist dus geen projectmatig werken, maar een ‘streetwise’
vermogen om in te springen op wat voorbij komt, extern te verkopen en
te verbinden van wat voor de eigen organisatie cruciaal is. En om te sturen
op vertrouwen, verwachtingen en relaties.
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4.2 Meervoudigheid in netwerksturing
Een andere belangrijke conclusie, die voortvloeit uit de idee dat de bewegingsleer van het rizoom als uitgangspunt moet worden genomen
voor overheidsinterventies, is dat ‘netwerksturing’ als meervoudig begrip
moet worden opgevat. Zoals gezegd is de ene maatschappelijke context de
andere niet. Daaruit volgt dat het te ontwerpen sturingsarrangement passend moet zijn bij de aard van de context waarin wordt geïntervenieerd.
In dit essay hebben we daartoe een driedeling aangebracht. Voor elk van
de drie mogelijkheden geldt onverminderd dat het gaat om meer partijen,
die samen iets moeten of kunnen, maar die niet vanzelfsprekend bij elkaar
komen. Een cruciaal verschil is echter de mate waarin er sprake is van bestaande en door het netwerk herkende platforms, structuren en coalities.
Het gaat dus om de vraag of er in het netwerk een zekere ordening bestaat
en of er duidelijkheid is over de rol van de overheid. Belangrijk is om te
benadrukken dat de ene vorm van netwerksturing niet ‘slimmer’ of ‘knapper’ is dan de andere11 – het gaat om het ontwerpen van een sturingsarrangement dat past bij de dynamica van de context waarin moet worden
geïntervenieerd.
Sturing door de overheid heeft in rizomatische contexten altijd het karakter
van het bespelen van dynamiek. De aard van deze dynamiek en de vraag
welke actoren deze dynamiek veroorzaken kunnen evenwel verschillen.
Zijn in de maatschappelijke context aanwijzingen dat het vormen van
een keten realistisch is, dan is het mogelijk om te sturen volgens wat wij
hier ‘modus 1 sturing’ hebben genoemd. Actoren kunnen dan op gedeelde
belangen worden aangesproken en hun onderlinge interactie kan worden
gestuurd door afspraken en procedures. Dat kan gebeuren vanuit een speciaal daarvoor opgezette ‘buitenboordmotor’, maar ook vanuit de lijn. Eén
van de kenmerken van deze vorm van sturing is dat vooraf doelstellingen
worden afgesproken, waarop – uiteraard binnen redelijkheid van onvoorspelbaarheid – kan worden afgerekend.
Zijn in de maatschappelijke context aanwijzingen dat het vormen van
een netwerk realistisch is, dan past wat wij hier als ‘modus 2 sturing’ hebben geduid. Er zijn dan geen bestaande platforms of afspraken, maar de
11

Sterker nog, in veel gevallen zal ook ‘modus 0’-sturing, dat wil zeggen hiërarchische

sturing, een verstandige strategie zijn als er door de overheid bepaald gedrag kan
worden afgedwongen of afgekocht. Ook hier is de dynamica van de maatschappelijke
context leidend: indien mogelijk en gewenst kan daar dus ook uit volgen dat ‘modus 0
sturing’ een passende interventie is.
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sturing is er op gericht om verschillende partijen bij elkaar te brengen in
een min of meer stabiele coalitie. Door in te spelen op welbegrepen eigenbelang van partijen, waarbij partijen inzien dat ze deelbelangen hebben
die overlappen. Dat betekent niet per se het actief bij elkaar brengen van
partijen: het zijn interventies die er op gericht zijn dat partijen elkaar rond
concrete doelen gaan vinden, of in ieder geval naar elkaar op zoek gaan.
Dat kan door economische prikkels, maar ook door partijen met elkaar in
contact te brengen en verbindingen te organiseren.
Ontbreekt het in de maatschappelijke context aan een platform voor inter-
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actie met relevante actoren (zoals in meer of mindere mate bij keten- en
netwerksturing altijd het geval is), dan is rizomatische of ‘modus 3 sturing’
een passend arrangement. Rizomatische sturing impliceert dat de overheid
ruimte maakt voor zelforganisatie en het meekoppelen van belangen.
De overheid stuurt niet direct, maar indirect, door het voor partijen mogelijk – of meer waarschijnlijk – te maken om in actie te komen. Dat gaat in
belangrijke mate door symbolische interventies, zoals het opstellen van
een agenda, die vervolgens maakt dat partijen hun inspanningen gaan
richten. Maar ook hier kan het gaan om economische prikkels of om regels
en normen. De kern is dat de interventies niet direct tot vooraf gestelde
doelstellingen hoeven te leiden, maar dat het veel meer gaat om wat naar
aanleiding van een interventie in termen van beweging gebeurt. Interventies zetten een dynamiek in werking, en vervolgens kijkt de overheid
naar de richting waarin de maatschappelijke beweging gaat, en naar wat
de consequenties van die beweging zijn. Die kunnen vooraf bedacht zijn,
maar bijvangsten zijn net zo zeer aan de orde.
In de voorgaande tabel zijn de drie modi van sturing bij elkaar gebracht.
4.3 Ongepast organiseren:

schurende relaties tussen de boom en het rizoom
Dat oogt overzichtelijker en klinkt gemakkelijker dan het is. Sturing krijgt
invulling in een context die vooral uitgaat van de kenmerken van de boom.
Mechanismen van verantwoording en voorspelbaarheid spelen een dominante rol in de manier waarop het handelen van en in overheidsorganisaties wordt gestructureerd: prestaties en resultaten worden vooraf bepaald,
partijen worden in beeld gebracht en er wordt vervolgens afgerekend op
het behalen van vooraf vastgestelde resultaten. De overheidsbureaucratie
is ingericht op basis van dergelijke systemen van verantwoording, hoewel
er uiteraard op allerlei plaatsen andere vormen van sturen en organiseren
plaatsvinden – zoals we ook hebben laten zien in de hierboven behandelde
casuïstiek. Net zoals overigens veel actoren buiten de overheidsbureaucratie volgens de principes van de boom zijn ingericht. Niet alleen de
interne auditdienst, maar ook bijvoorbeeld banken en potentiële partners
willen graag garanties en planningen zien.
Voor overheidsorganisaties die voor een deel van hun beleidsdoelen
moeten opereren in een rizomatische context, is het van belang om de
dynamica van deze context serieus te nemen. Sturing heeft dan steeds
meer het karakter van het meebewegen en beïnvloeden van dynamiek die
buiten, in het rizoom, gaande is. Waarbij onduidelijk is wat uitkomsten
precies zullen zijn, maar waar zeker is dat er beweging zal optreden.
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Dat betekent dat de organisatie enerzijds maximaal moet investeren in
het ex ante analyseren van de dynamiek in het rizoom. Maar dat er anderzijds veel aandacht moet zijn voor het kunnen observeren welke kant het
in het systeem op beweegt, hoe het rizoom zich ontwikkelt, hoe interventies
uitwerken, welke onverwachte gevolgen optreden en welke emergente
ontwikkelingen zich voordoen. En daar moet dan steeds op worden herijkt
en aangepast: passen de interventies nog? Moeten nieuwe inspanningen
worden geleverd? Of loont wachten nog? Overheidsinterventie wordt
zodoende serieus genomen, maar ook bewust gerelativeerd: het rizoom is
wel te bewegen, maar niet te sturen.
Steeds echter moeten vormen van netwerksturing functioneren in de
context waarin het beeld van de boom dominant is. Een voorwaarde om te
kunnen opereren in een rizomatische omgeving lijkt te zijn dat het beeld
van de boom minder dominant wordt. Zo kan ruimte ontstaan voor het
sturen op dynamiek, met veel aandacht voor onverwachte gevolgen. De
gedachte dat de wereld van de boom zal verdwijnen is echter zowel onrealistisch als onwenselijk. Met goede redenen zijn de overheid en andere
partijen die vergelijkbare organisatieregimes kennen georganiseerd zoals
zij zijn. Rechtsstatelijke waarborgen, maar ook het gezaghebbend kunnen
toedelen van waarden, vereisen dat de overheid gebonden is aan regels en
verantwoordingsstructuren en dat de overheid in staat is om hiërarchisch
te interveniëren in een samenleving (al was het maar om de openbare
orde te handhaven). Dat neemt echter niet weg dat onze hedendaagse
samenleving meer vraagt van een overheidsorganisatie die effectief wil
opereren en publieke waarden wil realiseren. De wereld van de boom zal
op de een of andere manier responsief moeten zijn aan de wereld van het
rizoom. Het bovenstaande is dus geen pleidooi voor een algehele transformatie naar een ‘modus 3’ organisatie, maar impliceert veeleer de mogelijkheid tot ongepast organiseren: ruimte laten voor onderdelen in de organisatie waarin organisatieregels en procedures losgelaten worden en andere
vormen en verbindingen mogelijk zijn. Het bovenstaande is een pleidooi
voor een veel meer structureel toelaten en doorvoeren van variëteit in de
vormen van sturing. En daarbinnen is bovendien weer van belang dat bij
het bepalen van de sturingsmodus niet het vraagstuk zelf of de voorkeursstijl van de organisatie leidend is, maar dat het gaat om wat de context
vraagt. En om het ingewikkeld te maken: contexten zijn dynamisch. Met
de tijd stollen bepaalde patronen, kristalliseren coalities uit, die vervolgens weer uit elkaar kunnen vallen en een geordende keten kunnen terugbrengen tot een chaotisch rizoom.

Beweging bestendigen Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

45

4.4 Verantwoording: tussen rizoom en boom
In het bovenstaande hebben we voor dit ‘ongepast organiseren’ drie modi
beschreven. Maar behalve sturingsstrategieën zijn ook verantwoordingsstrategieën van belang voor de inbedding van netwerksturing in de wereld
van de boom. Immers, arrangementen van netwerksturing zullen ook
moeten worden opgestart en ontworpen met goedkeuring van de organisatie, die daar niet per definitie ontvankelijk voor is. We weten uit de
theorie maar ook uit ervaring dat zonder doordachte verantwoordingsstrategie vormen van netwerksturing moeizaam van de grond komen en
vaak snel worden teruggehaald binnen de klassieke bureaucratie. In dat
licht zijn er verschillende strategieën denkbaar om de introductie van
vormen van sturing in netwerken te verantwoorden gegeven het onvermijdelijke spanningsveld tussen de boom en het rizoom. Wij zien
vijf opties, die zich deels als ‘intended strategy’ vooraf, maar vooral als
‘emergent strategy’ tijdens het proces kunnen en zullen voltrekken:
1 Converteren: in deze strategie wordt netwerksturing verantwoord in de
taal van de wereld van de boom. Wat moeilijk is, wat onzeker is en wat
onvoorspelbaar is wordt niet als zodanig benoemd. In plaats daarvan
wordt in de verantwoording gekozen voor ambitieuze targets en doelstellingen – ook al is de relatie tussen de sturingsinspanningen en de te
bereiken targets niet als zodanig te leggen. Omwille van de verantwoording wordt echter ‘beschutting onder de boom gezocht’ door de taal van
het ene domein om te zetten (te converteren) in de taal van het andere
domein. Risicovol is hier uiteraard dat achteraf vragen kunnen worden
gesteld als de gestelde targets niet blijken te zijn gehaald, of als de opbrengsten van een andere aard zijn dan voorzien.
2 Conditioneren: in deze strategie wordt netwerksturing min of meer
‘gedoogd’ doordat er een ‘shadow of hierarchy’ wordt geformuleerd.
De verantwoordingsstrategie is hier dat er voorwaarden worden gesteld
aan netwerksturing, die mogelijke critici gerust stellen: ‘we geven eerst
het netwerk een kans, en als ze er onderling niet uitkomen grijpen we
top-down in’. De wereld van de boom wordt hier als ‘stok achter de
deur’ gebruikt om netwerksturing een kans te geven. Risicovol wordt
deze strategie als de roep om het hanteren van deze stok achter de deur
klinkt (bijvoorbeeld omdat er te weinig vaart wordt gemaakt), terwijl de
vooraf geclaimde effectiviteit van die interventie niet waar gemaakt kan
worden.
3 Combineren: de meest ‘hybride’ (en in die zin minst ‘heldere’ maar
daarmee niet per se minst werkbare) strategie is om netwerksturing
te ‘framen’ als een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen,
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waaronder zich ook meer hiërarchische interventies bevinden.
De verantwoording is hier dat er geen instrument onbenut mag worden
gelaten om problemen te lijf te gaan. Als onzeker is welke interventie
precies werkt, is het veelal gerechtvaardigd om een set van maatregelen
voor te stellen. Dit ‘wedden op meerdere paarden’ of ‘schieten met
hagel’ wordt weliswaar veelvuldig gehanteerd door de overheid, maar
de strategie is risicovol omdat de voorgestelde mix van maatregelen
enige realiteitswaarde zal moeten hebben en het onzeker is of dit gerealiseerd kan worden.
4 Compartimenteren: deze strategie bestaat uit het schijnbaar ‘onschadelijk’ maken van netwerksturing doordat het op afstand wordt geplaatst
van het ministerie en de minister en doordat het slechts als een klein
onderdeel van het volledige takenpakket wordt gepresenteerd. Hier is
dus geen sprake van verhulling van het gegeven dat er netwerksturing
plaatsvindt, maar de reikwijdte en impact ervan wordt gerelativeerd
door dergelijke vormen van ‘ongepast gedrag’ nadrukkelijk ‘in de
schaduw van de boom’ te positioneren. Risicovol is dat netwerksturing
hiermee als ‘iets extra’s’, als ‘iets leuks’ of als ‘een speeltje’ wordt gezien, dat al snel sneuvelt in tijden van heroverwegingen en doorlichting
van de organisatie. 12
5 Confronteren: de laatste en in zekere zin minst verhullende strategie
bestaat uit het uitleggen en beargumenteren waarom netwerksturing
werkelijk de enige reële optie is om resultaten te bereiken – en dus ook
om die resultaten te verantwoorden. Dit impliceert tegelijkertijd een
nuancering van de effectiviteit van hiërarchische sturing. De strategie
is om de confrontatie te zoeken met een wereld, waarin het passend is
om te redeneren vanuit ‘modus 0 sturing’. Het vanzelfsprekende risico is
hier dat deze confrontatie nadelig uitpakt voor de netwerksturing,
dat de wereld van de boom eist dat ook hier heldere doelstellingen en
louter politiek verantwoordbare activiteiten worden ondernomen.
12

In die zin kan deze strategie hetzelfde lot treffen als wat ‘beleidsexperimenten’ vaak

overkomt. Door iets als ‘experiment’ te benoemen wordt de indruk gewekt dat het iets
nieuws of iets extra’s is, waar het departement ook zonder schade weer afstand van
kan nemen. In het woord ‘experiment’ zelf zit de teleurstelling eigenlijk al ingebakken:
de verwachting dat een geslaagd experiment breder wordt uitgezet is vaak een illusie.
In die zin is de strategie van het compartimenteren dus ook anders: hier wordt niet
de verwachting gewekt dat netwerksturing verder wordt geïmplementeerd als het
succesvol blijkt te zijn – de netwerksturing blijft in principe beperkt tot zijn eigen compartiment binnen de organisatie.
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In de onderstaande figuur worden deze vijf strategieën in relatie tot elkaar
gepositioneerd. Op de denkbeeldige horizontale as is er sprake van een
afnemende verhulling: waar de strategie van het converteren de taal van
de boom aanneemt, daar is de strategie van confronteren open in het gebruik van taal die past bij netwerksturing. Op de denkbeeldige verticale as
is er sprake van een toenemende hybriditeit: waar de strategieën van het
converteren en het confronteren beide helder en eenduidig zijn (weliswaar
elk op hun eigen manier), daar behelst de strategie van het combineren
meervoudigheid en complexiteit.

combineren
conditioneren

compartimenteren

converteren

confronteren

4.5 Tot besluit
In dit essay zijn we ingegaan op de mogelijkheden van de overheid om te
midden van sterk veranderende maatschappelijke condities – die we als
rizomatisch hebben geduid – tot beleidsrealisatie te komen. Daartoe hebben we de waarde van klassieke interventiepatronen gerelativeerd, maar
tegelijk ook duidelijk gemaakt dat er desondanks nog steeds sturing plaats
kan vinden. Een eerste stap daarvoor is het bijstellen (of scherpstellen)
van het perspectief, waarbij met meer precisie wordt ingeschat om welk
soort domein en welk soort dynamiek het gaat. De tweede stap is het zodanig organiseren dat er ruimte is voor een ander repertoire, met aandacht
voor onverwachte ontwikkelingen en oog voor emergentie. Er bestaat geen
panacee. Maar het repertoire voor rizomatische sturing is er ondertussen
al wel en wordt – voor wie er oog voor heeft – op tal van plekken in de
praktijk gebracht en ook in uiteenlopende bewoordingen meer of minder
als zodanig herkenbaar verantwoord. Het zal vanuit die praktijken verder
moeten worden ontwikkeld, om te beginnen door georganiseerde reflectie.
Dit essay poogt aan dat proces een bijdrage te leveren.
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