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1 Doorgaan als anderen afhaken

1.1 Tegen de wind in fietsen 

Het is al laat in de avond als de gemeenteraad stemt over de bouw van 

het nieuwe culturele megacomplex in het stadshart. De toonzetting van 

het debat was stevig, niet in de laatste plaats door de wethouder zelf. Hij 

weet dat de stad deze nieuwe voorziening nodig heeft om zijn cultureel en 

– daarvan afgeleid – zijn economisch potentieel voor de toekomst op peil 

te houden. De aantrekkelijkheid van de stad als vestigings- en woonplaats 

moet ook voor de komende decennia worden geborgd. Alle ramingen laten 

dat zien. Bovendien past een dergelijke voorziening bij de visie op de stad 

en heeft de stad echt een culturele kwaliteitsimpuls nodig. Daarom ziet hij 

het als zijn plicht het voorstel deze avond door de raad heen te loodsen.

Tegenstanders hebben hem keer op keer gewezen op de hoge kosten en 

de kans dat die nog verder zullen stijgen. Maar ambtelijk en door externe 

adviseurs is hem verzekerd dat hier beheersingsmaatregelen voor getroffen 

kunnen worden. Dat risico’s beheersbaar zijn of toch tenminste beheers-

baar te maken zijn. Dat heeft hij de raad ook uitgelegd. Verschillende  

groeperingen hebben alternatieven aangedragen, ook met een cultureel 

karakter, vooral om gelden op andere manieren betekenisvol te maken 

voor inwoners. Maar die alternatieven leveren niet de benodigde culturele  

kwaliteitsimpuls op. Daarom heeft hij in het raadsdebat voor de toekomst 

van de stad en voor zijn inwoners gevochten. Hij heeft zijn rug gerecht en 

zijn poot stijf gehouden. 

Na de stemming voelt hij zich gesterkt in zijn missie. Een grote meer-

derheid van de raad stemt in met zijn voorstel. Niet alleen van zijn eigen 

partij en de coalitiepartners ontvangt hij steun, maar ook van het grootste 

deel van de oppositie. Hij kan door met zijn werk, met de toekomst van de 

stad.

Buitenstaanders zien ze soms op televisie, maar ambtelijke adviseurs van-

af de eerste rij: bestuurders die verantwoordelijkheid nemen, die ergens 

voor gaan staan en hun poot stijf houden. Ze nemen verantwoordelijkheid 
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voor iets wat maatschappelijk relevant is, er echt toe doet. Voor de camera’s 

leggen ze uit waarom de beslissing noodzakelijk is, waarom handelen nu, 

op dit moment, echt moet. Waarom uitstellen schadelijker zou zijn dan 

een maatregel nemen die misschien bij sommigen omstreden, maar uitein-

delijk na scherpe afweging en goed debat toch echt noodzakelijk is. We 

zien en horen bestuurders uitleggen waarom afzien van of stoppen met 

het project of het ingezette beleid veel erger zou zijn dan er vol voor te 

gaan. Dat het kapitaalvernietiging of het missen van eenmalige kansen 

zou betekenen.

De meeste bestuurders in het openbaar bestuur nemen op enig moment  

in hun ambtstermijn wel een beslissing die op het voorgaande lijkt. De 

bestuurder neemt verantwoordelijkheid voor een weliswaar uitdagende, 

maar ook maatschappelijk uiterst relevante kwestie. Hij doet het niet  

alleen omdat het moet en van hem wordt verwacht. Hij wil het ook echt.  

Hij ziet het in het belang van de samenleving en wil zich daarvoor sterk 

maken. Hij is in de positie om verschil te kunnen maken en wil dat ook 

doen. In de wetenschap dat het niet vanzelf gaat, dat er tegenwind is en 

dat belangrijke veranderingen nooit zonder slag of stoot gerealiseerd  

worden. Kritiek en weerstand horen erbij, net als kleinere of grotere mis-

lukkingen onderweg. Volhouden, volharden en volbrengen is dan het  

devies om verschil te kunnen maken. Ook als de erkenning op korte  

termijn uitblijft en misschien pas na jaren komt.

Iedere bestuurder kent de ervaring dat het realiseren van maatschappelijke 

ambitie niet vanzelf gaat. Er zijn tegenwerpingen van maatschappelijke 

organisaties of van collega-bestuurders. Er is de lobby van belanghebben-

den en er zijn kritische vragen in de volksvertegenwoordiging. Niet alleen 

de oppositie, maar ook de coalitie volgt de voornemens van de bestuurder 

kritisch. Journalisten schrijven achtergrondverhalen, waarin critici de 

voorgenomen plannen neersabelen en deskundigen de zwaktes ervan 

blootleggen. Haalbaarheidsstudies, draagvlakonderzoeken, businesscases 

en second opinions – die de bestuurder naar aanleiding van kritiek heeft 

laten uitvoeren – worden amper gehoord, ook al laten ze zien dat de voor-

nemens van de bestuurder kansrijk zijn en het moment gunstig is. 

Ondanks de tegenwind zet de bestuurder door. Tegen de wind in durven  

en kunnen fietsen is een bestuurlijke kwaliteit. Het gaat om doorzetten als  

anderen afhaken, om de rug recht houden als anderen buigen, om op-

treden als anderen aftreden. De bestuurder wil koersvast zijn en niet bij  
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de eerste tegenslag terugdeinzen. Hij onderstreept zijn capaciteiten als 

leider door dit kwetsbare en belangrijke dossier tot een goed einde te 

brengen. Daarvoor oogst hij uiteindelijk lof, of niet – maar dat is niet waar-

om hij de politiek is ingegaan. Maatschappelijke doelen realiseren, dat is 

waar het hem om draait. En dat heeft soms de prijs van persoonlijk onge-

mak en kritiek. Goed bestuur is soms niet volgen maar volhouden, iets 

voor elkaar krijgen dat moeilijk bereikbaar is en niet meebuigen met 

krachten van buiten (vergelijk ook ’t Hart, 1990 en De Vries & Bordewijk, 

2009). 

1.2  Bij weerbarstigheid en weerstand nog harder duwen
Het op deze manier doorzetten van moeilijke besluiten in lastige dossiers 

– in vroegere tijden nog gezien als machts- en later invloedsuitoefening –  

wordt vaak geduid als verantwoordelijkheid nemen. Bestuurders zijn niet al-

leen verantwoordelijk, maar nemen die verantwoordelijkheid ook bewust. 

Naar voren stappen en de consequenties nemen, ook als het moeilijk is. 

De bestuurder is ervan overtuigd dat het gaat lukken en neemt daarom de 

verantwoordelijkheid. Maar zekerheden heeft hij niet. Het kan om allerlei 

redenen ook niet lukken, niet tot het gewenste resultaat leiden. Niet één 

centrale beslissing bepaalt of het voornemen werkelijkheid wordt, wat 

volgt is een aaneenschakeling van vele vaak omstreden deelbeslissingen. 

Met steeds nieuwe rondes (Teisman, 1992) waarin tegenstanders weer 

opnieuw oppositie kunnen voeren. Die vele opeenvolgende besluiten  

maken het besluitvormingsproces weerbarstig voor bestuurders en lokken 

juist door die weerbarstigheid een paradoxaal patroon uit: omdat het reali-

seren van besluiten lastig en weerbarstig is, leidt het besluitvormings-

proces niet tot stoppen, maar verleidt het juist tot steeds standvastiger 

doorgaan (vergelijk Van Gunsteren, 2002).

Zo ontstaan processen van besluitvorming, waarin het besluit steeds  

opnieuw bevochten moet worden en waarin zowel de volharding als de 

weerstand zich opstapelen. De bestuurder beweegt niet mee, maar juist 

steeds sterker tegen: de weerstand bevestigt zijn gevoel van urgentie. De 

tegenwerpingen vergroten de gevoelde urgentie om nu voor eens en altijd 

door de status quo heen te breken. Kritische geluiden worden gehoord en 

meegenomen – en omgebogen naar de toch al ingeslagen weg. Risico’s 

worden van beheersingsarrangementen voorzien. Kritische stakeholders 

krijgen een positie in het proces. Kritische volksvertegenwoordigers worden 

met vergaande toezeggingen ‘meegenomen’. Het project wordt politiek-

bestuurlijk gezien steeds meer waard en mag daarom ook meer kosten. 
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Soms pakt dat goed uit en blijkt het project inderdaad een succes dat de 

moeite van het vechten waard was. Soms is de uitkomst minder gelukkig: 

het project wordt niet gerealiseerd of werkt niet zoals verwacht. Steeds is 

de vraag achteraf waarom de weerstand niet leidde tot correctie van de 

koers maar de koers juist versterkte? Waarom nam de volharding toe, ter-

wijl steeds meer seinen op rood gingen? Waarom werden exit-opties niet 

gekozen? Waarom koos de bestuurder voor volhouden en doorgaan on-

danks de kritische geluiden? Het zijn vragen die ook in eerder werk uit-

gebreid zijn besproken. Denk bijvoorbeeld aan het werk van Paul ’t Hart 

(1990) die de kwestie bestudeert vanuit het perspectief van besluitvorming 

in kleine, intern gerichte groepen en het optreden van groeps denken.

In het patroon van volhouden en doorgaan zijn er naast argumenten om door 

te gaan ook steeds aanleidingen en mogelijkheden om te stoppen. Hoe 

bestuurders in zo een patroon terechtkomen en hoe het patroon wordt 

beleefd, verschilt per geval. We geven daarvan een indicatie in onder-

staand schema.

Bewust Onbewust

Actief De bestuurder gebruikt het 

patroon van volhouden en 

doorgaan om zijn ideeën erdoor 

te krijgen. Hij speelt met het 

patroon waarmee hij anderen 

overtuigt, meeneemt en zo nodig 

meetrekt. Hij gaat er vol voor.

De bestuurder laat het patroon 

van volhouden en doorgaan gebeu

ren door alle tegenwerpingen en 

alternatieven terzijde te schui-

ven. Hij ziet geen andere keuze 

dan doorgaan en doet dat dus 

ook maar.

Passief De bestuurder speelt de ver

moorde onschuld om door te  

kunnen gaan waarmee hij 

hardnekkig het patroon ontkent 

en juist daardoor in het patroon 

van volhouden en doorgaan 

terechtkomt of erin blijft.

Het patroon van volhouden en 

doorgaan gebeurt en overkomt 

de bestuurder. Hij wordt mee-

gezogen in de gebeurtenissen 

en voelt zich gevangen. Hij gaat 

maar gewoon door met waar hij 

mee bezig was.
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1.3  Bijdrage van dit essay
Patronen zijn iets anders dan wetten of wetmatigheden. Het is geen gegeven 

dat een patroon zich iedere keer voordoet, noch dat het steeds tot exact 

dezelfde uitkomst leidt. Tegelijkertijd doen patronen zich wel opvallend 

vaak voor. Zoals het patroon van de afnemende beleidseffectiviteit (In ’t Veld, 

1989) dat laat zien dat beleid in de loop van de tijd zijn effectiviteit verliest 

door toenemende onbedoelde en afnemende bedoelde effecten. Of het 

patroon van beleidsaccumulatie (In ’t Veld, 1982) volgens welke beleid altijd 

wordt geïntensiveerd onafhankelijk van het succes ervan (onsuccesvol 

beleid wordt geïntensiveerd om succesvol te worden en succesvol beleid 

wordt geïntensiveerd om een groter bereik te krijgen). Een ander voorbeeld 

is het patroon van verbale vernieuwing (Van Twist, 1995) waarmee wordt 

geduid dat de aanpak van lastige beleidskwesties met behulp van nieuwe 

woorden en begrippen steeds nieuw leven ingeblazen krijgt als de oude 

taal is uitgewerkt – een verdiepende variant op het pendule patroon dat 

Hoogerwerf (1995) benutte om te laten zien dat thema’s in het openbaar 

bestuur een conjunctuur kennen en na een periode van afwezigheid weer 

opbloeien.

Het gegeven dat de weerbarstige beleidspraktijk eerder leidt tot volhouden en 

doorgaan dan tot stoppen is ook zo een patroon. Het doet zich niet steeds en 

overal voor en toch treffen we het veelvuldig aan in het openbaar bestuur. 

Volhouden en doorgaan wordt gezien als een belangrijke bestuurlijke  

kwaliteit die alleen daarom al steeds wordt ingezet. Het is bijkans van 

intrinsieke waarde, een doel in zichzelf. In dit essay verkennen we dit  

patroon nader. Of, om preciezer te zijn, we gaan op zoek naar de keerzijde 

van dit patroon. We kijken naar de situatie waarin volhouden en doorgaan 

niet langer een kwaliteit maar een valkuil is, om zo bestuurders en vooral 

hun adviseurs handreikingen te bieden om met dit patroon om te gaan.
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2Tragiek van goede bedoelingen

2.1  Zijden van dezelfde medaille
Volhouden en doorgaan zijn in de eerste plaats positieve woorden. Niet 

alleen omdat ze worden geassocieerd met bestuurlijke kracht, maar ook 

omdat ze uiteindelijk daadwerkelijk tot iets leiden. Zonder vol te houden 

en door te zetten brengen weinig bestuurders iets tot stand. Wat we ook 

zouden kunnen vinden van de totstandkoming van veel grote projecten, 

ze zijn er uiteindelijk toch maar mooi gekomen. De Betuweroute, de hsl,  

de a4 Midden Delfland, de Haagse Tramtunnel, de Noord-Zuidlijn, de stations 

van Arnhem en Delft, de a2 tunnel bij Maastricht en vele andere grote, 

complexe ontwikkelingsprojecten zijn werkelijkheid geworden mede 

dankzij bestuurlijk volhouden en doorzetten. Tegen de wind in, met veel 

tegenslagen. Dat leidt in de praktijk al snel tot de uitspraak dat het ‘tien 

jaar later niemand meer kan schelen hoe het tot stand kwam, omdat het 

dan toch niet meer is weg te denken’. Het is er, het vervult zijn functie en 

daarvoor was bestuurlijke kracht nodig. Natuurlijk, er zijn ook bestuurders 

op gevallen, dat is niet te voorkomen, maar het resultaat is er wel. Het doel 

heiligt dan het middel. Tegelijkertijd zijn er vele evenzo complexe en grote 

projecten die geen werkelijkheid zijn geworden of die nadat ze waren ge-

realiseerd niet bleken te werken zoals beoogd. Voorbeelden zijn hier het 

C2000 communicatiesysteem van de politie, burgerluchthaven Twente, de 

nationale Gemeentelijke Basisadministratie (gba) en het automatiserings-

systeem speer van Defensie. 

Blijkbaar zijn het dezelfde bestuurlijke eigenschappen – zoals daadkracht, 

doorzettingsvermogen en vasthoudendheid – die maken dat complexe 

ontwikkelingen slagen én falen. Positieve woorden als volhouden en door-

zetten, die bestuurlijke kracht uitstralen, hebben in de praktijk dus ook 

negatieve gevolgen. Als bestuurders te lang doorgaan, kan het blijkbaar 

ook mis gaan. ‘Mis’ in die zin dat het niet lukt om het vooraf gestelde doel 

te bereiken. Als bestuurders te lang volhouden en doorgaan, dan escaleren 

ze hun eerder afgegeven commitment. Dan is sprake van escalatie van  

commitment. Volhouden en doorgaan en escalatie van commitment zijn 

zijden van dezelfde medaille.
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2.2  Escalatie van commitment
We spreken van escalatie van commitment als vier karakteristieke aspec-

ten aanwezig zijn (bijvoorbeeld Brockner, 1992; Moser et al, 2013). Ten  

eerste hebben besluitvormers al een beslissing genomen om middelen te 

investeren (zoals tijd, geld, organisatiecapaciteit) in een bepaalde richting 

(zoals een project, besluit of programma) teneinde een bepaald doel te  

realiseren. 

Ten tweede hebben zij na hun oorspronkelijke investering in enige vorm 

negatieve feedback ontvangen over de haalbaarheid van dat gestelde doel bij 

de huidige investering. Ondanks hun inspanningen is dat doel nog niet 

bereikt. 

Ten derde blijft onzeker of het doel uiteindelijk zal worden bereikt. Het is 

onduidelijk of aanvullende investeringen écht – met zekerheid – zullen 

leiden tot het bereiken van dat uiteindelijke doel. Zeker is wel dat als niet 

opnieuw wordt geïnvesteerd met alleen de oorspronkelijke investering het 

doel niet zal worden bereikt. 

Ten vierde hebben besluitvormers herhaaldelijk de keuze om te blijven 

investeren in het realiseren van het beoogde doel of daarmee te stoppen. 

Als ze stoppen gaat de oorspronkelijke investering verloren en als ze door-

gaan kan het zo zijn dat ze het doel alsnog bereiken. Maar het kan ook zijn 

dat na de nieuwe investeringen weer vervolginvesteringen nodig zijn. 

Van escalatie van commitment is sprake op het moment dat besluitvor-

mers de inzet verhogen in de reeds ingeslagen richting die blijkens de  

op dat moment beschikbare informatie (negatieve feedback) niet werkt. 

Het is deze overtreffende trap die uitdrukking is van escalatie. Of het doel 

bij verdere investeringen uiteindelijk wel of niet wordt bereikt is daarbij 

niet relevant.

“Obviously, it is also possible that escalation of commitment can bring  

a turnaround of results and positive as well as negative consequences.  

But this is not the point. The crucial issue is whether there is a tendency  

to escalate commitment above and beyond what would be warranted by 

the ‘objective’ facts of the situation” (Staw, 1981:584). 
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Dat is in wetenschappelijke zin een interessant inzicht en het laat ook 

direct de complexiteit zien voor de bestuurlijke praktijk. Daar bestaan 

immers geen ‘objectieve feiten’. Feiten zijn omstreden en politiek geladen. 

Wat de een een feit vindt, ziet de ander als een persoonlijke of politieke 

opvatting. Verschillende deskundigen wijzen op verschillende feiten, die 

ook regelmatig strijdig zijn. Ook betekenisgevingen van feiten verschillen. 

Juist dat maakt afwegingen politiek en escalatie van commitment tot een 

politieke kwestie.

Escalatie van commitment wordt als concept toegeschreven aan Barry 

Staw (1976) op basis van zijn bijdrage ‘Knee Deep in the Big Muddy’.  

In zijn bijdrage bespreekt hij escalatie van commitment aan de hand van  

de houding van de Amerikaanse regering in de Vietnamoorlog. Tijdens de 

hoogtijdagen van de Koude Oorlog is het doel van de Verenigde Staten de 

overwinning van het kapitalisme op het communisme – van de Verenigde 

Staten en het westen op de Sovjet-Unie en haar bondgenoten. Naarmate 

de oorlog vordert, worden steeds meer gelden en troepen gecommitteerd 

aan de strijd. Iedere keer dat extra wordt geïnvesteerd, nog meer commit-

ment wordt getoond, gebeurt dit in de overtuiging dat deze extra inspan-

ning nu wel tot de gewenste resultaten zal leiden, de eindoverwinning 

veilig zal stellen (vergelijk Sheehan et al, 1971). Tegelijkertijd is duidelijk 

dat die ultieme overwinning waarschijnlijk niet behaald zal worden en  

is het onduidelijk of een ultieme overwinning ooit bereikt kan worden. 

Escalatie van commitment heeft hier verstrekkende gevolgen in de vorm 

van enorme aantallen mensenlevens die nodeloos verloren gaan. Ze dienen 

niet langer het bereiken van het doel, maar zijn het gevolg van consequent 

toenemende volharding op het ingeslagen pad. Escalatie van commitment 

heeft reële gevolgen. Langdurige escalatie kost niet alleen veel geld, maar 

doet ook het vertrouwen in het publieke bestuur afnemen. Alleen al omdat 

de overheid dan keer op keer moet terugkomen op de belofte dat het met 

deze extra investering geregeld zal zijn.

2.3  (On)terecht als onvermijdelijk oordeel
Escalatie van commitment is een verschijnsel waarin weerstand bestuur-

ders niet weerhoudt van doorgaan, maar er zelfs toe leidt dat zij kiezen 

voor doorgaan in plaats van stoppen. Het leidt ertoe dat de mogelijkheid 

om te stoppen wordt gezien en regelmatig ook wordt verkend, maar dat 

het overdenken van de consequenties van stoppen leidt tot het bewustzijn 

dat doorgaan de beste optie is. Steker nog, het overwegen van stoppen is 
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onderdeel van de strategie om door te gaan. Nu met nog meer standvastig-

heid dan daarvoor. Dat leidt onvermijdelijk tot de vraag wat het juiste  

moment is om te stoppen en of stoppen dan wel of niet noodzakelijk is. 

Van Gunsteren (2002) stelt dat het hebben van veel keuzes de oorzaak is 

van de afwezigheid van een ‘juist moment’. “Het is de wetenschap dat ik 

op elk moment kan stoppen, die mij telkens weerhoudt van nu stoppen” 

(Van Gunsteren, 2002:99). Er bestaat geen juist of beste moment om te 

stoppen. En het laten passeren van eerdere kansen om te stoppen, het 

onbenut laten ervan, leidt ertoe dat de gevoelde barrière om te stoppen 

hoger wordt. Met de tijd wordt het steeds moeilijker om te stoppen.

Als het moment voorbij gaat
Een bestuurder die bij weerstand wil doorgaan, stelt gemakkelijk de 

vertrouwensvraag. Daarmee maakt hij de ‘keuze over het besluit’ zo 

groot en persoonlijk dat nee zeggen voor volksvertegenwoordigers of 

collega bestuurders moeilijk wordt en stoppen verder uit zicht raakt. 

Het moment is er wel, maar het momentum beweegt anders waardoor 

de keuze om nee te zeggen niet zo wordt gevoeld. In andere woorden de 

mogelijkheid is er wel, maar de ruimte om die mogelijkheid te nemen 

wordt als klein of niet aanwezig ervaren. En nadat de vertrouwensvraag 

is gesteld en het vertrouwen is gegeven, voelt de bestuurder zich ge-

sterkt om door te gaan. Hij belooft het vertrouwen niet te beschamen, 

spreekt dat ook uit en voelt de taak en de verantwoordelijkheid die op 

zijn schouders rust. Waardoor volhouden en doorgaan en de wil om te 

volbrengen nog krachtiger worden ingezet. 

Dat maakt nee zeggen op een later moment voor volksvertegen-

woordigers alleen maar moeilijker, omdat op het eerdere moment ver-

trouwen is uitgesproken. Ook omdat na een toekomstige beslissing om 

te stoppen in de media onvermijdelijk vragen opkomen over het eigen 

functioneren van de volksvertegenwoordigers en de eerder genomen 

beslissing om toen wel door te gaan ter discussie wordt gesteld. De 

gedachte en het gevoel die beslissing dan te moeten verdedigen en 

publiekelijk te moeten uitleggen, werkt eerder doorgaan in de hand 

dan stoppen.
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De bestuurder voelt steeds een spanningsveld van terecht of onterecht stoppen 

en terecht of onterecht doorgaan (vergelijk Drummond, 2014). Het is onver-

mijdelijk dat tijdens of na afloop van een project of beleidstraject de vraag 

wordt gesteld of het terecht of onterecht was dat de bestuurder koos voor 

stoppen of doorgaan. En achteraf is daarover doorgaans ook wel een oor-

deel te geven, maar zo duidelijk is dat vooraf niet. Hieronder geven we  

bij wijze van voorbeeld kenmerkende oordelen weer die in elk van de  

situaties – achteraf – over de bestuurder worden geveld. De bestuurder 

kent ze zelf ook vooraf al waardoor de kennis over het soort oordeel  

achteraf mede bepalend wordt voor de keuzes die hij maakt.

Doorgaan Stoppen

Terecht ‘Toonbeeld van bestuurlijke 

daadkracht, lef, slagvaardig-

heid, doorzettingsvermogen’.

‘Beter ten halve gekeerd dan 

ten hele gedwaald, jammer 

dat het weer eerst zover heeft 

moeten komen’.

Onterecht ‘Gebrek aan reflexief vermo-

gen, bestuurlijke egotrip, niet 

goed geluisterd naar geluiden 

van buiten’.

‘Gebrek aan bestuurlijke daad-

kracht, niet opgewassen tegen 

de complexiteit van de taak’.

Alle oordelen, behalve dat over terecht doorgaan, zijn kritisch. Zelfs het oor-

deel dat terecht is gestopt, is voor bestuurders weinig aanlokkelijk omdat 

er ook dan nog een hoop valt uit te leggen. Dat werkt volhouden en door-

gaan in de hand en maakt ook dat continueringsbeslissingen regelmatig 

aan opvolgers worden overgelaten. Die kunnen in hun uitleg altijd zeggen 

dat het project een erfenis uit het verleden was. Dat het niet aan hen heeft 

gelegen dat het zover is gekomen.
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2.4  Samenspel van drijfveren
Er zijn veel drijfveren die maken dat bestuurders hun commitment escale-

ren. We hebben deze drijfveren geclusterd in harde drijfveren (zoals doel-

stelling, investering en institutionalisering) en zachte drijfveren (zoals  

cultuur, emoties en persoonskenmerken). In onderstaande schema  

geven we de werking van de drijfveren weer. 

Drijfveer Werking van de drijfveer Gebaseerd op 
deze bron(nen)

Harde drijfveren

Doelstelling 

van de  

bestuurder

De bestuurder gaat voor een moeilijk realiseer

bare doelstelling met een kleine kans op succes 

die evenwel grote maatschappelijke betekenis 

kan hebben. Dat vergroot de aantrekkingskracht 

van het doel waardoor hij meer geneigd is om 

vol te houden. 

Lee et al, 2015.

Inschatting 

van risico’s 

De bestuurder heeft een besluit omhanden 

waarvan de risico’s weinig zichtbaar of zelfs ver-

borgen zijn waardoor het zonder problemen 

realiseerbaar lijkt en hij besluit ervoor te gaan.

Keil et al, 2000.

Institutiona

lisering van 

bestuurs

besluit

De bestuurder heeft de uitvoering van het be-

sluit geïnstitutionaliseerd in een organisatie-

vorm of onderdeel dat niet meer eenvoudig  

is op te heffen, waardoor de barrière om te 

stoppen groter wordt en hij doorgaat.

Zucker, 1983.

Bestuurlijke 

inschatting 

van de fase

De bestuurder is van mening dat het project  

of traject waarover hij moet beslissen bijna  

voltooid is. Doorgaan lijkt dan een kwestie te 

zijn van het gewoon nog even afronden.

Conlon & Gar-

land, 1993.

Eerdere 

investering

De bestuurder heeft al veel tijd, geld, mensen 

en andere middelen geïnvesteerd; daardoor is de 

kans groter dat hij vervolginvesteringen doet 

om verlies nemen te voorkomen (verliesaversie).

Garland, 1990.
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De aanwezigheid van een van de genoemde drijfveren betekent niet met-

een dat commitment zal escaleren. In de praktijk zijn drijfveren echter 

vaak tegelijk aanwezig waardoor de kans op escalatie toeneemt. Het denken 

en het gevoel van de bestuurder worden als vanzelf getrokken in de richting 

van volhouden en doorgaan. Ze zuigen de bestuurder als het ware richting 

een keuze van doorgaan en uiteindelijk in een patroon van escalatie van 

commitment. Een keuze die de een bewust en vol overtuiging maakt – als 

bevestiging van de al ingeslagen weg en volledig binnen zijn comfort – waar 

de ander geen andere optie ziet dan maar gewoon door te gaan, omdat hij 

zich nauwelijks bewust is van het patroon waarin hij of zij terechtkomt.

Drijfveer Werking van de drijfveer Gebaseerd op 
deze bron(nen)

Zachte drijfveren

Persoonlijke 

verantwoor

delijkheid 

bestuurder

De bestuurder was ook verantwoordelijk voor het 

eerdere besluit, waardoor hij geneigd is dat eer-

dere besluit kracht bij te zetten. Besluiten die 

publiekelijk moeten worden verdedigd en dus 

zichtbaar zijn, leiden eerder tot volhouden en 

doorzetten dan tot stoppen.

Staw,1981;  

Brockner, 1992;

Bobocel & Meyer, 

1994.

Persoons

kenmerken 

van de be

stuurder

De bestuurder heeft hoge zelfmonitoring (moni-

toren wat mensen van hem vinden), prestatie

drang en/of meer ervaring met vergelijkbare 

trajecten, waardoor hij meer geneigd is een 

beeld van succes over zichzelf te presenteren, 

waardoor hij kiest voor doorgaan.

Fox et al, 1996; 

Ku, 2008;  

Nuijten, 2012.

Bestuurlijke 

gevoelens 

over de 

toekomst

De bestuurder voelt optimisme over de toekomst 

of het gaat net weer wat beter na een periode 

van tegenspoed, waardoor hij geneigd is om 

het nog een kans te geven.

Juliusson, 2006.

Emoties van 

de bestuur

der

De bestuurder denkt later spijt te zullen hebben 

als hij nu stopt, waardoor hij liever doorgaat. 

Ook als hij woedend is, meer nog dan wanneer 

hij bang is, is hij geneigd door te zetten.

Wong & Kwong, 

2007; Tsai & 

Young, 2010.

Culturele  

con text 

waarin 

bestuurder 

opereert

De bestuurder opereert in een omgeving van 

geringe machtsafstand (collectieve besluiten met 

veel gedeelde verantwoordelijkheden) en/of  

in een omgeving met onzekerheidsvermijding 

(bijvoorbeeld gehechtheid aan een baan die 

men niet wil verliezen), waardoor de kans op 

escalatie van commitment toeneemt.

Geiger et al, 1998 

die zich baseren 

op Hofstede 

1980; vergelijk 

Davis & Bobko, 

1986; Salter et al, 

2013.
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3 We gaan het pas zien,  
als we het doorhebben1

3.1  Doelsubstitutie: het middel neemt het doel over
De volhardendheid in het volhouden en doorgaan (escalatie van commit-

ment) heeft ook gevolgen voor de wijze waarop het openbaar bestuur als 

geheel functioneert. Het patroon van volharden en doorgaan verleent poli-

tieke besluitvorming zijn typerende karakter. Als we er preciezer naar kijken 

valt op dat politieke besluitvorming en zijn aanpalende aspecten werken 

zoals ze werken, omdat ze zijn doordrongen van volhouden en doorgaan. 

Het patroon kleurt de besluitvorming en dat gaan we pas zien als we het 

doorhebben. We illustreren dat in dit hoofdstuk aan de hand van vier  

karakteristieken: doelsubstitutie, groepsdruk, capture en negotiated order. 

We beginnen met doelsubstitutie.

Bestuurders zetten zich in voor een maatschappelijk doel. Ze willen bij-

voorbeeld de werkgelegenheid vergroten of de kwaliteit van het onderwijs 

verbeteren. Die doelstellingen realiseren ze door het investeren in bijvoor-

beeld de ontwikkeling van een logistiek knooppunt of de bouw van een 

ultramodern scholencomplex. Beide zijn middelen (knooppunt en school) 

die een maatschappelijk doel dienen (werkgelegenheid en onderwijskwali-

teit). Bij escalatie van commitment verwordt het middel tot doel. Dit wordt 

doelsubstitutie genoemd (vergelijk Nuijten, 2012). Het gaat om de economi-

sche ontwikkeling en werkgelegenheid en dus gaat het om het logistieke 

knooppunt. Zonder het logistieke knooppunt geen economische ontwikke-

ling. Zonder hypermodern schoolcomplex geen goed onderwijs. En dat 

proces zet zich door binnen het tot doel verworden middel zelf: als niet 

alle modaliteiten in het logistiek knooppunt aanwezig zijn – dus óók de 

dure spoorverbinding – dan werkt het niet. Zonder dat ultieme onderdeel 

is het niets. Het moet dus ook volgens de volledige optie. De spoorverbin-

ding wordt binnen het middel ook weer doel op zich. Het scholencomplex 

werkt alleen als alles erin zit. Het gaat om beter onderwijs en dus gaat het 

om het scholencomplex én over alles erop en eraan – anders is het niets 

en is er geen goed onderwijs. 

1 Conform de beroemde uitspraak van Johan Cruijff.
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In debatten over een dergelijk knooppunt of een scholencomplex zeggen 

bestuurders dat het ze niet om het knooppunt of de school te doen is, 

maar om die werkgelegenheid en de kwaliteit van het onderwijs en omdat 

dat zo is moet het knooppunt of het scholencomplex er komen. Met alles 

erop en eraan. Ze zijn gaan geloven dat dit is hoe het zit, waar het middel 

het doel (welhaast ongemerkt) heeft overgenomen. Het is geen liegen, 

maar een met de tijd ontstane overtuiging van een bepaalde werkelijk-

heid. Het onderscheid tussen doel en middel bestaat in formele zin nog 

wel, maar wordt in gedragingen en gedachten niet meer tot uitdrukking 

gebracht, omdat het realiseren van het middel als enige voorwaarde en 

mogelijkheid voor het bereiken van de doelstelling wordt gezien. 

Met het formuleren van de doelstelling is ook direct het middel (het voor-

keursalternatief) gegeven. De doelstelling bepaalt het middel en daarmee 

de alternatieven die de bestuurder kan zien. Andere alternatieven doen 

onwaarschijnlijk aan, lijken niet reëel en worden dan uiteindelijk als on-

realistisch terzijde gelegd. Als de bril van de bestuurder er een is van werk-

gelegenheid dan rangschikt hij de alternatieven naar de mate waarin ze 

bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid. Als bijvoorbeeld een logis-

tiek knooppunt de meeste werkgelegenheid oplevert van alle gewogen 

alternatieven, dan is en blijft dat bij ongewijzigde doelstellingen het voor-

keursalternatief (zie Schulz-Hardt et al, 2009). Tegenstanders kijken vreemd 

op. Het lijkt net alsof de bestuurder niet wil luisteren, onterecht overtuigd 

is van zijn eigen gelijk en opzettelijk probeert om het naar hun mening 

logische alternatief weg te redeneren. Pas het loslaten van doelstellingen 

schept ruimte voor het overwegen van alternatieven. Niet omdat die alter-

natieven er niet waren, maar omdat ze niet betekenisvol waren in het licht 

van de eerdere doelstelling. Alternatieven krijgen een andere betekenis als 

doelstellingen schuiven of veranderen. Escalatie van commitment wordt 

voor een deel veroorzaakt door het over langere tijd bestaan van voorkeurs-

alternatieven – eenmaal uitgesproken voorkeuren die niet meer van  

binnenuit ter discussie worden gesteld. Lee et al (2015) vergelijken om  

die reden het formuleren van doelstellingen met een medicijn op dokters-

voorschrift: het kan forse bijwerkingen hebben, zou terughoudend moeten 

worden toegediend en moet zijn voorzien van een waarschuwingslabel. 

De vormgeving van besluitvormingsprocessen werkt doelsubstitutie in  

de hand. Politieke kaders bevatten steevast een combinatie van doelen en 

middelen waarmee een bepaald voorkeursalternatief wordt verankerd.  

Die kaders vormen in het begin een uitdaging voor de bestuurder. De be-

stuurder kan handelen binnen het kader dat hij van de volksvertegen-
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woordiging heeft gekregen en ziet de uitdaging van de realisatie ervan in 

het belang van de gewenste maatschappelijke verandering. Wanneer een 

bestuurder zijn commitment escaleert, ziet hij het kader niet langer als 

uitdaging, maar wordt het een verplichting. De opdracht van de raad dient 

te worden uitgevoerd en dat vraagt om volhouden en doorgaan. De ruimte 

om het anders te doen is er wel, maar die wordt door de interpretatie van 

het kader niet meer als zodanig gezien. Het kader is niet langer iets dat in 

overleg met de raad kan worden aangepast aan externe ontwikkelingen  

en onvoorziene omstandigheden, maar een opdracht die precies moet 

worden uitgevoerd zoals die is gegeven. 

Naarmate de escalatie van commitment langer voortduurt, kan de gevoel-

de verplichting zelfs overgaan in rechtvaardiging. Het kader is dan niet lan-

ger een opdracht die wordt uitgevoerd en die leidend is voor het handelen, 

maar het handelen is leidend en wordt gerechtvaardigd binnen het kader 

dat in de ogen van de bestuurder legitimerend werkt voor zijn handelin-

gen. Niet in bestuursrechtelijke zin, maar in psychologische zin is er het 

gevoelen dat dit doel zo belangrijk is, dat alles voor de realisatie gedaan 

moet worden, dat niets mag worden nagelaten wat nog eventueel uitleg-

baar is te maken binnen de gegeven kaders. De kaders worden niet over-

schreden, maar de grenzen worden wel opgezocht. En de bestuurder be-

schouwt het opzoeken van die grenzen als zijn plicht, dat ziet hij als goed 

bestuur, met alle risico’s van dien.

Deze omgang met politieke kaders komt mede voort uit de gevoelens die 

in de politieke arena zijn verbonden aan terug moeten naar de volksverte-

genwoordiging – waarmee puur feitelijk natuurlijk niets mis is. Toch voelt 

dat als een nederlaag, als incompetentie van de bestuurder. Een goede 

bestuurder, zo is de gedachte al snel, slaagt erin het kader te realiseren 

– daarvoor is hij aangenomen. Een goede bestuurder wil niet terug en 

hoeft ook niet terug. Hier dwingt de algemene opvatting omtrent de rol 

van een bestuurder hem in een strijd tussen zijn zelfbeeld (een bestuurder 

die zichzelf als goed en capabel ziet) en de realiteit die hem dwingt op-

nieuw in overleg te treden met de volksvertegenwoordiging wat niet be-

paald wordt gezien als uitdrukking van bestuurlijk vakmanschap. Hierdoor 

waardeert hij het kader meer als opdracht en later als rechtvaardiging in 

plaats van uitdaging. Deze strijd tussen zelfbeeld en realiteit wordt cogni

tieve dissonantie genoemd (Festinger, 1957). De cognitieve dissonantietheorie 

is in de gedragswetenschappen de meest geaccepteerde verklaring voor 

het optreden van escalatie van commitment (Staw, 1976; Bazerman et al, 

1984; Beauvois et al, 1993; Ku, 2008).
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3.2 Groepsdruk: de psychische gevangenis
Escalatie van commitment lijkt iets individueels, iets dat een politicus of 

bestuurder doet als hij of zij het belangrijk vindt om iets voor elkaar te 

krijgen. Het beeld van de wethouder, gedeputeerde of minister die ergens 

voor gaat staan en verantwoordelijkheid neemt, leidt in deze het denken. 

Het spreekt tot de verbeelding en roept het beeld op van een eenling die 

ervoor gaat. In politieke besluitvormingsprocessen is escalatie van com-

mitment echter een collectief proces (vergelijk Bazerman et al, 1984; Dietz-

Uhler, 1996; ’t Hart, 1990; Bovens en ’t Hart, 1998 en De Vries & Bordewijk, 

2009). 

De raad en het college, maar ook provinciale en gedeputeerde staten en 

Kamer en regering komen samen in een proces van escalerend commit-

ment terecht. Een bestuurder die iets gerealiseerd wil krijgen, door wil 

gaan of de volgende stap wil zetten, kan dat alleen maar doen met steun 

van anderen. En die noodzakelijke steun, de wil om die steun te verwer-

ven, zodat volhouden en doorgaan mogelijk wordt – en escalatie van  

commitment optreedt – creëert een psychische gevangenis van groepsdruk 

(gebaseerd op Morgan, 2006). Dat werken we hierna uit.

In Nederland besturen we in coalities. Absolute meerderheden zijn uiterst 

zeldzaam, zelfs op lokaal niveau. Bestuurders, maar ook besturen die iets 

voor elkaar willen krijgen, die hun maatschappelijke plicht willen vervul-

len, die aan de roep van de samenleving gehoor willen geven, zijn aange-

wezen op coalitiegenoten of zelfs oppositiepartijen als ze iets buiten de 

coalitie om willen regelen. De drijvende kracht achter collectieve escalatie 

van commitment in de politieke context is fractiediscipline. Volksvertegen-

woordigers zijn gekozen zonder last of ruggespraak, maar in de politieke 

praktijk wordt de individuele stem in principe afgegeven conform de lijn 

van de fractie. Niet omdat het moet, maar omdat het wordt verwacht,  

impliciet wordt verondersteld en soms ook ronduit wordt geëist. Afwijken 

mag gewoon en kan prima, maar die mogelijkheid wordt niet gezien, niet 

gevoeld, als de verwachting en soms regelrechte druk aanwezig is dat  

loyaliteit wordt betracht.

Hetzelfde mechanisme doet zich voor bij coalitiediscipline. Van alle coalitie-

fracties wordt verwacht dat ze gemaakte afspraken met de voltallige fractie 

steunen. Gebeurt dit niet, zo is de gedachte, dan is besturen onmogelijk. 

Coalities zijn er om gemaakte afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren; 
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daarvoor worden ze gesmeed – doorgaan, realiseren, dat is het devies. Niet 

remmen, vertragen of nog eens overdenken. Dat is een gevoelde en niet  

per se opgelegde werkelijkheid. Het hoort niet, ook al mag het strikt ge-

nomen wel.

Voor individuele volksvertegenwoordigers die het niet eens zijn met de 

fractie- of coalitielijn werpt het bestaan van de beide disciplinewoorden 

hoge psychologische barrières op om alsnog tegen te stemmen. De woord-

voerder, die het standpunt bepaalt, heeft immers de meeste kennis, ande-

ren lijken er ook niet per se tegen te zijn, ze willen zelf graag nog langer 

mee in de politiek, ze hebben ambities die alleen via de partij te realiseren 

zijn, het euvel dat ze in hun ogen nu steunen valt in het niet bij alles wat 

ze zelf vinden dat ze goed hebben gedaan of nog gaan doen en waarom 

zouden zij de verantwoordelijkheid voor die tegenstem nemen als anderen 

het ook overduidelijk niet doen. De woorden fractie- en coalitiediscipline 

zijn geconstrueerde werkelijkheden, ze creëren een psychologische reali-

teit die drukt richting het uitspreken van steun in plaats van tegenstem-

men. Ze leiden tot groepsdruk.

In de stemverhouding in de volksvertegenwoordiging vraagt het stoppen 

van de besluitvorming in meerderheidscoalities per definitie om ten min-

ste één tegenstem vanuit de coalitie, aangezien de oppositie alleen niet 

voldoende massa heeft. En dat is een ingewikkelde tegenstem. De tegen-

stem is altijd meteen een noodrem. En dat voelt ook zo. Een volksvertegen-

woordiger uit de coalitie die tegenstemt, realiseert zich heel goed dat hij  

of zij een coalitiecrisis riskeert, dat de eigen politieke carrière op het spel 

staat, dat het allemaal ook voor niets kan zijn en de coalitie zich via herstel-

besluiten en regelingen uit de problemen kan werken en dat hij ook nog 

eens geridiculiseerd kan worden: tegen een logistiekknooppunt stemmen, 

is toch eigenlijk ook stemmen tegen economische ontwikkeling en tegen 

een nieuw schoolgebouw of bibliotheek zijn, is toch eigenlijk de vooruit-

gang en ontwikkeling van de jeugd in de weg staan. Dit soort op voorhand 

aanwezige beelden en gevoelens werpen psychologische barrières op om 

tegen te stemmen. De eenvoudige en persoonlijke keuze om tegen te zijn, 

wordt door het bestaan van woorden als fractiediscipline en coalitiedisci-

pline tot iets groots gemaakt. Het imago van de fractie en van de politieke 

partij staat op het spel, de onderhandelingspositie binnen de coalitie ver-

mindert, de bestuurder leidt gezichtsverlies omdat hij het besluit niet door 

de volksvertegenwoordiging wist te krijgen en dat alles wordt door de  

media breed uitgemeten in achtergrondartikelen over ‘wat er misging’. 
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Tegenstemmen gaan zelden gepaard met dankbaarheid en eerder met 

weggegooide geloofwaardigheid en spijt van gemiste kansen (vergelijk 

Wong & Kwong, 2007; Ku, 2008 over de rol van spijt). 

Deze psychische gevangenis van de groepsdruk heeft naast fractie- en 

coalitiediscipline nog twee muren die eventuele tegenstemmers binnen 

moeten houden: dissident en sinds kort ook zetelroof. Spreken van dissiden-

ten werpt een barrière op om er een te worden. Niemand wil het graag 

zijn. Denk in dat verband terug aan hoe het de cda Kamerleden Ferrier en 

Koppejan verging toen zij in oktober 2010 aangaven niet te willen instem-

men met een gedoogkabinet met steun van de pvv. Op vergelijkbare wijze 

roept zetelroof een beeld op van volksvertegenwoordigers – die toch al zijn 

weggezet als ‘dissidenten’ – als boeven die stelen, omdat ze ondanks een 

breuk met en uiteindelijk uittreden uit de politieke partij hun zetel in de 

volksvertegenwoordiging niet aan de fractie ‘teruggeven’. Dat scheelt de 

fractie een zetel en daarmee een stem. Uiteindelijk zijn het psychische 

constructies die aan kleine interventies steeds grotere gevolgen vastmaken. 

Niet omdat die gevolgen reëel groot zijn, maar omdat ze groot worden ge-

maakt, zodat er steun komt om door te kunnen gaan.

Escalatie van commitment wordt zo een proces van velen, van bestuurders 

en volksvertegenwoordigers, van coalitie en meestemmende oppositie. Het 

wordt een beetje van ons allemaal, waardoor we allemaal gecommitteerd 

– locked in – raken en uiteindelijk niemand er meer uit durft. Niemand  

wil aan de noodrem trekken – het woord alleen al. In de tram staat er een 

boete op en je moet wel een hele goede reden hebben om eraan te trekken. 

En in het openbaar bestuur zijn die redenen niet vanzelf helder of cogni-

tief uitlegbaar.

3.3  Capture: de paradox van nabijheid
Volksvertegenwoordigers hechten in de beleidsuitvoering waarde aan  

betrokkenheid. Ze willen op de juiste momenten en de juiste wijze worden 

betrokken, zodat ze weten wat er in complexe projecten en dossiers speelt 

en ze hun controlerende rol goed kunnen uitvoeren. Betrokkenheid wordt 

daarbij nagenoeg gelijkgesteld aan nabijheid. Door zichzelf zo dicht moge-

lijk bij die projecten en processen te organiseren – bijvoorbeeld in specifieke 

commissies waarin bestuurders zich verantwoorden – willen zij zoveel 

mogelijk informatie ontvangen over het realisatieproces. Die informatie  

is nodig om de controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. Zo beogen 

volksvertegenwoordigers op tijd te kunnen ingrijpen en bijsturen.
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De keuze voor een dergelijk arrangement heeft een paradoxaal gevolg. 

Nabijheid stelt volksvertegenwoordigers juist minder in staat om te con-

troleren. De paradox schuilt erin dat aan de ene kant het gevoel ontstaat 

steeds nog meer informatie te willen ontvangen om nog preciezer te kun-

nen volgen wat er gebeurt (vergelijk Van Enthoven, 2011), terwijl door die 

kleinere afstand en nauwere betrokkenheid de meer afstandelijke en con-

trolerende taak lastiger is in te vullen. Controleren vraagt namelijk om 

gepaste afstand, zodat begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan  

niet al te gemakkelijk overgaat in begrip tonen en dus instemmen. Deze 

paradox van de nabijheid verklaart waarom volksvertegenwoordigingen mee 

verstrikt kunnen raken in besluitvormingsprocessen, complexe projecten 

en uitvoeringsprocessen in termen van escalatie van commitment. Ze 

verplaatsen zich in de positie van de bestuurder en zien vanuit die positie 

heel goed waarom doorgaan, volhouden en tempo maken nodig zijn. En 

omdat ze het zo goed kunnen volgen en ook begrijpen stemmen ze in en 

bewegen ze mee. Begrijpen leidt dan gemakkelijk tot begrip tonen.

Dit proces waarin de controlerende partij of organisatiegeleding als het 

ware wordt ‘ingepakt’ door het bestuur, of zichzelf inpakt door te dichtbij 

te komen, wordt ook wel capture genoemd. Het is geen bewuste keuze, 

maar een zich geleidelijk aan voordoend proces dat ontstaat doordat  

bestuurders op zoek naar draagvlak zelf ook zo goed en zo uitgebreid  

mogelijk in gesprek willen met controlerende volksvertegenwoordigers. 

Hoe beter de volksvertegenwoordigers de bestuurder begrijpen des te meer 

draagvlak voor beleid zal de bestuurder krijgen. En dat is wat de bestuur-

der wil. Hij wil graag gedragen beleid uitvoeren en met gedragen beleid 

kan hij volhouden en doorgaan. Dat is in termen van ‘goed bestuur’ ook 

waar in onderzoeken en evaluaties achteraf waardering voor bestaat:  

voor het feit dat er steun en draagvlak was. En tegelijkertijd neemt met  

de toename van het draagvlak de vanzelfsprekendheid van het kritische 

tegengeluid af doordat capture eenvoudiger optreedt.

3.4  Negotiated order: gevoeld ruimtegebrek dat echt wordt
Samenwerken in netwerken vanuit een gezamenlijke, afgesproken doelstel-

ling is voor overheden tegenwoordig op veel beleidsdomeinen de stan-

daardwijze van werken geworden. De verschillende overheidslagen in het 

openbaar bestuur participeren in talloze samenwerkingsverbanden met 

zowel publieke als private rechtspersoonlijkheden die worden aangeduid 

als verbonden partijen (zoals gemeenschappelijke regelingen variërend 

van openbare lichamen tot centrumgemeentefuncties, overheids-bv’s en 

-nv’s, stichtingen en als aandeelhouder in private ondernemingen). 
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Kenmerkend voor verbonden partijen is dat iedere individuele bestuurder 

niet volledig zijn wil (en daarmee zijn meegekregen opdracht) kan realise-

ren. Er is sprake van onderhandeling en die onderhandeling leidt tot com-

promissen. Het compromis wordt tussentijds veelal overlegd met collega-

bestuurders of getoetst bij fractievoorzitters van de coalitie om te bezien 

of het tot onoverkomelijke problemen leidt. Als een van de onderhande-

lende partijen te grote bezwaren heeft, gaan de onderhandelingen gewoon 

door. Uiteindelijk komt er een compromis uit dat alle bestuurders mee 

terug nemen naar hun eigen achterban (collegiaal bestuur en volksver-

tegenwoordiging). Zo ontstaat een negotiated order (zie bijvoorbeeld Day & 

Day, 1977), een in samenwerkingsverbanden en met instemming van 

naaste interne betrokkenen tot stand gekomen werkelijkheid waarin  

iedereen zich in voldoende mate kan vinden. 

Als bestuurders hun commitment escaleren doen ze na het onderhande-

lingsproces alles om te voorkomen dat ze terug moeten naar hun samen-

werkingspartners om de onderhandelingen te heropenen. Dat voelt als 

bezwaar maken tegen iets wat al in kannen en kruiken is, waar ze nota 

bene zelf over hebben meeonderhandeld. Er zijn verwachtingen gewekt en 

die moeten worden waargemaakt. Terug moeten is vervelend, omdat het 

vervelend voelt. Bestuurders zeggen dat ze een betrouwbare partner willen 

zijn, die gemaakte afspraken gaat waarmaken. Ze willen gezichtsverlies 

voorkomen voor zichzelf en voor hun gemeente, provincie of zelfs land  

(in geval van internationale onderhandelingen bijvoorbeeld in de Europese 

Unie) en dus vinden ze het van kracht getuigen dat ze doorzetten en zich 

hard maken om het in onderhandeling genomen besluit ook daadwerke-

lijk te realiseren. Dit heeft als gevolg dat collega-bestuurders die zich als-

nog ongemakkelijk voelen bij het uiteindelijk bereikte akkoord, weinig 

ruimte ervaren om het oneens te zijn. Formeel hebben ze die ruimte wel, 

maar het voelt niet goed om te interveniëren als dat betekent dat mogelij-

kerwijs gezichtsverlies wordt geleden bij andere partijen. De drempel om 

het besluit te stoppen voelt te hoog, waardoor escalatie van commitment 

in de hand wordt gewerkt.

Dit door bestuurders gevoelde ongemak met teruggaan uit zich vervolgens 

in besluitvormingsprocessen in de volksvertegenwoordiging waar het ge-

voelde gebrek aan ruimte manifest wordt gemaakt. Dan wordt bijvoor-

beeld de ruimte voor wijzigingen beperkt. Volksvertegenwoordigers krijgen 

te horen dat er geen of nauwelijks ruimte is om van de voorstellen af te 

wijken of deze nog te wijzigen. Die ruimte bestaat formeel wel, maar de 
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wenselijkheid om er gebruik van te maken wordt verkleind waardoor de 

ruimte niet meer wordt gevoeld. Soms worden volksvertegenwoordigers 

zelfs expliciet verzocht om het recht van amendement niet uit te oefenen 

in het belang van bijvoorbeeld de voortgang, het partnerschap of de maat-

schappelijke doelstelling. Of de tijdsdruk wordt hoog gehouden, bijvoor-

beeld door het verkorten van reactie-, inzage- of inspraaktermijnen voor 

volksvertegenwoordigers of burgers in het belang van tempo in de uitvoe-

ring. De achterliggende idee is dat kostbare tijd verloren gaat als de nu 

aanwezige kans – een window of opportunity – niet wordt gegrepen.  

Zo wordt het patroon van volhouden en doorgaan versterkt.

De door de bestuurder gevoelde druk manifesteert zich als reëel uitgeoe-

fende druk richting de volksvertegenwoordiging. Ook volksvertegenwoor-

digers voelen dan druk en een gebrek aan ruimte. Ruimte die er natuurlijk 

altijd wel is, maar die psychisch als klein of niet aanwezig wordt ervaren 

waardoor een gevoelde (en daarmee reële) werkelijkheid ontstaat van af-

wezigheid van ruimte. In de ervaren werkelijkheid bestaat de ruimte niet 

meer. De druk neemt voor volksvertegenwoordigers nog verder toe, omdat 

ook zij het gewicht van de verwachtingen van de samenleving op hun 

schouders voelen om de juiste beslissing te nemen, om vol te houden als 

dat nodig is, maar ook om tegen te houden als dat moet. Dat volksverte-

genwoordigers zich soms door het bestuur ‘gemanaged’ voelen, is in feite 

uitdrukking van een dieper gelegen psychisch spel van een ervaren gebrek 

aan ruimte – als gevolg van bijvoorbeeld beloftes, geschapen verwachtin-

gen en de noodzaak om een betrouwbare partner te zijn – waar die ruimte 

feitelijk altijd wel aanwezig is.
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4 De bestuurder scherp houden

4.1  Patroon voorkomen: eerherstel voor redundantie en overbodigheid
Niemand vraagt zich tijdens het ontbijt af hoe hij vandaag eens lekker zijn 

volhardendheid en doorzettingsvermogen zal overdrijven, hoe hij zijn 

commitment zal escaleren. De ene bestuurder is volhardender dan de  

andere en zich meer bewust van het feit dat hij tegen de wind in fietst, 

maar niemand gaat opzettelijk te ver. Al was het maar omdat er geen  

objectieve grens bestaat voor wat te ver is. 

Volhouden en doorzetten en daaruit voortkomende escalatie van commit-

ment sluipt te vaak onbenoemd trajecten en projecten binnen. Dat heeft 

in de praktijk vervelende consequenties, alleen al omdat het overmatige 

volhouden en doorzetten in tal van projecten grote sommen publiek geld 

kost. Het argument dat volhouden en doorzetten steeds nodig zijn om 

lastige trajecten tot een goed einde te kunnen brengen en dat misgelopen 

projecten daarom gezien zouden moeten worden als ‘collateral damage’ is 

in zichzelf uitdrukking van escalatie van commitment. Het ontslaat be-

stuurders die doorschieten in het volharden en doorzetten niet van hun 

ver antwoordelijkheid. Dat maakt het nodig het verschijnsel te herkennen  

en vervolgens te erkennen, zodat we op zoek kunnen naar manieren om 

het patroon te voorkomen of te doorbreken. We gaan hierna eerst in op 

het voorkomen van escalatie van commitment en op wat ambtelijke en 

externe adviseurs kunnen doen om bestuurders te behoeden.

Belangrijk daarbij is het gegeven dat deze bijdrage betrekking heeft op 

volhouden en doorzetten van bestuurders in het openbaar bestuur. Daar is 

sprake van een politieke context. De volksvertegenwoordiging heeft geen 

hoger orgaan boven zich, geen raad van toezicht of aandeelhoudersverga-

dering die corrigerend kan optreden. Er is geen partij die het gedrag kan 

corrigeren of maatregelen kan treffen of opleggen. Dat kan alleen de poli-

tiek zelf doen. En die politiek bestaat uit volksvertegenwoordiging en be-

stuur die zich duaal verhouden, maar tegelijkertijd wel een partijpolitieke 

verbinding hebben. Gunia et al (2009) spreken in dit verband van vicarious 

entrapment (plaatsvervangende escalatie). Zij laten zien dat verschillende 

soorten van psychologische verbondenheid ertoe kunnen leiden dat an-

dere besluitvormers commitment escaleren van besluiten die door hun 

voorgangers zijn genomen. Die psychologische verbondenheid kan ver-
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schillende vormen hebben zoals het overnemen en hanteren van het per-

spectief (de blik op de werkelijkheid) van de voorganger, het delen van 

specifieke persoonskenmerken (zoals het hebben van dezelfde opleiding 

bij dezelfde alma mater) of het werken vanuit een vergelijkbare mindset 

(zoals een politieke filosofie). In het openbaar bestuur wordt escalatie van 

commitment, door de werking van doelsubstitutie, groepsdruk, capture en 

negotiated order en door de partijpolitieke verbondenheid gemakkelijk een 

gezamenlijk patroon van bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambte-

naren. Juist ambtenaren zijn in de positie om hun bestuurders te behoeden 

door te interveniëren. In onderstaand schema werken we voor enkele be-

kende interventies (een bespreking is te vinden bij Moser et al, 2013) uit 

hoe ze zouden kunnen werken om volhardend doorgaan – escalatie van 

commitment – te voorkomen.

2 Deze interventie stelt specifieke eisen aan samenstelling en opzet van het onbekende 

publiek dat wordt gebruikt. In de literatuur worden hierover specificaties gegeven.

Interventie Bron Beoogde werking

Instellen van 

limieten 

Simonson 

& Staw, 

1992

Door vooraf aan bestuurders een harde limiet mee 

te geven en bij het bereiken van die limiet te stop-

pen, wordt escalatie feitelijk onmogelijk gemaakt.

Reduceren van 

belang van 

beslissingen

Simonson 

& Staw, 

1992

Door bestuurders te overtuigen dat de beslissing 

eigenlijk niet zo belangrijk is, neemt de dreiging 

die er van uitgaat voor bestuurder af, waardoor 

escalatie wordt geremd.

Instellen van 

proces aan

spreekbaar heid

Simonson 

& Staw, 

1992

Door bestuurders niet aanspreekbaar te maken 

op het resultaat (de outcome) maar op het proces, 

neemt de kans op escalatie af.

Vooraf aan on

bekend publiek 

ver antwoorden

Moser et al, 

2013 en  

Lerner &  

Tetlock, 

1999

Doordat onbekend is hoe het publiek zal oordelen 

over het voornemen tot een bepaald besluit,  

wordt door het vooraf te toetsen bij een onbekend 

publiek de bestuurder meer zelfkritisch en neemt 

de kans op escalatie af.2

Versterken ge

voel van eigen

waarde door 

zelf bevestiging

Sivanthan 

et al, 2007

Door bestuurders tot zelfbevestiging van hun ge-

voel van eigenwaarde te brengen, neemt hun ge-

voeligheid voor negatieve feedback af waardoor ze 

minder gemakkelijk hun commitment escaleren.

Spijt hebben 

van eerdere 

escalatie

beslissing

Ku, 2008 Door bestuurders zich te laten herinneren of 

voorstellen hoeveel spijt ze (zouden) hebben van 

een eerdere escalatiebeslissing worden ze minder 

gevoelig voor het fenomeen.
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Naar ons idee is het belangrijk te onderkennen dat de hiervoor genoemde 

interventies in het openbaar bestuur wel degelijk kunnen. Er staat formeel 

niets in de weg. Tegelijkertijd voelen ze ook niet allemaal even realistisch 

aan. Het lijkt wat ver gezocht om een extern en onbekend publiek samen 

te stellen voor een proefverantwoording vooraf; het voelt als onbekend en 

daarom onbemind handelingsrepertoire voor ambtenaren om hun be-

stuurder welhaast therapeutisch te ondersteunen in het vormen van zijn 

eigenwaarde. Ook lijkt het lastig om ferme limieten in te stellen en vooral 

te handhaven, zeker als grote bouwprojecten bij een overschrijding jaren-

lang de opengebroken openbare ruimte blijven innemen. En dat is precies 

waarom het patroon van volhouden en doorzetten zo hardnekkig is. Er 

zijn wel mogelijke interventies die kunnen helpen, maar ze lijken zo on-

waarschijnlijk, voelen zo onrealistisch en het voelt ook wat wereldvreemd 

om ze als ambtenaar in gesprek te brengen. Nog afgezien van het feit dat 

ambtenaren doorgaans graag werken voor bestuurders die iets voor elkaar 

krijgen, want dan hebben ook de ambtenaren eer van hun werk en hebben 

ook zij iets voor elkaar gekregen. Waarmee het risico op de loer ligt van 

ermee verstrikt raken.

Dat maakt het naar ons idee nuttig om naast deze interventies, die een 

meer ad hoc karakter hebben, ook te kijken naar meer structurele veran-

deringen op een systemisch niveau. Uitgangspunt daarbij is dat het de 

dagelijkse dingen zijn die er bij volhouden en doorzetten en bij daaruit 

voortkomende escalatie echt toe doen (Nuijten & Van Twist, 2014). Om het 

optreden van het patroon te voorkomen is het dan ook zaak handelings-

opties te formuleren die alledaagse routines doorbreken. Als er in deze 

beschouwing van escalatie van commitment een ding opvalt, dan is het 

toch wel hoe normaal en alledaags de processen zijn die we hebben beschre-

ven. Escalatie van commitment treedt niet op, omdat bestuurders opzet-

telijk de kluit zouden belazeren, omdat ze handig gebruik zouden maken 

van mazen in wetten of systemen of omdat ze gebrek zouden hebben aan 

moreel kompas. Het zijn de alledaagse, normale en overal voorkomende 

processen van het openbaar bestuur die volhouden en doorgaan en daar-

mee escalatie in de hand werken. Als processen verlopen zoals ze zijn 

bedacht dan kan iedere bestuurder volhouden en doorzetten, dan ligt  

escalatie van commitment bij iedere bestuurder op de loer. En als het een-

maal begint, komt de bestuurder er steeds meer in vast te zitten. Voor de 

een is dit gewenst, omdat hij in het gezamenlijke patroon anderen mee-

trekt richting de ideeën die hij gerealiseerd wil zien, voor de ander is het 

een gevangenschap die voelt als iets dat hem overkomt en waaruit hij 

maar niet weg kan geraken. 
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De alledaagsheid van het patroon maakt dat het voorkomen van het op-

treden ervan een kwestie is van het minder alledaags maken van het han-

delingsrepertoire, van het doorbreken van routine en dus van contraintuïtief 

handelen – het gaat uiteindelijk om eerherstel voor processtappen die als 

redundant en overbodig werden gezien, die in efficiënte operaties zijn 

weggeslepen, om het waarderen van een beetje stroperigheid in processen. 

Frissen (1998) spreekt in dat verband van de zoete smaak van stroop. 

Het gaat dan om maatregelen die de potentie hebben om de gevoelde druk 

en wil van volhouden en doorzetten kunnen helpen doen afnemen. Door 

bijvoorbeeld doelstellingen flexibel te maken en toe te staan dat ze mee 

schuiven met veranderende omstandigheden, kan de gevoelde noodzaak 

om vol te houden en door te zetten afnemen. Door in politieke kaders de 

verbinding tussen doel en middel los te laten en meer ruimte te maken 

om onder wijzigende omstandigheden andere middelen te kiezen, kan de 

noodzaak tot volhouden en doorzetten verminderen. Ook ligt het voor de 

hand dat de druk om door te gaan en vol te houden minder wordt door  

het nemen van permanent tijdelijke besluiten en deze niet periodiek te 

evalueren, maar periodiek opnieuw voor te bereiden en opnieuw te nemen. 

Door (project)uitvoeringsorganisaties te flexibiliseren en te faseren, kunnen 

ze relatief eenvoudig worden op- en afgeschaald al naargelang de behoefte. 

Dit vermindert de psychische barrière om te stoppen als met dat stoppen 

een grote, permanente organisatievorm dient te worden ontmanteld. Door 

ambtelijke systemen minder lean, minder efficiëntie gedreven en daarvoor 

iets losser te koppelen, ontstaan bewust speling, redundantie en wrijving 

tussen de onderdelen van de systemen waardoor doorgaan minder vanzelf 

gaat en beslissingen meer moeten worden beargumenteerd en uitgelegd in 

organisaties (vergelijk Weick, 1976; Orton & Weick, 1990 en Kadous & Sedor, 

2004).

4.2  Patroon doorbreken: van tegenspreken naar bespreken
Ook bij het doorbreken van het patroon – als het zich al voordoet – hebben 

ambtelijke en externe adviseurs van de bestuurder een belangrijke rol.  

Het is hun taak tegenspel te bieden. Niet aan de bestuurder, maar aan het 

patroon. Het gaat er niet om de bestuurder te corrigeren, wat een op de 

persoon gerichte actie is, maar om het patroon van volharden en doorzet-

ten, van escalatie van commitment, dat een gezamenlijk patroon is van 

partijen in het openbaar bestuur zichtbaar te maken, te benoemen, te  

bespreken en van daaruit tot acties te komen.
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En dat valt nog niet mee. Want hoewel het gaat om het patroon is de be-

stuurder (of vormt het bestuur) wel de ingang om er iets aan te doen. De 

adviseur wil voorkomen dat zijn bestuurder in het patroon terechtkomt, 

maar dat wordt niet altijd gewaardeerd. Soms wil de bestuurder het uit 

eigen beweging anders en soms is het ook de omgeving, bijvoorbeeld de 

volksvertegenwoordiging of de media, die oproept vol te houden en door 

te gaan, die zich afvragen of de bestuurder wel in staat is om het af te  

maken en door te zetten nu hij zoveel tegenwind krijgt. Op goed bedoelde 

interventies van de ambtelijke adviseur is de reactie van de bestuurder 

dan al snel ‘prima, ik neem het mee’, ‘prima, je hebt gelijk, maar we gaan 

het toch anders doen’ of ‘prima, en nu ophouden anders zoek je maar een 

andere baan’. Formeel zijn ambtenaren natuurlijk altijd vrij om bestuur-

ders onafhankelijk te adviseren. Sterker nog, dat wil de bestuurder ook 

graag, maar daarna wil hij wel zijn afweging maken. En dan helpt het toch 

als de adviseur het vooraf ook een beetje eens was met zijn beoogde koers, 

anders moet hij die afwijking weer gaan uitleggen. Dat afwijken mag, 

daarvoor is hij bestuurder, dus die ruimte is er ook, maar die voelt ook 

weer kleiner als het meer van de bestuurder vergt om die keuze te verant-

woorden. En vanzelf komt er dan een punt dat de ambtenaar geacht wordt 

zich in zijn rol te schikken en het besluit van de bestuurder te accepteren. 

Waarbij we er dan maar even vanuit gaan dat de ambtenaar zichzelf 

krachtig en zelfbewust genoeg voelt om zijn bestuurder te vertellen wat  

hij echt vindt van het dossier.

Het is onderdeel van het patroon van volhouden en doorgaan en daaruit 

voortkomende escalatie van commitment dat de bestuurder wel luistert, 

maar niet luistert. Hij luistert naar zijn eigen adviseurs in de betekenis van 

aanhoren, maar niet in de betekenis van gehoorzamen. De ambtelijke advi-

seur loopt vanzelf het risico door de bestuurder in de hoek van de tegen-

standers te worden geplaatst. Hem wordt gebrek aan ruggengraat verweten, 

gebrek aan daadkracht en doorzettingsvermogen of zelfs ‘bestuursvijandig-

heid’. Niet zelden benadrukt de bestuurder ook dat precies dit duidelijk 

maakt waarom hij de bestuurder is en de ambtelijke adviseur dat nooit  

zal worden. Een ambtelijke adviseur die eenmaal in deze verhouding tot 

zijn bestuurder terecht is gekomen, kan zich niet veel meer permitteren.  

Hij heeft geen ruimte meer om zijn bestuurder tegen te spreken en te  

proberen deze voor het patroon te behoeden of hem te helpen het patroon 

te doorbreken. Sterker nog, het tegenspreken heeft hem in deze positie 

gebracht.
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Deze constatering vraagt aandacht voor de vraag hoe de ambtelijke adviseur 

zijn bestuurder op een professionele manier kritisch kan tegenspreken. Of 

beter gezegd, hoe hij wegblijft uit de hoek van het kritisch tegenspreken en 

terechtkomt in de hoek van het kritisch bespreken. Daarbij is er vanzelf-

sprekend geen enkele methode te bedenken, die gegarandeerd voor ieder-

een in elke situatie succes zal opleveren – in die zin dat de bestuurder ook 

daadwerkelijk luistert in de betekenis van gehoorzamen. Maar naar ons 

idee maakt het al uit of een adviseur de juiste inschatting maakt van de 

beleving van het patroon door de bestuurder zelf en van de bijpassende 

ingang voor en aard van het bespreken. Daadwerkelijk bespreken van een 

patroon is alleen goed mogelijk met een bestuurder die zich van het pa-

troon bewust is en die er ook actief mee bezig is. Het ‘bespreken’ krijgt een 

andere vorm en betekenis in relatie tot bestuurders die het patroon van 

volhouden en doorgaan op een andere manier beleven. Dat geven we weer 

in navolgend schema. In alle gevallen gaat het erom met de bestuurder in 

gesprek te komen, maar de aard van dat gesprek verschilt.

Bewust Onbewust

Actief Bespreken van het patroon dat 
door de bestuurder zichtbaar 
wordt ingezet om zijn zin 
te krijgen en zijn doelen te 
bereiken. 

Expliciteren van het patroon dat 
de bestuurder miskent, maar 
dat hij maakt door alle andere 
keuzes steeds als irrealistisch  
te verklaren.

Passief Ontmaskeren van het patroon 
dat de bestuurder verborgen 
probeert te houden.

Leren over het patroon waarvan 
de bestuurder niet weet 
dat het zijn gevangenschap 
veroorzaakt.

Het vinden van de passende aard van het bespreekbaar maken helpt be-

stuurders om voorbij te komen aan hun handelingsverlegenheid. Het bespre-

ken van twijfels die er ook altijd wel zijn voelt als een teken van zwakte, 

van het niet aankunnen, van opzien tegen de verantwoordelijkheid. Zeker 

als het om gevoelens van twijfel of terughoudendheid gaat die niet goed te 

onderbouwen zijn met feiten (vergelijkbaar met het ‘niet-pluis-gevoel’ van 

artsen, waarop deze bewust worden getraind). Een dergelijk gesprek zou 

dan ‘normaal’ onderdeel kunnen worden van besluitvormings processen. 

Door het vaker te doen, steeds weer te herhalen, slijt het gebruik vanzelf 

in (vergelijkbaar met ‘een lastig gesprek’ van Halsema et al, 2013). Dat ver-

mindert de handelingsverlegenheid, maar doet ook de kans toenemen dat 

sleetsheid intreedt waardoor de effectiviteit van de interventie op termijn 
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afneemt. Hoe dan ook vraagt het van bestuurders dat ze bereid zijn naar 

zichzelf te kijken, want zonder dat zij in de spiegel durven te kijken, is een 

patroon van volhouden en doorzetten nauwelijks te voorkomen, laat staan 

te doorbreken. 

4.3 De kracht van onervaren bestuurders
In het huidige tijdsgewricht klinkt een duidelijke roep om krachtige be-

stuurders, om echte leiders. Als samenleving willen we bestuurders die iets 

voor elkaar krijgen, die verantwoordelijkheid nemen en die zorgen dat het 

ons beter gaat. Bestuurders realiseren zich dat terdege. Ze kennen de ver-

wachtingen en voelen de druk die daarvan uitgaat. De roep van de samen-

leving om krachtig bestuur drukt bestuurders in de richting van waarmaken, 

van laten zien, van bewijzen dat ze het kunnen en daarmee in de richting 

van volhouden en doorzetten. En velen vinden dat juist ook goed. Bestuur-

ders moeten doorgaan, moeten zorgen dat er iets verandert. Dat er daarbij 

ook dingen misgaan, zal best zo zijn, maar uiteindelijk komt er dan ook 

echt iets tot stand, wordt het beter. Zo is de aanname, de hoop, de ver-

wachting. Bovendien zou het een keer afgelopen moeten zijn met al die 

wisselingen van beleid, waar burgers en bedrijven zich nauwelijks op kun-

nen voorbereiden en die steeds weer iets anders vragen. Vasthoudendheid 

is nodig, zo is de veelgehoorde oproep en dat vraagt om bestuurders die 

volhouden en doorzetten.

Om die reden nemen we aan dat bestuurders beter worden naarmate ze 

meer ervaring hebben. En in algemene zin is dat ook een logische aan-

name. Voor het realiseren van lastige dossiers kiezen we vaak meer er-

varen bestuurders en dat brengt ons bij een naar ons idee wat onverwachte 

paradox van volhouden en doorzetten. Meer ervaren bestuurders zijn niet 

minder, maar juist meer geneigd om vol te houden en door te zetten en 

daarmee hun commitment te escaleren dan bestuurders die net beginnen, 

die nog onervaren zijn (Fox et al, 1996; Ku, 2008 en Nuijten, 2012). Dat is 

een wat contra-intuïtieve notie. Minder ervaren bestuurders zijn eerder 

geneigd hun beslissingen bij anderen te toetsen, ze zijn meer geneigd ge-

voelig te zijn voor kritische tegendenkers en luisteren daar ook eerder naar. 

Meer ervaren bestuurders hebben eerder meegemaakt dat de tegenwind 

fors was en ook toen was het een kwestie van doorzetten. Ze ervaren daar-

door een ‘illusion of control’ en redeneren dan vanzelf dat hun minder erva-

ren collega’s nog moeten leren dat volhouden en doorzetten ook nodig zijn 

om dingen voor elkaar te krijgen, dat ze niet bij elk tegengeluid de koers 

kunnen en moeten veranderen en dat er altijd wel mensen zijn die het er 
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niet mee eens zijn. Dat is namelijk altijd zo en de vorige keren kwam het 

ook goed toen de bestuurder ‘gewoon’ bleef volhouden. Lessen die de meer 

ervaren bestuurders inmiddels denken te hebben geleerd en juist daardoor 

zijn ze meer geneigd vol te houden en door te gaan en uiteindelijk ook 

hun commitment te escaleren dan hun minder ervaren collega’s.

En dat brengt ons ten lange leste terug bij de wethouder uit het begin van 

ons betoog, die op dit moment viert dat hij het vertrouwen heeft gekregen 

van de raad en het culturele megacentrum in zijn stad kan gaan bouwen. 

Hij staat op een belangrijk punt in zijn proces. Er moet zoveel gebeuren de 

komende tijd om het culturele centrum te realiseren. Dat slokt alle aan-

dacht van ambtenaren en de bestuurder op. Voorzienbare onvoorziene 

omstandigheden zullen alle overige tijd opeisen – ook de tijd die eigenlijk 

voor het thuisfront bedacht was. In het hollen en stilstaan, het steeds be-

zig zijn met de volgende en de daarna volgende stap, ligt naar ons idee het 

startpunt van het doorslaan van volhouden en doorzetten naar escalatie 

van commitment. Dat maakt het belangrijk om nu, op dit moment, omdat 

nu het enige juiste moment is, met ambtenaren, collega-bestuurders en 

politieke vertrouwelingen een arrangement te ontwerpen. Dat arrangement 

omvat naar ons idee een doorlopende analyse van gedachten (cognitief 

niveau), gevoelens (emotioneel niveau) en gedrag (handelingsniveau) en het 

omvat het noodzakelijke gesprek over deze analyse (vergelijk Van Genderen 

et al, 2012). Op cognitief niveau gaat het om het vaststellen van zienswijzen 

en interpretaties van de werkelijkheid, het overwegen en ter discussie 

stellen daarvan. Op emotioneel niveau gaat om het reflecteren op de ge-

voelens die de interpretaties van de werkelijkheid oproepen en de emoties 

die de bestuurder zelf in zijn uitingen in de interactie brengt. En op hande-

lingsniveau gaat het om het begrijpen van uitingen en gedragingen van de 

bestuurder als uitdrukking van de beide voorgaande. Handeling en gedrag 

veranderen na gedachten en gevoelens. Met een dergelijk arrangement in de 

hand wordt de realisatie van het culturele megacentrum een groot succes 

of het komt er misschien wel helemaal niet. En dat is dan precies de be-

doeling – als uitdrukking van veranderende omstandigheden, interpreta-

ties, gedachten en gevoelens.
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