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Nadere toelichting op het schema rollen van de overheid

De verticale as van het schema gaat over de nadruk van overheidssturing: wat is de verhouding tussen
randvoorwaarden en resultaten? Onderin het schema staat de politieke keuze centraal: komen de
randvoorwaarden op een rechtmatige en rechtvaardige manier tot stand? Vanuit die randvoorwaarden
volgen de resultaten. Randvoorwaarden komen in het onderste deel van het kwadrant vóór de resultaten.
Met als risico dat er prachtige doelen en randvoorwaarden worden vastgesteld, maar dat er uiteindelijk
weinig zicht is op wat er precies gebeurt en de ‘delivery’ in de vorm van prestaties achterblijft. Bovenin het
schema gaat het minder om het deugdelijk benoemen en volgen van de randvoorwaarden en ligt de nadruk
op het realiseren van resultaten. Op tijd, binnen budget, volgens afspraak, op schema, in vastgelegde
aantallen, op een te meten manier, conform de eigenschappen in het prestatiecontract. Die prestaties
moeten in lijn zijn met de randvoorwaarden en de achterliggende bedoeling, maar het zijn uiteindelijk de
resultaten die het ankerpunt zijn van hoe de overheid opereert. Randvoorwaarden zijn belangrijk, maar echt
relevant zijn de resultaten. De resultaten schuiven voor de randvoorwaarden. Als de resultaten zijn behaald
is het goed, los van of dat in de lijn is met de randvoorwaarden of de oorspronkelijke bedoeling.
Met als gevaar dat het fenomeen van ‘hitting the target, missing the point’ optreedt. De afgesproken
resultaten zijn binnen de tijd en binnen budget gehaald, maar het achterliggende doel is er weinig mee
verbeterd. In het linker deel van het schema gaat het primair om de overheid die zelf van binnen naar buiten
werkt. De samenleving staat dan als het ware aan het einde van het proces, als omgeving waarin het
overheidshandelen plaatsvindt of waarop het betrekking heeft. De buitenwereld is de ontvanger van beleid,
of het subject ervan, maar is geen actieve, producerende
deelnemer daaraan. In het rechter deel van het schema is dat anders. Daar is de buitenwereld deelnemer
aan het beleid. Dat kan in verschillende gradaties. Rechtsboven gaat het om de buitenwereld die een
verbinding aangaat met beleid om de prestaties te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van contracten en
convenanten. Het gaat dan om overheidsbeleid dat samen met anderen tot een uitkomst wordt gebracht.
Rechtsonder ligt die verhouding anders en gaat het om partijen buiten die hun eigen plan trekken, hun eigen
doelen formuleren en de overheid die zich daartoe moet verhouden. Ook het kwadrant rechtsonder gaat
dus om overheidssturing, maar veel minder als de leidende beweging. Eerder het meebewegen met en het
verhouden tot doelen die anderen stellen. Waarbij het bepalen van de eigen doelen door de overheid
onverminderd aan de orde is, maar de overheid op zoek moet naar verbindingen met de doelen van
anderen.
Vanuit de twee assen onderscheiden we zodoende vier rollen van de overheid.
(Van der Steen et al., 2014).

