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De beschrijving en analyse van betekenissen van empowerment en zelfregulering voer ik uit 
aan de hand van vijf elementaire vragen van veranderkundig handelen.  
De schuingedrukte zinnen bevatten mijn commentaar op de tekst. De andere zinnen zijn 
letterlijke citaten uit het boek met vermelding van de pagina waar het citaat te vinden is. De 
onderstreepte woorden in het citaat zijn in de tekst schuin gedrukt. 
 
1. Wat verstaat men onder Empowerment? 
 
Empowerment is een strategie van de overheid om de samenleving (burgers, bedrijven en 
hun organisaties) in staat te stellen gezamenlijk politieke en maatschappelijke doelstellingen 
te bereiken. Dat doet de overheid niet boven of los van de samenleving, maar naast en met 
de samenleving (17).  
In de definitie valt mij onder andere op, dat er niet ‘gezamenlijke’ staat, maar ‘gezamenlijk’. 
Het gaat kennelijk om een benadering waarin overheid en burger goed op elkaar zijn 
afgestemd. 
 
Empowerment is een strategie van de overheid, die de laatste jaren steeds belangrijker is 
geworden. Centrale gedachte is, dat de overheid zich meer moet afstemmen op de wensen 
en behoeften van de ‘eindgebruikers’ en diens kennis en kunde beter moet benutten (28). De 
samenleving is zelfredzamer en intelligenter dan veel beleid veronderstelt (63). Het gaat bij 
empowerment om een andere invloedsverhouding tussen overheid en samenleving (57).  
Het centrale principe is dat de veranderingen uitgaan van de kracht en kennis in de 
samenleving. Dat betekent dat de overheid minder stuurt en voorschrijft, maar er voor zorgt 
dat burgers en bedrijven kunnen meedenken en meewerken aan oplossingen. Dat zoiets kan 
en nodig is, heeft te maken met veranderingen in de samenleving en de constatering dat een 
aantal verzorgingsstaatarrangementen niet meer tot het gewenste effect leiden. In de 
verzorgingsstaat manifesteert de overheid zich als ‘eigenaar van de publieke zaak’ en wordt 
daarop ook aangesproken. Daarmee wordt een te groot beroep gedaan op de capaciteit van 
de overheid en te weinig recht aan het zelfregulerend vermogen van de samenleving. Door 
verantwoordelijkheden terug te leggen waar zij horen en betrokkenen in staat te stellen die 
verantwoordelijkheid ook te nemen, wordt dit zelfregulerend vermogen hersteld (65). De rol 
van overheid kan dan geleidelijk veranderen van verzorging naar empowerment (55).  
 
2. Wie is de veranderkundige? 
 
In de genoemde definitie valt mij op, dat empowerment wordt omschreven als een strategie 
van de overheid. Zelf zie ik het als een strategie van alle actoren in de samenleving. Hier is 
de veranderkundige actor – de empowerer – dus de overheid. Dit actorsysteem wordt in de 
tekst nader omschreven door: bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor politiek-
strategische keuzes. Politici, ministers, raadsleden, burgemeesters en topambtenaren op 
landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau (57). Maar tot de overheid behoren ook 
uitvoerende ambtenaren die direct contact hebben met burgers, zoals politieagenten, 
schoonmaakteams en wijkcoordinatoren (59). Overigens wordt deze laatste groep door de 
auteurs juist ook gezien als mensen die empowered zouden moeten worden (59), dus als 
clientsysteem (zie punt 3). 
 
Bij dit punt vraag ik mij af, of het subject van veranderen (de overheid) bij empowerment niet 
nog verder van de burger af gaat staan, namelijk als de grenzensteller en facilitator op 
afstand (zie punt 3). Waar blijft de directe dialoog tussen burger en overheid? Via een 
dergelijke dialoog zou de overheid kunnen bijdragen aan competentieversterking van de 
burger in het zelf kunnen nemen van verantwoordelijkheid en kan de overheid van de burger 
leren wat zijn behoeften, wensen en mogelijkheden in deze zijn. Komt de overheid in haar 
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empowerment strategie niet nog verder van de burger af te staan? Wordt de afstemming 
tussen burger en bestuurder op deze manier niet vergroot in plaats van verkleind? Werkt 
‘empowerment zonder directe dialoog’ niet een paternalistische opstelling van de overheid in 
de hand?  
 
3. Wie is het clientsysteem en waarop zijn de acties en activiteiten gericht? 
 
Het clientsysteem van de overheid is: burgers, bedrijven en hun organisaties en de 
samenleving als geheel (17).  
De acties en activiteiten van de overheid zijn dus gericht op actoren. Deze gerichtheid op 
actoren is echter niet zozeer direct dan wel indirect: Een overheid die de zelfregulering wil 
bevorderen stelt doelen en eisen, maar schept ook voorwaarden en faciliteert (17). 
Empowerment is een wijze van sturing, die de condities verbetert waaronder burgers en 
bedrijven in staat zijn om zelf maatschappelijke problemen op te lossen of inhoud te geven 
aan maatschappelijke doelstellingen. Het is een strategie waarin de overheid niet zelf alle 
problemen kan kennen of oplossen, maar de kennis en kracht uit de samenleving nodig heeft 
(15). Het helpen van de overheid is dus gericht op indirecte ondersteuning van de genoemde 
actoren door hen de nodige instrumenten (informatie, rechten en middelen) te geven om zelf 
de problemen op te lossen en hen ook een rol te geven in het toezicht en de controle hiervan 
(19).  
 
Aan dit faciliteren van burgers en bedrijven stelt de overheid wel haar grenzen. Zij bepaalt 
wat ‘overmatig gebruik’ van bijstand of thuiszorg inhoudt. Zij bepaalt tot hoever de eigen 
individuele verantwoordelijkheid van de burger gaat bij milieubewust of risicovol gedrag. Zij 
bewaakt ook die grenzen, zodat mensen optimaal kunnen streven naar het behartigen van 
de eigen belangen. Die grenzen stelt zij bijvoorbeeld door eigendomsrechten te garanderen 
of door kartelvorming tegen te gaan, zodat de markt haar eigen positieve werking heeft. De 
rol van de overheid bij empowerment is: de condities zodanig maken dat mensen in de 
samenleving tot hun recht en tot ontplooiing kunnen komen (19).  
In mijn ogen ligt de nadruk dus op omgevingsbeinvloeding in de vorm van condities 
scheppen voor zelfregulering. Dit is een indirecte vorm van empowerment. Op directe 
competentieversterking van burgers wordt niet gestuurd. Dat terrein van leren en educatgie 
wordt niet meegenomen als onderdeel van de empowermentstrategie van de overheid. Ik 
vind dat een gemiste kans. 
 
Maar wat te doen als burgers en bedrijven die individuele verantwoordelijkheid bijvoorbeeld 
voor hun (volgens de overheid) risicovol of nalatig gedrag niet willen (daar niet voor kiezen)? 
Deze vraag wordt niet gesteld. Er wordt slechts gezegd: Burgers en bedrijven moeten (sic!) 
aansprakelijk willen zijn voor de eigen keuzes die zij maken (22). En daarmee is de eigen 
keuzevrijheid in mijn ogen verworden tot een van bovenaf opgelegde plicht.  
 
Wel wordt erkend, dat niet alle burgers en bedrijven voldoende kennis en kunde in huis 
hebben om in aanmerking te komen voor empowerment. De overheid vraagt veel op het 
gebied van verantwoordelijkheid en sociale zelfredzaamheid, maar velen hebben dit niet in 
zich. Voorwaarde voor empowerment zijn dus mondige burgers en voldoende kennis bij de 
doelgroep (51).  
Hier wreekt zich in mijn ogen de eenzijdige strategie van de facilitering op afstand. Een sterk 
zelfregulerend vermogen wordt verondersteld om versterking van het zelfregulerend 
vermogen mogelijk te maken. Is dit niet een merkwaardige gedachtegang? Het leer-element 
is hiermee in ieder geval verwijderd uit de empowerment benadering. Een sterk 
zelfregulerend vermogen wordt verondersteld en als het er niet is, komt men niet voor de 
empowermentstrategie in aanmerking. Ik zou zeggen: juist ook bij die minder begenadigde 
burgers is versterking van het zelfregulerend vermogen gewenst en noodzakelijk! In mijn 
ogen moet er daarom een dubbele empowerment strategie door de overheid worden 
gevoerd: een strategie die de condities voor zelfregulering verbetert en een sociale 



 3 

leerstrategie die via een directe dialoog gericht is op versterking van het zelfregulerend 
vermogen van mensen. In die combinatie zit in mijn ogen de essentie van empowerment. 
 
Maar er ligt nog een probleem in de genoemde gedachtegang van de auteurs. Hoezo kan 
men stellen, dat bepaalde burgers geen (sterk) zelfregulerend vermogen hebben? Waarom 
wordt het niet willen voldoen aan de eisen van de overheid niet juist gezien als een teken 
van sterkte en kracht? Juist ook niet-aanpassing en zelfs gelatenheid en passief gedrag zijn 
niet alleen storingen in de zelfregulatie, maar kunnen ook worden opgevat als uitdrukking 
van een adequate interne en externe afstemming tussen burger en overheid. Gelatenheid 
van burgers kan het resultaat zijn van de aansturing door een overheid die niet gewend is 
om goed naar zijn burgers te luisteren. Gelatenheid kan in bepaalde situaties zelfs een sterk 
interventiemechanisme zijn. Denk aan passieve bewoners die ondertussen de 
gemeenteambtenaar hard voor zich laten lopen. Het is maar vanuit welke hoek je het bekijkt. 
De auteurs redeneren vanuit het perspectief van de overheid zelf. Maar burgers vragen er in 
mijn ogen niet om ge-empowered te worden. Ze zijn feitelijk altijd al bezig om zichzelf te 
reguleren, of de overheid dit nu nastreeft en ondersteunt, of niet. 
 
Interessant in dit verband is dan ook de constatering van de auteurs, dat er nog steeds 
onvoldoende steun in de samenleving is voor empowerment. Dit blijkt uit een representatief 
onderzoek van de denktank Infodrome (2001). De bevolking kiest in grote meerderheid 
ervoor, dat de overheid de problemen zelf voor hen moet oplossen. De meerderheid van de 
professionals daarentegen kiest in het onderzoek voor de empowerment opties. De 
tegenstelling tussen burger en professional is duidelijk. De burger wil een sterke overheid tot 
het moment dat hij zelf wat wil regelen, dan wil hij maximale vrijheid (53).  
Ik stel me hier de vraag: Toont zich hier ook niet de kracht van de bevolking om voor haar 
eigen belangen op te komen? En wijst dit gegeven er niet op, dat de professional kennelijk 
meer belang heeft bij de gepresenteerde empowerment benadering dan de burger zelf? Zou 
de burger niet enthousiaster worden als hij door de overheid positiever zou worden benaderd 
op zijn kracht en hem tevens geleerd zou worden om diezelfde overheid meer voor zijn eigen 
karretje te spannen? Zou met andere woorden de faciliterende strategie niet samen moeten 
gaan met een competentieversterkende dialogische leerstrategie? 
 
Blijft natuurlijk staan, dat elke empowerment strategie van de overheid rekening zal moeten 
houden met allerlei praktische beperkingen en grenzen. Mijn vraag is alleen hoe zwaar men 
die belemmeringen inschat.  
Waar kan empowerment als strategie zinvol worden ingezet, als we rekening houden met 
allerlei praktische barrières en belemmeringen? 
1. Daar waar bestaand beleid en de gehanteerde instrumenten niet werken en het daarom 

anders moet. Waar het beleid niet effectief is, biedt empowerment nieuwe mogelijkheden. 
2. Daar waar er voldoende kennis is over de aard van het beleidsprobleem. 
3. Daar waar de doelgroep er duidelijk belang bij heeft om mee te werken aan de oplossing 

bijvoorbeeld de reputatie van instellingen kan in het geding zijn. 
4. Daar waar bestuurders die verantwoordelijk zijn voor politiek-strategische keuzes lef 

hebben. Empowerment betekent dat zij minder zeggenschap krijgen over de uitkomsten 
en de uitvoering van beleid. Burgers en bedrijven krijgen juist meer zeggenschap. De 
mogelijkheid tot controle van de kant van bestuurders wordt minder. Bestuurders moeten 
het lef hebben om grote variatie aan soorten van maatregelen en uitkomsten te 
accepteren. De samenleving meer verantwoordelijkheid geven vergt nogal wat lef om los 
te laten. Zie ook de ondertitel van het boek’: Over laten en doen.  

5. Daar waar het gaat om oplossen van conflicten tussen twee of meer partijen, 
bijvoorbeeld via mediation. Dit maakt varieteit van oplossingen naast elkaar mogelijk. 

6. Daar waar het gaat om leefbaarheid op maat en gevoel van veiligheid. Directe 
aanspreekbaarheid en herkenbaarheid zijn hier belangrijk. Uitvoerende professionals 
moeten meer ruimte krijgen om hun werk in te vullen naar de behoeftes van de 
betrokkenen waarmee zij werken. Tussen de kloof tussen bestuur en burger staan 
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uitvoerende ambtenaren. Als deze mensen meer ruimte krijgen om de brugfunctie te 
kunnen vervullen, wordt de kloof een flink stuk kleiner (60). Ik ondersteun van harte deze 
stellingname van de auteurs. 

7. Daar waar succes van beleid vooral afhangt van de eigen inzet en motivatie van de 
betrokkenen. Met handelen volgens opgelegde regels, protocollen en 
standaarprocedures alleen realiseert de bestuurder zijn doel niet. Hij moet hiervoor 
aansluiten bij de eigen inzet en motivatie van de betrokkenen. En dat hoeft bestaande 
procedures niet zonder meer in de weg te staan. Integendeel, een typisch empowerment 
oplossing is: verschillende aanpakken naast elkaar laten bestaan en daarmee 
experimenteren en kijken naar the best fit (61).  

 
4. Waartoe (doelen) wordt er ingegrepen? 
 
Het kabinet wil vanaf 2004 de verantwoordelijkheid voor inburgering overlaten aan oud- en 
nieuwkomers zelf. Mensen die zich in Nederland willen vestigen moeten op eigen kosten en 
inburgeringscursus volgen. Ze mogen zelf bepalen hoe ze het doel ‘succesvol afleggen van 
het inburgeringsexamen’ realiseren, bijvoorbeeld via LOI, via internet, bij een ROC of op 
eigen houtje. Na realisatie van het voorgeschreven doel kunnen ze de gemaakte kosten 
terugkrijgen (17). 
In dit voorbeeld valt mij op, dat het doel door de overheid is gegegeven, maar dat mensen 
zelf de weg ernaartoe mogen bepalen. Dit vertrekpunt van denken zie ik ook in de definitie 
(zie punt 1). Daarin worden de ‘politieke en maatschappelijke doelstellingen’ als een 
gegeven beschouwd. De vraag is natuurlijk wie deze doelstellingen bepaalt. In het boek 
wordt dit niet duidelijk verhelderd. Vaak wordt, zoals in het voorbeeld van de nieuwkomers, 
verondersteld dat het de overheid is die deze doelstellingen bepaalt. Soms zijn het ook de 
burgers en bedrijven zelf. Soms gebeurt het in een gezamenlijk overleg. Ik vind dit een heikel 
punt, aangezien zelfregulering per definitie ook het bepalen van handelingsdoelen door de 
actor impliceert. Op diverse plaatsen in het boek zijn de doelen in feite door de overheid 
voorbepaald. De burgers mogen hun eigen weg kiezen om die gegeven doelen op hun eigen 
manier te realiseren. Dit is in mijn ogen een procedurele reductie van zelfregulering waarmee 
de kern van zelfsturing uit de benadering verdwijnt. 
 
Wat zijn het belang en de achterliggende doelen van de overheid bij empowerment? 
Het belang van de overheid bij de empowerment strategie is het beter en meer benutten van 
kracht en kennis van de samenleving om haar eigen doelstellingen te bereiken. De 
sturingsstrategie wil ook een antwoord zijn op het onbehagen van de burger over de 
overheid: onvrede over de effectiviteit, gezien ook de hoge verwachtingen van de burger. De 
overheid maakt veel beloftes niet waar, zo is de kritiek. 
Het doel van het ingrijpen van de overheid bijvoorbeeld bij het verlenen van subsidie, is bij 
empowerment anders dan gebruikelijk. Doel is niet langer om het gedrag van alle burgers te 
bepalen, maar om ze als autonome individuen of groepen in staat te stellen samen te werken 
met elkaar en de overheid (23) in het realiseren van bepaalde maatschappelijke 
doelstellingen. Om het mogelijk te maken dat burgers zelf verantwoordelijkheid kunnen 
dragen voor hun situatie. 
Empowerment is niet hetzelfde als vraagsturing. Dienstverlening of beleid komt immers niet 
tot stand op basis van de reële en individuele vraag van de doelgroep, maar op basis van 
een veronderstelde ‘behoefte’ in relatie tot de eigen doelstellingen van de overheid. De 
burger is bij empowerment geen medebeslisser (30). 
Ik verwijst hier naar mijn eerdere opmerking over procedurele reductie.  
 
5. Hoe verloopt dat proces van ingrijpen? 
 
Het proces van beleidssturing is een vorm van sturen, maar ook van afstemmen. Bij 
afstemmen gaat het om het als overheid meebewegen met maatschappelijke krachten en 
trends en de mogelijkheden tot zelfcontrole van de burgers en bedrijven. Dat is eigenlijk vaak 
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ook het enige dat je kunt doen. Bijvoorbeeld in plaats van mensen uit de auto proberen te 
krijgen (dat lukte niet), je beleid als overheid richten op het stimuleren van schonere auto’s. 
Bij sturen gaat het, zoals we zagen bij punt 3, om het realiseren van gunstige 
omgevingscondities voor zelfcontrole, binnen bepaalde grenzen van eigen individuele 
verantwoordelijkheid. 
Het proces van helpen is, zoals gezegd, niet direct gericht op versterking van zelfsturende 
competenties, maar indirect via het realiseren van bepaalde randvoorwaarden voor 
zelfsturing. Het is vooral gericht op het geven van informatie, geld en rechten die burgers 
nodig hebben om eigen keuzes te maken voor verantwoord gedrag. Neem het voorbeeld dat 
wijken zelf een deel van de belasting zouden mogen heffen en voor dat geld een 
bestemming zouden mogen bepalen. Of neem de Persoonsgebonden Budgetten in de zorg 
die de verantwoordelijkheid voor goede zorg naar de burger zelf verleggen.  
De empowerment strategie is dus niet gericht op het leren omgaan met rechten en middelen, 
het leren maken van eigen keuzes uit de enorme hoeveelheid informatie die al op de burger 
afkomt en de vele andere competenties die nodig zijn om als verantwoordelijke burger in de 
samenleving te kunnen functioneren. Die educatieve vorm van competentieversterking zou  
vragen om een veel directere dialoog met de burger.  
Overigens beseffen de auteurs wel, dat het kunnen nemen van verantwoordelijkheid ook 
vraagt om het geven van niet-gestandaardiseerde informatie door echte mensen (24). 
Ik zou dit laatste graag wat verder uitgewerkt hebben willen zien. 
 
Bij empowerment gaat het om een proces van veranderen waarin de verantwoordelijkheid 
wordt teruggelegd bij de burger. Zo worden regels niet opgesteld om de verantwoordelijkheid 
van de burger weg te nemen, maar juist om zelf die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. 
Kenmerkend voor empowerment is, dat men niet uitgaat van één waarheid voor iedereen en 
voor elke situatie. Zo kunnen bedrijven die milieuvriendelijker produceren het recht op 
vervuiling verkopen aan andere bedrijven. Of denk aan allerlei vormen van zelfinspectie, 
zelfevaluatie, zelfbeoordeling en zelfrealisatie van doelen, zoals in de Eigen-Kracht-
Conferentie, waarmee allerlei soorten van oplossingsrichtingen voor problemen worden 
gegenereerd. 
 
Het boek pleit tenslotte voor het experimenteren met allerlei nieuwe vormen van 
beleidssturing op basis van empowerment. ‘Experimenteren’ betekent onder andere 
voorzichtig voorgaan met beleid en door variatie en selectie zoeken naar the best fit. Als het 
niet werkt, hou je er mee op of stel je het proces bij. Er moet in het overheidsbeleid meer 
ruimte komen voor meer variatie in soorten van oplossingen en voor leren van fouten. Je 
leert niet alleen van best practices, maar vooral ook van worst practices. Alle kennis groeit 
door het corrigeren van fouten en het mogen hebben van problemen. 
 
Tot slot 
 
Ik vind het een inspirerend boek. Voor mij ligt het inspirerende vooral in het durven nadenken 
over de aannames van beleid en daarin vanuit de empowerment gedachte zoeken naar 
nieuwe perspectieven. Zoals de auteurs schrijven: ‘Echte hervorming begint bij het nadenken 
over de aannames van beleid’. 
Kritische vragen en kanttekeningen heb ik vooral gemaakt bij een tweetal reducties die 
worden aangebracht:  
1. de reductie van empowerment tot een op omgevingscondities gerichte 

overheidsstrategie. Ik zou deze strategie gecombineerd willen zien met een educatieve 
strategie, gericht op versterking van het zelfregulerend vermogen van burgers en 
organisaties; 

2. de reductie van empowerment tot een procedurele bekwaamheid van burgers. Ik zou dit 
aangevuld willen zien met een inhoudelijke, doelgerichte bekwaamheid en het met elkaar 
zoeken naar gedeelde waarden en doeleinden van beleid. 

 


