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Vergelijking tussen Kruiter e.a. ‘Hoe waardeer je een maatschappelijk 
initiatief? Handboek voor publieke ondernemers’ (2015) en Donkers 
‘Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit 
en organisatieontwikkeling’ (2015). 
 
In dit document maak ik een vergelijking tussen de twee hierboven genoemde boeken. 
Hierbij veronderstel ik dat de lezer(es) de beide boeken kent en heeft gelezen. Als dat 
niet het geval is, is het belangrijk om je toch eerst afzonderlijk in de beide boeken los van 
elkaar te oriënteren, zodat je in ieder geval weet waar de boeken over gaan. 
 
De vergelijking op overeenkomsten en verschillen doe ik aan de hand van de volgende 
vier vragen: 

 Wat is de achterliggende probleemstelling van de beide boeken en vanuit welk 
perspectief wordt naar een oplossing hiervan gezocht? 

 Wat wordt verstaan onder ‘waarden’ en welke waarden worden er gehanteerd? 

 Wat is de inzet en de bedoeling van elk boek? 

 Hoe staat het met de methodologische onderbouwing? 
 

1. Wat is de achterliggende probleemstelling van de beide boeken en 
vanuit welk perspectief wordt naar een oplossing hiervan gezocht? 
 
Achterliggende probleemstelling 
 
Achterliggende probleemstelling bij Kruiter e.a.:  
De gemeente krijgt steeds vaker te maken  met burgers die zelf de publieke zaak 
vormgeven, maar daar soms steeds minder een antwoord op weten te formuleren. 
Volgens ons ligt daar een ‘waarderingsvraagstuk’ aan ten grondslag (pag. 17). 
 
Donkers redeneert vanuit hedendaagse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 
naar toegenomen complexiteit van sociale vraagstukken en plaatst daarbinnen de 
veranderende verhouding tussen overheid en burger. Hij ziet het gebrek aan afstemming 
tussen overheid en burgerinitiatieven daarom niet enkel als een inter-subjectief 
waarderingsvraagstuk, maar als een maatschappelijk en deels ook structureel probleem 
van een achterhaalde hiërarchische en bureaucratische beheersingslogica die niet meer 
werkt. Natuurlijk zitten er waarden achter regels, bestemmingsplannen etc. zoals Kruiter 
e.a. terecht ook aangeven. 
 
Bevorderen zelfregie en afstemming 
 
Beide boeken vinden het ondersteunen en faciliteren van zelforganisering (Donkers) en 
zelforganisaties (Kruiter) van burgers belangrijk. Kruiter noemt als voorbeeld onder 
meer een gezin dat zelf zijn plan maakt (pag. 64). Beide auteurs ook erkennen vormen 
van onteigening van zelfregie bij maatschappelijke initiatieven door het gemeentelijk 
beleid en de discrepanties tussen de visie op de participatiesamenleving en de feitelijke 
praktijk. Beiden ook gaat het om verbetering van de afstemming tussen beleidsdoelen 
(publieke waarden) en beleidsinstrumenten ofwel tussen missie met kernwaarden (op 
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beleidsniveau) en het uitvoeringsniveau (waar allerlei regels gelden die het realiseren 
van de missie belemmeren). Beiden ook hebben aandacht voor de combinatie van 
curatief en preventief werken (systeemverandering) en leggen nadruk op de dialoog 
tussen gemeente en maatschappelijke initiatieven. Gevaar is wel dat de dialoog bij 
Kruiter e.a. wat gesloten is en meer een monoloog vanuit de machthebber (de 
gemeente), omdat de dialoog gericht moet zijn op hun drie kernwaarden en de 
spanningen daartussen (zie vraag 2). 

 
Buiten-en binnenperspectief 
 
Kruiter e.a. vragen zich af hoe je (wie?) een maatschappelijk initiatief kunt en moet 
waarderen. Ze kijken vanuit een buitenperspectief, de 3e persoon, naar het 
waarderingsvraagstuk. Niet: hoe waardeert een maatschappelijk initiatief zelf hun 
initiatief is het vertrekpunt. Vertrekpunt is het buitenperspectief van het Instituut voor 
Publieke Waarden waar de auteurs de oprichters van zijn. Ze richten hun schrijven op de 
maatschappelijke initiatieven die zij van buitenaf als publieke ondernemers aanspreken. 
 
Voor Donkers ligt hier het gevaar van moralisering en terugval in een topdown 
benadering van veranderen op de loer. Hij start daarom vanuit de vraag: hoe waardeer je 
een maatschappelijk initiatief vanuit het binnenperspectief van de 1e persoon. Dat is een 
vraaggericht (en niet aanbodgericht) vertrekpunt dat hij vervolgens via een kritische 
dialoog wil bevragen vanuit de drie werelden van gedrag, persoon en omgeving. Het gaat 
hem om een gedeelde waardenstrategie. Dit sluit volgens hem beter aan bij het 
uitgangspunt: burgers aanspreken op hun zelforganiserend vermogen (actief 
burgerschap) en de ontwikkeling van een nieuwe vorm van professionaliteit. Door inzet 
en eigen regie van bewoners de zorg en leefbaarheid verbeteren. 
De primaire actoren zijn bij Donkers de burgers en professionals in de initiatieven die hun 
eigen waarden en hun maatschappelijke opdracht duidelijk kunnen maken. Bewoners en 
hun eigen organisaties moeten een grotere rol in het project krijgen. Jullie 
professionaliteit is: ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven en professionals. 
 

2. Welke (soorten van) waarden worden gehanteerd? 
 

Het begrip ‘waarden’ 

Kruiter e.a. zoeken hun antwoorden op het waarderingsvraagstuk dus in het van 
buitenaf, top down vanuit het project, willen beoordelen van de waarde van een 
initiatief. Ze spreken van waarden op het niveau van (a) verklaringen, (b) doelstellingen 
en (c) instrumenten (hoe). 

Donkers spreekt van referentiewaarden van gedrag als intenties in het handelen van 
mensen. Het begrip ‘waarde’ zoals Kruiter e.a. dat hanteren vindt hij sterk cognitief 
gekleurd: het gaat hen om verklaringen, doelstellingen en instrumenten. 
Referentiewaarden van mensen zijn volgens Donkers echter veelal onbewust in het 
gedrag aanwezig en zijn ook niet enkel cognitief van aard. Referentiewaarden verwijzen 
ook naar intrapersoonlijke behoeften, de onderstroom van het organiseren, en naar 
sociaal-maatschappelijke  belangen van interculturele, interpersoonlijke en structurele 
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aard. Het gaat Donkers om bewuste en onbewuste handelingsintenties en om 
handelingsrationaliteit. Kruiter e.a. erkennen de onbewuste dimensie theoretisch gezien 
wel (pag. 21), maar nemen die niet consequent mee in hun onderzoek.  

Publieke en private waarden 

Kruiter e.a. beperken zich tot basale waarden in het publieke domein en onderscheiden 
die van persoonlijke en individuele waarden (pag. 22). 
Donkers vindt dit linke soep, omdat hier de onteigening van zelfregie begint.  

Vervolgens koppelen Kruiter e.a. de publieke waarden aan de volgens hen drie 
belangrijkste actoren in het publieke domein: samenleving, overheid en markt. Maar in 
hoeverre zijn dit ‘actoren’? Waarom is ‘rendement’ de kernwaarde van ‘de’ markt? 
Donkers spreekt hier van ontkoppeling tussen systemen en actoren. Een markt handelt 
niet! En alsof de burger zijn handelen niet vanuit zichzelf zou kunnen legitimeren (en niet 
vanuit overheidslegitimiteit) en het voor hem of jaar geen kernwaarde zou zijn. Alsof 
winst maken en jezelf kunnen bedruipen (pag. 24) een vanzelfsprekende (naturalistische) 
waarde is van elk economisch handelen. Alsof de waarde van betrokkenheid niet ook 
voor de overheid en de markt zou gelden? 

Een drietal waarden 

Kruiter e.a. reduceren de kernwaarden van een maatschappelijkl initiatief tot een drietal 
waarden. Elke kernwaarde werken zij uit naar: deelwaarden, doelen en instrumenten. 
Om op die waarden te reflecteren formuleren zij allerlei vragen. 
De drie kernwaarden zijn: 

  legitimiteit (kernwaarde van de overheid),  

 betrokkenheid (kernwaarde van de samenleving) en  

 rendement (kernwaarde van de markt) van een maatschappelijk initiatief.  

Bijvoorbeeld vragen Kruiter e.a. zich af: hoe past dit initiatief binnen het gemeentelijk 
beleid. Ze stellen niet als vraag: hoe past het gemeentelijk beleid binnen dit initiatief. Ze 
willen dat de dienstverlening in de gemeente zowel kwalitatief beter als goedkoper 
wordt (goedkoper door bijv. meer inzet van vrijwilligers, aanspreken van particuliere 
fondsen etc), al beseffen ze ook terdege de spanningsvelden tussen deze verschillende 
waarden. Ze zoeken naar een soort van balans van deze waarden. 
Het Instituut voor Publieke Waarden heeft gekeken naar wat er volgens hen nodig is om 
van een goed initiatief een publieke onderneming te worden, een stabiele situatie met 
meer structurele financiering (pag. 6). 
 
Bij Donkers zijn ook drie soorten van waarden in het geding (en deze gelden ook voor de 
professional): 

 De waarde (en het respect voor) van de zelfregie (interne doelmatigheid) als 
vertrekpunt en de dialogische afstemming hierop. Geen onteigening van zelfregie in 
dialoog, maar ook geen onterechte reductie van complexiteit.  

 De waarde van de innerlijke afstemming tussen natuur, verstand, gevoel, gedrag in 
de verschillende sociale contexten. Bijv. hoe instrinsiek gemotiveerd, authenticiteit, 
beheerste spontaniteit, gevoel van eigenwaarde en identiteitsvorming.  
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 De waarde van de afstemming op de omgeving, bijv. andere initiatieven en 
organisaties, het project zelf, overheidsbeleid. Bijvoorbeeld waarden van ervaren 
balans tussen zelfzorg en zorg voor de ander, tussen autonomie en verbondenheidi, 
grenzenstellende dialoog etc. herstel van ontkoppelingen. 

Gerichtheid op eigenbelang 
 
Kruiter e.a. koppelen de waarde van betrokkenheid aan het onderscheid tussen 
eigenbelang en welbegrepen eigenbelang. De waarden van zelfopoffering, naastenliefde, 
zorg voor de ander worden slechts vanuit het eigenbelang erkend.  
Donkers heeft het over twee tegengestelde fundamentele behoeften van mensen: 
behoefte aan autonomie en behoefte aan verbondenheid die hij met elkaar wil 
verbinden. 
 

3. Wat is de inzet en de bedoeling van elk boek? 
 
Kruiter e.a. willen komen tot een waarderingsinstrument voor maatschappelijke 
initiatiefnemers om te beoordelen beoordeeld te worden. 
Het driewerelden competentiemodel van Donkers is geen waarderingsinstrument , maar 
slechts bedoeld als reflectiekader als hulpmiddel bij het zelf bepalen wat en hoe te 
handelen teneinde bepaalde waarden te realiseren. Opener en reflectiever, met accent 
op emergentie-eigenschappen van handelingssystemen. 

4. Hoe zit het met de method(olog)ische onderbouwing? 
 
Kruiter e.a. doen geen verslag van een wetenschappelijk onderzoek, maar geven een 
eigen (subjectieve) verwerking van ervaringen uit acht initiatieven binnen een eigen 
driehoek (pag. 93). De theorie van de driehoek staat in die zin niet ter discussie. 
Bron van kennis bij Donkers is zijn promotieonderzoek naar de methodiek van social 
work via de Grounded Theory Approach van Glaser en Strauss: inductief gekomen tot 
een reflectiekader en deductief bevraagd vanuit de drie veranderkundige modellen. 

 
Kruiter e.a. stellen methodisch gezien vooral vragen, vragen om een initiatief te kunnen 
beoordelen door middel van de driehoek in dialoog tussen initiatief en gemeente (pag. 
88). Donkers geeft een methodisch meer reflectief uitgewerkt model van 
verandercompetenties die veel meer omvatten dan vragen stellen. 
 
Quantificering van kwalitatieve gegevens 
 
Kruiter e.a. drukken waarden uit in cijfers en ook steeds weer in geld: kwantitatieve 
categorieen. Ideaaltypisch zou zijn: 6/7 voor elk van de drie kernwaarden: legitimiteit, 
betrokkenheid en rendement. Dit terwijl ze zelf schrijven dat alleen rendement in cijfers 
kan worden uitgedrukt (pag. 63). Alsof compensatie tussen waarden en zoeken naar een 
balans hiertussen via kwantificering mogelijk is.  
Donkers noemt dit onder meer een moralistische benadering: de norm wordt tot feit 
verklaard. 
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