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Introductie

Het is met al de debatten en discussies over de problemen in de financiële sector
nauwelijks nog denkbaar, maar in de financiële sector was lange tijd geen ruimte
voor tegengeluid. En het tegengeluid dat werd geuit, werd weggewuifd. Het artikel
‘Has Financial Development Made The World Riskier?’ van Rahuram Rajan (2005)
− voormalig Chief Economist van het Internationale Monetaire Fonds – maakte
pas indruk toen de crisis volop gaande was. Pas op dat moment werd het als een
gemiste waarschuwing gezien. Toen de financiële sector nog floreerde, was er wei‐
nig ruimte voor kritisch vermogen in de vorm van tegengeluid of het bedis‐
cussiëren van vanzelfsprekende praktijken.
Kritisch vermogen is van belang omdat de financiële sector net als andere sectoren
te maken heeft met complexiteit en meervoudigheid. In het geval van de com‐
plexiteit gaat het om de onmogelijkheid om volledige kennis te verwerven over de
werkelijkheid waarin we leven. We weten veel, maar we weten niet alles en we
kunnen dat ook niet weten (Luhmann, 1979; Luhmann, 2000). Complexiteit is
dus in eerste instantie een cognitief probleem, maar het heeft gevolgen voor het
denken en het handelen. Om te voorkomen dat deze fundamentele onwetendheid
tot verlamming leidt, is het noodzakelijk om de complexiteit te reduceren. Dat
betekent dat bij handelingen wordt uitgegaan van een beperkt, vereenvoudigd,
wereldbeeld. Kritisch vermogen ontwikkelen betekent in dit geval dat een actor
weet dat zijn reductie van complexiteit niet betekent dat de complexiteit ook
daadwerkelijk verdwijnt. We kunnen met andere woorden wel veronderstellen dat
de financiële sector streeft naar efficiëntie en dat markten zoeken naar het opti‐
male evenwicht, maar dat betekent nog niet dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

* Liesbeth Noordegraaf-Eelens is als universitair docent verbonden aan de Erasmus School of
Economics. Eerder verschenen van haar De overspelige bankier (2004) en Op naar de volgende
crisis (2009). In 2010 promoveerde zij op het proefschrift Contested Communication. A Critical
Analysis of Central Bank Speech. Liesbeth Noordegraaf-Eelens is een van de auteurs van het
RMO-advies Tegenkracht organiseren. Lessen uit de kredietcrisis. Correspondentiegegevens:
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens, Erasmus School of Economics, Burgemeester Oudlaan 50, 3000
DR Rotterdam, noordegraaf@ese.eur.nl. Lotte van Vliet MA werkt als senior adviseur bij de
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Zij is een van de auteurs van het
RMO-advies Tegenkracht organiseren. Lessen uit de kredietcrisis. Correspondentiegegevens:
l.vliet@adviesorgaan-rmo.nl.

Beleid en Maatschappij 2012 (39) 4 381



Liesbeth Noordegraaf-Eelens & Lotte van Vliet

Onder meervoudigheid verstaan we dat een sector, organisatie of individu meer‐
dere belangen en doelen dient. Zo heeft de financiële sector niet alleen een pri‐
vaat belang, maar ook een publiek belang. Het gaat om een evenwicht tussen de
externe functie die is gericht op het bedienen van de maatschappij, en de interne
functie die is gericht op het behoud van de sector of organisaties in die sector,
tussen commerciële krachten en een nutsfunctie. Deze meervoudigheid kan lei‐
den tot spanningen en dilemma’s. Publieke en private belangen liggen immers
niet noodzakelijkerwijs op één lijn, en al evenmin is een bijdrage aan de winst ook
een bijdrage aan de stabiliteit van het systeem. Een manier om met meervoudig‐
heid om te gaan is (wederom) het vereenvoudigen van de werkelijkheid, zodat de
communicatie en de beslissingen eenvoudiger worden gemaakt. In het scheppen
van deze enkelvoudigheid verdwijnt echter de meervoudigheid uit het oog.
Net als de ontkenning van complexiteit is de reductie van meervoudig tot enkel‐
voudig een broedplaats voor perversiteit. Dat komt omdat een aantal belangen en
doelen wordt verwaarloosd dat niet te verwaarlozen is. De financiële sector kan
zich niet alleen richten op het maken van winst, het gaat ook om de stabiliteit van
het financiële systeem, de belangen van klanten en andere maatschappelijke spe‐
lers. Dat het financiële systeem in tijden van winst geen gevaar loopt, betekent
nog niet – zoals we de afgelopen jaren hebben gezien – dat het financiële systeem
stabiel genoeg is om forse verliezen te incasseren. Daarnaast biedt de vereenvou‐
diging van de werkelijkheid tal van aanknopingspunten voor het afschuiven van
schuld van individuen op het systeem. De betrokkenen handelden zoals van hen
in deze enkelvoudige werkelijkheid verwacht werd (en werden daar ook voor
beloond). Maar toen de uitkomsten van de handelingen schadelijk bleken voor de
stabiliteit van de sector, deden zij er alles aan om de verantwoordelijkheid buiten
zichzelf te zoeken. Het leverde een crisis op die nog steeds moeilijk blijkt te beteu‐
gelen.
Dit artikel richt zich op het verdwijnen van meervoudigheid en de ruimte die er
binnen sectoren aanwezig is voor kritisch vermogen. Waar wenselijk en mogelijk
zal worden verwezen naar de relatie tussen complexiteit en meervoudigheid.
Want hoewel complexiteit en meervoudigheid niet hetzelfde zijn, zijn zij wel gere‐
lateerd aan elkaar. Aan de hand van voorbeelden uit de financiële sector verken‐
nen we op welke wijze het negeren van complexiteit en het verdwijnen van meer‐
voudigheid hebben geleid tot perverse effecten. We betogen bovendien dat de
mechanismen die ten grondslag liggen aan de perversiteit, niet voorbehouden zijn
aan de financiële sector. Ook in andere maatschappelijke sectoren treedt perversi‐
teit op. In dit artikel zullen onderwijs, zorg en het gevangeniswezen besproken
worden (we baseren ons hierbij op het advies van de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling (RMO), Tegenkracht organiseren, uit 2011). Daarna gaan we in op de
vraag hoe de reductie van meervoudigheid tot stand komt. We analyseren zowel
vormen van interne (groupthink) als externe druk (isomorfisme), die de meervou‐
digheid grotendeels laten verdwijnen. De oplossing voor het terugdringen van
perversiteit zoeken we in het terugbrengen van kritisch vermogen in organisaties
en sectoren vanuit de overtuiging dat dit ruimte schept om verschillende belan‐
gen – ook als dat botsende belangen zijn – weer aan de oppervlakte te laten
komen. We nemen de morele verantwoordelijkheid die individuen binnen een
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systeem kunnen nemen daarbij als uitgangspunt. Niet omdat dat volgens ons de
enige manier is, wel omdat andere manieren, zoals het aanpassen van regelgeving
en het wijzigen van toezicht, al veel onder de aandacht zijn gebracht. Ook omdat
we betogen dat morele verantwoordelijkheid een belangrijke aanvulling is op
hiërarchische en juridische verantwoordelijkheid. Want hoewel perversiteit vaak
niet is terug te brengen tot de handelingen van een enkel individu, ligt daar wel
een sleutel tot het introduceren van de meervoudigheid en het versterken van kri‐
tisch vermogen.

Van productief naar pervers in de financiële sector

De kredietcrisis in de financiële sector zal nooit de intentie zijn geweest van ban‐
kiers, financiële experts, overheden en beleidsmakers. Toch stapelen de ontwrich‐
tende effecten zich sinds 2008 op. Neem bijvoorbeeld de tragische uitkomsten
rondom de hypotheken die verstrekt zijn aan de NINJA’s (No Income, No Job or
Assets) in de Verenigde Staten. Die minder vermogenden werden zowel door wet‐
geving als door slimme financiële producten in staat gesteld om een woning te
kopen. Zo hadden zij de eerste jaren geen verplichting om hypotheekrente af te
dragen; pas na een paar jaar betaalden zij (een forse) rente. Deze constructie was
mogelijk door de immer stijgende huizenprijzen. Zelfs wanneer een familie de uit‐
eindelijke rente niet kon betalen en het huis aan de hypotheekverstrekker verviel,
werden de kosten gedekt. Het huis werd tegen de hogere prijs verkocht en de hui‐
zenbezitters stapten in een nieuwe hypotheek. Zolang de huizenprijzen bleven
stijgen, werden de belangen probleemloos op elkaar afgestemd (productief). Aan
dit rooskleurige verhaal kwam echter een einde toen de huizenprijzen daalden en
de risico’s te groot bleken voor zowel huizenbezitters als banken, met de subprime
crisis tot gevolg (pervers). Hier zien we een combinatie van een reductie van com‐
plexiteit – de veronderstelling dat de huizenprijzen blijven stijgen – en van de
reductie van meervoudigheid – het door de wet afstemmen van verschillende
belangen op elkaar door het huizenbezit te stimuleren.
In het oog springt ook het gebruik van risicoprofielen. Om de communicatie te ver‐
gemakkelijken en risico’s beter in te schatten werd (en wordt) in de financiële sec‐
tor gebruikgemaakt van risicoprofielen en classificaties, meestal gebaseerd op
ingewikkelde wiskundig-statistische berekeningen. Dit zorgde ervoor dat men in
één oogopslag kon zien om welk risico het ging en op basis daarvan kon handelen.
De suggestie werd gewekt dat deze risico’s naadloos op elkaar aansloten (verdwij‐
nen van meervoudigheid) en dat alle risico’s in beeld waren (reductie van com‐
plexiteit), maar er werd geen rekening gehouden met eventuele onvoorziene
risico’s (Taleb, 2007; Rajan, 2005). Hoewel het op een dergelijke wijze modelleren
de financiële sector lange tijd geen windeieren legde, bleven perverse effecten ook
hier niet uit. De slechte risico’s waren zo vernuftig verstopt, dat ze de hele sector
in korte tijd infecteerden. Dat leidde er bovendien toe dat banken elkaar niet
meer vertrouwden en de handel deels stil kwam te liggen. In crisistijd werd duide‐
lijk hoe groot de complexiteit eigenlijk was, en werd tevens duidelijk dat de belan‐
gen niet op één lijn lagen.
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Als derde zijn er nog de (inmiddels) veelbesproken beloningsstructuren: het uit‐
keren van bonussen. Ingegeven door de bekende principal-agent theory (Jensen &
Murphy, 1990) hadden financiële instellingen er belang bij om hun werknemers
op enige manier te laten delen in de winst van het bedrijf én te stimuleren tot het
maken van meer winst (productief). Niets mis mee, ware het niet dat het korte‐
termijnresultaat domineerde en een ventielfunctie – die ervoor zorgt dat de
salariskosten binnen de perken blijven in slechte tijden − ontbrak (vgl. Buiter,
2008). Er werden vooral bonussen uitgekeerd direct na het afsluiten van
financiële producten, zonder dat er zicht was op het langetermijnresultaat van
deze transacties. Zo ontstond een situatie waarin steeds meer geld aan bonussen
werd uitgegeven en tegelijkertijd de langetermijnresultaten van banken aller‐
minst zeker waren. De reductie van complexiteit is in dit geval de veronderstel‐
ling dat belangen op elkaar afgestemd kunnen worden; reductie van meervoudig‐
heid krijgt vorm in het ontwikkelen van een beloningsstructuur die dat moet rea‐
liseren. Ook hier had een productief mechanisme perverse effecten in het leven
geroepen.

Van meervoudig naar enkelvoudig
Voor al deze werkwijzen uit de financiële sector geldt allerminst dat ze intentio‐
neel op de verkeerde uitkomsten stuurden. Kenmerkend voor verschillende werk‐
wijzen is dat ze op een slimme manier omgingen met de verschillende belangen
(de meervoudigheid). In het voorbeeld van de hypotheekverstrekking kregen de
NINJA’s een huis, bevorderde de overheid huizenbezit en konden banken
financiële producten leveren. Het gebruik van modellen en classificaties maakte
de communicatie tussen verschillende belangen makkelijker, en bij de bonussen
was de veronderstelling dat de belangen van het management en de aandeelhou‐
ders op elkaar werden afgestemd (Shirvasta & Schneider, 1984). Tegelijkertijd
bleek de reductie van meervoudigheid in de gehanteerde werkwijzen ook het
recept voor perversiteit. De altijd aanwezige spanningen tussen belangen lijken
niet duurzaam door een instrument op elkaar te kunnen worden afgestemd. Aan
de ene kant komt dit omdat deze reductie van meervoudig tot enkelvoudig plaats‐
vindt in een complexe werkelijkheid. De reductie van meervoudig tot enkelvoudig
is gebaseerd op een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid. Dit bete‐
kent dat deze werkelijkheid zich wel eens anders zou kunnen gedragen dan ver‐
wacht. Zo bleven in de financiële sector de huizenprijzen niet stijgen, konden
klanten niet gereduceerd worden tot risicoprofielen en kwam de veronderstelling
dat de belangen van agent en principaal op één lijn kunnen liggen onder druk te
staan. Er werd te veel binnen een paradigma gedacht, zonder de grenzen van dit
paradigma te erkennen. Perverse effecten tonen zich dan in het ondermijnen van
het paradigma. De veronderstellingen die worden gehanteerd ten aanzien van de
werkelijkheid staan ter discussie; werkelijkheid en het model om deze werkelijk‐
heid te vertonen staan haaks op elkaar.
Daarnaast roept de reductie van meervoudigheid een dynamiek in het leven die
perversiteit kan genereren. Dat komt doordat werkwijzen of instrumenten die de
meervoudige werkelijkheid proberen te vatten, die werkelijkheid gaan beheersen.
De goede bedoelingen waarmee een bepaalde werkwijze is gekozen, falen meer
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dan eens als gevolg van doelverschuiving (Merton, 1936; Engbersen, 2009). De
oorspronkelijke doelen raken uit beeld omdat andere doelen (bijv. veel winst of
voortbestaan van de organisatie in het geval van de hypotheekverstrekking) voor‐
rang krijgen op doelen die zich richten op kwalitatieve dienstverlening aan cliën‐
ten of consumenten. Ook blijkt dat de financiële prikkels die gekoppeld zijn aan
een bepaalde werkwijze, de verkeerde uitwerking kunnen hebben. De financiële
prikkels belonen gedrag dat het functioneren van organisaties en uiteindelijk van
een hele sector sterk ondermijnt. Kortetermijnbelangen gericht op winst over‐
schaduwen bijvoorbeeld de langetermijnbelangen. Tot slot hebben modellen van de
werkelijkheid de neiging om de werkelijkheid een-op-een te vertegenwoordigen. In
een poging om de complexe werkelijkheid hanteerbaar te maken verdwijnt de
werkelijkheid met haar verschillende waarden en belangen uit beeld. Dat zien we
bij de risicoprofielen. Een risicoprofiel is een beeld van een onderneming of van
een cliënt, maar een onderneming of de cliënt is geen risicoprofiel. Wat we in al
deze gevallen zien, is dat het eigenlijk niet langer gaat om de afstemming van de
belangen, maar dat het coördinatiemechanisme dat deze belangen op elkaar
afstemt het aanknopingspunt van het handelen vormt. De meervoudigheid raakt
zo volledig uit beeld.

Veelvoorkomend verschijnsel

De wisselwerking tussen productief en pervers is niet voorbehouden aan de finan‐
ciële sector. Het zijn mechanismen die zich overal in het publieke domein kunnen
manifesteren. Een paar voorbeelden ter illustratie.
Een sprekend voorbeeld van doelverschuiving is de handelwijze van private gevan‐
genissen in de Verenigde Staten. Waar deze particuliere instellingen aanvankelijk
een extern, maatschappelijk doel hadden – veroordeelden vanuit het streven naar
een veiliger samenleving een plek in detentie geven –, veranderde dat het afgelo‐
pen decennium in een intern doel: particuliere gevangenissen betoonden zich
vanuit bedrijfsmatige overwegingen de grootse lobbyisten om het aantal detentie‐
opnamen en de lengte daarvan te bevorderen. De groei van het aantal gedetineer‐
den werd een doel op zich, wat duidelijk tot uiting kwam in de detentiecijfers (vgl.
Justice Policy Institute, 2011).
Een Nederlands voorbeeld van een model dat de werkelijkheid domineert, zoals
de risicoprofielen dat in de financiële sector deden, is de Cito-toets in het basison‐
derwijs. De Cito-toets is de afgelopen decennia een waardevol instrument geweest
om de leerprestaties van kinderen te meten. Een krachtig emancipatiemiddel dat
arbeiderskinderen een mogelijkheid gaf, met de score in de hand, naar een hoger
onderwijsniveau te gaan dan de leerkracht voor hen in gedachten had. Op
dezelfde manier profiteren kinderen van migranten de laatste jaren van de objec‐
tieve meting van hun talenten. Het belang van de Cito-score is echter zo groot,
voor scholen én leerlingen, dat het onderwijssysteem zich ernaar gaat richten.
Uitgevers van onderwijsmethoden adverteren met de mate waarin hun methode
bijdraagt aan de voorbereiding op de toets. Basisscholen trainen hun leerkrach‐
ten, zodat hun leerlingen een hogere score halen. Die is namelijk ook van belang
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voor het oordeel van de Onderwijsinspectie. Ouders zetten hun kind op een bij‐
spijkercursus, want de middelbare school van hun keuze eist een score van
538 punten. Gaandeweg lijkt het hele basisonderwijs om de Cito-score te draaien.
En alle betrokkenen hebben er belang bij het bestaande systeem in stand te hou‐
den. Maar als we niet oppassen, zien we alleen nog scores, geen leerlingen en
scholen. Iedereen praat, denkt en handelt op basis van een model van de werke‐
lijkheid.
Tot slot een voorbeeld waarbij financiële prikkels de perversiteit kunnen uitlok‐
ken: de indicatiestelling in de zorg. Ook dit is een zeer productief instrument dat
twee doelen dient. Het zorgt voor de vaststelling van de zorgbehoefte én legiti‐
meert tegelijkertijd de verstrekking van het zorgaanbod (Van der Meer, 2010). De
indicatiestelling geeft daarmee houvast aan de cliënt en geeft ook houvast voor
het verdelen van financiële middelen. Maar de financiële prikkel die ervan uit‐
gaat, leidt ertoe dat normen die zich richten op doelmatigheid, transparantie,
bekostiging en concurrentie een grote rol spelen. Die systeemnormen gaan de
zorg domineren en verdringen daarbij de vakgerichte en zorggerelateerde waar‐
den zoals respect, aandacht, betrokkenheid en menselijke warmte (Kunneman &
Slob, 2007). Alleen voor het uitvoeren van vooraf bepaalde handelingen krijgen
organisaties geld, niet voor het praatje of voor zaken die breder zijn dan de indivi‐
duele cliënt, zoals preventie. De belangen van de systeemwereld overheersen
meer dan eens de leefwereld.

Verdwijnen van meervoudigheid
Dat er geregeld een omslag plaatsvindt van productieve werkwijzen naar perverse
effecten mag duidelijk zijn. In de introductie gaven we al aan dat dit te maken
heeft met het verdwijnen van meervoudigheid en het negeren van complexiteit.
Meervoudigheid uit zich in de aanwezigheid van tal van verschillende waarden en
belangen. De belangen liggen niet op één lijn en botsen ook regelmatig met elkaar
(RMO, 2011; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid [WRR], 2012).
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de nutsfunctie van banken wordt overscha‐
duwd door de commerciële functie. Of wanneer de behoefte tot liefdevolle aan‐
dacht van een thuiszorgcliënt niet in het protocol van de zorgverlener is opgeno‐
men. Soortgelijke spanningen tussen belangen treden voortdurend op. Mensen
en werkwijzen moeten een manier vinden om met deze spanningen om te gaan.
Dat lukt niet altijd. Zowel in de private als in de publieke sector verdwijnen com‐
plexiteit en meervoudigheid uit beeld door het gebruik van werkwijzen die
bepaalde belangen naar de oppervlakte halen en andere (tijdelijk) minimaliseren.
Enkelvoudigheid is dan het resultaat.

Interne en externe druk op enkelvoudigheid

Die enkelvoudigheid wordt zowel door interne als door externe druk veroorzaakt.
Op het niveau van organisaties of van groepen kan sprake zijn van groupthink, op
institutioneel niveau wordt eenvormigheid gestimuleerd door de dynamiek van
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isomorfisme. We geven een korte schets van beide. Vaak gaat dit om een reductie
van complexiteit die doorwerkt in het reduceren van meervoudigheid.

Intern
Op elk niveau is het niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk om gemeenschap‐
pelijke referentiekaders te hebben. Dat geldt voor teams van werknemers die vol‐
gens bepaalde procedures werken, voor organisaties in een sector met een eendui‐
dige kwaliteitsmeting en voor individuen die door een gedeeld referentiekader
‘weten hoe het hoort’. Een gedeeld referentiekader schept duidelijkheid over de
eigen positie en die van de ander, biedt veiligheid en een handelingsperspectief
(March & Olsen, 2006; Beach & Connolly, 2005; Nooteboom, 2003; Weick, 1995;
Shirvasta & Schneider, 1984). Zoals eerder aangestipt: reductie van complexiteit
is onvermijdelijk om verlamming te voorkomen. De wenselijkheid van gedeelde
referentiekaders heeft echter haar grenzen. In sommige gevallen – en dat zien we
terug bij het ontstaan van perverse effecten – gaat een groep of organisatie te veel
op in het eigen referentiekader. Er is minder ruimte voor het ter discussie stellen
van vanzelfsprekendheden, tegenspraak of een kritische benadering. Het denken
en doen van een groep of organisatie gaat steeds meer lijken op blind kudde‐
gedrag of groupthink (Janis, 1972). Met de complexiteit verdwijnt de meervou‐
digheid, er komt een- en enkelvoudigheid voor in de plaats. Dat betekent dat
reductie plaatsvindt zonder dat de groep zich van deze reductie actief bewust is.
Als deze grens is overschreden, wordt een gedeeld referentiekader een broed‐
plaats voor perversiteiten. Het is het voortdurend balanceren tussen te veel frag‐
mentatie, die kan leiden tot verlamming, en te veel groupthink, die zorgt voor
perversiteiten.
Van groupthink is sprake wanneer mensen die tot eenzelfde groep behoren zo
nadrukkelijk hetzelfde denken aanhangen en dezelfde doelen nastreven, dat zij
andere handelingsperspectieven of benaderingen niet langer kunnen zien.
Belangrijke karakteristieken van groupthink zijn de illusie van onaantastbaarheid,
collectief rationaliseren, het idee van uniformiteit binnen de groep of organisatie
en weinig tot geen ruimte voor andersdenkenden (Janis, 1972; O’Connor, 2003).
Het eerdergenoemde artikel van Rahuram Rajan is hier een voorbeeld van. Toen
Rajan het artikel presenteerde, werden de daarin weergegeven gedachten ter zijde
geschoven.
De interne druk op ‘één verhaal’ en ‘alle neuzen dezelfde kant op’ wordt bij group‐
think opgevoerd. De actoren in een sector of organisatie gedragen zich op een
bepaalde manier, omdat het niet alleen lastig is maar ook als onwenselijk wordt
gezien dat het gedeelde gedrag ter discussie komt te staan. Er vindt vaak ook een
vorm van zelfselectie plaats. Mensen die zich prettig voelen bij bepaald gedrag
krijgen de mogelijkheid te excelleren, terwijl mensen die minder goed in het
dominante kader passen geleidelijk zullen vertrekken (RMO, 2011). Dat maakt
het extra lastig om uit de negatieve spiraal van groupthink te ontsnappen.
Groupthink leidt daarnaast tot wat we kunnen benoemen de ‘de-individualisatie’
van groepsleden. Door het dominante groepsproces zijn individuen minder zelf‐
standig en zelfbewust. Ze nemen minder verantwoordelijkheid voor hun acties en
beslissingen, maar zien de verantwoordelijkheid als iets van de hele groep. Het
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leidt tot een situatie waarin individuele groepsleden geen verantwoordelijkheid
voelen voor groepsbeslissingen (Zimbardo, 1970; O’Connor, 2003, 1295). Dat
zorgt ervoor dat de individuele verantwoordelijkheid − en daarmee het kritisch
vermogen dat vanuit de individuen komt − als het ware ‘verdampt’ en leidt tot het
afschuiven op ‘het systeem’. Relateren we dit aan de meervoudigheid, dan kunnen
we het individu zien als een bron van meervoudigheid. Een individu heeft ook een
groepsbelang, maar niet alleen een groepsbelang. Daarnaast kunnen individuen
ieder op zich worden beschouwd als een bron van kennis. In het geval van group‐
think wordt het individu gereduceerd tot lid van de groep. De meervoudigheid en
kennisdiversiteit die individuen in potentie vertegenwoordigen, doen er dan niet
meer toe.

Extern
Naast de interne druk die binnen organisaties kan ontstaan om een bepaald
belang na te streven, is ook de institutionele context bepalend voor hun gedrag.
Alle organisaties die we in dit artikel bespreken, hebben in vrij sterke mate te
maken met kaders en regels die ‘vanuit de omgeving’ worden opgelegd (March &
Olsen, 2006). In veel gevallen komen die kaders voort uit wettelijke bepalingen of
financierings- en toezichtarrangementen van de overheid.
Ook hier geldt dat deze kaders noodzakelijk zijn om het ‘speelveld’ te definiëren,
maar dat zij eveneens een nadruk kunnen leggen op enkel- en eenvoudigheid. In
de literatuur wordt dit ook wel isomorfisme genoemd (DiMaggio & Powell, 1983).
Organisaties gaan op elkaar lijken omdat ze zich vormen naar de gestelde kaders.
Terugkijkend naar de voorbeelden is dit bijvoorbeeld de regelgeving rond de indi‐
catiestelling en de wijze waarop de Cito-toets is vormgegeven. En in het geval van
de NINJA’s maakte de Amerikaanse Community Reinvestment Act de weg vrij voor
banken om op grote schaal hypotheken aan minder vermogenden te verstrekken.
De wetgeving en kaderstelling vanuit de overheid stimuleren bepaalde hande‐
lingswijzen, die in veel gevallen door de meerderheid van organisaties worden
gevolgd. De slechte hypotheken bleken overal te zitten, 80 procent van de basis‐
scholen gebruikt de Cito-toets en aan de indicatiestelling kan geen thuiszorgorga‐
nisatie zich onttrekken. Het is dan ook niet vreemd dat de organisaties gelijksoor‐
tig gedrag gaan vertonen.
Zeker wanneer de afhankelijkheid van dit soort kaders erg groot is, is het moeilijk
voor organisaties om hieraan te ontsnappen. In veel publieke sectoren is sprake
van verstatelijking en treedt de overheid op als financiering, toezichthouder en
kadersteller (RMO, 2009; RMO, 2010). Dat maakt het extra moeilijk voor organi‐
saties om hun eigen geluid te laten horen en af te wijken van de massa. Het risico
bestaat dat er een situatie van ‘survival of the fitting’ in plaats van ‘survival of the
fittest’ ontstaat (DiMaggio & Powell, 1983; RMO, 2011). Niet de organisaties die
het beste aan de vraag van klant of cliënt voldoen hebben succes, maar degenen
die zich het best aanpassen aan het gestelde kader, van financier, inspectie of
monitor.
De problematiek die zich eerder toonde bij groupthink, manifesteert zich nu op
een ander niveau. Bij groupthink gaat het om de relatie tussen individu en organi‐
satie. Bij isomorfisme gaat het om de relatie tussen organisatie en omgeving.
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Waar in het eerste geval de meervoudigheid van het individu wordt gereduceerd
tot het individu als lid van een groep, wordt in het tweede geval de organisatie
gereduceerd tot onderdeel van het geheel. De institutionele setting zorgt ervoor
dat het speelveld dusdanig homogeniseert dat de variëteit en complexiteit in een
sector onder druk komen te staan.

Morele verantwoordelijkheid: herintroductie van meervoudigheid

Zowel bij groupthink als bij isomorfisme is sprake van een sterke reductie van het
aantal referentiekaders waarbinnen handelingen beoordeeld worden. Introductie
van meervoudigheid betekent dus het vergroten van de variëteit aan beoordelings‐
kaders. Op die manier kan de kans op perversiteit door enkel- en eenvoudigheid
gereduceerd worden en wordt kritisch vermogen opgebouwd. Het kritische van
het kritisch vermogen ontstaat in de meervoudigheid, die ervoor zorgt dat hande‐
lingen altijd ter discussie gesteld kunnen worden: geen enkele handeling wordt
‘heilig’ verklaard. Vermogen ontstaat omdat op deze manier direct of indirect altijd
rekening wordt gehouden met andere mogelijkheden: het repertoire van waar‐
schijnlijke toekomstscenario’s (complexiteit) en de daarbij behorende handelings‐
perspectieven (meervoudigheid) wordt uitgebreid.
Vertalen we dit, ter illustratie, naar de Cito–toets, dan betekent het dat de Cito-
toets in groep 8 niet het eindoordeel vormt, maar als startpunt dient. Er zijn
meerdere referentiekaders om de prestaties van de leerling te beoordelen. Op
deze manier naar de Cito-toets kijken betekent ook dat er op een andere manier
naar de leerkracht wordt gekeken. Deze is dan niet meer alleen de uitvoerder van
Cito, maar van hem (of haar) worden ook eigen oordelen verwacht die eveneens
gewicht in de schaal leggen. Met deze intentie is de eindtoets ook ooit ingevoerd.
In de huidige situatie wordt soms verwacht dat het oordeel van de leerkracht in
het verlengde ligt van een Cito-score; dat is de enkelvoudigheid. In het geval van
meervoudigheid zou juist van de leerkracht verwacht worden dat er gezocht
wordt naar oordelen die afwijken van de Cito-score. Het kritisch vermogen van de
leerkracht en de school wordt zodoende versterkt en de leerling is voor zijn toe‐
komst niet alleen afhankelijk van de uitslag van de Cito-toets. Het oordeel van de
leerkracht en de uitkomsten van de toets zijn met elkaar in balans, zoals ook
bedoeld is bij de invoering van de toets. Het op deze manier betrekken bij het vor‐
men van oordelen betekent ook dat het veel lastiger wordt om nog te verschuilen
achter systemen. Dat geldt niet alleen voor de leerkracht, die in mindere mate een
beroep kan doen op de Cito-score, het geldt ook voor de bankier, die niet alle
schuld op het systeem kan afschuiven. De documentaire Inside Job (Ferguson,
2011) toont hoe een aantal bankiers dat wel deed. Zij hadden gehandeld zoals in
de financiële sector gehandeld werd. Dat oordeel was dominant. Dat in andere
sectoren anders gehandeld werd en dat ook bankiers dat hadden kunnen weten,
deed vanuit het bankiersperspectief even niet ter zake. Als het belang van meer‐
voudigheid in en van beoordelingskaders erkend wordt, kan een bankier zich niet
meer uitsluitend van deze interne logica bedienen.
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De meervoudigheid in en van beoordelingskaders kan op veel manieren vorm
worden gegeven: door het aanpassen van structuren, door het gebruik van meer‐
dere instrumenten of door het aanspreken van het individu. In dit artikel richten
we ons, in lijn met een aantal artikelen die de spanning tussen individuele en col‐
lectieve verantwoordelijkheid bespreken, met name op het individu. Dat doen we
omdat het individu ‘als vanzelf’ drager is van meervoudigheid. Een individu
maakt altijd deel uit van meer dan een organisatie en komt als zodanig met meer‐
dere beoordelingskaders in aanraking. Het individu staat tegelijkertijd binnen en
buiten de organisatie en is een bron van intern en extern kritisch vermogen. Er
kan zelfs gesteld worden dat de grens tussen intern en extern vanuit de positie
van het individu vervaagt. Stimuleren van het inbrengen van meervoudigheid
door het individu kan geschieden door het aanspreken op zijn morele verantwoor‐
delijkheid.

Morele verantwoordelijkheid te midden van complexiteit
Bestuderen we dit nader, dan wordt duidelijk dat verantwoordelijkheid, zoals het
hier wordt gebruikt, afwijkt van de meer modernistische invulling van het begrip.
In dat laatste geval kan slechts dan sprake zijn van verantwoordelijkheid als een
autonoom individu in volledige vrijheid een beslissing neemt, wetende wat de
consequenties van de uit de beslissing volgende handelingen zullen zijn. Intenties
en consequenties van handelingen liggen dan in elkaars verlengde. Als wij het
over verantwoordelijkheid hebben, gaat het niet over deze vorm van verantwoor‐
delijkheid. Om te beginnen zijn individuen niet in staat om te midden van com‐
plexiteit de consequenties van hun handelingen te overzien. Deze kennis hebben
zij niet ter beschikking en kunnen ze ook niet verkrijgen. Daarnaast zijn indivi‐
duen nadrukkelijk ingebed in een handelingscontext; zij bevinden zich in organi‐
saties en omgevingen en worden in deze context in hun handelen beperkt door
handelingen van anderen, leidinggevenden en institutionele kaders (March &
Olsen, 2006; Thompson, 1980; Bovens, 1998). Zij kunnen dus nooit doen wat zij
echt willen en hebben ook niet de consequenties van hun handelingen onder con‐
trole. Hoe een handeling uitpakt, is (mede) afhankelijk van de reacties van ande‐
ren. Daar komt nog bij dat de handelingen vaak onderdeel uitmaken van een gro‐
ter geheel. De rol van individuen hierin is minimaal (Flores & Johnson, 1983). Dit
is wat Thompson ook wel het ‘many hands problem’ noemde. Hoewel deze positie
tot op zekere hoogte te relativeren valt – individuen kiezen vaak om bij een
bepaalde organisatie te werken en individuen halen voordeel uit het werken bin‐
nen de organisatie (Flores & Johnson, 1983), en een individu levert altijd ook een
bijdrage aan de handeling (Staw, 1976) –, gaat het toch niet om deze verantwoor‐
delijkheid. Het gaat bij de verantwoordelijkheid die hier op het spel staat in eerste
instantie niet om de relatie tussen intentie en consequentie. Verantwoordelijk
handelen betekent dat rekening wordt gehouden met andere belangen dan een
enkelvoudig organisatiebelang. Het betekent dat de professional zich in een con‐
text plaats. Een positionering die volgens Flores en Johnson van elke zichzelf res‐
pecterende beroepsgroep verwacht kan worden: ‘every major profession has
recognized that the importance of publicly proclaiming its duty to use the skill

390 Beleid en Maatschappij 2012 (39) 4



Morele verantwoordelijkheid te midden van meervoudigheid

and knowledge it possesses in a manner protective of the public’s health and
safety’.
Daarnaast kan opgemerkt worden dat morele verantwoordelijkheid wenselijk is
omdat juridische (in of tussen organisaties) of hiërarchische verantwoordelijkheid
(met name in organisaties) tekortschieten (Thompson, 1980). Een handeling die
volgens de juridische en hiërarchische kaders als ‘goed’ wordt beoordeeld, kan
vanuit een moreel perspectief afgekeurd worden. In de voorbeelden uit de
financiële en andere sectoren zien we dat deze spanning zich voordoet. Er is door
de financiële sector aanzienlijke maatschappelijke schade veroorzaakt, maar een
referentiekader om dit gedrag te beoordelen – laat staan te voorkomen − ontbrak.
Veel werknemers uit de financiële sector hebben gehandeld zoals in de financiële
sector van hen verwacht werd, met andere woorden: ze hebben zich zodoende
gehouden aan de daar geldende formele en informele regels. Tegenover de grote
maatschappelijke schade staat zodoende geen hiërarchisch of juridisch oordeel.
Morele verantwoordelijkheid schept ruimte om gedrag dat onwenselijk is, ook als
het conform de regels is, te bekritiseren. Het schept ruimte om de gehanteerde
reductie van complexiteit en meervoudigheid te bekritiseren.
Het doel van deze morele verantwoordelijkheid is tweeledig. Aan de ene kant gaat
de morele verantwoordelijkheid hand in hand met het afleggen van verantwoor‐
delijkheid naar externen; zij nemen dan de verantwoordelijkheid voor de organi‐
satie, ook als zij zelf niet alle consequenties van de handelingen kunnen overzien.
Daarnaast wordt er op deze wijze een leervermogen gecreëerd dat uitmondt in
meer aandacht voor het werk dat gedaan wordt. Op het individu rust immers de
taak om het werk uitermate serieus te nemen en vanuit meerdere perspectieven
kritisch onder de loep te nemen. Zo kan geleerd worden van fouten die in het ver‐
leden gemaakt zijn (Philips, 1995; Thompson, 1980). Een crisis of het optreden
van perverse effecten biedt daartoe een extra stimulans. Mensen zijn eerder
geneigd hun kaders ter discussie te stellen na dergelijke gebeurtenissen (March &
Olsen, 2006).
Meervoudigheid kan ongunstig klinken voor een organisatie, maar hoeft dat niet
te zijn. Jans, Postmes en Van der Zee (2011) laten in hun artikel zien dat juist in
organisaties waar de meervoudigheid van individuen ruimte krijgt, het gevoel van
eenheid groot kan zijn. Dit in tegenstelling tot organisaties die allemaal (enkel‐
voudig) gedrag opleggen aan de medewerkers en daardoor paradoxaal genoeg de
werknemer symbolisch verwijderen van de organisatie. In terminologie van het
bovenstaande betekent dit dat er een te grote spanning ontstaat tussen het
beoordelingskader van het individu en het beoordelingskader van de organisatie.
Als van deze situatie sprake is, dan is het minder voor de hand liggend om van
een individu te vragen dat hij morele verantwoordelijkheid neemt. Dat laatste kan
pas als de beoordelingskaders van het individu ook ruimte krijgen binnen de orga‐
nisatie.
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Conclusie

We begonnen dit artikel met de verwondering over de omslag van productieve
werkwijzen naar perverse effecten die zo kenmerkend is voor de crisis in de finan‐
ciële sector. De werkwijzen maken het weliswaar mogelijk om verschillende belan‐
gen (tijdelijk) op elkaar af te stemmen en de complexe werkelijkheid iets hanteer‐
baarder te maken, een duurzaam succes zijn ze niet. Perversiteiten liggen op de
loer als de meervoudigheid van belangen en de complexiteit van de werkelijkheid
niet alleen worden gereduceerd, maar ook worden genegeerd. Dit patroon is
bovendien niet exclusief voorbehouden aan de financiële sector. Soortgelijke
patronen zijn te zien in maatschappelijke sectoren, bijvoorbeeld in het onderwijs,
de zorg en het gevangeniswezen. In elke context waar meervoudigheid wordt weg‐
gedrukt en enkelvoudigheid gaat overheersen, kunnen perverse effecten optre‐
den. In het geval van de financiële sector was dat een totale ontwrichting van het
systeem, maar perversiteiten kunnen ook mildere vormen aannemen. Sectoren
streven ineens andere doelen na, financiële prikkels belonen net de verkeerde
handelingen, of een model dat gemaakt was om de werkelijkheid te begrijpen gaat
alle handelingen in een sector domineren.
Niet alle perversiteiten kunnen worden voorkomen; het is zelfs de vraag of het
voorkomen van de perversiteiten sowieso mogelijk is. Want zowel van binnenuit
als van buitenaf krijgen individuen en organisaties te maken met referentiekaders
die dwingende vormen aan kunnen nemen. Met blindheid voor alternatieven of
het optreden van perversiteit tot gevolg. Toch is het de opdracht van overheden,
sectoren, organisaties en individuen om kritisch vermogen in te bouwen en daar‐
mee de meervoudigheid te vergroten. Daarmee verhogen ze de kans dat perversi‐
teit op tijd wordt gesignaleerd of kan worden omgebogen. Bovendien worden zo
ook de verwachtingen gemanaged: er zijn altijd meerdere toekomstscenario’s
mogelijk.
In dit artikel hebben wij met name aandacht besteed aan het individu als drager
van meervoudigheid, maar de sleutel tot meer meervoudigheid waar het kritische
individu van profiteert, ligt op verschillende niveaus. Allereerst op het niveau van
een collectief bewustzijn van het optreden van perversiteit. Maar ook op het
niveau van overheden en sectororganisaties die het speelveld scheppen waarbin‐
nen organisaties handelen. Wanneer zij geen ruimte laten aan verschil – bijvoor‐
beeld door een eindtoets te verplichten én te bepalen dat die van Cito moet zijn –
is het niet vreemd als organisaties op elkaar gaan lijken en perverse effecten pas
laat worden gezien.
Kritisch vermogen moet ook gesitueerd zijn binnen organisaties en op alle
niveaus binnen organisaties. Niet alleen de top van de organisatie kan bijdragen
aan een cultuur waar ‘fouten maken mag’, ook op de werkvloer is het van belang
dat mensen elkaar aanspreken en nieuwsgierig zijn naar alternatieven. Dat kan
bijvoorbeeld door middel van continue bevraging van vanzelfsprekende werkwij‐
zen, ook als het goed gaat. En waar individuen niet alleen verantwoordelijk kun‐
nen worden gehouden voor het handelen van de organisatie is het op zijn minst
de morele plicht van het individu om kritisch te zijn op het handelen van de orga‐
nisatie. En een morele plicht van een organisatie om daarvoor ruimte te schep‐
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pen. Kritisch vermogen is een kwestie van goed werknemerschap, de ruimte
ervoor scheppen één van goed werkgeverschap.
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