
En wat nu als we het niet 
meer vragen aan de 

overheid?

bespiegelingen
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• ‘de overheid’ bestaat niet …

• er is een verzameling mensen, er zijn organiseerprincipes, er zijn document die 
machtsverhoudingen regelen, men neemt besluiten en ontwikkelt 
producten/diensten op grond van … loyaliteiten? principes? ‘objectieve’ feiten? 
‘meten’ is weten?

• je kunt dus ook niets aan ‘de overheid’ vragen of van verwachten

• mensen die de overheid organiseren lopen per definitie achter omdat ze haastig
hun eigen succes proberen te continueren en te herproduceren

• sommigen vragen het niet eens aan mensen die zich organiseren als ‘overheid’

Goedemiddag, beste mediators. Kunnen we het even ergens over hebben?
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Modelmatige woningwaardering

Denk u nu echt dat dit aan de gemeentes gevraagd is?
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Fundamentele rechten

• in de battle of intelligence verliest de overheid altijd, omdat 
het alleen zijn eigen succes reproduceert …

• … en omdat burgers en ondernemingen gebruik maken van 
hun fundamenteel ….

o recht om te creeeren, te construeren

o recht om te vernietigen, te deconstrueren

o recht op conflict

o recht op ontwikkeling

o recht op zwijgen

o recht om te spreken en te spreken door te zwijgen

o recht op verenigen

o recht op onverschilligheid

o recht op eigenrichting

o recht op territorium

o recht op risico
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Mediation als innovatie bij de ‘overheid’
inzichten over organisatieverandering

Hurst (1995)

Planned change

Crisis & Renewal
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• er is geen constructie zonder deconstructie (innovatie als creatieve 
destructie: Schumpeter)

• hoe ruim je de garage, de zolder, de schuur op?

• geen mediationpraktijken zonder dat er iets anders vernietigd wordt
(een beleid, een gedachte, een procedure, een structuur, een werkwijze)

• hoe kun je van de ambtenaar vragen zijn eigen werk te deconstrueren

• alleen de markt, de burger, de buitenwereld doet dat en kan dat

• we hebben de overheid niet nodig om de overheid te veranderen

• we hebben de ambtenaar niet nodig om zijn werkwijze te veranderen

Mediation als innovatie bij de ‘overheid’?
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Mediation bij de overheid – museum van mislukte producten?

• mediation is een ‘methode’ om partijen te helpen zelf hun conflict op te lossen

• mediation is aanbodgerichte business

• mediators ontwikkelen steeds producten en geen markten

• producten moeten - ivm concurrentievoordeel - VRIO zijn

• welke markt vraagt wat en wat hebben ze er voor over? 

• benchmark
ambacht kenniswerker
glazenwasser advocaat
garage notaris
kapper fiscalist
muzikant accountant
timmerman software ingenieur

• niet VRIO? geen markt?

• mediators gaan producten bedenken, om werk vragen, ook bij de overheid
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Mediators: stop uitverkoop

• 20 jaar lang heeft aanbod nauwelijks effect gehad

• stop met vragen

• stop met aanbieden

• stop met uitleggen: er is geen informatieprobleem (resultaat onderzoek de 

Roo/Jagtenberg, 2006, bij de politie?)

• computer is geprogrammeerd ‘say no’ (nieuwe wet: ‘computer says ‘???’)

• klacht, klachtenprocedure, pcmo: een simulacrum

• er is gebrek aan morele moed

• er is gebrek aan leiderschap

• waarom houden rekenkamers zich afzijdig?

• laat de markt zijn creatieve destructie maar doen

• hou op met de overheid te redden

• vergroot de kloof in plaats van te leuren met een mooie brug

• wie niet leren wil moet maar voelen
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internet of things: emancipatie

digitalisering

machine learning in outsourcing van alle productieprocessen

reductie van overheid tot het managen van sociale processen tussen actoren

daarvoor is gelijkmachtigheid een ontwerpprincipe, en niet de simulacrum

als je dan geen mediation hebt …

Toekomst van de overheid en nut en noodzaak van Mediaton 
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