
 

 

 

Alleen het gesproken woord geldt 

Thorbeckelezing Jan van Zanen, 19 mei 2016 

Dames en heren, 

Het huis waar Thorbecke opgroeide is een oud, statig herenhuis. Evenals het huis waarin hij aan de 

grondwet werkte. Herenhuizen zoals ze in Thorbeckes tijd huizen bouwden. Verticale panden, met 

meerdere kamers op verschillende woonlagen. Van elkaar gescheiden door wanden en deuren. 

Prachtige woningen, die overigens ook in onze tijd nog erg geliefd zijn.  

Maar stel nou dat Thorbecke twee eeuwen later zou hebben geleefd, in onze tijd. In wat voor huis 

zou hij dan wonen? In eenzelfde soort herenhuis? Een rijtjeshuis of een gelijkvloerse bungalow? Of 

een hypermoderne loft met veel glas en grote open ruimtes waar verschillende functies naadloos in 

elkaar overlopen? Een nul-op-de-meter-woning? 

Thorbecke stond bekend als een wat saaie man, maar ik permitteer me hem anno nu iets wereldser 

en frivoler voor te stellen. In een moderne woning, waarin de glazen puien ervoor zorgen dat buiten 

een verlengstuk is van binnen. Of andersom. En waar verdiepingen zichtbaar en open met elkaar in 

verbinding staan. Ze vormen duidelijk één geheel. Elke ruimte in het huis komt tot zijn recht. 

Wat zou er gebeuren als hij dan nu vanuit dat open en transparante huis een nieuwe grondwet zou 

schrijven, die opnieuw de basis zou vormen voor hoe we in ons land naar de inrichting van het 

openbaar bestuur zouden kijken? Zou dat invloed hebben op hoe ons bestuur er nu uit zou zijn? Of 

op zijn minst op onze bestuurscultuur? Zou Thorbecke zich dan laten inspireren door zijn 

woonomgeving? 

Ik begin hiermee, omdat velen waarschijnlijk een traditioneel beeld hebben van het Huis van 

Thorbecke, conform het oude herenhuis. Met een eigen verdieping voor het Rijk, een verdieping 

voor de provincies en een verdieping voor gemeenten; van elkaar gescheiden door gangen, trappen 

en deuren. En met een klassieke voordeur als barrière tussen de overheid en de samenleving. De 

samenleving is letterlijk buiten, grotendeels aan het zicht onttrokken door muren en deuren. Dat 

beeld beïnvloedt in ons onderbewustzijn wellicht ook ons beeld van de bestuurlijke inrichting van 

ons land en van de onderlinge verhoudingen. Het kan beperkend zijn voor hoe wij denken over het 

bestuur en over de democratie.  

Dat traditionele beeld sluit niet meer aan bij de werkelijkheid. In de vloeibare samenleving van 

vandaag de dag heeft hiërarchie grotendeels plaatsgemaakt voor horizontale verbanden. Mensen 

doen steeds meer zelf en willen dat ook. Dat is een feit. En ze kunnen het nog bovendien. Dat is ook 

een feit, ook al schrikken sommige bestuurders en ambtenaren daar nog steeds van.  



 

 

Anderhalf jaar geleden droeg ik vanuit de VNG-denktank bij aan het rapport ‘Gewoon, Dichtbij’. 

Daarin maakten we een analyse van wat mensen zien als lokale kwaliteit en wat hun eigen aandeel 

daarin is. We brachten in kaart op welke terreinen mensen zelf een bijdrage willen leveren en op 

welke terreinen zij een actieve rol van de overheid of andere partijen verwachten.  

Uit de analyse bleek dat mensen vinden dat zij vooral zelf verantwoordelijk zijn voor schone straten 

zonder rommel. Ze zien bovendien een gedeelde verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid. Voor 

schone lucht. En voor een omgeving zonder criminaliteit en zonder overlast. Mensen vinden 

afvalinzameling bij uitstek een verantwoordelijkheid van gemeenten, en samen met andere partijen 

moeten gemeenten de handen uit de mouwen steken voor kwalitatief goede zorg en onderwijs. 

Lokale kwaliteit is kortom een ‘gezamenlijke publieke onderneming’. 

In buurten en wijken ontstaan talloze ideeën en plannen die ervoor zorgen dat mensen met plezier 

kunnen wonen, werken en ontspannen. De beste oplossingen voor alledaagse problemen worden 

vaak door de mensen bedacht die zelf direct met die problemen te maken hebben. Mensen maken 

de stad en de gemeente. Mensen zijn de gemeenschap. 

We moeten als bestuurders daarom herkennen welke initiatieven er in de samenleving zijn en 

mensen daarbij ondersteunen. Niet meer alles zelf regelen, maar vaak vooral faciliteren. Anderen de 

kans geven om hun dromen te realiseren. En tegelijkertijd moeten we doen wat nodig is voor de 

mensen die het niet redden zonder hulp van de overheid. Als overheid moeten we continu de 

verbinding zoeken met wat er leeft in de samenleving. De deur open zetten en de buitenwereld naar 

binnen halen. Of beter, zelf de deur uit gaan en midden in de maatschappij gaan staan.  

Als lokale overheid zitten we letterlijk met onze neus bovenop de kansen en uitdagingen van de 

maatschappij. We hoeven alleen maar onze ogen en oren te openen om te weten wat er in onze 

dorpen en steden leeft. Dat is precies de reden waarom gemeenten sinds vorig jaar verantwoordelijk 

zijn voor belangrijke taken op het gebied van werk, zorg en jeugd.  

Ook andere grote maatschappelijke opgaven zijn vaak als eerste voelbaar en zichtbaar in steden en 

dorpen. Zoals de grote vluchtelingenstroom waar we sinds afgelopen zomer mee te maken hebben. 

Een van oorsprong internationaal en vervolgens nationaal vraagstuk kwam heel snel op het bord van 

gemeenten en van de lokale gemeenschap terecht. Het zette de verhoudingen tussen bestuur en 

inwoners en tussen inwoners onderling op scherp, maar liet op veel plekken gelukkig ook zien hoe 

veerkrachtig de lokale samenleving is.  

Ook volstrekt andere onderwerpen, zoals de energietransitie moeten lokaal vorm krijgen. Met 

alternatieve energiebronnen en met energiebesparing.  

En als er even iets niet goed gaat met een opgroeiend kind in de buurt, dan zijn het scholen en 

instellingen dichtbij die er iets aan kunnen doen. Met op de achtergrond de gemeente, die als eerste 

overheid bij mensen in beeld komt.  

Dames en heren, 

Wij leven in een heel andere wereld dan Thorbecke, zelfs in een heel andere wereld dan wijzelf 

twintig jaar geleden. De tijden zijn veranderd. De samenleving is veranderd. De technische 

mogelijkheden en de manier waarop we met elkaar communiceren zijn veranderd.  



 

 

Al die veranderingen hebben hun weerslag op het openbaar bestuur en vragen een forse 

cultuuromslag bij bestuurders en ambtenaren van alle overheden, ook van gemeenten. Loslaten, 

ruimte geven. Dat gaat niet vanzelf. Het kost moed en doorzettingsvermogen om goedbedoelde 

gewoontes te laten varen en het echt anders te doen. We moeten vooral onze bestuurscultuur 

aanpassen, maar dat neemt niet weg dat het goed is om ook te kijken naar of de bestuursstructuur 

nog passend is. 

Dat zal ook de reden zijn waarom er de laatste tijd zo veel rapporten verschijnen over de toekomst 

van het bestuur en zeker die van het lokaal bestuur. Een goede zaak wat mij betreft, want het toont 

aan dat we samen op zoek zijn naar de juiste bestuursstructuur en –cultuur om de lokale democratie 

te versterken. Het toont aan dat de lokale democratie leeft. 

Een van de rapporten die ik met veel belangstelling heb gelezen is ‘Maak verschil’, het in maart 

gepubliceerde rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur onder leiding van secretaris-generaal 

Richard van Zwol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan dit 

document over de kracht van bestuurlijke differentiatie voor een sterke economie, werkte overigens 

ook onze gastheer van vanavond, burgemeester Henk Jan Meijer, mee. 

Tien jaar nadat de VNG-commissie Bovens ‘De wil tot verschil’ publiceerde is er nog dermate weinig 

veranderd in onze bestuurscultuur dat het rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur blijkbaar 

nodig is. Ik zei het net al, loslaten en ruimte geven gaat niet vanzelf. Op landelijk niveau overheerst 

nog steeds het streven naar beleid dat in alle gemeenten voor iedereen hetzelfde uitpakt. Maar wat 

was ook al weer de bedoeling van de decentralisaties? ... Maatwerk. 

Parlementariërs en bewindspersonen tonen zich enerzijds een warm pleitbezorger van maatwerk. 

Maar o wee als maatwerk zich vertaalt – en dat is per definitie zo – in verschillen tussen mensen. En 

o wee als die mensen daardoor soms een andere oplossing aangeboden krijgen dan ze hadden 

gedacht of gehoopt. Dan verschieten dezelfde dames en heren politici van het Binnenhof van kleur 

als ware kameleons. Dan roepen ze om extra monitors en strakkere landelijke kaders. We zien het 

bijvoorbeeld in de vele debatten over de decentralisaties. Loslaten, ruimte en verantwoordelijkheid 

(weg)geven gaat niet vanzelf. 

Het blijkt voor Kamerleden moeilijk om verschillen te accepteren, laat staan dat er een wil is om ze 

na te streven. Een wil om echt verschil te maken. De Studiegroep heeft de titel van het rapport dan 

ook goed gekozen, wat mij betreft. ‘Maak verschil’. Gebiedende wijs. Er staat nog net geen 

uitroepteken achter. Als je als overheid verschil wilt maken voor de samenleving, dan moet je 

verschil maken. Een overheid die uniformiteit nastreeft, toont zich in mijn ogen onverschillig. 

Verschil maken kan alleen als we als overheden ook naar onszelf kijken en naar onze onderlinge 

verhoudingen. Willen Kamerleden accepteren dat het gevolg van decentraliseren is dat het Rijk zelf 

minder in de melk te brokkelen heeft? Durven de Eerste en vooral de Tweede Kamer het aan om het 

debat aan te gaan over de noodzaak van verschil en de consequenties die dat heeft voor 

verantwoordelijkheden, ook hun eigen verantwoordelijkheden? Ik zou zo’n debat in ieder geval 

toejuichen.  

En het zou nog beter zijn als het volgende kabinet in zijn regeerakkoord de titel van het rapport 

onderschrijft en gemeenten in woord en daad aanmoedigt om onderscheidend te zijn. Maak verschil. 



 

 

In het belang van de publieke zaak. Dan zou het kabinet erkennen dat de regionale economie sterker 

wordt als gemeenten in hun taken van elkaar mogen verschillen. En zou het erkennen dat ook 

gemeenten zelf daar sterker van worden. En, niet onbelangrijk, het kabinet zou laten zien dat het 

meebeweegt met de veranderende wensen en behoeftes in de maatschappij.  

Overigens draait het in het openbaar bestuur natuurlijk om meer dan versterking van de economie. 

We hebben ook in bijvoorbeeld het sociaal domein tal van maatschappelijke opgaven. Al die opgaven 

hebben hun eigen schaal. Ze vragen allemaal om een eigen aanpak. Om differentiatie. 

Lokaal worden steeds meer belangrijke keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld, aansluitend bij de 

behoeftes van de lokale bevolking. Landelijk beleid moet die lokale keuzes mogelijk maken en 

versterken. Vanuit de VNG proberen we ervoor te zorgen dat het Haagse Binnenhof de lokale 

werkelijkheid kan bijbenen en bijdraagt aan een sterke en vitale lokale democratie.  

Dat is nodig. Want eerlijk gezegd, als ik namens de gemeenten in Den Haag probeer te laten zien wat 

er in de lokale praktijk leeft, dan bekruipt mij weleens het gevoel dat het Rijk het allemaal niet kan 

bijbenen. Als lokale bestuurders zien we wat wel en niet werkt. Dat willen we agenderen; als nabije 

overheid met kennis van de verhalen uit de wijk. Juist daarom pleiten we voor ruimte voor het lokaal 

bestuur.  

Maar het Rijk heeft er vaak grote moeite mee als gemeenten maatregelen vragen om de lokale 

realiteit en het kabinetsbeleid beter op elkaar te laten aansluiten. Het Rijk erkent dat de 

gemeentelijke overheid beter weet wat er lokaal nodig is, maar de Haagse politieke werkelijkheid 

laat vaak weinig ruimte voor lokale logica. Gemeenten dragen oplossingen aan die bij het Rijk niet in 

goede aarde vallen. Bed, bad, brood? Onwenselijk volgens het kabinet. De sollicitatieplicht voor 

onbemiddelbaren opschorten? Geen sprake van.  

Het geeft op zich niet dat Haagse politici minder zicht hebben op de lokale praktijk. Juist daarom 

komen mijn collega’s en ik langs. Om ze daarbij te helpen. Maar uiteindelijk moet de knop bij hen 

dan wel om. Ik zie het als taak van gemeenten om de lokale werkelijkheid naar Den Haag te brengen. 

Want uiteindelijk los je maatschappelijke vraagstukken niet op in regels, maar in de praktijk. Het is 

onze taak om ervoor te zorgen dat ook op de vierkante kilometer rond het Binnenhof de waarde van 

maatwerk, de waarde van verschil onuitwisbaar op het netvlies komt.  

Het rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur helpt daarbij. Het spreekt de intentie uit om 

verschil te maken. Ik onderschrijf volledig de constatering dat de maatschappelijke opgaven daarbij 

centraal moeten staan en niet de bestuurlijke structuur. Vorm volgt inhoud. Taakdifferentiatie biedt 

kansen. Als een stad zich bijvoorbeeld mag specialiseren in zorgtaken, kunnen omliggende 

gemeenten daar gebruik van maken. En die omliggende gemeenten kunnen zich op hun beurt 

bijvoorbeeld voor de hele regio toeleggen op natuur of toerisme. Een verschil in 

verantwoordelijkheden uit zich dan in betere inhoud en betere dienstverlening voor alle inwoners.  

Regionale samenwerking krijgt in dat verband een heel andere betekenis dan nu veelal het geval is. 

Een betekenis van taken verdelen en elkaars sterke punten benutten. Terwijl regionale 

samenwerking nu vooral betekent dat gemeenten samen de schouders onder bepaalde opgaven 

zetten, met vereende krachten. Daar is overigens ook niets mis mee, integendeel. Verschillende 



 

 

vormen van regionale samenwerking kunnen in mijn ogen prima naast elkaar bestaan. Ook dat is een 

vorm van maatwerk, waarbij de inhoud leidend is. 

De Studiegroep focust zich in het rapport op het belang van verschil voor de regionale economie. Ik 

ben daar blij mee. Het is een erkenning van wat gemeenten al langer zeggen: regio’s zijn de 

economische motor van ons land. Een sterke regionale economie is de basis voor een sterke 

Nederlandse economie. Daarom investeren gemeenten ook in de regionale economie. We werken 

daarbij samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere partners en formuleren 

gezamenlijke ambities.  

Toch heeft het Nederlandse kabinet nog geen beleid geformuleerd om de regionale economische 

ontwikkeling te stimuleren. Daarmee is Nederland een uitzondering in OESO-verband. Het kabinet 

zet vooral in op de topsectoren, terwijl op regionale schaal juist veel groeipotentie is. We kunnen de 

economie echt versterken als steden en regio’s kunnen investeren in lokale en regionale kansen. 

Door bestaande overheidsbudgetten voor het stimuleren van innovatie en groei (gedeeltelijk) naar 

de regio’s over te hevelen, kunnen we nog meer kansen verzilveren dan we nu al doen.  

Overigens geldt ook hier dat de kansen die er zijn van regio tot regio verschillen. De Brainport Regio 

Eindhoven is onze eigen Sillicon Valley, met de High Tech Campus die ook wel de slimste vierkante 

kilometer van Europa genoemd. Hier, in de regio Zwolle, staan ondernemerschap en de 

handelsmentaliteit centraal. In de Regio FoodValley rond Wageningen draait alles om kennis en 

innovatie in de agrofoodsector. En de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is een van de motoren 

van onze economie, met onder meer een wereldhaven en een innovatief tuinbouwgebied. 

Gemeenten als Rotterdam, Den Haag, Westland en de andere 20 gemeenten in de Metropoolregio 

denken groter dan hun eigen grenzen. Behalve misschien als Feyenoord en ADO tegen elkaar 

voetballen… 

Als je als regio weet waar je kracht ligt, als je ambities hebt en als overheden, bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen elkaar weten te vinden, dan heb je goud in handen. Om economisch mee te 

doen, móet je onderscheidend zijn. 

Dames en heren, 

Het moge duidelijk zijn. Het belang van gemeenten, van steden en van regio’s is toegenomen. De 

vraag van de Stichting Thorbecke Zwolle was of gemeenten wel de derde laag moeten blijven in het 

Huis van Thorbecke of dat het wenselijker is als steden een meer regionale positie bekleden en 

daarmee een deel van het takenpakket van provincies ‘afsnoepen’. Dat laatste klinkt wel erg stiekem. 

Als een kind dat, als zijn moeder de andere kant opkijkt, snel een greep doet in de snoeppot en 

vervolgens zijn meest onschuldige blik opzet.  

Op de vraag van de Stichting of het groeiende belang van steden als Amsterdam, Utrecht, Eindhoven 

en Zwolle niet het bestaansrecht van de provincie uitholt, is mijn antwoord nee. Ja, we werken op 

verschillende schaalniveaus. Als zelfstandige gemeenten en in wisselende samenwerkingsverbanden. 

In grensregio’s gaat samenwerking op het gebied van economie en arbeidsmarkt zelfs over de 

landsgrenzen heen. Maar ook provincies hebben hun eigen verantwoordelijkheden. 



 

 

Natuurlijk moeten we als overheden kritisch kijken naar wie wat doet. Het is belangrijk dat er 

helderheid is over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Als overheid ben je ergens van 

of niet. Je doet niet met z’n allen een beetje. Je moet dan kijken welke overheid iets het beste kan 

doen. Daarbij geldt het credo decentraal wat kan, centraal wat moet.  

Voor bepaalde taken vinden we gemeenten de meest logische overheidslaag, in andere gevallen de 

provincie. Jeugdzorg is bijvoorbeeld van provincies naar gemeenten gegaan, de verantwoordelijkheid 

voor BRZO-bedrijven juist van gemeenten naar provincies. Met name in het ruimtelijke domein 

hebben zowel de gemeenten als de provincies veel bevoegdheden en is het dus belangrijk om 

heldere afspraken te maken over de taakverdeling. 

Net als voor het Rijk geldt voor provincies overigens ook dat ze soms moeite hebben met loslaten. 

Met vertrouwen op de horizontale verantwoording in gemeenten. Provincies moeten leren zich te 

beperken tot het generieke toezicht. 

Dames en heren, 

Ik stel me Thorbecke weer voor in zijn moderne huis. Met de grote open ruimtes. Als hij thuis 

collega’s ontvangt om te overleggen, dan kan hij snel wat stoelen bijtrekken. Het huis is flexibel in te 

richten, passend bij de behoefte van het moment. Zo kijk ik ook naar de meerschaligheid in ons 

openbaar bestuur. 

Er zijn mensen die die meerschaligheid zien als een probleem. Ik zie het als een gegeven dat past bij 

de moderne tijd. Als bewijs dat verschillende vraagstukken op verschillende niveaus om oplossingen 

vragen. En als bewijs dat we blijkbaar zo flexibel zijn dat we er in slagen om de inhoud leidend te 

laten zijn voor het schaalniveau dat we kiezen. ‘Dansen tussen de schalen’ noemen ze dat ook wel.  

Waar we bij die meerschaligheid wel voor moeten waken, is de democratische legitimatie van wat 

we doen. Intergemeentelijke en publiek-private samenwerking beïnvloeden het werk van het lokaal 

bestuur en zeker dat van de gemeenteraad. Maar ook binnen de huidige bestuursstructuur zijn daar 

passende werkvormen voor te vinden, als je maar vernieuwend en creatief durft te zijn.  

De Metropoolregio Eindhoven laat bijvoorbeeld zien dat ook in een gemeenschappelijke regeling de 

gemeenteraad nauw betrokken kan zijn. Raadsleden van de 21 regiogemeenten in deze regio vinden 

elkaar in de Raadstafel21: een lichte en flexibele samenwerking waarin twee raadsleden per 

gemeente zijn vertegenwoordigd. Ze zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio Eindhoven naar de 

gemeenteraden en vice versa.  

En in de Drechtsteden is de Drechtraad opgericht. In de Drechtraad zit een lid uit elke fractie uit elke 

gemeenteraad. De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling 

Drechtsteden en heeft een vergelijkbare werkwijze als de gemeenteraad. 

De raadsleden in de regio’s Eindhoven en Drechtsteden slagen er zo in om de regio toch weer lokaal 

te maken. 

Overigens presenteert de VNG-Denktank op 8 juni aanstaande, tijdens het VNG-jaarcongres, een 

rapport over de toekomst van de gemeenteraad. De denktank zal antwoord geven op vragen als: 

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de lokale democratische besluitvorming? En welke 



 

 

veranderingen in relatie tot de inwoners en de overige gemeentelijke geledingen zijn noodzakelijk 

voor de vitaliteit van de gemeenteraad?  

Ik verwacht dat de Denktank met goede adviezen zal komen over welke rol of rollen passen bij de 

gemeenteraad van de toekomst. En ik hoop dat de Denktank ook iets zal zeggen over hoe 

gemeenteraden hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol ook in 

samenwerkingsverbanden goed kunnen vervullen.  

Tijdens hetzelfde VNG-jaarcongres zal ook de commissie-Van de Donk een rapport uitbrengen. De 

commissie-Van de Donk heeft de opdracht meegekregen om breder te kijken naar de toekomst van 

het lokaal bestuur. We passen onze werkwijze aan aan de veranderingen in de maatschappij, maar is 

dat wel genoeg? Moeten we niet ook de vormgeving en structuur aanpassen?  

De commissie zal advies uitbrengen over welke inrichting van het lokaal bestuur op termijn het beste 

past en kijkt daarbij onder meer naar de verantwoordelijkheden van de colleges van burgemeester 

en wethouders in de dagelijkse praktijk, naar de rol van de gemeenteraad, en naar de 

verantwoordelijkheden van de burgemeester en tegelijkertijd diens voorzitterschap van de 

gemeenteraad. Het vertrekpunt van de commissie is het grote belang van de democratie voor onze 

samenleving en de noodzaak voor het bestuur om een antwoord te geven op de veranderde 

samenleving. 

Er lagen al een aantal lezenswaardige rapporten over het openbaar bestuur, maar daar komen er 

over een paar weken dus in ieder geval nog twee bij. De VNG zal die allemaal in samenhang bekijken 

en dan in het najaar met één reactie komen op alle bevindingen. Ik kan en wil daar nu verder niet al 

te veel op vooruit lopen. 

Ik rond af. Het oude Huis van Thorbecke is prachtig. Maar iedereen die een oud pand bewoont, weet 

dat het onderhoud vergt. Veel onderhoud. Soms zijn grondige aanpassingen nodig die ervoor zorgen 

dat het huis weer aansluit bij de huidige wensen en eisen. En soms is het dan minder ingrijpend om 

te verhuizen.  

Misschien is het tijd dat ook Thorbecke gaat verhuizen. Om ruimte te maken voor nieuwe ideeën en 

voor een nieuwe bestuurscultuur. Het Huis van Thorbecke anno 2016 is licht, transparant en 

grotendeels gelijkvloers. Met open verbindingen tussen de verschillende ruimtes. En met grote 

glazen puien die helemaal open kunnen, zodat binnen en buiten naadloos in elkaar overgaan. Van 

binnen kun je zien wat er buiten gebeurt, en van buiten kun je ongegeneerd naar binnen kijken.  

De bewoners van het nieuwe huis zijn dezelfde overheden, maar in een veranderde omgeving. Rijk, 

provincies en gemeenten (en Europa zeg ik er maar voor de zekerheid bij) vinden er onderdak, maar 

hebben een andere relatie tot elkaar dan voorheen. Ze staan in open en nauw contact met elkaar en 

de samenleving zonder elkaar voor de voeten te lopen.  

Zoals de samenleving is veranderd van hiërarchisch naar horizontaal, zo moet ook de verhouding 

tussen Rijk en gemeenten gelijkwaardiger worden. Veel meer dan onze bestuursstructuur zijn onze 

bestuurscultuur en onze interbestuurlijke verhoudingen toe aan een paradigmawisseling. Dat is een 

belangrijke opgave voor alle overheden en moet hoog op de agenda van het volgende kabinet. Het 

moderniseren van het Huis van Thorbecke begint tussen onze oren en in onze bestuurscultuur. 


