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De eer van de ambtenaar 

De door Fortuyn bepleite ‘emancipatie’ van de ambtenaar tot 
ondernemer heeft perverse gevolgen, zo meent socioloog Dick 
Pels in zijn bijdrage als gastauteur van PM. Resultaat van de 
vermarkting van de overheid is een ongekende 
beloningsexplosie, wildgroei van managementfuncties, een 
oerwoud aan advieslichamen en een beerput van ‘halflegale 
fraude’. Een pleidooi voor de terugkeer naar ambtelijke ethiek. 
     In 1991, tien jaar voor zijn opmerkelijke entree in de 

Nederlandse politiek, schreef Pim Fortuyn een boekje met de omineuze titel Zonder 
ambtenaren. De overheid als ondernemer. Er was een ingrijpende herstructurering 
nodig van de publieke sector. Een individualistische ‘contractmaatschappij’ van 
mondige burgers kon met veel minder ambtenaren toe. De overheidsbureaucratieën, 
gerund door professionals, bestuurden maar door zonder behoorlijke legitimatie. Eerst 
moest het primaat van de politieke visie en de politieke besluitvorming worden 
hersteld. De departementen konden dan worden omgevormd tot centra van 
strategische beleidsvorming voor de middellange en lange termijn, de uitvoering van 
beleid uitbesteden en op afstand gaan controleren. Zij hoefden per stuk niet veel 
groter te zijn dan het huidige departement van Algemene Zaken. 
     De hoge werkdruk, de lage politieke en maatschappelijke waardering, weinig 
complimenten in materiële of immateriële zin, armzalig ingerichte kantoren: het was 
‘helemaal zo leuk niet meer om bij de overheid in dienst te zijn’, wist Fortuyn. De 
sociale constructie van de klassieke civil servant, bezig met de vervulling van een 
verheven, al dan niet van God gekregen taak, was achterhaald. De overheid werd door 
de ambtenaar niet langer beleefd als een bijzondere werkgever. Het werd tijd de 
ambtenaar te ‘emanciperen’ tot een volwaardig werknemer. De arbeidsorganisaties in 
de collectieve sector moesten flexibeler en marktgerichter werken. Dat vereiste 
vergaande decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid en de onmiddellijke 
afschaffing van de overdreven ontslagbescherming, de riante wachtgeldregelingen en 
de toepassing van anciënniteit. 
     Fortuyns boekje bevatte de aanbeveling om ambtenaren te veranderen in 
ondernemers (of in elk geval in ondernemende individuen) in de geest van het 
marktdenken van de jaren negentig. Maar anders dan hij later in zijn 
verkiezingspamflet De puinhopen van acht jaar Paars suggereerde, hadden de 
kabinetten-Kok vanaf 1994 zijn adviezen juist ter harte genomen en waren zij een 
flink eind gevorderd met de privatisering, vermarkting en afslanking van de 
rijksdienst. 
     Tegen de opvatting in dat het jaar 2002 in dit opzicht een politiek breukvlak was, 
werd deze neoliberale politiek door de eerste drie kabinetten-Balkenende krachtig 
voortgezet, opnieuw met de VVD als sturende coalitiepartner en met de LPF en 
vervolgens D66 als welkome bijwagens. Pas eind 2006 kwam er een einde aan deze 
twaalfjarige neoliberale dominantie. Intussen zitten we met de gebakken peren. De 
door Fortuyn bepleite ‘emancipatie’ van de ambtenaar tot ondernemer heeft allerlei 
perverse gevolgen gehad. De decentralisering van het beleid en de uit- en 
aanbesteding van de uitvoering hebben een schimmig middenveld van 
verzelfstandigde bestuursorganen en semipublieke instellingen voortgebracht, dat 
wordt gekenmerkt door wildgroei van managementfuncties, een oerwoud aan 
advieslichamen en een beerput van halflegale fraude. De budgetfinanciering, de 
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productiedwang en de ‘afstandelijke’ beleidscontrole hebben een meet-, regel- en 
afrekencultuur geschapen die de autonomie van vele professionals onder druk zet en 
hun werkplezier vergalt. De ‘managersrevolutie’ in het onderwijs, de 
gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de energievoorziening veroorzaakte een 
ongekende beloningsexplosie, onder het mom van ‘marktconforme’ salarissen voor 
voormalige ambtenaren die nauwelijks ondernemersrisico lopen. 
 
Rampscenario 
Onder invloed van het marktdenken is ook in de overheidssfeer een vanzelfsprekende 
koppeling ontstaan tussen zelfwaardering, beroepseer en inkomen. Zo vreest 
topambtenaar Erik van Zelm (PM 11/5, 2006) dat de ruimte om topambtenaren extra 
te belonen in Nederland te klein is geworden: ‘Dit drukt uit hoeveel, of beter gezegd 
hoe weinig, waarde wij hechten aan de publieke sector.’ Ministers hebben volgens 
hem geen salarisverhoging nodig, want politici genieten aanzien en hebben dus vaak 
mooie vooruitzichten elders. Ambtenaren hebben dat allemaal niet, en een beperkte 
salarisruimte is volgens Van Zelm dan ook een ‘rampscenario’. In zijn column in de 
Volkskrant pleitte Marcel van Dam al meer dan tien jaar geleden voor een 
aanzienlijke salarisverhoging voor hoge ambtenaren en politici: ‘Het is natuurlijk wel 
eervol om minister te zijn, maar als het je een half miljoen per jaar kost ga je je toch 
afvragen of die eer het wel waard is,’ schreef Van Dam. ‘Zeker als je gewend bent een 
staat te voeren die bij topinkomens niet ongebruikelijk is.’ 
     De politieke wending van 2006 en het aantreden van Balkenende IV markeren de 
tempering van dit marktenthousiasme. De Directie Marktwerking van het ministerie 
van Economische Zaken werd stilletjes opgeheven. Het is uit met verdere 
privatiseringen van publieke diensten, en de regering is vast van plan overtollige 
‘leemlagen’ in de overheid en de semioverheid weg te zuigen en beklemde 
professionals meer lucht te geven. Hoewel ook Balkenende IV fors wil besparen op 
het overheidsapparaat (630 miljoen euro ofwel 13.000 functies), zet het kabinet in op 
een ‘dienende’ overheid, die het vertrouwen van burgers en professionals herwint, en 
via een slagvaardige organisatie met minder mensen meer kwaliteit kan leveren. 
     Dit zijn misschien rituele voornemens, want geen enkel kabinet heeft het 
ambtenarenbestand tot nu toe substantieel kunnen verminderen. Toch is er sprake van 
een welkome herwaardering van de publieke sector, de kwaliteit van de 
overheidsdienst en daarmee ook van de ambtenaar als publieke dienstverlener en 
‘functionaris van het algemeen belang’. De deconfiture van de ambtenaar als 
ondernemer betekent echter niet dat de ‘klassieke civil servant’ van Fortuyn weer 
helemaal terug is. Zij laat eerder zien dat de polemische tegenstelling tussen 
ambtenaar en ondernemer en de achterliggende tegenstelling tussen staatsdenken en 
marktdenken (of nog breder: tussen socialisme en liberalisme) definitief is 
achterhaald. In sommige sectoren is marktwerking wel degelijk succesvol gebleken, 
zoals in de telecom, het notariaat en de advocatuur, het openbaar vervoer en zelfs in 
onderdelen van de gezondheidszorg. Ook de kloof tussen managers en professionals 
moet niet worden overdreven, alsof de laatsten het echte werk zouden doen terwijl de 
eersten alleen maar lucht verplaatsen. Tussen de keurige ambtenaar eerste klasse 
Dorknoper en de ruwe zakenman Bul Super uit het werk van Marten Toonder vindt 
men tal van mengtypen. Het heeft dan ook weinig zin om terug te keren naar de 
klassieke visie op de openbare dienst en het ambtelijke ethos, die werd getekend door 
het contrast met het materialistische winststreven en de prikkel van het geld. 
     Het sterkst werd dit klassieke ethos geformuleerd door cultuursocialisten als 
Richard Tawney, Hendrik de Man en Willem Banning en functionalistische 
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sociologen als Durkheim en Parsons, die de hogere kennisberoepen of de moderne 
professies zagen als een wenkend alternatief voor het kapitalisme. De geleidelijke 
professionalisering van het bedrijfsleven zou in hun ogen het egoïstische 
concurrentie- en winstmotief op den duur vervangen door het altruïstische 
gemeenschaps- en dienstmotief. 
     Ook in het huidige debat over de beroepseer vindt men deze invalshoek terug. In 
Mondige burgers, getemde professionals (2003) bestrijdt Evelien Tonkens dat 
professionals vooral worden gedreven door instrumentele (geld)prikkels, waardoor 
niet-instrumentele motivaties zoals beroepseer worden gemarginaliseerd. Het 
professionalisme is eerder een ‘seculiere roeping’ waarin deugden als dienstbaarheid 
en belangeloze nieuwsgierigheid centraal staan, en concurrentie en distinctiezucht niet 
thuishoren. In tegenstelling tot de bureaucraat of de ondernemer, die werk zien als een 
middel om op te klimmen of geld te verdienen, wil de ware professional niet omhoog, 
maar alleen beter worden in zijn of haar werk. Deskundigheid staat uiteindelijk in het 
teken van hogere doelen als gezondheid, welzijn of waarheid. Vergelijkbare 
pleidooien zijn te vinden in een veelgelezen aflevering van Christen Democratische 
Verkenningen over ‘Beroepszeer’ uit 2005. 
 
Eerzucht 
Het is echter onvruchtbaar te blijven steken in tegenstellingen als die tussen altruïsme 
en egoïsme of tussen morele en materiële prikkels. De communitaristische 
deugdethiek bemoeilijkt een meer nuchtere analyse van de gemengde motieven van 
professionals, waarin doorgaans ook eigenbelang en distinctiezucht een rol spelen. 
Dienstverlening en dienstbaarheid zijn verschillende dingen. Een realistischer 
uitgangspunt voor een ‘motievenleer’ van de openbare dienst kan worden gevonden in 
de klassieke ‘aristocratische’ eerethiek. Ook in deze traditie wordt de beroepseer 
onderscheiden van de platte geldzucht, maar zonder dat ambitie en plicht (of eerzucht 
en dienstbaarheid) uit elkaar worden getrokken, en zonder een ‘christelijke’ 
ontkenning van de eigenliefde, de ijdelheid en de prikkel van de wedijver. 
     Het eergevoel onttrekt zich aan de simpele tegenstelling tussen zelfzucht en 
hebzucht, omdat het eigenbelang inzet om waarden en goederen van publiek belang 
voort te brengen. De ‘lage’ eer dient een hoger doel. Ongelijkheid in reputatie of 
prestige is voor velen een prikkel om boven zichzelf uit te stijgen en nobele en 
riskante handelingen te verrichten in het algemeen belang. Ook in de openbare dienst 
gaat het niet in de eerste plaats om geld verdienen maar om een vorm van 
betrokkenheid bij de publieke zaak die wel degelijk ook het persoonlijke eergevoel 
bevredigt. 
     De eerethiek leidt zodoende tot een meer realistische ‘lof van de ambtenaar’ die 
het beeld van de ‘klassieke civil servant’ achter zich laat, zonder te vervallen in het 
spiegelbeeld van de bejubelde ondernemer. Concurrentie is een breder begrip dan 
marktwerking, en marktdenken is niet hetzelfde als de wil om met anderen te- 
wedijveren. Binnen de meer collectivistische structuur van de overheid is eerder 
sprake van zoiets als ‘socialistische’ concurrentie: gestreden wordt niet zozeer om het 
inkomen als wel om het prestige. Zij lijkt daarin op de logica van de academische of 
sportieve competitie, waar de reputatieprikkels sterker (moeten) zijn dan de 
financiële. 
 
Balkenendenorm 
Om de prikkel van de eer zuiver te laten werken, moet men zich in publieke sectoren 
als de zorg en het onderwijs verzetten tegen ingrijpende vormen van privatisering, 



http://www.pm.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=930&Itemid=1 

vermarkting en commercialisering. Financiële concurrentie doet gemakkelijk afbreuk 
aan de gezonde professionele wedijver, net zoals de concurrentie om 
onderzoekssubsidies in de universitaire wereld de zuiver intellectuele concurrentie 
gemakkelijk aantast. Dat betekent niet dat het ambtenarenstatuut heilig is: de 
professionele wedijver vaart niet wel bij overdreven vormen van ontslagbescherming. 
Binnen de overheid en semioverheid moet bovendien de Balkenendenorm gelden, die 
de salarissen aan een beschaafd maximum bindt. Daarbeneden is ruimte om het 
herstel van de beroepseer mede vorm te geven door betere beloningen (denk aan de 
politie). Maar boven die drempel verliest het geld zijn waarde. 
 
CV 
Dick Pels (Amsterdam, 26 februari 1948) studeerde vertaalkunde en sociologie aan 
de Universiteit van Amsterdam en werkte als universitair (hoofd)docent 
maatschappijtheorie en sociale filosofie aan de universiteiten van Amsterdam en 
Groningen. Hij promoveerde in 1986 op een proefschrift over de politieke 
geschiedenis van de begrippen ‘macht’ en ‘eigendom’. Hij was gastonderzoeker en 
visiting professor aan verschillende buitenlandse universiteiten, waaronder Harvard 
University en de University of Cape Town. 
     Na een bijzonder hoogleraarschap in de sociale kennistheorie aan de Universiteit 
van Groningen werd hij in 1998 gewoon hoogleraar sociologie en culturele studies 
aan Brunel University in Londen. In 2002 keerde hij terug naar Nederland en verliet 
hij de universiteit om te beginnen als freelance publicist. 
     Pels is voorzitter van de denktank Waterland (www.waterlandstichting.nl) en 
publiceerde diverse boeken, waaronder De geest van Pim. Het gedachtegoed van een 
politieke dandy (Anthos, 2003) en De economie van de eer. Een nieuwe visie op 
verdienste en beloning (Ambo, 2007). 
 
PM 3 - 22 februari 2008 - [Dick Pels] 
 


