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Pauline Meurs

Sociaal vertrouwen: een kwestie van durf

Inleiding
Het is een grote eer en een genoegen de eerste Verwey-Jonker/SER Lezing te mogen uitspreken. 

Met deze uitnodiging kreeg ik de uitdagende opdracht mij te verdiepen in het weerbarstige 

thema sociaal vertrouwen. Tegelijkertijd bood de uitnodiging mij de gelegenheid om weer eens 

terug te gaan naar de geschriften en denkbeelden van Hilda Verwey-Jonker zelf. 

Hilda Verwey-Jonker heeft vele stokpaardjes gehad maar zij is vooral bekend vanwege haar strijd 

voor de emancipatie van vrouwen en de positie van ouderen. De vut is een ramp, zei ze in één van 

haar interviews. Maar Verwey-Jonker voegde er dan meteen aan toe: we moeten ons wel goed 

realiseren dat het arbeidsverleden van de één niet te vergelijken is met dat van een ander. 

Een andere quote die mij uit het hart gegrepen is, luidt: “Het is verschrikkelijk fout al te spreken 

van een oudere als iemand 55 is”. U kunt nu wel raden naar míjn leeftijd!

Hilda Verwey-Jonker was vóór een sterke overheid, maar hechtte ook veel waarde aan de zelf-

standigheid en (economische) onafhankelijkheid van individuen. Die zelfstandigheid is van groot 

belang voor het goede leven, maar ook een voorwaarde om bij te dragen aan het grotere geheel. 

Ook bij sociaal vertrouwen gaat het om een subtiel samenspel van individuen en instituties zoals 

de staat.

Deze selectieve opmerkingen over het werk van Hilda Verwey-Jonker mag u zien als een eer-

betoon aan een baanbrekende sociologe. Ook heb ik een eerste verbinding gelegd tussen haar 

werk en het thema van deze bijdrage: sociaal vertrouwen.

Maar wat is sociaal vertrouwen eigenlijk? En waarom is het een issue? 

Juist de vanzelfsprekendheid is een essentieel kenmerk van vertrouwen. Wordt er over vertrou-

wen gesproken, dan is er iets aan de hand. 

Is er iets aan de hand met vertrouwen?
De laatste jaren is – vergeleken met het optimisme van rond de eeuwwisseling – sprake van een 

ingrijpende verandering in de stemming en waardering van de Nederlandse samenleving. Het 

ongenoegen groeide,  Nederland veranderde van een ‘high trust’-samenleving in een ‘low trust’-

samenleving en het algemeen belang maakte steeds meer plaats voor het eigenbelang. Het 

cynisme nam toe, net als de kritiek op overheid en politiek. In 1999 zei 7 procent van de respon-

denten ontevreden te zijn met de Nederlandse samenleving, in 2004 is dat gestegen naar 50 pro-

cent. In 2006 is er sprake van een licht herstel (SCP 2007). De eerste cijfers van het continu onder-

zoek naar burgerperspectieven laten zien dat het herstel van korte duur is geweest. In het eerste 

kwartaal van 2008 is een ruime meerderheid (64%) van mening dat het met Nederland duidelijk 

of iets meer de verkeerde kant opgaat. (SCP 2008, Onderzoek 21minuten.nl). Het begin van de 

21ste eeuw luidt ook een periode in van scherpe kritiek op de multiculturele samenleving en een 

afwijzing van een als te slap en verhullend ervaren integratiebeleid (WRR 2007).

Dit is de ene kant van de medaille: een gevoel van ontevredenheid en gebrek aan vertrouwen – 

dat zich onder laagopgeleiden overigens sterker manifesteert dan onder hoogopgeleiden. De 

andere kant is dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders (88 procent) zegt gelukkig te 
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zijn (SCP 2008). Ook ten opzichte van andere Europese landen valt Nederland op door de combi-

natie van persoonlijke tevredenheid en maatschappelijk pessimisme (met mij gaat het goed, met 

de samenleving gaat het slecht).

In zijn analyses van de Nederlandse samenleving constateert de historicus James Kennedy (2005, 

2008) dat er momenteel sprake is van een ‘vertrouwenscrisis’ waarin hoge percentages burgers 

publieke instellingen laag waarderen. Dat feit werd een paar weken geleden nog eens bevestigd 

door de resultaten van het Nationaal Kiezersonderzoek 2006 van het CBS. Daaruit bleek dat 93 

procent van de kiezers de stelling onderschreef dat politici ‘tegen beter weten in’ meer beloven 

dan ze kunnen waarmaken. Maar, zegt Kennedy, dat is geen specifiek Nederlands probleem. 

Misschien komt het wantrouwen des te harder aan in een samenleving waar het vertrouwen 

altijd zo groot is geweest. Anders gezegd: Nederlanders zijn er nog niet aan gewend dat conflict 

en een zekere mate van wantrouwen permanent onderdeel uitmaken van de samenleving en 

van het politieke systeem. 

Kennedy gaat in zijn analyse van het Nederlandse onbehagen van vandaag terug naar de verzui-

ling die gekoppeld was aan een sterk representatieve opvatting van democratie. Zolang burgers 

zich verbonden voelden met eigen verenigingen en sociale netwerken in de zuilen, kon dit 

systeem goed functioneren (Kennedy 2008, De Rooy 2002). Het evenwicht tussen representa-

tieve democratie aan de ene kant en een sterk maatschappelijk middenveld aan de andere kant, 

begint evenwel reeds in de jaren zestig scheuren te vertonen. Het voert te ver in het kader van 

deze lezing hier uitgebreid bij stil te staan. Punt is wel dat door processen van individualisering, 

toegenomen welvaart en opleiding het gezag van de politieke elite meer ter discussie komt te 

staan.

De traditionele middenveldorganisaties verliezen aan invloed en interne binding. Ik noem deze 

punten omdat vaak in het publieke debat de neiging bestaat om 9/11, de komst van Fortuyn en de 

moord op Theo van Gogh voor Nederland als keerpunten te zien. Er is echter al veel eerder sprake 

is van veranderende verhoudingen. In deze bijdrage wil ik laten zien dat vertrouwen gebaat is bij 

het leren omgaan met deze veranderende verhoudingen (WRR 2005, 2007, Evenblij 2007) door 

toenemende diversiteit en met de daaruit voortvloeiende onzekerheden (Frissen 2007). 

Veranderende verhoudingen en de gevolgen voor vertrouwen is een van de kernthema’s van het 

werk van Fukuyama (1999). Hij stelt dat veel burgers in westerse samenlevingen onderling strij-

dige doelen nastreven. Enerzijds willen mensen terug naar de gemeenschapszin van vroeger met 

de maatschappelijke deugden die daarbij horen. Anderzijds willen ze vrijheden die ze de in jaren 

zestig en zeventig verwierven nauwelijks prijsgeven. Boutellier spreekt in dit verband over een 

veiligheidsutopie (Boutellier 2002) en mutatis mutandis zouden we ook kunnen spreken over 

een vertrouwensutopie. Aan de ene kant het verlangen naar geborgenheid, verbondenheid en 

gemeenschapszin en aan de andere kant het koesteren en zelfs uitbouwen van de verkregen vrij-

heden (Achterhuis 2008). Het zijn vooral de anderen die zich moeten aanpassen en voorspelbaar 

gedrag moeten laten zien!

Deze zeer vluchtige tour d’horizon levert alvast een paar lessen op. Het gevoel dat het ‘de ver-

keerde kant opgaat’ wordt vooral afgezet tegenover de tevredenheid van rond de eeuwwisseling. 

De geborgenheid van de zuilen en de functie die zij vervulden in het weefsel van de samenleving, 

worden sinds de jaren tachtig ondermijnd door processen van individualisering en assertiviteit 

van burgers. 
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Ook de bestuursstijl verandert van karakter en het gezag van de gevestigde orde is niet meer van-

zelfsprekend. Deze veranderingen worden op scherp gezet door processen van migratie en 

globalisering.

Paradoxaal genoeg is het juist die verworven vrijheid en assertiviteit die maakt dat de eisen die 

gesteld worden aan de samenleving en haar instituties groot zijn. De zorgen om de samenleving 

zijn dus ook te interpreteren als angst dat verworven vrijheden worden aangetast. De pessimisti-

sche toonzetting heeft wellicht niet zozeer te maken met meer of minder vertrouwen als wel 

met het gevoel bij mensen dat ze veel te verliezen hebben en dat er veel op het spel staat. 

Verwacht u van mij nu geen pessimistisch verhaal. Juist het voortdurend spreken over crisis en 

het werken met generalistische uitspraken versterkt een gevoel van onzekerheid dat niet geba-

seerd is op feiten. Hiermee wil ik niet beweren dat er niets aan de hand is, wel dat in het publieke 

debat en in de politieke retoriek het fijnzinnige en meervoudige karakter van processen van ver-

trouwensvorming wordt miskend. Het gevolg daarvan is dat in het zoeken naar oplossingen de 

plank vaak wordt mis geslagen, met als gevolg dat het vertrouwen verder afneemt.

Vertrouwen: een lastig begrip
Tot nu toe ben ik vrij losjes omgegaan met het begrip vertrouwen. Het is hoog tijd voor een 

nadere precisering. Zonder pretentie van volledigheid, wil ik enige ordening aanbrengen en een 

paar kwesties aansnijden die van wezenlijk belang zijn om te begrijpen wat vertrouwen is en 

vooral hoe vertrouwen werkt. 

De eerste kwestie: wat is de keerzijde van vertrouwen?

Uit mijn betoog tot nu toe zal inmiddels duidelijk zijn dat ik de stelling in de uitnodiging voor 

deze middag onderschrijf: het gaat bij vertrouwen om een fijnzinnig samenspel. Minder gelukkig 

ben ik met het tegenover elkaar plaatsen van polarisatie en vertrouwen. Tegenover vertrouwen 

staat naar mijn idee niet polarisatie maar gebrek aan vertrouwen of geen vertrouwen of zelfs 

wantrouwen.

Bij gebrek aan vertrouwen is er sprake van een afweging. In veel ruilrelaties tussen mensen en bij 

de beoordeling van een organisatie of bedrijf speelt dit mechanisme voortdurend een belang-

rijke rol. Veel discussies over prestatiemetingen gaan uit van dit idee van vertrouwen: het bewijs 

moet als het ware telkens opnieuw geleverd worden. Vertrouwen is afhankelijk van gebleken 

prestatie.

Als er geen vertrouwen is (“ik heb hier geen vertrouwen in”), gaat het niet zozeer om een geble-

ken prestatie maar om een beoordeling van de competentie van de ander en de verwachte haal-

baarheid van een bepaalde actie. Dat kan aan de orde zijn als we bij een onbekende garage onze 

auto willen laten repareren, maar ook bijvoorbeeld als mensen zeggen geen vertrouwen te heb-

ben in de politie of in de overheid. Veelal gaat het dan om de competenties en mogelijkheden van 

die instanties om daarmee iets voor elkaar te krijgen.

Bij wantrouwen gaat het niet zozeer om de prestatie of competentie van de ander, maar om zijn 

of haar intentie (Nooteboom 2002). Is de ander wel te vertrouwen? Heeft hij kwade bedoelingen? 

Is hij of zij mijn vertrouwen waard? Als bijvoorbeeld buurtbewoners hangjongeren op straat niet 

meer durven aanspreken, dan twijfelen zij aan de intenties van de hangjongeren. Zij verwachten 
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dat de jongeren negatief zullen reageren en om dat te voorkomen, houden zij zich afzijdig. Het 

wantrouwen blijft en wordt vaak ook stilzwijgend gevoed.

Het is van groot belang te preciseren welke dimensie van ontbrekend vertrouwen in het geding is 

als het gaat om een vertrouwenscrisis of dalend vertrouwen. In het geval van eventuele twijfels 

over de competenties van de ander, hebben we te maken met de cognitieve en instrumentele 

kant van vertrouwen. Twijfels bij de intenties van een ander hebben betrekking op de normatieve 

en affectieve kant van vertrouwen. Als we gebrek aan competentie verwarren met een verkeerde 

intentie – een verwarring die migranten niet zelden ten deel valt – is de kans groot dat ook de 

verkeerde methoden worden gebruikt om vertrouwen te wekken.

De tweede kwestie: vertrouwen in en vertrouwen op

In onze taal wordt vertrouwen in zeer veel verschillende combinaties gebruikt. Ik noemde er al 

een paar: erop vertrouwen dat, niet te vertrouwen, te goed van vertrouwen, beschaamd vertrou-

wen, je vertrouwen waard …..

Schuyt en Verhoeven (2003) maken een verschil dat naar mijn idee essentieel is. Zij spreken over 

vertrouwen in en vertrouwen op. In het Engels zijn er twee aparte woorden voor: trust voor ‘ver-

trouwen in’ en confidence voor ‘vertrouwen op’.

‘Vertrouwen in’ speelt zich af tussen personen. Individuen zijn zowel subject als object van ver-

trouwen. Vertrouwen in je partner, in je collega-bestuurslid, in de dokter of de autodealer enzo-

voort. Dat vertrouwen kan, zoals we hiervoor zagen, te maken hebben met competenties of met 

intenties en kan dus in die zin meer of minder instrumenteel of affectief van aard zijn. De scheids-

lijn tussen affectief en instrumenteel is niet gemakkelijk te trekken; de kunst is om steeds te zoe-

ken naar een subtiel evenwicht tussen beide. 

Een voorbeeld: als voorzitter van de raad van toezicht van een zorginstelling vertrouw ik de leden 

van de raad van bestuur. Dat doe ik op basis van mijn beoordeling van hun competenties, 

geboekte resultaten en hoe anderen in de organisatie de raad van bestuur waarderen. Deze ver-

trouwensrelatie heeft ook een affectieve grondslag. Ik vind de bestuurders aardig. Op het 

moment dat ik te veel op die affectieve kant van de relatie leun en erop vertrouw – omdat zij het 

zijn – dat het goed gaat, loop ik het gevaar dat ik eventuele falende competenties over het hoofd 

zie. Andersom kan een eenzijdige nadruk op de instrumentele aard van de relatie ertoe leiden dat 

zij steeds bewijs moeten leveren en de vrije ruimte om te handelen voortdurend wordt 

geclausuleerd.

‘Vertrouwen op’ reserveren Schuyt en Verhoeven (2003) voor vormen van institutioneel vertrou-

wen. We vertrouwen bijvoorbeeld niet in maar op de overheid en niet in maar op een sociaal- 

culturele norm. Op het moment dat burgers vertrouwen op organisaties voor hun onderling ver-

keer, hebben zij institutioneel vertrouwen. Hiervan zijn talloze voorbeelden te noemen. Burgers 

kunnen in laatste instantie terugvallen op het rechtssysteem dat een wettelijke grondslag kent. 

Zoals in de Marathonbuurt in Amsterdam, waar bewoners aangeven dat de overlast en intimida-

tiepraktijken in hun wijk zouden verminderen als de politie zich meer laat zien en vooral ’s avonds 

vaker patrouilleert (Van Wonderen en Boutellier 2007). 

Institutioneel vertrouwen is niet alleen gericht op formele instituties, maar ook op sociaal-cultu-

rele normen die het gedrag van personen aan bepaalde regels bindt. Er ontstaat onderling ver-

trouwen op basis van gedeelde normen, waarden en gewoontes die mensen zich in de loop der 
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tijd eigen maken en die het onderlinge verkeer voorspellen. Voor nieuwkomers die veel van deze 

gewoontes en impliciete codes niet kennen, kan het moeilijk zijn zich een weg te banen in de 

veelheid van afspraken en gewoontes die Nederland kent. Dit klemt des te meer als het kennen 

van deze impliciete codes een voorwaarde voor integratie vormt.

Vertrouwen tussen individuen aan de ene kant (het vertrouwen in) en institutioneel vertrouwen 

aan de andere kant (het vertrouwen op) vormen samen de basisingrediënten voor sociaal ver-

trouwen. Als we het over sociaal vertrouwen hebben, is het van belang ook aandacht te besteden 

aan de werking van groepsgrenzen en de processen van in- en uitsluiting die daarvan het gevolg 

zijn. Putnam (2000) heeft een onderscheid gemaakt tussen bonding (sociale bindingen aangaan 

binnen de eigen groep) en bridging ( sociale bruggen slaan naar andere groepen). Ager en Straus 

(2004) voegen hier processen van linking aan toe, waarmee zij doelen op de sociale verbindingen 

van groepen met instituties zoals de overheid. 

Hier is goed te zien dat het bij sociaal vertrouwen gaat om een subtiel en fijnmazig spel. Gebor-

genheid binnen de groep, je thuis en geaccepteerd weten, ofwel bonding, is een belangrijke 

voorwaarde voor onderling vertrouwen in termen van competenties, maar vooral ook in termen 

van intenties. 

Onderling vertrouwen binnen de groep heeft ook een schaduwkant. Het kan beklemmend wor-

den, vooral als er geen exit-opties zijn. De groep wordt dan een vesting die afschermt van de bui-

tenwereld en ook het verschil tussen in- en outgroupleden voortdurend bevestigt. Als er sprake is 

van bedreiging, bijvoorbeeld van de gevestigde orde binnen de groep, kan de loyaliteit aan de 

eigen groep sterker worden. 

Terwijl ik dit vertel, zult u misschien denken aan gesloten Turkse familieverbanden of aan ortho-

dox religieuze groepen. Dit mechanisme zien we echter ook op het niveau van de samenleving 

als geheel. Zo luidt een veel gehoord antwoord op processen van Europeanisering en migratie als 

volgt (WRR 2007): duidelijke grenzen, sterker bepalen wie er wel en niet bijhoren, loyaliteit aan 

Nederland en aan de Nederlandse identiteit. Vermeende angst voor verlies van het vertrouwde 

en het bekende, kan leiden tot sterkere scheidslijnen tussen gevestigden en buitenstaanders. 

Het mechanisme van in- en uitsluiting kan leiden tot gevoelens van krenking bij anderen. Uit 

onderzoek (Evenblij 2007, Van Wonderen et al. 2007) blijkt dat het gevoel minder kansen te krij-

gen dan anderen, minder voor vol te worden aangezien, het ervaren van achterstelling en discri-

minatie een risico vormen voor sociaal vertrouwen tussen groepen onderling. Het belang van 

verbindingen tussen groepen (bridging volgens Putnam) is niet alleen gelegen in het versterken 

van sociale netwerken en van grensoverschrijdend vertrouwen. Ook het vergroten van het ver-

trouwen dat eenieder gelijke toegang heeft tot voorzieningen en dat eenieder gelijk wordt 

behandeld, is essentieel. Sociaal vertrouwen en sociale rechtvaardigheid gaan hand in hand.

Vertrouwen en onzekerheid

Een laatste kwestie waarop ik mij wil richten, is de relatie tussen vertrouwen en onzekerheid. Of 

beter: tussen vertrouwen en voorspelbaarheid.

Veel auteurs – waaronder Luhmann (1979) en Sztompka (1999) – hebben vertrouwen verbonden 

met risico en onzekerheid. In de kern is de redenering: de veronderstelling dat acties van anderen 

jou geen schade zullen toebrengen én de onzekerheid die met deze veronderstelling gepaard 

gaat, vormen het begin van vertrouwen. Anders gezegd: bij vertrouwen nemen we altijd een 

risico, het kan immers anders uitpakken.
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Het verband tussen vertrouwen en onzekerheid wordt vaak uitgelegd als een optel- en aftrek-

som. Als het zeer waarschijnlijk is dat de uitkomst goed zal zijn, is het gepercipieerde risico laag 

en kan dientengevolge het vertrouwen hoog zijn. Dit zou betekenen dat het vertrouwen het 

grootst is als het risico het laagst is. Dus, als we het onderling vertrouwen in elkaar en in de 

samenleving als geheel willen vergroten, moeten we juist de voorspelbaarheid van de ander en 

van de instituties vergroten.

Van dit mechanisme zijn ettelijke voorbeelden te noemen: prestatie-indicatoren, protocollen, 

steeds uitgebreidere contracten, monitors, steeds strengere toelatingseisen voor migranten. Als 

die migranten nou maar precies zo worden als wij… 

U begrijpt het al: deze manier om risico te reduceren bevalt mij niet. Zij is zelfs gevaarlijk. Gevaar-

lijk omdat hierdoor de illusie wordt gewekt dat risico’s volledig in kaart zijn te brengen (‘meten is 

weten’). De meetcultuur leidt er bovendien toe dat we steeds meer met artefacten van de reali-

teit van doen hebben, in plaats van met de realiteit zelf. Juist met het verfijnen van al die meetin-

strumenten wordt het idee in stand gehouden dat bijvoorbeeld de relatie tussen arts en patiënt 

precies gemeten kan worden. Dit alles leidt tot een nieuwe schijnwerkelijkheid – die van de 

metingen –  die tussen de arts en de patiënt in komt te staan, maar die wel de basis vormt voor 

de onderhandelingen tussen aanbieders en verzekeraars (De Bont 2008). Het zijn overigens ook 

deze gegevens die de media gebruiken om lijstjes te maken van de beste ziekenhuizen. Gelukkig 

zijn burgers zo verstandig dat zij zich weinig van deze lijstjes aantrekken, maar de druk en de illu-

sie van zekerheid worden wel opgevoerd.

In het steeds verder opvoeren van de voorspelbaarheidseis schuilt nog een ander gevaar dan het 

in stand houden van een schijnwerkelijkheid. Dat is het gevaar van ‘Rupsje Nooitgenoeg’. Deftig 

gezegd hebben we hier te maken met de informatieparadox (Putters 2006): hoe meer we weten, 

hoe minder we weten, waardoor de informatiebehoefte verder toeneemt. Voor vertrouwensvor-

ming is dit funest: het vertrouwen in de ander wordt steeds opgeschort of voorwaardelijk 

gemaakt. Meer informatie leidt niet zonder meer tot meer zekerheden en daardoor tot meer ver-

trouwen; veeleer leidt het tot het uitstellen of sterk conditioneren van vertrouwen.

Maar wellicht is het grootste risico van deze benadering van vertrouwen de ongewenste inper-

king of zelfs de uitschakeling van de vrijheid van de ander. Het gaat immers om de maximale 

voorspelbaarheid van de ander en dat kan alleen bereikt worden als er allerlei regels vooraf wor-

den gesteld. In mijn optiek is vertrouwen vooral leren omgaan met de vrijheid van anderen 

(Verhezen 2000). Omgaan met die vrijheid dient naar mijn oordeel zowel aan de orde te zijn in de 

vertrouwensrelaties tussen personen als bij institutioneel vertrouwen. Ziehier de uitleg voor de 

titel van mijn lezing: ‘sociaal vertrouwen: een kwestie van durf’. 

Vertrouwen afhankelijk maken van voorspelbaarheid, daar is geen kunst aan. Vertrouwen gaat 

juist gepaard met onzekerheid, met een kwetsbare opstelling en met de bereidheid om soms in 

‘het diepe te springen’ met nadruk op soms. Ik houd geen pleidooi voor blind vertrouwen, maar 

wel voor het afzien van de simpele optelsombenadering: hoe meer voorspelbaarheid, hoe meer 

vertrouwen. 

Essentieel is een situationele benadering. Onder welke omstandigheden is voorspelbaarheid 

gewenst voor het functioneren van de samenleving en onder welke omstandigheden leidt die eis 

van voorspelbaarheid juist tot conformisme, gebrek aan vernieuwing en onvermogen (en onwil) 

om grenzen te verleggen?
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Bij dit alles zou de tegenwerping kunnen zijn: hoe zit het dan met de overheid, of – in het bedrijfs-

leven – bij een grote deal waarmee veel geld en prestige is gemoeid? Is betrouwbaarheid en dus 

voorspelbaarheid dan niet een groot goed, of beter gezegd, een onmisbare voorwaarde voor 

vertrouwen? 

Ik zal de laatste zijn om de waarde van een betrouwbare overheid te bagatelliseren. Mijn bezwaar 

is dat deze betrouwbaarheid nu te veel afhankelijk wordt gesteld van de output  en te weinig van 

de throughput – het proces. Daar komt bij dat nadruk op output een nivellerende werking heeft. 

Elders heb ik dit mechanisme ‘de dictatuur van de middelmaat’ genoemd. Instanties worden 

langs dezelfde meetlat gelegd; eenvormigheid is het gevolg. Mijns inziens moet de gewenste 

betrouwbaarheid vooral gevonden worden aan de proceskant. 

Het is belangrijker inzicht te hebben in en in te stemmen met de regels van het spel dan vooraf te 

willen weten wat de speluitkomst zal zijn. We zien uit onderzoek naar het functioneren van over-

heidsdiensten en semipublieke voorzieningen dat de grieven vooral gericht zijn op de bejege-

ning, op de als onrechtvaardig of krenkend ervaren behandeling (Jaarverslag van De Ombuds-

man 2007). 

Tot zover mijn kleine verkenning van het begrip vertrouwen. Die levert een paar belangrijke les-

sen op. Het tegenover elkaar stellen van vertrouwen en polarisatie miskent de verschillende 

dimensies van vertrouwen. Bij vertrouwen gaat het om de competenties van de ander, zijn of 

haar intenties en om de haalbaarheid van een bepaalde actie, de prestatie. Het is belangrijk deze 

drie dimensies van vertrouwen in het vizier te houden als we willen begrijpen hoe vertrouwen 

werkt en hoe het ontstaat. 

Vertrouwensvorming speelt zich af op verschillende niveaus: vertrouwen tussen individuen, bin-

nen groepen en vertrouwen op instituties (institutioneel vertrouwen). Hoe deze niveaus zich tot 

elkaar verhouden, is niet zonder meer te zeggen. Soms is institutioneel vertrouwen een voor-

waarde voor onderling vertrouwen en soms is het precies andersom. Vertrouwen binnen groe-

pen kan leiden tot geborgenheid, veiligheid en voorspelbaarheid, maar kan ook processen van 

uitsluiting versterken. In het laatste geval kan dat het sociaal vertrouwen op het niveau van de 

samenleving ondermijnen. 

Ten slotte heb ik laten zien dat vertrouwen nauw verbonden is met voorspelbaarheid en zeker-

heid. Daarin schuilt een groot gevaar en dat is dat we de voorspelbaarheid van de ander of van 

organisaties steeds meer gaan beschouwen als een voorwaarde voor vertrouwen. Daarmee 

wordt onderling vertrouwen steeds opgeschort en institutioneel vertrouwen geclausuleerd. 

Naar mijn oordeel is werken aan vertrouwen alleen mogelijk als we bereid zijn onvoorspelbaar-

heden toe te laten, de ander ‘het voordeel van de twijfel’ te gunnen en als we verschillen van 

inzicht of conflicten niet uit de weg gaan. 

Met deze bouwstenen in de hand, wil ik hierna aan de hand van drie domeinen laten zien hoe 

vertrouwensvorming werkt en zowel geschaad als bevorderd wordt: het domein van maatschap-

pelijke organisaties zoals zorg en onderwijs, het domein van integratie en het domein van de 

politiek. De nadruk van mijn betoog zal liggen op de eerste twee domeinen.
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Maatschappelijke organisaties
De vertrouwensvraag staat in deze sectoren hoog op de agenda. Vrijwel dagelijks worden we 

getrakteerd op koppen in de krant over falende scholen, thuiszorginstellingen die niet thuis 

geven en instellingen die mensen in de kou laten staan. Deze kritieken gaan vrijwel altijd gepaard 

met negatieve oordelen over de managers en bestuurders: zij verdienen te veel en doen te wei-

nig en er is een overmaat aan bureaucratie. Veelgenoemde oplossingen voor deze problemen 

zijn: meer transparantie en tegelijkertijd meer ruimte voor de professionals. Bij nadere analyse  

zijn deze twee oplossingsstrategieën (WRR 2004, Meurs et al. 2005) goed te begrijpen vanuit de 

hiervoor genoemde dimensies van vertrouwen. Ze gaan echter moeilijk samen. In het eerste 

geval wordt steeds meer bewijs gevraagd; in het tweede geval wordt bewijs juist niet nodig 

geacht. Ik chargeer enigszins, maar dat is nodig om beide posities duidelijk te maken.

Wat de transparantie-eis betreft is de redenering als volgt: deze organisaties dienen een publiek 

belang, het gaat om collectieve middelen, dus burgers en hun politieke representanten dienen te 

weten hoe de middelen worden besteed. We kunnen de dokter niet meer op zijn witte jas ver-

trouwen en bij het bestuur van de instelling kunnen we dat al helemaal niet. Daarom is de laat-

ste jaren stevig ingezet op het sturen en afrekenen op prestaties. Het resultaat laat zich raden: 

veel registraties, monitors, dikke jaarverslagen en andere rapportages die overigens slecht of niet 

worden gelezen. Treurig feit is dat onderzoek (WRR 2004, Dijstelbloem et al. 2004) uitwijst dat 

meer informatie over prestaties niet zonder meer leidt tot meer vertrouwen in het functioneren 

van die organisaties. Die relatie is veel ingewikkelder. Vertrouwen op de kwaliteit van een school 

of een ziekenhuis wordt mede bepaald door persoonlijke ervaringen, maar ook door incidenten 

die breed in de media worden uitgemeten.

Wat de professionele vrijheid betreft wordt de redenering in feite omgekeerd. Essentie van pro-

fessionaliteit is maatschappelijke erkenning van de goede intenties en de adequate competen-

ties van de individuele professionals. Daarbij is het van belang de beslissingsruimte van de pro-

fessional intact te laten: dat garandeert een kwalitatief goede dienstverlening. Een overmaat 

aan externe controle en toezicht beperkt die ruimte te veel. Anderzijds kan een overdaad aan ver-

trouwen in de professionals ertoe leiden dat er te weinig wordt vernieuwd, dat de professionele 

beroepskokers niet of nauwelijks worden doorbroken. En het is juist op dit punt dat professionals 

en professionele organisaties naar mijn oordeel hun vertrouwen moeten ‘waarmaken’ en verdie-

nen. Zij moeten het vermogen en de durf tonen om voorbij de grenzen van de eigen domeinen te 

kijken in plaats van vast te houden aan formele (en meestal ook veilige) taakverdelingen. School-

uitval is niet alleen het probleem van de docent of van de school, maar ook dat van de gemeente, 

de schoolarts, de politie en de buurtregisseur (Winsemius 2008).

Het is gevaarlijk om te generaliseren. In een ziekenhuis spelen andere kwesties dan op een school. 

Toch zou ik twee routes willen noemen die naar mijn idee kansrijk zijn en bijdragen aan een goed 

functioneren van deze maatschappelijke organisaties en waardoor ze ook het vertrouwen zullen 

verdienen van hun cliënten en van beleidsmakers en politiek.

De eerste route betreft de transparantie-eisen. Er zou, meer dan nu gebeurt, geëxperimenteerd 

moeten worden met simpele indicatoren. Dat wil zeggen: afzien van de idee dat zo veel mogelijk 

recht moet worden gedaan aan de complexiteit van de dienstverlening en dat een goede presta-

tie-indicator die complexiteit moet representeren. Nee, juist simpele indicatoren. Dat betekent 

wel dat er, beter dan nu gebeurt, van te voren nagedacht moet worden over de vraag welke infor-
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matie noodzakelijk is om een vertrouwensrelatie op te bouwen en in stand te houden. Die infor-

matie zou vooral inzicht moeten geven in de competenties en in de gerede kans dat doelen wor-

den gerealiseerd. Tevens zou er, meer dan nu gebeurt, aandacht moeten zijn voor wat ik zou 

willen noemen proactieve transparantie. Kortweg betekent dit dat professionals en organisaties 

zelf aangeven waar ze op aangesproken willen worden. De tegenwerping zou kunnen zijn dat 

een dergelijke benadering het maken van vergelijkingen bemoeilijkt, en dat is inderdaad zo. Maar 

eerlijk gezegd, lijkt mij dat geen probleem, eerder een voordeel. Al die benchmarkgegevens en 

-rangordes leiden wellicht tot betere inkooptechnieken en scherpe prijzen, maar het is zeer de 

vraag of zij bijdragen aan het vertrouwen van burgers in deze diensten.

Een tweede route heeft te maken met een brede opvatting van professionaliteit. Dat wil zeggen: 

niet alleen goed zijn in jouw vak en op jouw professionele domein, maar juist ook zoeken naar 

grensoverschrijdende benaderingen. Het vertrouwen van burgers in een samenleving wordt 

mede bepaald door de mate waarin instituties en maatschappelijke organisaties (van de over-

heid tot semipubliek) weten bij te dragen aan de aanpak van ingewikkelde maatschappelijke vra-

gen. De integratie van nieuwkomers, het voorkomen van schooluitval, het tegengaan van maat-

schappelijke segregatie, het behandelen van jongeren met psychiatrische stoornissen en 

crimineel gedrag… het zijn allemaal voorbeelden van ongetemde problemen die niet vanuit één 

professie of één institutie opgelost kunnen worden. Institutionele en beroepsgrenzen zijn net 

zoals groepsgrenzen belangrijk en functioneel; maar vooral voor de vertrouwensvraag is het 

essentieel dat die grenzen ook doorlaatbaar zijn.

Integratie
Het is een kleine stap om van het functioneren van maatschappelijke organisaties over te stap-

pen naar het integratiebeleid. Bij het bevorderen van integratie van nieuwkomers wordt immers 

een belangrijke rol toebedeeld aan deze organisaties. Ook voor de overheid is er veel werk aan de 

winkel.

Bij de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving is sociaal vertrouwen een cru-

ciale kwestie. Hier manifesteren zich de ingewikkelde processen van in- en uitsluiting (WRR 

2003). Groepsvorming onder de nieuwkomers kan enerzijds het zelfvertrouwen versterken, maar 

anderzijds het vertrouwen over de grenzen van de groepen heen dwarsbomen. Het integratie-

vraagstuk maakt ook duidelijk hoe lastig de verhouding tussen onderling vertrouwen en institu-

tioneel vertrouwen kan zijn. In achterstandsbuurten is het zoeken naar een goed evenwicht tus-

sen interventies van de zijde van het opbouwwerk en de gemeente aan de ene kant en de eigen 

initiatieven van de bewoners aan de andere kant. In sommige situaties is het aan de overheid om 

initiatief te nemen, bijvoorbeeld als in een buurt elke vorm van betrokkenheid verdampt op een 

gloeiende plaat van wantrouwen, zoals Uitermark en Duyvendak (2007) het omschrijven. In 

andere gevallen zijn het juist de buurtbewoners die samen proberen een stap verder te komen.

Eerst een paar opmerkingen over de relatie tussen integratie en identiteit, in het bijzonder natio-

nale identiteit. In veel publieke debatten en tot voor kort ook in het overheidsbeleid is integratie 

als een identiteitsvraagstuk ‘geframed’ (WRR 2007). Het kennen van de nationale identiteit, 

ernaar handelen, de bijbehorende waarden en normen internaliseren en het expliciet kiezen 

voor Nederland zijn belangrijke hoekstenen geworden van het integratiedenken. Het opschroe-

ven van de feitelijke en morele eisen aan migranten die Nederlander willen worden, impliceert 

een poging om de voorspelbaarheid van het handelen van migranten en andere allochtone groe-
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pen te vergroten. Daarbij is de geldende norm die van de thuisploeg. Buitenstaanders moeten 

zich aanpassen en gevestigden bepalen of de aanpassing geslaagd is. Eerst worden zoals wij, dan 

pas kan er sprake zijn van een begin van vertrouwen. 

In de gesprekken die wij hebben gevoerd ten behoeve van het WRR-rapport Identificatie met 

Nederland, geven veel Nederlandse jongeren met een etnische achtergrond aan dat zij zich in 

Nederland steeds minder thuis voelen. Zij worden vooral aangesproken als allochtoon – als niet 

van hier – ook al zijn ze in Nederland geboren en getogen. Net zoals bij de nivellerende werking 

van prestatie-indicatoren en de hiervoor genoemde ‘dictatuur van de middelmaat’ wordt het 

integratiedenken in een schema van nivellerende gemiddelden geperst. Pas als migranten op 

allerlei indicatoren gemiddeld scoren en dus niet te veel afwijken is de integratie ‘geslaagd’ en is 

sociaal vertrouwen mogelijk. 

Maar de praktijk kan anders uitpakken: als het vertrouwen steeds wordt uitgesteld en afhanke-

lijk gemaakt van de mate van aanpassing, is het niet verwonderlijk dat mensen zich van de weer-

omstuit meer en meer richten op de eigen vertrouwde groep. Uiteindelijk kan dit leiden tot 

terugtrekking en verdere sociale fragmentatie, terwijl het voorkómen daarvan juist het ultieme 

doel is van integratie. Als integratie primair wordt gedefinieerd als ingepast en aangepast aan de 

samenleving conform de vigerende normen, dan is sociaal vertrouwen de uitdrukking van die 

aanpassing en van voorspelbare omgangsvormen. 

Het zal duidelijk zijn dat ik een ander perspectief bepleit. Natuurlijk zijn sommige vanzelfspre-

kendheden – zoals dezelfde taal gebruiken – nodig om contact überhaupt mogelijk te maken. 

Maar laten we het belang van eenduidigheid vooral niet overdrijven en ook investeren in het 

omgaan met onvoorspelbaarheid en diversiteit. In dit verband zou ik nog eens de oproep van 

Sadik Harchaoui (voorzitter van de raad van bestuur van Forum, Centrum voor multiculturele 

ontwikkeling) willen onderstrepen. Hij pleit voor investeren in ‘sociale diplomatie’ en in ‘diplo-

matie als levenshouding’. Bij sociale diplomatie gaat het om luisteren, tactvol zoeken naar raak-

vlakken, overeenkomsten en gemeenschappelijke belangen. Zo kunnen burgers, organisaties en 

netwerken vruchtbaar ingezet worden bij het kanaliseren van opkomende spanningen tussen 

verschillende groepen. Diplomatie is niet alleen iets voor diplomaten.

Bij sociaal vertrouwen gaat het niet alleen om ‘verbinden’ maar ook om ‘verheffen’. In het eerste 

geval staat het verbeteren van de horizontale verbanden tussen groepen en het aanhalen van 

onderlinge banden centraal. In het tweede geval gaat het om de verticale mobiliteit, het creëren 

van kansen voor achterblijvers en het doorbreken van de reproductie van achterstanden. Het valt 

mij op dat sociaal vertrouwen vooral geassocieerd wordt met ‘verbinden’, de horizontale as, ter-

wijl uit onderzoek (Engbersen et al. 2005, RMO 2005, WRR 2006 en 2007, Veldboer et al. 2007) 

blijkt dat ‘verheffen’, de verticale as, minstens zo belangrijk is voor sociaal en institutioneel 

vertrouwen.

Bij het verbeteren van de horizontale banden zijn dialoog en toenemend persoonlijk contact 

belangrijke voorwaarden, maar ze zijn zeker niet voldoende. Bekend maakt pas bemind als aan 

een aantal voorwaarden is voldaan (Pettigrew 1998). Een gemeenschappelijk doel hebben is de 

eerste voorwaarde. Mensen komen bij elkaar voor een gemeenschappelijke activiteit en hebben 

een gedeeld belang bij een goed resultaat. Veel buurtinitiatieven gaan uit van dit principe. Niet 

de verschillen in achtergrond of etniciteit zijn dan van belang (zij tegenover wij) maar de beschik-

bare competenties om het gezamenlijke doel voor elkaar te krijgen. Daarna kan de ervaring van 
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gemeenschappelijk succes bijdragen aan onderling vertrouwen en een basis bieden voor verdere 

onderlinge uitwisseling. De tweede voorwaarde is de noodzaak tot samenwerken. Het duidelijk-

ste voorbeeld is de werkplek. Die noodzaak zou overigens ook in de buurt of op school meer 

nadruk kunnen krijgen. In Rotterdam is deze voorwaarde serieus genomen in het straatproject 

Mensen maken de stad waarin bewoners van een straat samen een zogenaamde straatagenda 

maken met afspraken over activiteiten, omgangsvormen en aanspreekregels, over verantwoor-

delijkheden en ondersteunende voorzieningen (Uitermark en Duyvendak 2007). 

Bij verticale mobiliteit is niet etniciteit de kernvariabele, maar maatschappelijke positie of, beter 

gezegd, maatschappelijke achterstand (Paulle 2005). Inmiddels is duidelijk dat het beschikken 

over toegang tot de juiste netwerken van groot belang is voor verticale mobiliteit. Verschillende 

jongeren die ik heb gesproken, konden het ook letterlijk verwoorden: Nederland is een netwerk-

samenleving; het papiertje is belangrijk, maar zonder de goede connecties en de goede ingangen 

is het moeilijk. Het is juist vanuit dit perspectief dat grensoverstijgende contacten van belang 

zijn zoals bijvoorbeeld de initiatieven om een link te maken tussen enerzijds universitaire en 

mbo-studenten en anderzijds de nieuwe middenveldorganisaties waar ondernemers, scholieren 

en studenten samenkomen. Het is ook een oproep aan degenen die wel over die netwerken 

beschikken – wij dus – om deze ook in te zetten voor anderen buiten ons netwerk.

Politiek
Het derde domein waar vertrouwensvorming aan de orde is, is uiteraard de politiek. Bij de peilin-

gen over het vertrouwen van burgers in de samenleving is het vertrouwen in de politiek steevast 

een item. En daarmee is het niet al te rooskleurig gesteld.

In deze bijdrage wil ik slechts één aspect belichten en afrekenen met het idee dat er een ‘kloof’ 

tussen burgers en politiek bestaat en dat die kloof gedicht moet worden. De afstand tussen poli-

tici en burgers zou te groot zijn en politici zouden te weinig oog hebben voor de problemen en 

wensen van burgers. Het vertrouwen in politici zou toenemen als zij doen wat burgers van hen 

verwachten en als zij gedane beloftes waarmaken.

In deze redenering wordt voorspelbaarheid wederom als een voorwaarde voor vertrouwen opge-

voerd. Ook de simpele optel- en aftreksom wordt weer in stelling gebracht. Tot meer vertrouwen 

in de politiek zal deze strategie niet leiden, integendeel. De strategie van de voorspelbaarheid 

leidt tot risicomijdende politiek en tot een vorm van politiek die ‘de gemiddelde’ burger tevreden 

moet stellen. Het wordt vlakke politiek waar weinigen zich in zullen herkennen. 

Wat dan wel?  In het licht van de verschillende dimensies van vertrouwen, ligt een inhoudelijke, 

probleemgeoriënteerde benadering meer voor de hand. Het durven agenderen en aanpakken 

van hardnekkige maatschappelijke problemen waarvan de uitkomst onbekend en onzeker is en 

waar veel verschillen van inzicht over bestaan. Deze meer inhoudelijke benadering is open van 

karakter en vraagt om een zekere bescheidenheid van politici. Een belangrijk voordeel is dat er 

‘meegekeken’ wordt en dat er tegenmacht wordt georganiseerd. Wel of geen kloof is hier hele-

maal geen issue. Het gaat het om het betrekken van verschillende belanghebbenden, het inbren-

gen van verschillende opvattingen en het organiseren van de welbekende ‘checks en balances’. 

Daar waar deze vorm van tegenmacht ontbreekt, wordt institutioneel vertrouwen uitgehold.
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Ten slotte
Ik kom tot een afronding. De vraag van de organisatoren was een leslezing. Het is niet af, maar 

voor nu is het klaar. Hilda Verwey-Jonker is een belangrijke bron van inspiratie geweest. Zij bena-

drukte het belang van eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid èn het belang van een 

sterke staat. Ik heb op mijn beurt sociaal en institutioneel vertrouwen onderscheiden en laten 

zien hoe deze vormen van vertrouwen elkaar beïnvloeden. Door de hele tekst heen is hopelijk 

duidelijk geworden dat ik pas voor grote oplossingen en allesomvattende verklaringen. Sociaal 

vertrouwen vraagt om een fijnmazig spel dat steeds afhankelijk is van de specifieke situatie.

Ik besluit met het slaan van een paar piketpalen. 

Vertrouwen is een werkwoord. Vertrouwen is ook hard werken en het karwei is nooit af. En dat is 

maar goed ook. Meer onderling vertrouwen is niet altijd beter. Zo’n normatieve benadering is 

gevaarlijk en contraproductief. Te veel vertrouwen is de dood in de pot van vernieuwing en leidt 

tot zelfgenoegzaamheid. Het miskent de kracht van meningsverschillen en conflicten. Onder-

linge spanningen en verschillen zijn juist van groot belang om processen van vertrouwens- 

vorming en vernieuwing gaande te houden.

Dit vraagt wel om adequate methoden om met spanningen en conflicten om te gaan. Die metho-

den hebben we nog te weinig. De rechter is nog steeds de ultieme conflictbeslechter, maar aan 

de gang naar de rechter moeten allerlei andere manieren van conflicthantering vooraf gaan. 

Investeren in sociale diplomatie en in diplomatie als levenshouding zijn daarbij van groot 

belang.

Investeren in sociaal vertrouwen en institutioneel vertrouwen gaan hand in hand. Hoe de ver-

houding precies ligt, is niet op voorhand te zeggen. Nodig zijn een ambachtelijke benadering en 

situationele interventies. Niet overal hetzelfde maar juist durven afwijken van de gemiddelde 

norm. Institutionele kokers vormen vaak een hindernis bij het oplossen van ingewikkelde maat-

schappelijke problemen. Werken aan vertrouwen betekent dat soms de grenzen van deze insti-

tutionele kokers moeten worden doorbroken. Deze les geldt niet alleen voor maatschappelijke 

organisaties, maar ook voor de politiek.

Vertrouwen op mensen en op instituties die maximaal voorspelbaar zijn: daar is geen kunst aan. 

Gebrek aan vertrouwen proberen op te lossen door onzekerheden uit te bannen en voorspelbaar-

heid te vergroten, brengt ons bovendien van de regen in de drup. Sociaal vertrouwen is een kwes-

tie van durven: ergens aan beginnen zonder dat je van tevoren alle risico’s hebt uitgesloten. Juist 

dan is er ruimte voor verrassingen en vernieuwingen en bestaat de kans dat stereotypen worden 

doorbroken. Meer risico’s nemen kan alleen als we ook blijven investeren in sociale rechtvaardig-

heid. Pas dan is echte vrijheid geborgd. 

Met dank aan Hanne Groenendijk, Ronald van den Heuvel en Paul Schnabel voor hun waardevolle 

suggesties en commentaren.
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