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Inleiding

Vanaf het kabinet-Kok I (vanaf 1994) vormen begrippen als ‘verantwoorde‐
lijkheid’, ‘meedoen’ en ‘zelfbeschikking’ ijkpunten in reflecties over burgerschap
in Nederland (De Brabander, 2014, 57-59). In lijn hiermee nemen opeenvolgende
kabinetten maatregelen waarbij verantwoordelijkheden en taken deels worden
verplaatst van overheid naar burgers. Aan deze verplaatsing liggen doelmatig‐
heidsmotieven ten grondslag, maar ook een emancipatorisch burgerschapsideaal
(Suvarierol, 2015; Hemerijck e.a., 2013; Sociaal Cultureel Planbureau, 2012). Ook
buiten Nederland zijn de afgelopen decennia normen van burgerschap geagen‐
deerd waarin noties als zelfredzaamheid, activiteit en verantwoordelijkheid een
centrale positie innemen. In landen als Australië, de Verenigde Staten, Canada,
Groot-Brittannië en andere Europese landen is het denken over de verdeling van
verantwoordelijkheden tussen individuen, instanties en private organisaties ver‐
anderd. Onderzoekers zien veelal neoliberale agenda’s als aanjagers van het
nieuwe burgerschapsmodel, dat is gebaseerd op marktprikkels en op autonome,
kiezende individuen (Lister, 2015; Ilcan, 2009; Suvarierol, 2015; Rudman, 2006;
Tonkens, 2006; Bevir, 2011; Garthwaite, 2017). Tegelijk is de kracht van het zelf‐
redzaamheidsideaal juist dat het zich, als een ‘overlappende consensus,’ laat ver‐
enigen met uiteenlopende politieke agenda’s, zoals communitarisme (rol van de
gemeenschap), liberalisme (terugtredende overheid), republikeinse opvattingen
(vrijheid en morele plicht) en sociaaldemocratie (emancipatie, derde weg) (Sociaal
Cultureel Planbureau, 2012; De Brabander, 2014; Kampen & Duyvendak, 2016;
Newman & Clarke, 1997).
Analyses over goed burgerschap beginnen vaak bij de constatering dat burgers te
veel op de overheid zijn gaan leunen; ze stellen zich op als klant, slachtoffer of
rechthebbende. Als ‘verzekeraar’ tegen risico’s en ongemakken zou de overheid
haar burgers initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel hebben ontnomen (De
Brabander, 2014, 60). Als reactie hierop ontwikkelde zich een burgerschapsideaal
dat de nadruk legde op keuze, verantwoordelijkheid en participatie (Newman &
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Tonkens, 2011, 9). In Groot-Brittannië krijgt het ideaal van active citizenship ver‐
der betekenis in relatie tot het concept van de Big Society. De actieve burger heeft
betaald werk, zet zich vrijwillig in voor de samenleving en is niet afhankelijk van
de overheid (Garthwaite, 2017, 285.) Burgers zijn bovendien in veel gevallen,
individueel of samen, in staat om tot betere oplossingen te komen dan de over‐
heid (onder andere Clarke, 2004, 33; Suvarierol, 2015, 3). Volgens verschillende
auteurs is er een trend waarneembaar waarbij burgers die niet aan het ideaal vol‐
doen, worden voorgesteld als onvolledige burgers die niet helemaal klaar zijn voor
hun vrijheid (Suvarierol, 2015) of die afkeuring verdienen (Garthwaithe, 2017;
Verhoeven & Tonkens, 2013).
In weerwil van de brede omarming van het begrip door politici, professionals en
opiniemakers lijkt er echter weinig overeenstemming over wat zelfredzaamheid
precies is. Het begrip refereert aan een breed spectrum van maatschappelijke
waarden die beleidsmakers en professionals in staat stellen om uiteenlopende
praktijken te legitimeren. Zelfredzaamheid is vooral een onbepaald, negatief
geformuleerd ideaal, in de zin dat betekenissen zich aanvankelijk beperken tot
wat burgers geacht worden vooral níet te doen: op de overheid leunen, overlast
veroorzaken, zich negatief gedragen. Pas later worden ook positieve noties als fat‐
soen en verantwoordelijkheid toegevoegd (Tonkens, 2006, 8-9). Verschillende op
Nederland gerichte studies thematiseren in dit verband een spanningsveld waarin
de overheid tegelijk wil loslaten én afdwingen (De Brabander, 2014; Van Alke‐
made, 2015; Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2013, 2014; Sociaal Cul‐
tureel Planbureau, 2012). In internationale publicaties komen vergelijkbare
analyses naar voren over de meervoudige en soms tegengestelde motieven die
onder burgerschapsnoties als actief burgerschap en zelfredzaamheid werkzaam
zijn (vergelijk Lister, 2015, 357-358).
Door alle observaties heen verschijnt een burgerschapsideaal dat breed en amorf
is, en waarmee soms tegengestelde praktijken worden gelegitimeerd. Het krijgt
uiteenlopende toepassingen en betekenissen in relatie tot onder andere zorg, vei‐
ligheid, welzijn, sociale zekerheid en financiën (onder andere Helsloot & Van ’t
Padje, 2010; Movisie, 2013; Nibud, 2017). Wie vraagt naar betekenissen van zelf‐
redzaamheid, zal daarom de plaatsen moeten opzoeken waar mensen het ideaal
concretiseren en materialiseren (Newman & Tonkens, 2011, 180-200).

In dit artikel gaan we op zoek naar de toepassing van zelfredzaamheidsopvattin‐
gen in een context van beleidsuitvoering. We willen weten wat er gebeurt als amb‐
tenaren een burgerschapsideaal, op maatschappelijk niveau gevormd, in hun
eigen praktijk van betekenissen voorzien. De volgende vraag staat centraal: hoe
geven ambtenaren het maatschappelijke ideaal van zelfredzaamheid betekenis in
hun werkpraktijk en op welke manier speelt het een rol bij het vormgeven en legi‐
timeren van beleidskeuzes?
We combineren in dit onderzoek een macroperspectief met een meso- en micro‐
perspectief. Met de term ‘micro’ verwijzen we naar het niveau van tweegesprek‐
ken en kleine groepen, ‘meso’ verwijst naar het organisatieniveau, en ‘macro’ naar
het niveau van maatschappij of beroepsveld. Een burgerschapsopvatting die func‐
tioneert als een ‘ideologie’ op maatschappelijk niveau wordt binnen een organisa‐
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tie verwerkt en omgewerkt. Dat professionals ideeën naar specifieke contexten
vertalen en aanpassen is in heel wat studies beschreven (bijvoorbeeld Waeraas &
Nielsen, 2016; Cassell & Lee, 2017; Heusinkveld & Visscher, 2012). Gedetail‐
leerde beschrijvingen van de interacties die hieraan ten grondslag liggen zijn
schaarser. Bovendien richten deze studies zich vaak op de vertaling van manage‐
ment- en organisatieconcepten. Er is nog weinig onderzoek beschikbaar over de
manier waarop ambtenaren maatschappelijke ideeën over burgerschap toepassen
– maar ook aanpassen – in de praktijk van een uitvoeringsorganisatie. Meer in het
algemeen is er een beperkte basis van theorievorming over de wisselwerking
tussen interacties op een micro- en macroniveau. De structuratietheorie (Gid‐
dens, 1995) leert dat niveaus elkaar wederzijds constitueren, maar de manier
waarop dat via (micro)interacties gebeurt – hoe bijvoorbeeld ‘bottom-up’ nieuwe
interpretaties ontstaan die leiden tot aanpassing van macroframes – is tot nu toe
in weinig studies beschreven (Gray, Purdy & Ansari, 2015; Barley, 2008; Purdy &
Gray, 2009). Met dit casusonderzoek willen we bijdragen aan theorievorming
over de manier waarop ambtenaren (stille of luidere) maatschappelijke ideolo‐
gieën over burgerschap in een organisatiecontext toepassen en betekenis geven.
We laten zien hoe ambtenaren noties over zelfredzame burgers hanteren in een
organisatiecontext waarin altijd sprake is van schaarste en dilemma’s. Daarbij zul‐
len we argumenteren dat typeringen van burgers nauw verbonden zijn met zowel
ideologische opvattingen over burgerschap als met organisatiekenmerken.
Dit artikel is als volgt opgebouwd. Eerst volgt een bespreking van het theoretisch
kader. Daarna lichten we de casus en de methode van onderzoek toe. Vervolgens
presenteren we de belangrijkste bevindingen van het veldwerk, dat is uitgevoerd
bij de Belastingdienst. Ten slotte reflecteren we op de resultaten en verbinden we
er conclusies aan.

Theoretisch kader

Om te bestuderen wat er gebeurt als ambtenaren praten over zelfredzame burgers
combineren we drie theoretische invalshoeken. Studies naar interactional framing
laten zien hoe mensen via taal betekenis geven aan wat er gebeurt. Het concept
van organisaties als zelfreferentiële systemen stelt ons in staat om vanuit een orga‐
nisatieperspectief naar deze framingprocessen te kijken. Omdat we willen weten
hoe tijdens deze processen (ongearticuleerde) normen worden gevormd, aange‐
past en aangewend, maken we bovendien gebruik van de notie van stille ideologie
in organisaties.

Interactional framing
Het concept framing helpt ons om de ‘regels’ te begrijpen waarmee we de wereld
om ons heen betekenis geven. Frames kunnen enerzijds worden opgevat als cog‐
nitieve of mentale schema’s, perspectieven op de werkelijkheid die als het ware
zijn opgeslagen in het geheugen. Frames filteren de waarneming op zodanige
wijze dat deze aansluiten bij bestaande manieren om verschijnselen of gebeurte‐
nissen te begrijpen (Aarts & Van Woerkum, 2006; Heems & Kothuis, 2012).
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Anderzijds wordt framing opgevat als doelgeoriënteerde betekenisproductie.
Mensen hanteren frames als instrumenten waarmee ze, meer of minder doelbe‐
wust, anderen proberen te overtuigen van een specifieke interpretatie. Door
informatie te selecteren, elementen uit te lichten, voorop te plaatsen, uit te ver‐
groten of weg te laten belichten we onderwerpen op een manier die bevordert dat
we medewerking genereren (Goffman, 1974; Aarts & Van Woerkum, 2006; Van
Herzele & Aarts, 2013; Benford & Snow, 2000; Entman, 1993; De Bruijn, Van
Bueren & Kreiken, 2012). Effecten van framing zijn divers. Krachtige frames kun‐
nen ervoor zorgen dat mensen informatie beter onthouden, dat standpunten
moeilijk te weerleggen zijn, dat onderwerpen moeilijk of juist makkelijk bespreek‐
baar zijn, of dat waarden makkelijk worden geactiveerd (De Bruijn e.a., 2012). Het
herhalen en circuleren van frames draagt bovendien bij aan het ontstaan van
dominante discoursen op een macroniveau (Gray e.a., 2015).
Framing is ondertussen geen individuele of geïsoleerde bezigheid. Studies laten
zien hoe mensen in voortdurende interactie met elkaar betekenissen vormen en
veranderen (Aarts & Van Woerkum, 2006; Van Herzele & Aarts, 2013). Indivi‐
duen en groepen geven hun ervaringen betekenis in een proces van coproductie
terwijl ze al dan niet in fysieke nabijheid met elkaar aan het praten, schrijven,
onderhandelen en onderzoeken zijn. Hierbij ontstaan geïnstitutionaliseerde fra‐
mes die als het ware de ruimte comprimeren waarbinnen interactanten bepalen
wat de situatie is en hoe te handelen. Een benadering waarbij interactionele
framing wordt opgevat als betekenisconstructie vestigt aandacht op de dynamiek
van processen waarbij normen worden geïnstitutionaliseerd. Mensen passen
bestaande normen en machtsverhoudingen toe op nieuwe situaties op een manier
die leidt tot bestendiging of aanpassing van bestaande frames (Gray e.a., 2015;
Poole, Seibold & McPhee, 1985; Zilber, 2008, 164; Goffman, 1974).
Ook een organisatie is geen geïsoleerde omgeving. Interactanten in organisaties
maken gebruik van frames uit de bredere context van cultuur, samenleving en
werkveld die dienen als basis voor gezamenlijke interpretaties en interactieregels.
Deze kunnen tijdens interacties op microniveau worden bevestigd en gerituali‐
seerd, maar ook uitgedaagd, bevraagd of vervangen. Zodoende liggen macrofra‐
mes (zoals maatschappelijke en culturele normen) aan de basis van gedeelde
interpretaties via de interacties van een organisatie, maar omgekeerd kunnen
micro-interacties ook leiden tot aanpassing en omvorming van deze macroframes
(Gray e.a., 2015, 11-12; Collins, 2004, 20).
Een framingperspectief biedt de mogelijkheid om betekenis niet als statische enti‐
teit te onderzoeken, maar als een proces van voortdurend aanpassen, omvormen,
vernieuwen en leren, waarbij institutionalisering van betekenissen plaatsvindt in
voortdurende top-down- en bottom-upbewegingen, waarbij ‘micro’ en ‘macro’
elkaar wederzijds constitueren (Purdy, Ansari & Gray, 2017, 18). Analyse van
(talige) frames kan informatie opleveren die niet vanzelfsprekend naar voren
komt bij methoden van onderzoek waarin de inhoudelijke zelfrapportages van
respondenten centraal staan. Frameanalyses richten zich op wat mensen zeggen,
maar ook op wat ze doen als ze iets zeggen. Ze leveren inzicht in (deels) onbewuste
overwegingen, dilemma’s en strategieën die door gespreksdeelnemers niet expli‐
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ciet onder woorden worden gebracht, maar die onderdeel uitmaken van repertoi‐
res om doelen te bereiken.

Organisaties als zelfreferentiële systemen
Framingtheorie maakt dus duidelijk hoe mensen betekenis geven aan wat er
gebeurt op een manier die de kans op het bereiken van doelen vergroot, of dat nu
officiële organisatiedoelen zijn of meer persoonlijke en sociale doelen. Daartoe
zullen verbindingen moeten worden gelegd met bestaande betekenissen van het
organisatiesysteem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beleids- en organisatiedoelen,
maar ook aan alle praktijken, opvattingen, zienswijzen en gebruiken die de orga‐
nisatie kenmerken. We gaan er daarom van uit dat bepalende elementen van het
organisatiesysteem tijdens processen van framing een belangrijke rol spelen. Deze
aanname kunnen we verder onderbouwen met theorievorming over organisaties
als ‘zelfreferentiële’ systemen. Volgens Luhmann (1995, 24) is betekenisgeving
voor een organisatiesysteem een manier om via selectie met complexiteit om te
gaan. Omdat de complexe werkelijkheid altijd veel meer mogelijkheden omvat
dan waaraan een organisatie kan beantwoorden, maakt de organisatie deze com‐
plexiteit hanteerbaar en benaderbaar door te reduceren en te selecteren. Volgens
Luhmann kiezen organisaties uit hun omgeving die elementen die helpen om de
interne werkelijkheid te definiëren en te reproduceren (Luhmann, 1995; Van Her‐
zele & Aarts, 2013; Hernes & Bakken, 2003). Organisaties zijn dus ‘zelfreferenti‐
eel’. Ze zijn geneigd en genoodzaakt om de omgeving terug te brengen naar de
termen van het eigen systeem (Luhmann, 1990, 1995; Wagemans, 1998, 2002).
Dat betekent niet dat organisaties geen oog hebben voor hun omgeving, wel dat
vragen over wat relevant en betekenisvol is, worden ge(her)formuleerd vanuit de
(meest dringende) doelen en problemen van de organisatie.

De rol van (stille) ideologie
In de bestuurskunde wordt het concept ‘stille ideologie’ gebruikt om te verwijzen
naar vanzelfsprekende, breed gedeelde en coherente visies op de samenleving
waarbij onderliggende redeneringen, keuzes en eventuele inconsistenties onbe‐
sproken blijven (Van Montfoort, Michels & Van Dooren, 2013, 3). Deze ideolo‐
gieën kunnen worden afgeleid uit beleid, gedrag en taalgebruik. Hun vanzelfspre‐
kende en stille karakter verhindert dat alternatieve visies besproken worden, of
dat inconsistenties met andere – stille of luide – visies aan de oppervlakte komen,
zodat bestaande perspectieven telkens bevestigd worden.
Zo blijft het ideaal van zelfredzaamheid tot op zekere hoogte onbetwist, omdat
het verwijst naar waarden die vanzelfsprekend zijn en waaraan met regelmaat
wordt gerefereerd zonder dat ze beargumenteerd hoeven te worden (De Braban‐
der, 2014). Het is moeilijk om ‘tegen’ zelfredzaamheid te zijn, omdat begrippen
als emancipatie, individuele vrijheid en onafhankelijkheid in onze culturele en
maatschappelijke traditie een sterk positieve lading hebben. Het begrip vertoont
trekken van een plastic woord (Van der Laan, 2001). Het kan door zijn buigzaam‐
heid wisselende gedaanten aannemen en voor uiteenlopende doelen worden
benut
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Ook als waarden onomstreden zijn, kan over de ideologische kaders waarop ze
berusten wel degelijk verschil van inzicht bestaan. Lister (2015) wijst bijvoorbeeld
op de inconsistenties tussen verschillende ideologische kaders die het ideaal van
vrijheid in de Britse Big Society structureren en normeren. Aan de ene kant bepa‐
len liberale oriëntaties op vrijheid de politieke agenda’s: hierbinnen geldt vrijheid
als een ‘instrument’ om welvaart en democratie te realiseren. Aan de andere kant
gelden republikeinse of communitauristische idealen van vrijheid en gemeen‐
schapszin als ‘doelen op zichzelf’ die richting zouden moeten geven aan burger‐
schap, ongeacht de instrumentele werking ervan (Lister, 2015, 357-358). Beide
waardestelsels maken volgens Lister deel uit van het concept van de Big Society,
maar ze inspireren tot heel verschillende praktijken van overheidshandelen.
Stille ideologieën kunnen een risico vormen als ongearticuleerde ideologische
kaders ruimte laten voor ambivalente of zelfs tegenstrijdige doelstellingen. Hier‐
door is het moeilijk om tot heldere en evalueerbare beleidsdoelen te komen. Van
Montfoort e.a. (2013, 9) wijzen daarnaast op een aantal specifieke risico’s die zich
in de praktijk van een sector of uitvoeringsorganisatie kunnen voordoen. Zo kun‐
nen dominante ideologieën ervoor zorgen dat er weinig wordt gedaan met nieuwe
ideeën (Oude Vrielink, Verhoeven & Van de Wijdeven, 2013, 18). Ook kan onder
invloed van ongearticuleerde ideologische uitgangspunten een fundamenteel
debat over maatschappelijke ontwikkelingen uitblijven, waardoor mogelijke
gevolgen voor beleid onvoldoende worden verkend (Van Est, 2013). Een derde
risico is dat belangentegenstellingen verborgen blijven. Empowerment en partici‐
patie kunnen bijvoorbeeld de stilzwijgende overtuiging voeden dat de staat en de
burgers steeds dezelfde belangen hebben (Drosterij & Peeters, 2013; Oude Vrie‐
link e.a., 2013).

Synthese theoretisch kader
We kunnen nu enkele aannames samenbrengen over wat er gebeurt als ambtena‐
ren over burgers praten. Allereerst gaan we ervan uit dat organisatiewerkers een
vorm van samenhang, legitimatie en gerijmdheid in hun situatie nastreven. Bete‐
kenisproductie via taal is hierbij een vitale activiteit. Het in interacties framen van
zelfredzaamheid, via verhalen over (on)redzame burgers, is een vorm van beteke‐
nisgeving die, bewust of onbewust, bijdraagt aan het voorbereiden en rechtvaardi‐
gen van keuzes (vergelijk Weick, 1995).
We gaan er vervolgens van uit dat zowel ideologische als organisatorische per‐
spectieven tot uitdrukking komen terwijl ambtenaren over burgers praten. Tij‐
dens hun framingwerk (her)definiëren organisatieleden wat goed en nastrevens‐
waardig is (ideologie) in de specifieke context van de organisatie. Ideologische
kaders kunnen hierbij worden aangepast; ze kunnen bijvoorbeeld worden ‘ver‐
dund’ , maar ook ‘verscherping’ is mogelijk (vergelijk Kampen & Duyvendak,
2016).
Het vertrekpunt is hiermee dat ideologieën over burgerschap dynamisch zijn en
niet losstaan van het organisatiesysteem waarbinnen mensen met elkaar doelen
realiseren. Beelden over (goed) burgerschap kunnen worden aangepast onder
invloed van de eisen en dynamiek van de organisatie. Omgekeerd worden defini‐
ties van het organisatiesysteem aangepast onder invloed van (stille) idealen. Als
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dat het geval is, dan zijn ideologieën rondom burgerschap verweven met de zelfre‐
ferentiële processen van een organisatie. Dan is, anders gezegd, ‘praten over zelf‐
redzame burgers’ een onderdeel van ‘praten over de organisatie’ en omgekeerd.

Aan de hand van een casusonderzoek bij de Belastingdienst hebben we onder‐
zocht hoe dat in een praktijksituatie verloopt.

Casus en methode

De Belastingdienst is een uitvoeringsorganisatie waarmee bijna iedereen te
maken heeft. Een paar cijfers om de organisatie te typeren. De Belastingdienst
haalde in 2017 € 255 miljard aan belastingen op en betaalde € 12,9 miljard uit
aan toeslagen voor huur, zorg en kinderopvang. Er is op grote schaal contact met
burgers en ondernemingen. In de aangiftetijd loopt bijvoorbeeld het aantal tele‐
foongesprekken op tot meer dan honderdduizend per dag. Contacten verlopen
verder onder andere via websites, brieven, balies en sociale media.
We gingen op zoek naar de manier waarop zelfredzaamheid werd gethematiseerd
in de periode 2013-2017. In deze periode is er sprake van de nodige veranderin‐
gen die de interactie met burgers raken. Omdat de druk op de dienstverleningska‐
nalen voortdurend hoog is, stimuleert de organisatie burgers om hun zaken zo
veel mogelijk via de website af te handelen. Wie toch hulp nodig heeft, kan de
Belastingtelefoon bellen, een afspraak maken voor hulp bij de aangifte of de
publieksbalie bezoeken. Vanaf 2012 verdwijnen echter in een aantal steden de
belastingkantoren. Wie in Nijmegen woont, moet voortaan naar Arnhem om de
balie te bezoeken. Dat kan alleen nog via een telefonische afspraak.
Zelfredzaamheid is voor de Belastingdienst een expliciet thema. De dienst kent
een onderzoeksprogramma waarbinnen kwantitatief en kwalitatief onderzoek
wordt uitgevoerd naar vormen van (on)redzaamheid van burgers, waarbij deze
ook worden gecategoriseerd. In 2013 geldt een groep van 21 procent van de bur‐
gers als ‘zelfredzaam’ bij het regelen van hun belastingen en toeslagen. De groep
‘onredzamen’ telt 17 procent. Deze burgers beschikken over onvoldoende kennis

Organisatiesysteem

(Stille) ideologieën
over burgerschap 

(Stille) ideologieën
over burgerschap 

(Stille) ideologieën
over burgerschap 

Interactionele
framing

Interactionele
framing

Interactionele
framing

Organisatiesysteem Organisatiesysteem

Figuur 1 Wisselwerking organisatie en stille ideologie
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en vaardigheden en schakelen bovendien geen adequate hulp in. Een derde groep,
62 procent van alle belastingplichtigen en toeslaggerechtigden, wordt als ‘gehol‐
pen zelfredzaam’ gekenschetst. Deze burgers redden zich met hulp van anderen
(Nijenhuis & Tegeler, 2016; Blauw research, 2013).
In beleidsdocumenten wordt met zorg gesproken over burgers die zich moeilijker
kunnen redden, vaak tegen de achtergrond van digitalisering. De Belastingdienst
organiseert ‘vangnetten’, maakt mensen vrij voor extra hulp en ontwikkelt pro‐
gramma’s onder het motto ‘help-de-helpers’.
Bij de dienst werken medewerkers in uiteenlopende disciplines, zoals controle‐
werk, dienstverlening, invordering en automatisering. In dit onderzoek is via
documentenanalyse en participerende observatie een breed beeld gevormd. Voor
verdiepende interviews zijn daarnaast medewerkers uit drie groepen geselecteerd:
– baliemedewerkers, die in de dagelijkse dienstverlening rechtstreeks contact

hebben met burgers over een breed scala van hulpvragen;
– beleidsmedewerkers en managers, die zich bezighouden met het organisatie‐

beleid met betrekking tot dienstverlening;
– controlemedewerkers, die in de ‘backoffice’ aangiften controleren en afhande‐

len.

We zochten de wisselwerking op tussen theorie en empirie door aan de hand van
het theoretisch kader de data te analyseren waarbij theoretische noties verder
worden uitgewerkt en voortdurend worden getoetst en aangescherpt tijdens de
periode van dataverzameling, ongeveer zestien maanden. De volgende vraag
stond centraal bij de dataverzameling: hoe geven ambtenaren het maatschappe‐
lijke ideaal van zelfredzaamheid betekenis en welke doelen en effecten zijn hier‐
mee verbonden? Op basis van het theoretisch kader formuleerden we de volgende
subvragen:
1 Hoe construeren ambtenaren betekenissen rondom zelfredzaamheid in

gesproken en geschreven uitingen?
2 Hoe gaan ze om met de implicaties van deze betekenissen? Hoe gaan ze om

met eventuele dilemma’s en spanningen?
3 In hoeverre worden bij het spreken over (on)redzame burgers kernbetekenis‐

sen van de organisatie gereproduceerd?
4 Welke stille normen over zelfredzaamheid hanteren ambtenaren? In hoeverre

is sprake van een stille ideologie waarbij alternatieve visies of betekenissen
niet ter sprake komen?

De verschillende vormen van dataverzameling zijn samengevat in tabel 1.

Interviews en focusgroepssessie zijn opgenomen en uitgeschreven. In een aantal
ronden is de inhoud van de transcripten gecodeerd en geanalyseerd. Vanuit het
theoretische kader zijn drie sensitizing concepts als leidraad gebruikt: doelrealisatie
via framing, zelfreferentie en (stille) ideologie. Aan de hand daarvan zijn frames
geïdentificeerd die via Atlas.ti van labels zijn voorzien. Voorlopige bevindingen
uit de analyses zijn voorgelegd aan gespreksdeelnemers en andere insiders met de
vraag of de beschrijvingen herkenbaar, volledig en accuraat zijn.
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Observaties bestonden vooral uit het bijwonen van gesprekssituaties, zoals verga‐
deringen waarin de uitkomsten van de zelfredzaamheidsmetingen werden gepre‐
senteerd. Ze zijn vooral benut om na te gaan in hoeverre de frames uit interviews
en documenten ook in gesprekssituaties naar voren kwamen en om indicaties te
krijgen van de effecten van bepaalde vormen van framing.

Resultaten

Op basis van een analyse van alle gesprekken, documenten en observaties identi‐
ficeerden we vijf frames die tezamen invulling geven aan een ideologie rondom
zelfredzaamheid, te weten:
– Burgers zijn klanten met plichten.
– Zelfredzame burgers zijn actief en vrij.
– Hulp krijgen is gewoon en uitzonderlijk.
– Onredzamen zijn afwijkend.
– Verandering is natuurlijk en vraagt aanpassing.

We bespreken deze frames hieronder aan de hand van het theoretisch perspectief.

Tabel 1 Methoden dataverzameling

Methode Data Werkwijze

Documentenanalyse 10 interne beleidsdocumen-
ten

De documenten, van korte beslisnotities
op deelonderwerpen tot uitgebreide
meerjarenvisies, zijn in enkele ronden
geanalyseerd en gecodeerd.

Interviews 9 verdiepende interviews Om na te gaan hoe geïdentificeerde fra-
mes resoneren in de manier waarop amb-
tenaren over het onderwerp praten zijn
verdiepende semigestructureerde
interviews gehouden met verschillende
groepen medewerkers.

Focusgroep Sessie met 10 medewer-
kers

Met medewerkers met verschillende ach-
tergronden is twee uur lang gesproken
over het thema zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid naar aanleiding van
het verschijnen van het WRR-rapport
Weten is nog geen doen (2017). Hierin is
onder andere de mogelijkheid van alterna-
tieve frames geëxploreerd.

Participerende obser-
vatie

Deelname aan vergaderin-
gen en informele gesprek-
ken

We gebruikten deze observaties vooral
om te toetsen in hoeverre de geïdentifi-
ceerde frames in gesprekssituaties een rol
speelden.

Inhoudsanalyse web-
monitoring

Rapportages webmonito-
ring Belastingdienst periode
oktober 2015-februari
2016

Globale analyse om een indicatie te krij-
gen van maatschappelijke reacties over
digitaliseringsplannen van de
Belastingdienst.
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Burgers zijn klanten met plichten
In de documenten en de gesprekken komt het beeld naar voren van burgers die
adequate diensten verlangen en klantwensen hebben:

‘Door goed aan te haken bij de behoeftes, logica en ervaringen van burgers en
daarmee op hun klanttevredenheid, bevorderen we de compliance op een effi‐
ciënte en effectieve wijze.’1

Tegelijk klinkt onbehagen door over de suggestie dat een burger (alleen maar)
consument is.2 De burger is namelijk ook een onderdaan die de regels, met de bij‐
behorende administratieve en procedurele verplichtingen, moet naleven
(compliance):

‘En ik heb bij klanten altijd zo een beeld van, als ik ergens klant ben, kies ik
ervoor om klant te zijn. En niemand in Nederland kiest ervoor om klant bij
ons te zijn. Je bent gewoon automatisch met ons verbonden, zeg ik maar
altijd.’3

Met name de beleidsdocumenten onderstrepen dat uiteindelijk niet het helpen
van mensen het doel is, maar compliance. Formuleringen als de volgende zijn type‐
rend in de onderzochte documenten:

‘Onze interactie met burgers is persoonlijk en gericht op het vergroten van
het vertrouwen in de Belastingdienst, zodat we compliance bevorderen.’4

Waar documenten het hebben over hulp en services aan klanten, daar wordt
meestal een opmerking toegevoegd over dat dit moet bijdragen (en ook daadwer‐
kelijk bijdraagt) aan compliance. De burger is een klant, maar moet zich wel op
een bepaalde manier gedragen.5 De stille ideologie van een klant-onderdaan zorgt
soms voor dilemma’s. Wie burgers als klanten definieert, lijkt zich vast te leggen
op oplossingen die de consument maximaal faciliteren. Tegelijk is het beeld van
consumenten en services ongewenst, onder andere omdat hulp klanten gemak‐
zuchtig en afhankelijk kan maken. ‘We zijn geen maatschappelijk werkers’, merkt
een baliemedewerker op.
Als ‘de klant met plichten’ een dilemma of spanning representeert, dan is de vraag
hoe framing bijdraagt aan het hanteren of oplossen ervan. Een retorische strategie
die in de beleidsteksten regelmatig wordt gehanteerd, is het gelijkschakelen van
de belangen van de klant met die van de Belastingdienst:

‘Het is van belang dat kwalitatief goede hulp beschikbaar is: dit verhoogt de
compliance en zelfredzaamheid van klanten, en vermindert frauderisico’s.’6

Met het benadrukken van win-win-situaties lijken schrijvers te anticiperen op
mogelijke (interne) kritiek op een te dominant consumentenperspectief. Als hulp
automatisch goed is voor de compliance, dan is er geen sprake van een dilemma,
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dan wint iedereen. Wat goed is voor de burger, is ook goed voor de
Belastingdienst. Dat tweezijdig belang wordt doorlopend benadrukt:

‘Een gelijke, onpartijdige, respectvolle en ondersteunende behandeling van
burgers en bedrijven draagt bij aan het vertrouwen in en het gezag van de
Belastingdienst. En dat blijkt weer van positieve invloed op de compliance
van burgers en bedrijven.’7

Zelfredzame burgers zijn actief en vrij
Een tweede strategie om een ideologische spanning rond de klant-onderdaan te
verminderen is door te definiëren wie zich wel en niet kwalificeren als ‘klant’, en
daarmee (impliciet) wie er aanspraak maken op ondersteuning. Hierbij speelt het
in positieve en negatieve termen spreken over gedrag van burgers een rol. Onder‐
deel van framing is dat tot uitdrukking wordt gebracht welke gevoelens en emo‐
ties rond een onderwerp gepast zijn (Verhoeven & Tonkens, 2013). In dit geval:
voor welk gedrag van welke burgers past (geen) begrip of waardering?

‘Ja maar soms sturen we wel vier brieven en daar reageren ze niet op. Ja wat
moet je dan? Nee, die mensen reageren niet op brieven. Dan zijn we toch nog
wel … maar die mensen zijn ook slecht te bereiken.’8

Over veel aspecten van onredzaam gedrag wordt met sympathie en begrip gespro‐
ken. Er is echter ook gedrag dat afkeuring of ergernis verdient. Dit gedrag kunnen
we omschrijven als passiviteit. In de gesprekken komen talrijke voorbeelden van
niets doen ter sprake: burgers die aan de balie komen of bellen zonder eerst hun
post te openen, die niemand om hulp vragen en die niet reageren op brieven van
de Belastingdienst. Passiviteit is afkeurenswaardig:

‘Maar je mag ze ook wel eens (…) de verantwoordelijkheid geven: goh, als u
nu het vragenformulier krijgt, waarom maakt u dan die envelop niet even
open?’9

‘Maar dat wij ze niet van a tot z aan de hand gaan nemen. Van alle formulier‐
tjes invullen of alles oplossen.’10

Door sommige gedragingen, zoals brieven ongeopend laten of ‘vermijdbare vra‐
gen’11 stellen, als ongewenst voor te stellen verlenen gespreksdeelnemers logica
en legitimiteit aan beperkende maatregelen, zoals geringere mogelijkheden tot
baliebezoek. Op die manier kan meer tijd worden vrijgemaakt voor burgers die
écht hulp nodig hebben.
Ter nuancering voegen we hieraan toe dat sommige respondenten aangeven
begrip te hebben voor burgers die passief blijven:

‘Je zal maar die schuldeisers hebben die allemaal aan je lopen te trekken (…).
Dat is allemaal heel ingewikkeld.’12
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Ook worden gevoelens van onzekerheid en angst genoemd als verklaring voor
niets doen:

‘Ik denk uit ervaring dat een hoop mensen het wel weten maar niet durven.
Die hebben net dat kleine zetje nodig van de ambtenaar.’13

Uit observaties komt naar voren dat medewerkers in het algemeen snel consensus
bereiken over het feit dat de organisatie soms te veel verwacht van mensen. Niet‐
temin resoneert de onwenselijkheid van passief gedrag in veel uitingen,
bijvoorbeeld in de manier waarop de Belastingdienst vormen van redzaamheid
definieert. Volgens de officiële definitie van de organisatie is een groot deel van
de burgers ‘hulpvragend redzaam’:

‘Hulpvragend redzamen regelen hun belastingen en toeslagen met hulp van
een commerciële intermediair, maatschappelijke organisatie of familie, vrien‐
den of bekenden.’14

De definitie van zelfredzaamheid als het vermogen om waar nodig hulp in te scha‐
kelen komt ook naar voren in andere documenten en in de gesprekken met amb‐
tenaren:

‘Onredzame burgers zijn voor mij burgers die niet in staat zijn om hulp te
organiseren of niet in staat zijn om het zelf te doen.’15

‘Dat is ook wel het kenmerk van niet zelfredzame mensen. Dat ze vaker dan
gemiddeld geen goed netwerk hebben.’16

Over het gebruikmaken van hulp wordt in actieve bewoordingen gesproken.
Geholpen worden is iets dóén. Burgers zoeken hulp, laten zich helpen, vinden
oplossingen en schakelen op actieve wijze anderen in. Hulpontvangers zijn
hulpvragers. De mogelijkheid van meer ‘passieve’ hulpontvangers blijft onbespro‐
ken. Voorstelbaar is bijvoorbeeld dat mensen hulp noodgedwongen of lijdzaam
ondergaan of door de omgeving opgedrongen krijgen; zulke typeringen komen in
de beleidsdocumenten en de verhalen van beleidsambtenaren niet of nauwelijks
naar voren.
Medewerkers verminderen de spanning rond de brede groep hulpvragers en
onredzamen verder door, naast activiteit, ook noties van vrijheid aan het ideaal
van zelfredzaamheid te verbinden. Hulpvragers worden getypeerd als autonome
burgers die ervoor kiezen om hun probleem op een bepaalde manier op te lossen:

‘(…) wij vinden als mensen uhm het zelf niet kunnen, maar wel heel goed
weten: nou dat soort zaken regelt mijn buurman en voor dát soort zaken ga ik
naar een ouderenbond.’17

De meeste burgers (bijna 80 procent) regelen weliswaar niet zelf hun belasting- en
toeslagzaken. Door het vragen van hulp als een actieve keuze voor te stellen
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wordt iets van het ongemak van dit cijfer opgelost. Hulp vragen staat immers niet
in het teken van afhankelijkheid of onmacht, maar in het teken van vrijheid en
verantwoordelijkheid. Zelfredzaamheid is zelf kiezen hoe je je probleem oplost. In
dit frame staat hulp vragen niet tegenover bewegingsvrijheid; het is juist de
actieve uitoefening van burgerlijke vrijheden.

Hulp krijgen is gewoon én uitzonderlijk
Het actieve karakter van hulp vragen verleent legitimatie aan de keuze om 62 pro‐
cent van de burgers te definiëren als (hulpvragend) redzaam en niet als onred‐
zaam. Een volgend frame versterkt deze keuze: hulp ontvangen is niet alleen een
activiteit, het is ook gewoon en vanzelfsprekend. Mensen regelen het samen met
familie of buren. Hulp vragen is in overeenstemming met de norm van zelfred‐
zaamheid, omdat bijna iedereen het (wel eens) doet; deze stille norm komt in de
teksten en gesprekken breed tot uitdrukking. Hierbij resoneren maatschappelijke
normen over ‘samenredzaamheid’. Elkaar helpen hoort erbij, en de directe omge‐
ving kan vaak de meest passende hulp organiseren.
Vinden ambtenaren hulp vragen inderdaad normaal? Dat lijkt deels het geval,
zoals onder andere blijkt uit de volgende passage:

‘We ondersteunen de hulpverleningsrelatie die burgers en hulpverleners met
elkaar aangaan, wij helpen de helper. Omdat de helper vaak dichterbij de
betreffende burger staat en beter in staat is hem/haar te bereiken dan wij dat
kunnen. Burgers ervaren de hulp door dienstverleners vaak als passender en
minder bedreigend dan een beroep doen op de Belastingdienst zelf.’18

Dergelijke redeneringen rechtvaardigen het feit dat de Belastingdienst niet in alle
gevallen aanwezig is om te helpen. Dat is zelfs een manier om rekening te houden
met wensen (‘passender en minder bedreigend’).
Normaliseren van hulp is echter niet het hele verhaal. Een aanvullend frame dat
wordt ingezet om ‘hulp gebruiken’ te legitimeren als een onderdeel van redzaam‐
heid, is de typering van hulp als een tijdelijk en situationeel verschijnsel.
Gebruikmaken van hulp wordt gekenschetst als een situatie die ongewoon is,
vaak veroorzaakt door omstandigheden als een echtscheiding, een sterfgeval, een
schuld of een faillissement. In zulke situaties zijn mensen soms tijdelijk op ande‐
ren aangewezen:

‘Die meneer die zegt van ja, ik heb altijd op tijd mijn aangifte gedaan. Mijn
vrouw overlijdt en het lukt allemaal niet meer. Maar er is niemand van de
Belastingdienst die even belt waarom ik dat toch niet meer gevonden kan
krijgen. Ik krijg alleen maar aanslagen. Dat vond ik zo’n sprekend voorbeeld.
Zo’n meneer dus die altijd zelfredzaam was ja, die is het nu even niet meer.
En daar razen wij met onze bureaucratisch rare (…) gewoon even overheen.’19

In veel beschrijvingen komen mensen die hulp vragen tevoorschijn als mensen die
met uiteenlopende problemen kampen, waardoor ze (tijdelijk) niet aan de norm
kunnen voldoen:
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‘Het kan zijn dat de mensen de Nederlandse taal niet machtig zijn of dat ze
zelf nog nooit eerder aangifte hebben gedaan of dat er een verandering heeft
opgetreden in de gezinssamenstelling. En dat er daardoor iets is gebeurd
waardoor ze niet in staat zijn om zelf aangifte te doen. Dus het is een hele
diverse groep en de manier waarop je deze mensen kunt helpen is ook heel
divers.’20

Een beroep doen op helpers is in deze ongewone situaties logisch en gepast. Maar
wat is ongewoon? De cijfers geven hier geen uitsluitsel. Als metingen laten zien
dat 62 procent van de burgers hulp ontvangt, verschijnt ‘hulp ontvangen’ eerder
als algemene norm dan als normaal in uitzonderlijke situaties. De combinatie van
‘geholpen worden - zelfredzaam zijn’ fundeert zichzelf dan in een cirkelbeweging:
hulp is een onderdeel van zelfredzaamheid, omdat veel mensen zich zonder hulp
niet redden. De spanning met de voorstelling van onredzaamheid als een onge‐
wone situatie is daarmee niet opgelost. Observaties bevestigen het onbesliste
karakter van deze discussie. Tijdens presentaties van de zelfredzaamheidscijfers
uiten deelnemers tegelijk gevoelens van herkenning, verbazing en ongemak.
De ambiguïteit rond hulp heeft echter een duidelijke opbrengst: doordat ‘hulp
krijgen’ tegelijk als normaal én als een uitzonderlijke of tijdelijke situatie wordt
voorgesteld, wordt de zelfredzaamheidsnorm breder en flexibeler inzetbaar.

Onredzamen zijn afwijkend
Documenten en respondenten typeren onredzame burgers in veel gevallen in
negatieve termen. Met ‘negatief’ bedoelen we hier dat ze worden gekarakteriseerd
aan de hand van wat ze níet zijn en wat ze níet doen. In de visie op zelfredzaam‐
heid zijn onredzamen bijvoorbeeld burgers die ‘zich niet bewust zijn van hun
rechten en plichten’ en die (ten onrechte) ‘zonder hulp’ hun belastingzaken rege‐
len, of dit helemaal nalaten. Ze worden verder onderverdeeld in ‘onzekeren’ en
‘onbewusten’.
Dit negatief definiëren kunnen we analyseren vanuit het eerder geschetste per‐
spectief van zelfreferentialiteit. Wanneer de organisatie de buitenwereld definieert
vanuit eigen doelen, processen en begrippen, dan worden niet alleen de elemen‐
ten zichtbaar die daarbinnen passen, maar ook alles wat voor het systeem proble‐
matisch is. Onredzamen worden tegen deze achtergrond beschreven op grond van
wat ze níet zijn: zelfredzaam. Maar ook dit ‘zelfredzaam’ heeft weer trekken van
een negatieve bepaling. Het begrip draagt, onuitgesproken, het discursieve tegen‐
beeld in zich van alles wat het systeem kan ontregelen: hulp vragen, anderen
inschakelen, hulpeloos zijn. Dát doen zelfredzamen dus allemaal niet (vergelijk
Tonkens, 2006)
Ook in de framing van zelfredzaamheid bij de Belastingdienst klinken bepalingen
door die te maken hebben met het afwijkende en daarmee ontregelende karakter
ervan. In de gesprekken met ambtenaren worden onredzamen dikwijls getypeerd
aan de hand van (nog meer) negaties: onbewust, niet digitaal vaardig, er niet uit‐
komen, lage opleiding, moeite met taal, niet digitaal vaardig, geen hulpnetwerk,
geen ervaring, gebrek aan persoonlijke vermogens, gebrek aan hulpmiddelen, en
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een afwijkende fiscale situatie. Via al deze negaties wordt impliciet een norm
gevestigd: een (stille) regel waarop onredzamen de uitzondering vormen.

Verandering is natuurlijk en vraagt aanpassing
Over welke norm of regel gaat het dan? Zelfredzamen komen, zoals hierboven
opgemerkt, tot op zekere hoogte naar voren als het spiegelbeeld van onredzamen.
Wat de zelfredzamen namelijk het meest kenmerkt is dat ze geen hulp nodig heb‐
ben, geen fouten maken of anderszins een beslag leggen op de dienst. De dienst‐
verlening moet dat in de hand werken:

‘We willen vooral proactief handelen en op basis van beschikbare gegevens
eerder met een burger contact opnemen als we er zelf niet uitkomen. Onze
interactie komt zo op het juiste moment, zodat we klantreacties voorkomen,
zoals vermijdbare vragen, bezwaren en klachten.’21

‘Daarnaast richten we onze interactie zo in, dat het voor burgers bij
transacties moeilijk is om fouten te maken of in gebreke te blijven. Daarmee
wordt de kans op onopzettelijke fouten van burgers veel kleiner.’22

In documenten worden maatregelen gelegitimeerd tegen gedrag dat de organisa‐
tie veel tijd en geld kost, zoals vermijdbare vragen en fouten. Vormen van digitali‐
sering en automatisering helpen daartegen.
De vraag die hierbij naar voren komt is in hoeverre van burgers mag worden ver‐
wacht dat ze zich de procedures van de Belastingdienst eigen maken. Deze vraag
komt pregnant naar voren als het over digitalisering gaat. Toenemende digitalise‐
ring leidt tot problemen bij groepen burgers die niet over middelen of vaardighe‐
den beschikken. Het doel van de organisatie – papier vervangen door ‘digitaal’ –
roept een nieuwe groep tot bestaan: de niet-digitalen:

‘Voor burgers die niet meekunnen in de ontwikkeling van de elektronische
Belastingdienst, wordt een vangnet-voorziening ontwikkeld.’23

De stille norm is dat burgers zich moeten aanpassen aan veranderingen. Maar de
categorisering die hiermee ontstaat (digitalen tegenover niet-digitalen) blijkt niet
zonder lading. In het najaar van 2015 krijgt de Belastingdienst te maken met kri‐
tische maatschappelijke reacties naar aanleiding van een publiekscampagne
waarin de organisatie bekendmaakt op termijn te zullen stoppen met het sturen
van papieren post. Er komen extra voorzieningen (aanvankelijk ‘vangnet’
genoemd) voor een groep van ‘niet digitaal vaardigen’. Er komt een bestelmoge‐
lijkheid voor wie berichten toch op papier wil blijven ontvangen. Ondanks al deze
inspanningen begint zich in de perceptie een afwijkende of problematische cate‐
gorie van niet-digitalen af te tekenen. Terwijl ambtenaren en documenten bena‐
drukken dat digitalisering helpt om het voor burgers eenvoudiger te maken,
vormt zich juist rond dit thema een groep die zich gemarginaliseerd lijkt te voe‐
len. Ouderenbonden starten een meldpunt, de Nationale ombudsman stelt een
onderzoek in, mensen uiten hun onvrede via sociale media. Volgens critici neemt
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verplichte digitalisering autonomie en privacy bij een groep mensen weg. Het ont‐
vangen van papieren post wordt als een recht verdedigd.24

De Belastingdienst erkent enerzijds dat de ontwikkelingen voor sommige groepen
problemen opleveren. Anderzijds lijkt de oplossing van begin af aan gegeven: digi‐
talisering. Deze strategie wordt voorgesteld als een onontkoombaar proces. In
beleidsdocumenten komen veel passages als de volgende voor (onze onderstre‐
pingen):

‘(…) de samenleving digitaliseert, dat de Belastingdienst daarin mee wil en
moet, en dat we ook burgers en bedrijven daarin meenemen.’25

‘Centraal in de Investeringsagenda staan de modernisering van interactie en
informatie-gestuurd toezicht en inning. Deze twee verandergebieden zijn
nauw met elkaar verbonden en gaan hand in hand met de ontwikkeling van
data-analyse en ondersteuning door informatievoorziening.’26

Door ontwikkelingen te reïficeren – voor te stellen als manifest en onontkoom‐
baar – (de ‘modernisering van interactie’, de ‘ontwikkeling van data-analyse’) ver‐
sterken de teksten de indruk van een proces dat zich zonder menselijke betrok‐
kenheid voltrekt, onontkoombaar als een natuurverschijnsel. Dit ‘naturaliseren’
helpt om legitimiteit aan keuzes te verlenen; het gaat hier om bewegingen die nu
eenmaal gaande zijn en waarin burgers mee zullen moeten gaan.
Ook het tijdelijke karakter van digitale onredzaamheid accentueert de natuurlijke
beweging naar een nieuwe situatie (onze onderstreping):

‘Met degene die nog niet meekunnen in deze ontwikkeling houden we reke‐
ning. Persoonlijk contact blijft mogelijk daar waar dat nodig is.’27

Er is in deze voorstelling van zaken sprake van een overgangssituatie waarbij een
bepaalde groep (met name ouderen) nog niet in staat is op de nieuwe manier te
werken.
Het frame van digitalisering als natuurlijke beweging legitimeert de keuzes die de
Belastingdienst maakt om eigen systeemdefinities over haar omgeving uit te
spreiden. Het past de verantwoordelijke en actieve burger om hierin mee te gaan.
De organisatie erkent dat zij inspanningen zal moeten leveren om mensen te
ondersteunen. Tegelijk stelt ze de groep die niet aan de eisen van de organisatie
kan of wil voldoen tot op zekere hoogte als problematisch of afwijkend voor.
Digitalisering komt hiermee naar voren als een krachtig intern focuspunt van de
Belastingdienst. Het heeft de kracht van een ideologie doordat het veel doelen
onder één noemer brengt: minder fouten, accurate gegevens, betere services,
scherper toezicht, kostenbesparing en met de tijd meegaan. Bovendien is het een
natuurlijk verschijnsel. Kritiek op digitalisering is dan ook moeilijk. Het is de
oplossing die het beginpunt vormt van probleemdefinities. Hierdoor veranderen
burgers die post willen ontvangen van de normgroep in een probleemgroep.
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Samenvattend: zelfredzaamheid als (minimale) verantwoordelijkheid
Volgens Entman (1993, 52) worden frames ingezet om problemen te definiëren,
om oorzaken te identificeren, om morele oordelen te vormen en om bepaalde
oplossingen als adequaat voor te stellen. Aan de hand van deze functies kunnen
we het voorgaande als volgt samenvatten:
– Zelfredzaamheid is een vorm van verantwoordelijkheid (definiëren).
– Problemen vinden hun oorsprong in passiviteit en in omstandigheden van tij‐

delijke aard (oorzaken identificeren).
– Voor het eerste geldt afkeuring, voor het tweede begrip (moreel oordeel vor‐

men).
– De problemen kunnen worden weggenomen als mensen gebruikmaken van

extra voorzieningen of van hulp van de omgeving. Maar ze kunnen ook in de
loop van de tijd vanzelf verdwijnen (oplossingen voorstellen).

Zelfredzaamheid krijgt op deze manier de betekenis van (minimale) verant‐
woordelijkheid. Wie zelfredzaam is, is op zijn minst in staat om de eigen beper‐
kingen te onderkennen en passende hulp te vragen. In gesprekken en docu‐
menten krijgen niet zozeer capaciteiten en vaardigheden die samenhangen met
het voldoen aan belastingregels nadruk, maar eerder de daaraan verbonden
morele act: verantwoordelijkheid nemen. Hierbij wordt een actieve houding ver‐
wacht. Ook hulp vragen is iets actiefs. Mensen laten zich helpen, zoeken hulp,
schakelen iemand in. Zelfredzaamheid krijgt hiermee eerder inhoud als een inten‐
tie of attitude dan als competentie of prestatie. Waar problemen ontstaan,
worden deze veroorzaakt of verergerd door de mate waarin mensen passief blij‐
ven. Er is begrip voor burgers die te maken hebben met lastige omstandigheden,
maar minder voor hen die niets doen.

Discussie

De studie bij de Belastingdienst laat zien hoe een ideologisch frame (zelfredzaam‐
heid) dat op een macroniveau (politiek en samenleving) over geldigheid beschikt,
op een microniveau wordt verwerkt en aangepast op een manier die deze ideolo‐
gie bestendigt. In dit proces lijken organisatieframes (mesoniveau) een modelle‐
rende of mediërende rol te vervullen. Normen rondom zelfredzaamheid vormen
zich tot op zekere hoogte naar eigenschappen, kenmerken, opgaven, regels,
begrenzingen, dilemma’s en vanzelfsprekendheden van de organisatie.
Deze casus vestigt aandacht op de manier waarop tegen deze achtergrond ideeën
worden gereproduceerd in plaats van gecontesteerd. Hoewel er in de
Belastingdienst volop discussie is over consequenties van beleid voor sommige
(groepen) burgers blijven macroframes rondom zelfredzaamheid grotendeels
onbetwist. Het is normaal en wenselijk dat mensen soms een beroep doen op
elkaar of op hulpverleners om in hun (digitale) contacten met de overheid verder
te komen. Dat mag de overheid niet alleen van mensen vragen, het is bij uitstek
een vorm van zelfredzaamheid.
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De uitkomsten zijn in lijn met bevindingen van Gray, Purdy en Ansari dat de
mogelijkheid tot differentiatie in betekenissen wordt beperkt door de normalise‐
rende werking van macht en normen in een bepaald veld (Gray e.a., 2015, 38).
Onze studie voegt hieraan enkele belangrijke noties toe. Om te beginnen laten de
framingprocessen in deze casus zich vooral karakteriseren als systeemprocessen.
In veel studies naar framing staan groepen en individuen centraal die nieuwe of
bestaande ideeën actief propageren of aanvechten, waarna nieuwe frames zich
wel, niet of deels verspreiden. Hierbij spelen onder andere structurerende facto‐
ren zoals macht en normen of de inherente aantrekkingskracht van nieuwe
ideeën een rol (onder andere Benford & Snow, 2000; Van Stoep, 2014). In onze
casus komt framing naar voren als een proces waarbij organisatieleden spannin‐
gen en tegenstellingen reduceren. Waar eerdere studies (Purdy & Gray, 2009;
Murray, 2010) wijzen op manieren waarop tegengestelde visies in een organisatie
naast elkaar kunnen voortleven, laat deze casus zien hoe organisatieframes zo
worden (om)gevormd dat ze tegenstellingen op voorhand wegnemen, neutralise‐
ren of naar de achtergrond dringen.
Een tweede observatie gaat over de manier waarop dat gebeurt, namelijk door het
wegnemen van dilemma’s via taal. Dilemma’s rond zelfredzaamheid worden
voortdurend discursief ‘opgelost’. De strategie waarbij dilemma’s in dezelfde
beweging worden gepresenteerd en opgelost, is eerder beschreven door Te Molder
(1999). In dit proces van betekenisconstructie lijken frames op het mesoniveau
een krachtige rol te vervullen. Kernbetekenissen van de organisatie komen tot
uitdrukking in de manier waarop individuen het macro-ideaal van zelfredzaam‐
heid vormgeven. Het maatschappelijk ideaal gaat, zogezegd, door de filter van
dominante organisatieframes en geeft richting aan gesprekken op een microni‐
veau die omgekeerd, door langs talige weg dilemma’s op te lossen, weer bijdragen
aan consistentie tussen macro- en mesoframes.
Hierbij lijkt zowel het ‘stille’ als het ‘plastic’ karakter van zelfredzaamheid een
verschil te maken. Er is voor zover wij weten weinig empirisch onderzoek over de
werking van plastic woorden (Van der Laan, 2001, 349) in organisaties. Deze
casus laat zien hoe een buigzaam idee in de dynamiek van conflicterende doelen
en schaarse middelen wordt geherdefinieerd en omgevormd. Een kneedbaar
ideaal is functioneel in situaties waarin mensen een breed pakket aan eisen met
elkaar moeten verenigen. Het helpt om uiteenlopende maatregelen te legitime‐
ren, terwijl het moeilijk is om er kritiek op te hebben of om duidelijke criteria
voor evaluatie te formuleren. Zelfredzaamheid geldt bovendien als een ‘stille’ ide‐
ologie, in de zin dat activiteiten die in het teken ervan staan automatisch positief
worden geconnoteerd.
Bovenstaande kan een indruk van opportunisme oproepen: alsof organisatiewer‐
kers op een slimme manier díe moraal zoeken die past bij hun belangen en doelen,
waarbij ze alternatieve perspectieven bewust verwerpen. Die voorstelling zou
onrecht doen aan de integriteit en inzet van de ambtenaren uit deze casus. De
analyse van frames laat juist zien hoe betekeniskaders richting geven aan reflec‐
ties, maar zelf geen onderwerp van bewuste reflectie worden. Deze betekeniska‐
ders vervullen ondertussen wel degelijk een strategische functie: ze nemen al te
sterke spanningen weg tussen ideaal en (organisatie)werkelijkheid (vergelijk
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Braun & Schultz, 2009). In het geval van deze casus worden bepaalde voorstellin‐
gen van burgers en hun situatie ingesloten in analyses en argumentaties over pro‐
blemen en oplossingen. In dat proces kunnen andere voorstellingen onbedoeld
gemarginaliseerd raken (Van Wessel, 2018).
De vraag is wat daarvan de consequenties zijn. De filterende en mediërende wer‐
king van organisatieframes is er niet voor niets. Van organisaties wordt continuï‐
teit en doelrealisatie verwacht. Het construeren en in stand houden van een geza‐
menlijk organisatieperspectief is onmisbaar om te blijven handelen en om in com‐
plexe tijden eenheid van beleid en uitvoering te borgen. Aan de andere kant kan
een dominant frame een glasheldere logica suggereren die signalen die níet in het
verhaal passen minder goed waarneembaar maakt, of die de ontvankelijkheid
voor zulke signalen in de organisatie beperkt. Ondertussen geven ‘genaturali‐
seerde’ betekenissen wel richting aan keuzes en prioriteiten (vergelijk Turnhout,
Van Bommel & Aarts, 2010; Schneider en Ingram, 1993). De vraag is dan gerecht‐
vaardigd in hoeverre een dergelijk betekeniskader alternatieve keuzes toelaat
(vergelijk Rudman, 2006).
Hoe pakt dat hier uit? De casus laat zien hoe zelfredzaamheid wordt geladen met
betekenissen die ook voor het tegendeel ervan kunnen doorgaan. Het begrip
wordt verbonden met noties als ‘hulp ontvangen’ en ‘het netwerk inschakelen’,
die op hun beurt van positieve connotaties worden voorzien. Geholpen worden is
actief, actief is goed. Wie ‘hulp vragen’ voorstelt als een actieve en vrije keuze,
vindt vervolgens maatregelen en voorzieningen gepast die daarbij aansluiten,
zoals het gelimiteerd openen van balies.
Kan er inderdaad op een andere manier over zelfredzame belastingplichtigen
worden gesproken? Dat lijkt met enige verbeelding zeker denkbaar. Een frame
waarin zelfredzaamheid niet als verantwoordelijkheid maar als ‘bekwaamheid’
vorm zou krijgen, zou bijvoorbeeld maatregelen in de sfeer van empowerment en
educatie logisch maken. En in een frame waarin het accent minder ligt op het ‘wil‐
len en kunnen regelen’, kunnen noties als onmacht en afhankelijkheid makkelij‐
ker op de agenda komen. Daarbij kunnen ook gevoelens die te maken hebben met
‘durven’ (zoals angst, schaamte en onzekerheid) meer in het handelingsspectrum
belanden. Nu signaleren respondenten deze gevoelens soms, maar formuleren ze
oplossingen consequent in termen van willen (tóch hulp vragen) en kunnen
(mensen nog beter helpen). Ten slotte is het denkbaar dat het accent minder op
instrumentele aspecten van burgerschap ligt. Een norm zou bijvoorbeeld kunnen
zijn dat burgers zich bewust moeten zijn van de regelgeving die de overheid op
hen toepast. Een overheidsdienst die op dat gebied stevige normen hanteert, han‐
delt anders dan een dienst die vooral inzet op het voorkomen van fouten en
onnodige interacties.

Conclusie

De theoretische bijdrage van dit casusonderzoek ligt in de combinatie van drie
perspectieven: zelfreferentialiteit, stille ideologie en framing. Bij de bespreking
van het theoretisch kader schetsten we de mogelijkheid dat (stille) ideologieën
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verweven zijn met de zelfreferentiële processen van een organisatie. Als die ver‐
wevenheid er is, dan is ‘praten over zelfredzame burgers’ onlosmakelijk verbon‐
den met ‘praten over de organisatie’.
De casus bevestigt een aantal bevindingen uit eerdere studies op de afzonderlijke
terreinen. Studies naar zelfreferentiële processen laten zien hoe organisaties
geneigd zijn interne perspectieven te reproduceren (Luhmann, 1995; Van Herzele
& Aarts, 2013; Hernes & Bakken, 2003). Onderzoek naar stille ideologieën legt
bloot hoe onuitgesproken visies de keuzes van de organisatie voorbereiden (Van
Montfoort e.a., 2013; Oude Vrielink, 2013). Studies naar microframing, ten
slotte, laten zien hoe interacties ervoor zorgen dat ideeën zich door de organisatie
verspreiden, of hoe ze veranderen of verdwijnen (Gray e.a., 2015; Poole e.a.,
1985; Zilber, 2008; Goffman, 1974).
Combinatie van deze drie invalshoeken bevestigt de werking van stille idealen,
maar laat bovendien zien hoe deze worden gevormd, aangewend en aangepast in
relatie tot de eigenschappen en regels van de organisatie. De casus laat zien hoe
schakeringen, inkleuringen en spanwijdte van het idee van ‘zelfredzame burgers’
gestalte krijgen in een specifieke organisatiedynamiek. Framing speelt hierbij een
mediërende rol. Mensen brengen via taal betekenissen tot stand die de organisa‐
tiewerkelijkheid verbinden met (stille) idealen. Dat doen ze op een manier die de
soliditeit van de organisatie verstevigt.
Hiermee bevestigt deze casus het belang van reflecteren op de werking van (stille)
ideologieën die middels organisatieframes worden uitgedrukt. Zo ontstaat ruimte
voor het vinden van nieuwe betekenissen in situaties waarin bestaande perspec‐
tieven de neiging hebben zichzelf te reproduceren. Dat is met name belangrijk
waar deze perspectieven er binnen of buiten de organisatie voor zorgen dat pro‐
blemen onopgelost blijven. Vervolgonderzoek is nodig om meer gedetailleerd
inzicht te krijgen in de manier waarop reproductie en contestatie van (ideologi‐
sche) ideeën in een organisatie plaatsvinden, bijvoorbeeld door te onderzoeken
wat er gebeurt in een overheidsorganisatie waar ideologische ideeën over burger‐
schap (wél) botsen met dominante organisatieframes. Ook verdient de manier
waarop hierbij dilemma’s via framing worden ‘opgelost’ meer empirische analyse,
omdat in dat proces perspectieven worden blootgelegd en tegelijkertijd toegedekt.
Dat alles helpt om antwoorden te vinden op de vraag waar idealen en ideeën tot
handelingen worden gekneed: in het politieke en maatschappelijke debat, in de
werkpraktijk of ergens in de dagelijkse dynamiek daartussen?

Noten

1 Visie op interactie 1.0 (hierna: VI).
2 Observaties tijdens vergaderingen ondersteunen dit beeld van onbehagen. Het woord

‘klant’ zorgde voor geanimeerde (tegen)reacties.
3 Interview medewerker dienstverlening.
4 VI.
5 Hoewel we hierover op basis van deze studie geen algemene conclusies kunnen trek‐

ken, is het beeld dat de ideologie van de ‘klant’ minder doorklinkt in de taal van mede‐
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werkers in de backoffice, degenen die aangiftes controleren. Bij hen lijkt een oriëntatie
op de verplichtingen die burgers nu eenmaal hebben sterker aanwezig dan bij
bijvoorbeeld baliemedewerkers en in de dienstverleningsdocumenten.

6 Notitie ondersteuning belastingplichtigen en toeslaggerechtigden.
7 Resultaat en ruimte. Middellangetermijnplan Belastingdienst.
8 Interview beleidsmedewerker.
9 Interview medewerker dienstverlening.
10 Interview medewerker dienstverlening.
11 VI.
12 Deelnemer aan het focusgroepgesprek..
13 Interview medewerker dienstverlening.
14 Visie op zelfredzaamheid.
15 Interview manager dienstverlening.
16 Interview medewerker dienstverlening.
17 Interview beleidsmedewerker.
18 VI.
19 Interview beleidsmedewerker dienstverlening.
20 Interview beleidsmedewerker dienstverlening.
21 VI.
22 VI.
23 Resultaat en ruimte. Middellangetermijnplan Belastingdienst.
24 Bron: rapportages webmonitoring.
25 Ondersteuning bij het (digitaal) zaken doen met de Belastingdienst.
26 VI.
27 VI.
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