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Paarse Krokodil - terug van nooit 
 weggeweest
Hij is weer op TV, de paarse krokodil. Wel moderner: in plaats van ‘maar daar 
staat hij’ wordt de, wederom met formulieren zwaaiende pennenlikker nu 
gewezen op een handige app. Jawel, automatisering zou ons vooruitgang 
brengen: minder administratie, één keer gegevens aanleveren, samenwerking 
tussen uitvoeringsorganisaties achter de schermen, dus meer tijd om met de 
burger een oplossing voor zijn vraag te vinden. En éen loket: een voor 
iedereen herkenbare en vindbare plek waar je als burger met je hulpvragen 
terecht kan. Van de achterliggende schotten in wetgeving, financiering en 
organisatie moet hij geen last hebben. 

In de puree
Onderzoek na onderzoek toont aan dat ons systeem te complex is, mensen 
de weg er niet meer in vinden, buiten de boot vallen, nog meer in de puree 
komen te zitten. Het probleem is hardnekkig. Schrappen van regels leidt bijna 
automatisch tot een ingebakken regelreflex: nieuwe regels om onzekerheden 
of vermeende onrechtvaardigheden te bezweren. Gerrit van der Meer wijst er 
in deze thema editie op dat regelvermenigvuldiging de bijna onvermijdelijke 
uitkomst is van een democratisch proces. Dat gebeurt zowel landelijk als 
lokaal, waar professionele ruimte uiteindelijk ook wordt dichtgeregeld. 
De automatisering heeft niet de verwachte ruimte gebracht voor het 
professioneel handelen. In tegendeel zelfs, zoals te lezen valt in het artikel 
van Arjan Widlak van de Kafkabrigade. Eenmaal fout in de computer, dan is 
dat vaak voor eeuwig met alle gevolgen van dien. Het systeem moet ‘schoon’ 
blijven, burger en professional staan buiten spel. Het verhaal van meneer A., 
van Hans Alderkamp en de voorbeelden van advocaat Van Deuzen laten zien 
dat het systeem kan leiden tot uitkomsten die niemand wil, die nooit de 
bedoeling van de wet kunnen zijn (‘het activerend stelsel’) en vernederend 
zijn voor goedwillende cliënten. De paarse krokodil: hij is nooit weggeweest. 
Daarom onderschrijf ik van harte de oproep van Van der Meer en Van 
Deuzen om nu echt werk te maken van ont-bureaucratiseren. 
De zorg boekt al succes met (Ont)Regel de zorg. Een beweging vanuit het 
veld zelf, omdat de uitvoerders daar ervaren wat het is om bijna de helft van 
de tijd zinloos te moeten vinken. De hulpmiddelen, zoals de trechter van 
verdunning, zijn al voorhanden. Wie begint?
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