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Over de schrijver: Jos van der Lans (1954) is cultuurpsycholoog en publicist. Hij was 
oudsenator voor GroenLinks en werkte voor de Volkskrant en verschillende 
tijdschriften o.a. over zorg en welzijn. Hij schreef ook ‘Koning Burger.’ Nederland als 
zelfbedieningszaak. ( 2005) 
Jos van der Lans past bij een stroom van schrijvers en denkers als Annemarie Mol, 
Eveline Tonkens, Margot Trappenberg, Marjoleine Vos die, met verschillende 
accenten, uit verbazing, verwondering en verontwaardiging over mankementen van 
de huidige hulpverlening en sociale sector schrijven. 
 
Soort boek: Jos van der Lans sprak voor een divers publiek over diverse thema’s uit 
dit essayistisch boek waarna hij zijn gedachten op papier verder ‘ordende’.  
Ontregelen is het resultaat, een vervolg op het succesvolle 'Koning Burger.’ Hij 
schrijft over professionele hulpverleners als welzijnswerkers, politieagenten,  
‘verzorgenden’ etc. en hun manier van werken in de publieke sector. Hanteerbaar, 
leesbaar, inspirerend en stimulerend. 
 
Korte samenvatting: Jos pleit er in dit boek voor om uit te gaan van een nieuw 
(oud) relationeel paradigma waarbij het in eerste instantie gaat om de relatie tussen 
burger(s) en professionals in plaats van het oude vraagsturings paradigma, en 
daarmee te ontregelen. Die relatie moet ijkpunt zijn wanneer nieuwe ontwikkelingen 
(fusies/regels) worden doorgevoerd. Heeft de K-DOEPS (pag. 61), de kleinst 
denkbare organisatorische eenheid de professionele hulpverlener en de 
cliënt/patiënt, er wat aan. Die eenheid moet ijkpunt zijn voor alle veranderingen of 
verbeteringen die worden doorgevoerd. Daar moet iedereen op focussen, ook 
managers, zodat er niet weer nieuwe procedures gemaakt moeten worden en er vele 
overuren moeten worden geleverd om bijvoorbeeld vraagsturing mogelijk te maken. 
Dat levert niet meteen wat op voor de K-DOEPS. 
Een fusie, schaalvergroting, taakverdeling, gebruik van regels en protocollen, inzet 
van managerskwaliteiten, inzet van professionals, alles moet geijkt worden op een 
direct effect voor die eenheid. Dat betekent (af)leren en soms ontregelen, niet 
achteraf afrekenen en controleren, maar vertrouwen. Geen professionals als pionnen 
inzetten, maar ze mandaten en bevoegdheden geven die zij niet meer bevoogdend 
inzetten, maar bij een patiënt/ cliënt die ze als partner zien, omdat die ook kennis in 
te brengen heeft, in overleg, na de situatie gezamenlijk te hebben doorgenomen. 
Jos legt uit hoe er na ‘Carl Rogers’ door hulpverleners afstand gehouden werd. Via 
Mintzberg komt hij bij het bureaucratisch gareel en de gegijzelde professional om 
vervolgens de KDOEPS te introduceren. Hij beschrijft de werknemersmentaliteit van 
professionals, wat levende kennis is, hoe we naar een ‘ erop af ‘mentaliteit moeten 
komen om tenslotte in te gaan op de kunst van het ontregelen. Hij gaat in op de 
herovering van de werkvloer, hoe het komt dat er veel gecontroleerd wordt, vanuit 
protocollen en regels gewerkt, dat dossiers groeien, hulpverleners veel meer hulp van 
achter bureaus en loketten regelen dan bij de mensen thuis met informatie die ze uit 
dossiers of via andere hulpverleners hebben verkregen. Hij wil alleen nog fusies die 
de directe hulpverleners verbeteringen opleveren. Ziet dat vele professionals minder 
bij de mensen thuis te zien zijn, tijd bij cliënten en patiënten doorbrengen ( pag. 103), 
dat de best opgeleide hulpverleners het minst bij de patiënt cliënt te zien is, dat er 
gewerkt wordt via, niet met regels en protocollen en ze steeds meer tijd kwijt zijn aan 
registratie van gegevens. 



Kortom hij haalt veel overhoop en wil ontregelen. En daar zijn vele partijen bij 
betrokken. Het zal niet zomaar gaan. Maar hij beschrijft een aantal projecten en 
hulpverleners die anders zijn gaan werken, die het gelukt is, om hun beroep anders in 
te vullen, ontregelend te werk te gaan. En aan het eind van het boek levert hij 10 
ontregelprincipes als handvatten voor ontregelen (pag. 107-120):  
Maak verantwoording functioneel voor het professionele handelen  
Laat professionals verhalen en het werk spreken  
Hanteer een professionaltoets bij reorganisaties,fusies en aanbestedingen 
Zet de beste troepen aan het front/ de poort 
Geef professionals een gezicht, durf kleinschalig te denken 
Geef frontprofessionals een echt mandaat en organiseer rugdekking 
Wees niet bang voor willekeur, maak uitzonderlijk handelen mogelijk 
Verbied administratieve uitsluiting 
Verplicht professionals hun vak bij te houden 
Zie burgers/cliënten als partners 
En daarmee hebben we genoeg redenen om diep na te denken over hoe een en ander 
in te zetten is met de K-DOEPS als ijkpunt. 
 
Wat viel op: Dat ik enthousiast werd bij het lezen van dit boekje, zoals ik nieuwe 
schrijfsels van bovengenoemde schrijfsters snel lees, omdat de patiëntenbeweging 
met hen en ook vele anderen als onlangs Tineke Abma meer van de grond krijgt voor 
de KDOEPS, en daar gaat het toch om: goede zorg/hulpverlening. Daarbij zijn meer 
ervaringen van cliënten patiënten in te brengen/serieus te nemen. En dat is nog even 
oefenen en zoeken, ook in dit boekje. Ik had bijvoorbeeld bij handvat 2 de 
patiënt/cliënt ervaring gevoegd, en de patiënt /cliënt als meesprekende partner 
besproken in het boekje en was blij met handvat 10. 
 
Citaten: pag. 110: ‘Wie in Nederland een beroep doet op de professionele 
dienstverlening moet vaak heel veel treden bestijgen voordat hij bij de juiste 
professional komt. Zeker in de zorg is er een systeem gegroeid van stepped care: eerst 
de indicatie, dan de instelling, dan de specialist- zo hebben we dat georganiseerd. En 
elke keer moet de persoon in kwestie zijn verhaal opnieuw doen….Het lijkt er soms op 
dat we mensen op de proef willen stellen; alleen de doorzetters komen in handen van 
onze beste professionele krachten. Waarbij de afvalles ook nog eens zorgmijders 
worden genoemd. Dank je de koekoek! En om dat hele systeem te vervolmaken 
hebben we de betalingsstructuur met deze omgekeerde logica in overeenstemming 
gebracht; het directe- contactwerk, het frontwerk loont minder en is de afgelopen 
twintig jaar ook stelselmatig in de honorering achtergebleven.’ 
Pag. 120: ‘Ooit waren er geen kantoren, geen spreekuren, geen protocollen, geen 
computers met vakjes,hokjes en kruisjes. Wat er wel was waren mensen die erop af 
gingen. Dominees, opzichteressen, kapelaans, schoolmeesters, inspecteurs, die met 
morele overtuiging de onbeschaafde arbeiders de les lazen. Dat paternalisme hebben 
we sinds de jaren zestig en zeventig afgezworen. En terecht. 
Maar daarmee hebben we in zeker opzicht het kind met het badwater weggespoeld. 
Professionals hebben de leefwereld verlaten en de publiek instanties hebben zich 
achter een loket verschanst, waar de betrokkenen nummertjes mogen trekken. Dat 
proces is- paradoxaal genoeg- de laatste decennia nog eens geëscaleerd door de 
instellingen als bedrijven aan te merken. Daar is men links en rechts in het land nu 
tegen in het geweer aan het komen….’ 
 



Reacties en recensies: Ik geef enige linken naar website waar een en ander te 
vinden is, ook over commentaren bij de presentatie van het boekje, waarbij Margot 
Trappenberg onder leiding van Peter van Lieshout met Tof Thissen en een kritisch 
panel vormden: 
http://www.roelants.nl/content/view/3663/1/ 
http://www.margotrappenburg.nl/lezingen/lezingenbestanden/Praatje%20bij%20pr
esentatie% 
20boek%20van%20Jos%20vd%20Lans.pdf 
http://www.josvdlans.nl/journalist/ontregelen.asp 
http://www.augustus.nl/result_titel.asp?Id=1609 
http://www.arnoudboe.nl/?p=1415 


