Een wetenschappelijke kanttekening

Evaluatie in rapvorm

‘Ik ben hier niet om uw feestje te bederven, maar wel om
vraagtekens te zetten bij waar we met zijn allen van
overtuigd zijn, waar we diep in geloven. Want het is de taak
van de wetenschap om te relativeren.’ Zo begon professor
A.B. Ringeling, hoogleraar Bestuurskunde, zijn kijk op de
testcase Ketensamenwerking Jeugd en Veiligheid. In een
overtuigend betoog wees hij de deelnemers op de
mogelijke keerzijden van het project.
‘Het lijkt erop dat ketensamenwerking een soort Haarlemmerolie is:

Het congres werd ludiek afgesloten

overal goed voor, nergens slecht voor’, zo startte Ringeling zijn betoog.

met een toepasselijke rap, gemaakt

De professor wist echter steekhoudende argumenten aan te voeren om

door dagvoorzitter Arnold Schellens

niet louter juichend te zijn over de testcase. Ten eerste de vele doel-

en enthousiast meegerapt door de

stellingen die de testcase heeft. ‘Misschien een beetje teveel tegelijkertijd’,

hele zaal. Hieronder een klein gedeelte:

vond Ringeling. ‘Dat is op zich niet erg, zolang we maar niet tot het
oordeel komen dat we hebben gefaald als niet alles is gerealiseerd.

Stuur de groep -- kaderschets

Ook als we maar een deel hebben gerealiseerd, is er vooruitgang.

Of vervallen we – in gezwets ?

Vooral als je cultuurveranderingen wilt bewerkstelligen, moet je niet na

Maak geen CRIEM– doe het in fasen

1 of 2 jaar gaan kijken, dat heeft veel meer tijd nodig.’

Doorontwikkeling – blijf verbazen

Nieuwe bureaucratie
Beter, sneller -- effectiever
Is ook meestal – lucratiever

Ook wees hij op het gevaar dat de nieuwe werkwijze zélf weer een

48 uur – is het streven

bureaucratisch proces gaat worden. ‘Het kan zijn dat de procedures

Mag ook korter – ga het beleven

beklemmend gaan werken of gebrek aan flexibiliteit met zich meebrengen. Daarmee ontstaat een nieuwe bureaucratie, die we juist zo

De Toekomst wordt:
’n nieuw traject

graag wilde verminderen.’
En een ander belangrijk punt dat Ringeling aansneed was de

’n landelijk project

rechtsbescherming en privacy van de jongeren. ‘Hoe verhoudt de aan-

Méér direct

dacht voor een snelle processing van de klant of een grotere efficiency

‘n duidelijk effect

van uw werkprocessen zich tot de rechtsbescherming waar uw klant

Bijna perfect

ook recht op heeft? Het is altijd het ene recht tegenover het andere.’

’n Twents dialect

Professor Ringeling sloot zijn betoog positief af. ‘Hulde dat u de proble-

’n mooie act

men weer centraal stelt, ga daar vooral mee door. Als u al die risico’s

Niet geplaybackt

die ik heb genoemd, weet te vermijden, als u al die klippen weet te
omzeilen, dan wordt het vast leuk voor de jongeren in Almelo.’

Op naar de toekomst – nationaal
Uitrollen maar – de jongere centraal
Landelijke pilot – go with the
flow….
Twente Rulez – boem is HO.
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