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Max Weber (1864-1920) 

Émile Durkheim 

(1858-1917)  

Max Weber over staat en sturing 



Max Weber over sturing 

Sturing = uitoefenen van authority 

Authority = macht + legitimiteit 



Meerdere vormen van authority 

 Publieke of bureaucratische authority 

 Private markt authority 

 Private morele authority 

 Wetenschappelijke authority 
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Complexe globalisering (2000s) 



Sturing onder complexe globalisering 

1. Sturingsproblemen van authorities 

 Morele authority: gebrek aan macht 

 Markt authority: gebrek aan legitimiteit 

 Wetenschappelijke authority: macht en legitimiteit in 

sommige kringen 

2. Authortities boeten in 

 Afnemende legitimiteit NGOs 

 Internet en wetenschap 

3. Combineren van authority in nieuwe instituties 



Vertrouwen in milieu-informatie (EU data) 



China : Shifan 示范 

 Shifan=Model  

 Toegekend door overheid 

 Voor: bedrijven, gemeenten, huishoudens, 

publieke diensten, banken 

 Steeds vaker: duurzaamheid 

 Waarom: Status, financiën, legitimiteit, identiteit, 

aantrekking 

 Diffusie: lokaal en transnationaal  

 Dus: morele én publieke authority 

示范 



Maar we zien het ook bij: 

 Marine Stewardship Labelling 

 Public Private Partnerships 

 Multi-stakeholder platforms 

 Nieuwe vormen van wetenschap (mode 2, 

science in society, triple helix) 

 PES: betalingen voor milieudiensten 

 Carbon markten 

 



1. Actieve maatschappij 

2. Netwerken 

3. Globaal en lokaal 

1. Actieve Maatschappij 

Kenmerken van nieuwe vormen van sturing 

1. Actieve maatschappij 

2. Netwerken 



Kenmerken van nieuwe vormen van sturing 

4. Diversiteit en constante verandering 

 Geen blauwdruk governance architectuur 

 Diversiteit aan institutionele arrangementen (= 

combinaties van authorities) 

 Wisselende coalities (in- en uitsluiting bij netwerken) 

 Constante adaptatie aan nieuwe omstandigheden 

5. Transparantie en informatie 



Wat betekent dat voor overheidsbestuur? 

 Grensoverschrijdende netwerken en stromen 

 Toenemende afhankelijkheid 

 Toenemende zichtbaarheid/accountability 

 Actievere samenleving 

 Weglekken sturingsmonopolie 

 Naar boven 

 Naar beneden 

 Naar buiten 

 

 



En voor sturing van het Waddengebied? 

 Stuurbaarheid kent grenzen 

 Stuur mee met globale trends 

 Stuur met een naar buiten gerichte, internationale 

blik 

 Verandering/adaptatie is normaal 

 Combineer authorities/actoren 

 Leer van elders  

 Verantwoording en transparantie als 

sturingstrategie (niet alleen formaliteit) 



Dank voor uw aandacht 
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