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7De redenaar en de filosoof
Proloog

Kunst aan de muur
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proloog

9verzameling ‘eigenwijze’ professionals te komen tot het expliciteren van onze gedeelde opvat-

tingen over belangrijke opgaven in het publieke domein. Daarnaast was het erg inspirerend 

om over onze opvattingen expliciet de dialoog te zoeken met een aantal van onze opdracht-

gevers. Ten slotte denken wij dat wij met het publiceren van deze brieven een bredere groep 

van bestuurders, professionals en studenten kunnen uitnodigen tot een voortzetting en ver-

breding van het gesprek over deze onderwerpen. 

De speerpunten van onze advies- en managementpraktijk waarop wij in dit boek reflecteren, 

zijn gebiedsontwikkeling, jeugdbeleid, veiligheid, innovatie en organiseren van lenigheid. In 

alle brieven herkent u het grondpatroon van de redevoering: de proloog, de feiten, onze visie 

en de epiloog. Maar ook leest u in alle brieven dat wij niet alleen onze eigen opvattingen etale-

ren, maar ook nadrukkelijk de dialoog met onze opdrachtgevers hebben gezocht. Wij hechten 

erg aan hun kijk op de zaak. Onze opdrachtgevers waardeerden dat gezamenlijke moment 

van reflectie op hun bestuurs- en managementpraktijk. De dialoog verrijkte de wederzijdse 

inzichten, leidde tot verdieping en verbinding en droeg daarmee bij aan de kwaliteit van de 

brieven. Zij zijn niet meer en niet minder dan een stolling van gedachtevorming en nodigen uit 

tot verdere dialoog.

Tevens geven wij met deze publicatie een indruk van het huis van Lysias. Een jonge beeldend 

kunstenaar maakte een foto-impressie van het oude huis van een jong bureau. Adviseurs en 

interim-managers zijn ‘nomaden in het publieke domein’. Altijd bezig met de klus en bij de 

opdrachtgever en vervolgens weer op weg naar de volgende klus en opdrachtgever. Het is vaak 

hollen, maar ook regelmatig stilstaan. Want als ‘reflective practicioners’ weten wij dat regelmatig 

stilstaan de echte groei brengt. Een thuisbasis van waaruit je kunt werken is juist dan essenti-

eel. De momenten van gezamenlijke reflectie op de vragen en antwoorden die ons bezighou-

den vinden wij in die thuisbasis.

‘Resultaat door verbinding’ is de rode draad in deze publicatie. Eerdere publicaties van ons 

droegen de titels ‘Kijken, Luisteren en Doen’, ‘Liever Lef ’ en ‘Vol Vertrouwen’. Die titels zagen 

wij, op dat moment, steeds als belangrijke waarden voor het werken aan vraagstukken in het 

publieke domein. Dat zijn het in onze ogen nog steeds, maar om tot echt ‘resultaat op straat’ 

te komen, is nu vooral ook het werken aan en op de verbindingen nodig. 

Onze brieven zijn steeds gericht aan bestuurders en managers in het publieke domein. 

Geachte bestuurders en managers in het openbaar bestuur,

Lysias Consulting Group is opgericht in 2000. In de acht jaar van ons bestaan hebben wij ons 

ontwikkeld tot een middelgroot bestuurskundig advies- en interim-managementbureau voor 

beleid en organisatie in het publieke domein. De keuze voor de naam Lysias is geen toevallige. 

Lysias (440-380 voor Christus) was een van de eerste externe adviseurs. Hij was een logograaf; 

iemand die door anderen werd ingehuurd om een redevoering te schrijven. Hij blonk uit in 

zijn zuivere, eenvoudige en heldere stijl van schrijven, in zijn vermogen om zich in te leven 

in de persoon van zijn opdrachtgever en in de overtuigingskracht van zijn betoog. Dat zijn 

geen slechte kwalificaties voor een hedendaagse adviseur of interim-manager om zich aan te 

spiegelen. Als bureau hechten wij eraan om steeds de juiste balans te vinden tussen onafhan-

kelijkheid en betrokkenheid, om de zaken duidelijk te stellen en om onze opdrachtgevers een 

perspectief te bieden waarmee zij verder kunnen.

Wij willen niet alleen maar de retoricus zijn, die overtuigd is van zijn eigen gelijk. Lysias, de 

redenaar, was een tijdgenoot en vriend van Socrates, de filosoof. Deze laatste blonk uit in het 

voortdurend toetsen van zijn denkbeelden en in het blijven zoeken naar de waarheid. Ook aan 

hem ontlenen wij in onze dagelijkse praktijk een aantal belangrijke waarden, zoals het altijd 

willen werken aan het werkelijke probleem, een reflectieve houding ten aanzien van mogelijke 

oplossingen en het verbindend werken door het voortdurend zoeken van de dialoog. 

Van de meer dan tweehonderd redes die Lysias in zijn tijd schreef, zijn er circa dertig bewaard 

gebleven. Met intrigerende titels als ‘De zaak van de olijfboomstronk’, ‘Tegen de graanhande-

laars’ en ‘De zaak van de invalide’. De redevoeringen van onze naamgenoot inspireerden ons 

tot deze publicatie.

Wij werken breed in het publieke domein op de terreinen van sociaal-maatschappelijke tot 

ruimtelijk-economische ontwikkeling, en aan vraagstukken van beleid en strategie tot orga-

nisatieontwikkeling. Inmiddels heeft zich in onze advies- en interim-managementpraktijk 

een aantal speerpunten uitgekristalliseerd; vragen en oplossingen waar wij een uitgesproken  

mening over hebben. 

Over deze onderwerpen hebben wij ons in de afgelopen maanden gebogen in teams van  

betrokken adviseurs. Het was in de eerste plaats een boeiend leerproces voor onszelf om als 
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Ook hebben wij in alle brieven recht willen doen aan de klassieke stijldeugden van de redevoe-

ring, te weten correctheid, helderheid, gepastheid en verfraaiing. Klopt het wat wij zeggen? Is  

onze boodschap duidelijk? Is deze toegesneden op de praktijk van alle dag? En inspireert onze 

boodschap tot verdere reflectie en dialoog? Het is aan u als lezer om deze vragen te beant-

woorden. 

Wij staan uiteraard open voor uw brief!
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14 15voortdurend strijd wordt gevoerd over taken, bevoegdheden en geld. Tussen bestuurslagen 

en binnen bestuurslagen. Het gevolg is dat de uitvoering stokt in stroperige samenwerking  

als middel om de concurrentie te bestrijden. Het Rijk onderzoekt opnieuw de rol van de  

provincie op een groot aantal beleidsterreinen en probeert taken verder te decentraliseren 

naar het regionale en lokale schaalniveau. ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’, is daar-

voor het motto. Deze herbezinning betekent dat ook provincies zelf op zoek gaan naar hun 

meerwaarde.

“De hoofdlijn is duidelijk: op zoek naar de meer-

waarde van de provincie.

Het coalitieakkoord en het bestuurlijke pro-

gramma Provincie Nieuwe Stijl (pns) vormen 

het kader voor de wijze waarop de provincie 

gebruik zal maken van haar bevoegdheden 

op basis van de Wro. Zuid-Holland moet een 

krachtige en uitvoeringsgerichte provincie 

worden, die zich richt op bovenregionale 

vraagstukken van provinciaal belang. pns 

leidt tot een herijking van de taken van de 

provincie: sommige worden geïntensiveerd, 

andere afgestoten en/of overgedragen. De 

provincie is pas aan zet als haar inzet meer-

waarde heeft. Dit proces heeft consequenties 

voor de wijze waarop de provincie met haar 

partners omgaat en ook voor de medewer-

kers van de provincie. Met als doel om zaken 

van provinciaal belang sneller te realiseren 

door een gerichte inzet van mensen en mid-

delen. De uitkomst van de voorlopige discus-

sie binnen pns is dat ruimtelijke ordening een 

provinciale kerntaak is en blijft.”

Bron: Provincie Zuid-Holland.

Gedragslijn inzet Wro van de provincie Zuid-Holland

Geachte provinciebestuurders,

Ruimtelijke Ordening is weer in. De toenemende druk op de ruimte in ons land, het verlan-

gen van de grote steden naar recreatiegroen - zelfs naar ‘Central Parks’ in het Groene Hart - de 

ruimte die nodig is voor het wassende water, de creatie van Nationale Landschappen, het te-

gengaan van de verrommeling in en van ons land en de snelwegpanorama’s. Het ruimtelijk 

borgen van ‘weerloze’ waarden staat weer bovenaan op de beleidsagenda’s.

Tegelijkertijd zijn er ook andere nieuwe ontwikkelingen. De verwevenheid van functies en be-

langen en de ruimtelijke dynamiek zijn zodanig toegenomen dat monofunctionele oplossin-

gen en functiescheiding niet meer mogelijk zijn. Alleen door te streven naar integrale kwaliteit 

kunnen verschillende belangen geborgd worden.

Nieuw is ook de nadruk op realisatie. Het gaat niet alleen om behoud, conservatie en bevrie-

zing, maar vooral ook om realisatie van ruimtelijke kwaliteit. Zo duurzaam dat de bereikte  

kwaliteit niet eindeloos bedreigd blijft, maar als krachtig element deel gaat uitmaken van de 

ontwikkeling van een gebied. Visies en plannen zijn mooi, maar ze moeten vooral vergezeld 

gaan van samenwerkingsovereenkomsten, businesscases, exploitaties en uitvoerend vermo-

gen. Dan staan niet alleen publieke, maar ook maatschappelijke en private actoren aan de lat.

Sturing vanuit hiërarchie maakt steeds meer plaats voor een netwerkbenadering, waarbij  

partnerschap en duurzame en vitale coalities van belang zijn. Het is dan aan u, als verant-

woordelijke publieke partner voor regionale ruimtelijke opgaven, om de opgave te definiëren, 

duurzame uitvoeringscoalities te organiseren en de realisatie te borgen.

Beleidsmatig heeft deze omwenteling van hiërarchische verhoudingen naar een netwerk- 

benadering onder andere zijn beslag gekregen in de Nota Ruimte, instrumenteel in de nieuwe 

Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet. Van u als provinciebestuurder wordt een 

proactieve, regisserende houding gevraagd. Het toetsingsinstrumentarium is afgeschaft, de 

wettelijke planfiguren zijn gesaneerd en procedures zijn versneld.

Ook is sprake van een herbezinning op de rol en de toegevoegde waarde van de provincie 

binnen het openbaar bestuur. De discussie is meer dan alleen journalistiek. Het stelsel van 

het openbaar bestuur staat onder druk. Het lijkt een concurrerende markt geworden, waar 

We zien in onze adviespraktijk dat u bezig bent de bakens te verzetten en meer dan in  

het verleden nadenkt over uw rol, positie, belangen en taken. Daarbij wordt nadrukke-

lijk naar buiten gekeken: Waar kan de provincie haar meerwaarde maximaal benutten,  

inzetten en zichtbaar maken? In het ruimtelijk domein uit zich dat het sterkst door de  

opkomst van regionale gebiedsontwikkeling, de inrichting van provinciale ontwikkel- 

bedrijven, intensieve toerusting, intervisie- en trainingsessies en de omvorming van de  

sectorale beleidsafdelingen en directies. Juist in het ruimtelijke domein heeft de provincie  
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16 17brengen we in die reacties ordening aan door een heldere omschrijving van regionale gebieds-

ontwikkeling te geven. En we analyseren voor elk van de constituerende elementen wat precies 

de opgave is. Tot slot geven we aan waar naar ons idee de kern zit voor het succes. 

“Veranderingen vergen een lange adem”

Wij hebben de dialoog gezocht met een aantal deskundigen uit de praktijk van regionale  

gebiedsontwikkeling. De dialoog vond plaats met Hans van der Hoeve, directeur Ruimte,  

Economie en Welzijn bij de provincie Gelderland; Brugt Hoogland, directeur projecten bij 

de gemeente Den Helder; Carolien Schippers, programmamanager bij de provincie Utrecht; 

Arnold van Vuuren, projectdirecteur van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; Gerard van Weerd, 

projectleider bij de provincie Overijssel en Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwik-

keling aan de tu Delft. De centrale vraag in de dialoog was: hoe gaat het met de provincies in 

regionale gebiedsontwikkeling? 

Uit de dialoog komt een zeer divers beeld naar voren van successen en worstelingen, lessen 

en teleurstellingen, oproepen en verzuchtingen. We presenteren onderstaand een greep uit 

de reacties.

•	 Plannen	 maken	 lukt	 nog	 wel,	 maar	 daadwerkelijk	 tot	 uitvoering	 overgaan	 blijkt	 lastig.	

De misvatting dat het klaar is als het is opgeschreven, blijkt hardnekkig.

•	 Succesvolle	gebiedsontwikkeling	is	nog	pril,	de	meeste	projecten	zijn	nog	in	voorbereiding	

en vergen een lange adem. Het is nog te vroeg om te zeggen dat het een succes wordt.

•	 Opgaven	worden	steeds	steviger,	terwijl	bestuursfuncties	niet	aantrekkelijker	worden	en	

goede ambtenaren moeilijk te behouden zijn.

•	 Het	 is	 veiliger	een	project	 ‘te	subsidiëren’	dan	om	zelf	 te	participeren	 in	een	 risicovolle	

ontwikkeling zonder een duidelijk eindbeeld binnen een overzienbare periode.

•	 Veranderingen	vergen	een	lange	adem.	Als	je	de	afgelopen	jaren	bekijkt,	moet	je	conclu-

deren dat het wel erg langzaam gaat.

•	 Er	is	meer	nodig	dan	de	uitgesproken	vrijblijvende	intentie	om	gezamenlijk	met	gebieds-

partners te werken aan ontwikkeling.

•	 De	verkokering	in	de	provinciale	organisaties	is	nog	lang	niet	voorbij.

•	 De	noodzakelijke	kanteling	van	organisatie-	naar	procesgericht	werken	bij	gebiedsontwik-

keling lukt maar moeizaam.

een onmisbare rol. “Daar zijn afwegingen politiek en past een actieve rol voor de provincie”, 

vindt zelfs criticus Klaartje Peters.

Provincies en het Rijk hebben voor een actieve ruimtelijke aanpak van maatschappelijke  

opgaven de afgelopen jaren een modus ontwikkeld die bekend staat als regionale gebiedsont-

wikkeling. Er wordt op dit punt veel van u verwacht en er gebeurt veel. Riek Bakker, de adviseur 

gebiedsontwikkeling, stelt in het rapport ‘Maak meer van Nederland’ (maart 2007):

“De ambitie van de nationale en regionale overheden om actief gebieden te ontwikkelen, vergt een omslag 

in denken en doen van velen. Een omslag die in 2006 ook steeds meer zichtbaar is geworden. Met name 

de rol van de provincies verandert van toetsen naar ontwikkelen, van kijken naar doen, van reactie naar 

regie. De rollen van andere partners in gebiedsontwikkeling (gemeenten, maatschappelijke organisaties 

en private partijen) veranderen mee.”

Het belang van regionale gebiedsontwikkeling is voor u evident. Regionale gebiedsontwik-

keling past bij het schaalniveau waarop u als provincies opereert en is bij uitstek geschikt om 

uw spilfunctie in integrale afwegingen te demonstreren. Regionale gebiedsontwikkeling is in 

dat opzicht voor u cruciaal vanuit uw rol als regisseur en vanuit het feit dat het de kern van de 

provinciale beleidsthema’s raakt. Met het door u uitgesproken bestuurlijk commitment om 

van gebiedsontwikkeling een succes te maken, weet u de ogen op u gericht. Niet alleen vanuit 

Den Haag, maar ook vanuit de gebiedspartners in uw eigen regio.

Daarmee wordt het succes waarmee u regionale gebiedsontwikkeling oppakt een belangrijke 

lakmoesproef voor de kracht van de provincies. ”Zijn zij in staat om effectief regie te voeren als 

het gaat om regionale gebiedsontwikkeling?”, is de vraag die uw partners op rijksniveau en op 

lokaal niveau aan de orde stellen. Bent u als bestuurder in staat om sturing te geven aan com-

plexe regionale samenwerkingsprocessen die bestuurlijke en sectorale grenzen overschrijden 

en bovendien een bestuurlijke adem vergen die meerdere bestuursperioden overstijgt? Is uw 

provinciale organisatie zo toegerust dat regionale gebiedsontwikkeling een impuls krijgt? En 

leidt de samenwerking met gebiedspartners tot zichtbare resultaten in plaats van (nog) meer 

visies en plannen? 

In deze brief proberen we een begin van een antwoord op die vragen te formuleren. We doen 

dat door allereerst op te tekenen welke reacties bovengenoemde vragen oproepen. Vervolgens 
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We constateren dat het begrip ‘regionale gebiedsontwikkeling’ de afgelopen jaren een enor-

me vlucht heeft genomen en onderhevig is aan grote inflatie. Die inflatie is deels positief te 

duiden. Ze is de uiting van grote dynamiek, enthousiasme en veel ambitie. Tegelijkertijd dreigt 

het begrip inhoudelijk leeg te worden. Het is in onze ogen noodzakelijk aan te geven wat wij 

wél met regionale gebiedsontwikkeling aanduiden en wat niet. 

Regionale gebiedsontwikkeling is een methode om ruimtelijk beleid en uitvoering in een be-

paald gebied te organiseren. Regionale gebiedsontwikkeling geeft sturing aan en zorgt voor 

versnelling van het realiseren van samenhangende ruimtelijke ontwikkelingen. Regionale  

gebiedsontwikkeling is altijd het product van samenwerking tussen gebiedspartners, zowel 

publiek, privaat, als maatschappelijk.

Regionale gebiedsontwikkeling creëert inhoudelijk nieuwe perspectieven door gebieden  

en verschillende opgaven in z’n geheel en in samenhang te bezien op kansen. En door ver-

schillende initiatieven onderling te verbinden en te versterken, waardoor versnippering wordt 

tegengegaan.

Op grond van deze kenschets komen wij tot de volgende definitie van regionale gebiedsont-

wikkeling:

“Regionale gebiedsontwikkeling is het ruimtelijk vertalen van de maatschappelijke opgaven in een sa-

menhangende veranderingsstrategie voor een begrensd gebied, gericht op het realiseren van ruimtelijke 

kwaliteit.”

De volgende aspecten zijn naar onze mening kenmerkend voor regionale gebiedsontwikke-

ling:

•	 Er	is	sprake	van	parallelle	schakeling	van	visievorming	en	realisatie.

•	 Het	is	een	gezamenlijk	proces	met	publieke,	maatschappelijke	en	private	stakeholders.

•	 Het	is	gericht	op	het	oplossen	van	complexe	meervoudige	opgaven,	die	onderling	samen-

hangen.

•	 Het	leidt	tot	samenhangende	en	gelijktijdige	initiatieven	op	het	terrein	van	woningbouw,	

•	 Hoe	combineer	je	een	ontwikkelende	en	een	toetsende	rol?	Het	is	lastig	de	goede	balans	

te vinden. De provincies dienen te beschikken over lenigheid en moeten kunnen variëren 

tussen de verschillende rollen die zij hebben.

•	 Het	is	nodig	om	processen	onomkeerbaar	te	maken,	waarbij	het	commitment	stapje	voor	

stapje wordt opgebouwd. Dat vraagt om het creëren van een sfeer van ‘we kunnen niet 

meer terug’.

•	 Het	beschikbare	 instrumentarium	voor	de	provincies	 is	 in	positieve	zin	veranderd,	maar	

daarmee ben je er nog niet. Zonder bestuurlijk en ambtelijk lef kom je er nog steeds niet.

•	 Een	 daadkrachtige	 bestuurder,	 een	 goede	 projectleider	 en	 poen	 zijn	 de	 meest	 kritische	

succesfactoren. Deze factoren zijn echter op zich nog onvoldoende als de verbinding met 

de lijnorganisatie van de provincie niet goed wordt gelegd.

•	 Het	is	de	vraag	of	provincies	als	afgeleide	van	het	‘hogere’	belang	door	partijen	geaccep-

teerd worden om de regie te nemen. 

Op basis van de dialoog komen we tot de volgende constateringen:

•	 Een	 eenduidige	 analyse	 van	 hoe	 regionale	 gebiedsontwikkeling	 er	 nu	 voor	 staat	 ont-

breekt.

•	 Het	 daadwerkelijk	 zichtbaar	 resultaat	 boeken	 met	 regionale	 gebiedsontwikkeling	 lijkt	

voor veel provincies vooralsnog een worsteling.

•	 Er	 wordt	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 visie	 en	 realisatie,	 waarbij	 met	 een	 zeker	 dedain	

gesproken wordt over het ontwikkelen van visies en het maken van plannen. Uitvoering, 

realisatie en doen, doen, doen! Dat lijkt het devies.

•	 We	horen	veel	procestaal:	samenwerking,	commitment,	partijen,	verbinding.

•	 Regionale	gebiedsontwikkeling	leidt	tot	fundamentele	vragen	over	de	verschillende	rollen	

die de provincie heeft: ontwikkelen en toetsen, aanjagen en afwegen, de invulling van het 

begrip regie. 

•	 De	interne	organisatie	wordt	geproblematiseerd:	kantelingen	en	verkokering.

•	 Vraagtekens	zijn	er	bij	het	tempo:	het	is	pril,	kleine	stapjes,	erg	langzaam	en	een	kwestie	

van lange adem.

•	 Wat	het	beschikbare	instrumentarium	betreft,	zijn	er	nauwelijks	wensen.

•	 We	proeven	ten	slotte	aarzeling	en	twijfel	of	de	provincies	het	redden.
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20 21Visies voor het aanpakken van deze opgaven zijn ontwikkeld, plannen zijn gemaakt, projecten 

gedefinieerd en businesscases opgesteld. Op basis van de ervaringen die de afgelopen jaren 

zijn opgedaan, begint een beeld te ontstaan van wat wel en niet werkt. In onze ogen staan 

provincies voor drie opgaven:

1. Van project naar proces: afzien van afzonderlijke projecten, nota’s of visies en in plaats 

daarvan het starten van langlopende processen van regionale gebiedsontwikkeling.

2. Duurzame coalities met partners.

3. Het provinciehuis op orde: van een toetsende naar een regisserende en meerealiserende  

provincie.

We lichten elke opgave hierna nader toe en geven bij elk onderdeel aan wat naar onze opvat-

ting goed gaat en waar kansen liggen voor verdere verbetering. 

1. Van project naar proces

De eerste opgave waar u voor staat, is de verschuiving in het werkproces van een project- 

oriëntatie naar procesinitiatie en -begeleiding. De energie die nodig is om resultaten te  

boeken, bevindt zich niet alleen in de provinciehuizen, maar ligt vooral ook in het bestuurlijk 

leiden en slim managen van processen buiten uw provinciehuis. Dus mét regionale partners, 

zoals woningcorporaties, ontwikkelaars, ondernemers, scholen, ziekenhuizen, natuurbeheer-

ders, waterschappen en - natuurlijk - gemeenten.

Regionale gebiedsontwikkeling impliceert voor u dus een procesoriëntatie. Voor gemeente-

grensoverschrijdende gebiedsontwikkelingen bent u de eerst aangewezen partij om de rol van 

regisseur te vervullen. De regierol in gebiedsontwikkeling omvat het geven van strategische 

sturing tot en met de fase van uitvoering. Als regisseur van regionale gebiedsontwikkeling bent 

u verantwoordelijk voor het hele proces, dus vanaf het initiatief en de definitie van de opgave, 

de visie- en planvorming tot en met de fasen van programmering, ontwikkeling en realisatie. 

Immers, beleid voert zichzelf niet uit.

Regie is echter geen statisch begrip. De inhoud van de regierol wisselt per fase waarin de  

gebiedsontwikkeling verkeert. In de planvormingsfase, waarin u vooral de publiek-publieke 

ruimtelijke ordening, natuurontwikkeling, ruimte voor water, sociaal-economische vitali-

teit en infrastructuur.

•	 Er	wordt	een	kwalitatieve	en	duurzame	beweging	op	gang	gebracht	en	er	worden	concrete	

resultaten geboekt.

•	 Het	is	gericht	op	gebieden	met	ontwikkelpotentie.

•	 Er	is	sprake	van	maatschappelijke	opgaven,	die	worden	gedeeld	en	die	als	urgent	worden	

ervaren.

•	 De	opgaven	vereisen	een	langdurige	investering	van	partijen.

Dat betekent bijvoorbeeld dat langjarige processen, die gericht zijn op de optimalisatie van 

de verhouding tussen ruimtelijke functies, zoals de landinrichting, niet onder de definitie van 

regionale gebiedsontwikkeling vallen. Er is in dit soort projecten geen sprake van parallelle 

schakeling van visievorming en uitvoering, geen urgentie en geen multifunctionaliteit. 

Hetzelfde geldt voor processen waarin publieke partijen met gebruikmaking van restrictie-

ve instrumenten gebieden op slot zetten, om vervolgens binnen die gebieden door actieve 

grondpolitiek te komen tot een herordening van functies. Denk daarbij aan het Ontwikkel- en  

Beheersplan voor de Waddenzee of de herstructurering van recreatiebedrijven op de Veluwe.

Gebiedsontwikkeling is niet de panacee voor alle kwalen. Het is niet altijd en overal nodig.  

In essentie gaat het om grootschalige opgaven die naar inhoud en capaciteit veel van de be-

trokkenen vergen. Om dezelfde capaciteitsredenen kunnen individuele bestuurders slechts 

enkele van deze projecten tegelijkertijd ondernemen. ‘Bezint eer ge begint’, is daarmee het 

devies.

Ordening en prioritering: 
drie opgaven voor provincies

Steeds meer opgaven voldoen echter wel aan de definitie van regionale gebiedsontwikkeling. 

De bescherming en de ontwikkeling van het Groene Hart, de Schaalsprong van Almere, duur-

zame kustverdediging, het opvangen van krimp in Midden- en Oost-Limburg. Voor al deze op-

gaven geldt dat zij complex en urgent zijn. De afgelopen jaren heeft u opgaven gedefinieerd, 

waarop de eerdergenoemde definitie van regionale gebiedsontwikkeling van toepassing is. 
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22 23te behalen. In het beste geval strijken anderen met de eer. Het resultaat van uw bestuurlijke 

inspanning en de provinciale financiering is dat de gebiedsontwikkeling als geheel op gang 

komt en dat anderen - maatschappelijke en private partners en mede-overheden - in een ge-

bied mede investeren en concrete resultaten boeken. En dat vraagt van u een andere bestuur-

lijke attitude dan ten tijde van de traditionele toelatingsplanologie.

We constateren dat u enkele jaren geleden begonnen bent met een meer actieve rol in ruim-

telijke processen op regionaal niveau. Maatschappelijke ontwikkelingen vroegen daarom. De 

urgentie werd het eerst gevoeld in het noorden van ons land waar een complex van sociale, 

economische en ruimtelijke opgaven vroeg om onorthodoxe oplossingen. Maar de aanzetten 

werden niet alleen in dat deel van ons land gegeven. Bij alle provincies zien we vanaf eind jaren 

negentig aanzetten tot een andere, meer actieve, regisserende en aanjagende rol van provin-

cies in het ruimtelijk domein. De veertien provinciale voorbeeldprojecten gebiedsontwikke-

ling laten dat mooi zien. Bijna elk van die projecten bestond al in een bepaalde vorm rond de 

eeuwwisseling.

Nieuw, en in alle provincies aanwezig, is de ambitie om niet langer te subsidiëren, maar  

te investeren in een gebied en daarbij ook risico’s te lopen gedurende de uitvoering.  

Natuurlijk helpt de discussie over maatschappelijk investeren en de rol van de deelnemingen 

in nutsbedrijven daarbij. In elk provinciehuis worden investeringsprogramma’s opgesteld,  

gaat het in collegeakkoorden over ambities in plaats van over projecten en wordt voor- 

zichtig met regionale partijen gekeken naar strategisch beheer en inzet van publiek grond-

eigendom.

De praktijk laat verschillende voorbeelden zien van deze omslag van subsidiëren naar  

investeren. Tegelijkertijd bestaan er ook nog de nodige voorbeelden van provinciebestuur-

ders die Sinterklaas spelen en pepernoten uitdelen in de vorm van projectsubsidies. En die  

daarmee scoren, zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen. We zien ook dat provincies, de 

een meer dan de ander, opschuiven naar leiden, participeren, investeren en zelf risico’s lo-

pen in gebiedsontwikkelingsprocessen. En dat past bij een procesoriëntatie en het nemen van  

verantwoordelijkheid voor het gehele proces, vanaf het initiatief tot en met de fase van  

realisatie.

samenwerking op orde maakt, is uw regierol het meest prominent. In deze fase ligt de nadruk 

op de rol van spin in het web, van organisatie, autoriteit en boegbeeld. Met andere publieke 

partijen definieert en borgt u de opgave.

Naarmate de ontwikkelingsfase en vervolgens de uitvoeringsfase aanbreken, verandert uw  

regierol. Uw publieke bevoegdheden zijn op hoofdlijnen uitgeoefend. Het plan is er, de  

netwerken zijn gevormd, de financieringsstrategie ligt op de onderhandelingstafel van de 

publiek-private partners. 

Tijdens de fase van realisatie bent u zelf één van de betrokken partijen, maar niet per definitie 

de centrale partij. Geleidelijk komt een zwaardere rol te liggen bij gemeenten en waterschap-

pen die aan publieke zijde daadwerkelijk voor de uitvoering moeten zorgen. Als regievoerder 

treedt u naar de achtergrond. Maar achterwege blijven kan niet, omdat ook in de uitvoerings-

fase strategische sturing nodig blijft (op communicatie en bestuurlijk draagvlak, kwaliteit en 

financiering).

De provinciale regie vereist grote lenigheid om de veelheid van belangen bij de provincie zelf 

en bij andere partijen te vertalen in een visie op de gebiedsontwikkeling en in passende werk-

wijzen en uitingen van de provinciale organisatie.

De verschuiving van een project- naar een procesoriëntatie heeft een grote consequen-

tie. U borgt de opgave door die delen te financieren die niet rendabel zijn en door ervoor te  

zorgen dat restrisico’s zijn afgedekt. Vaak bent u de meest vermogende publieke partner  

en heeft u als ‘bovenbaas’ de meeste controlerende middelen tot uw beschikking. U heeft  

bovendien een sterk planologisch instrumentarium in handen. Het ontwikkelen van een  

financieringsstrategie voor gebiedsontwikkeling impliceert een omslag van projectfinancie-

ring op basis van subsidies naar een vorm van financiering op basis van grondexploitaties en  

investeringen.

Tegelijkertijd zijn in het totale samenstel van het programma - als er echt sprake is van een in-

tegraal, door partijen gedragen programma - geen duidelijke ‘provinciale projecten’ zichtbaar 

waarmee u glans en eer kunt behalen. Glans en eer zijn er wel op het totale welslagen van het 

programma, maar dat wordt pas op langere termijn zichtbaar. Gaat het mis, dan wordt ech-

ter meteen naar u gekeken. Zo bekeken is er bestuurlijk aan gebiedsontwikkeling weinig eer 
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energie, het op gang brengen en het onvermijdelijk maken van interactie tussen een scala aan 

belanghebbenden. Daarom is ook een ‘losse’, stimulerende, creativiteitsbevorderende setting 

nodig en moet een alles doodslaande ‘institutionalisering’ van gebiedsontwikkeling worden 

voorkomen.

Als kenmerkende elementen van gebiedsontwikkeling hebben we in het begin van deze brief 

benoemd dat gebiedsontwikkeling een gezamenlijk proces is met publieke, maatschappelijke 

en private stakeholders, dat gericht is op het oplossen van complexe meervoudige opgaven, 

die onderling samenhangen. Deze elementen betekenen dat het bij gebiedsontwikkeling gaat 

om samen en om werken. En dat vraagt dus om het sluiten van vitale en duurzame coalities met 

gebiedspartners. Voor alle provincies geldt dat dergelijke coalities gesloten worden. Vertrou-

wen wordt gewonnen en vormen van samenwerking krijgen een minder vrijblijvend karakter. 

En dat is een belangrijke basis voor succes.

We benoemden hiervoor echter ook dat er bij u een zeker wantrouwen lijkt te bestaan  

jegens de markt. Soms is dat echt wantrouwen, andere keren is het een gebrek aan vertrouwen  

in eigen kunnen om, wanneer eenmaal met een partij in zee is gegaan, te kunnen sturen op 

ontwikkelingen. Hoe het zij, de samenwerking met private partners kan veel sterker dan zij  

nu is.

3. Het provinciehuis op orde

Als provincie vervult u een schakelfunctie tussen het rijksbeleid en de meer concrete integrale 

opgaven in de regio. U staat voor de opgave om als een soort prisma het (in hoofdzaak nog 

steeds) sectorale denken en doen vanuit het Rijk te bundelen in samenhangende en integrale 

ontwikkelingen van gebieden.

Naast het nieuwe wettelijke instrumentarium, zoals de nieuwe Wet ruimtelijke ordening,  

bent u volop bezig met het ontwikkelen van een eigen instrumentarium dat past bij de opga-

ven. De invoering van accountmanagement om ontwikkelingen te monitoren/mede vorm te 

geven (in plaats van toetsing achteraf ), omvorming van financiële toetsers/het grondbedrijf 

naar een provinciaal ontwikkelbedrijf, de inzet van provinciale fondsen en andere middelen 

2. Duurzame coalities met partners

In het verleden bepaalde primair de hiërarchische relatie tussen partijen de inhoudelijke  

opgave en de rolverdeling. Macht, gezag en dwang vormden in hoge mate de pijlers van de 

samenwerking tussen partijen. Deze verhouding is in het huidige tijdsgewricht al lang niet 

meer houdbaar. De gedachte dat partijen elkaar nodig hebben om in een complexe omge-

ving resultaten te boeken in de ontwikkeling van een gebied, wordt tegenwoordig omarmd. 

Het leidt tot een intensief zoekproces mét elkaar in plaats van naast elkaar. Publieke partijen  

nemen daarin vaak het voortouw bij het definiëren van de opgaven. Uw rol als regisseur is  

hier het meest prominent.

Bij de verdere invulling zijn zowel publieke als private partijen betrokken. Kern van gebieds-

ontwikkeling is het optimaal benutten van het realisatievermogen van gebiedspartners en het 

komen tot wederzijdse verbondenheid. Vaak tot in lengte van jaren. Deze wederzijdse verbon-

denheid maakt dat er een onomkeerbaar proces op gang wordt gebracht. 

De nieuwe samenwerking is ingewikkeld. Het zit u en uw provinciale organisatie nog niet  

vanzelf in het bloed om voor een periode, die een collegeperiode (ver) te boven gaat, een  

strategische relatie met nauwe wederzijdse afhankelijkheid aan te gaan met gebiedspartners. 

Het lijkt erop dat u nog wat moet wennen aan uw nieuwe rol. Het kost tijd om de nieuwe vorm 

van leiding in ruimtelijke processen via een netwerkbenadering echt te doorleven. 

Het leren kennen van en werken met nieuwe partners, zoals marktpartijen, vraagt tijd en  

ervaring. Markt en overheid weten elkaar nog lang niet altijd optimaal te vinden. Het onder-

linge vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Bij u lijkt sprake te zijn van huiver om de markt al  

vroeg bij de gebiedsontwikkeling te betrekken. De markt is naar uw mening teveel gericht  

op het behartigen van de eigen belangen. Of u dicht de markt een afwachtende houding toe. 

Terwijl de private partners aangeven last te hebben van wantrouwen en inconsistent gedrag 

bij hun publieke partners. Het gebrek aan vroegtijdige betrokkenheid van marktpartijen kan 

afbreuk doen aan de realisatie en de creativiteit die nodig is om regionale gebiedsontwikke-

ling op gang te brengen. Ervaring en tijd zijn dus nodig om succesvol zaken te kunnen doen 

met marktpartijen, allianties te vormen en effectieve publiek-private samenwerkingsvormen 

te ontwikkelen. 
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legiaal bestuur ten spijt, collegiaal bestuur blijkt niet vanzelfsprekend en het sectorale denken 

en doen is hardnekkig. De vaak lastige verhouding tussen u als bestuurder en Gedeputeerde 

Staten - waarbij Gedeputeerde Staten vaak stuurt op portefeuilles - houden bovenstaande in 

stand. Ook dit geldt overigens niet alleen voor provincies.

Bij gebiedsontwikkeling is geen ruimte meer voor sectoraal denken en handelen. De opga-

ven in hun samenhang zijn leidend en een samenhangende aanpak is nodig. Dat vereist een 

omslag in denken en doen bij alle betrokkenen, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Regionale ge-

biedsontwikkeling raakt per definitie de portefeuilles van meerdere provinciebestuurders. De 

sectorale ‘muren’, zowel ambtelijk als bestuurlijk, moeten worden geslecht. En dat is verre van 

eenvoudig in bestuurlijk Nederland.

Zoals gezegd zien we dat u in uw provinciale organisaties aanpassingen doorvoert om toe-

gerust te zijn op het effectief aansturen van gebiedsontwikkelingsprocessen. De inrichting 

van een ‘Expertisecentrum Gebiedsontwikkeling’, een ‘team programma’s en projecten’ en 

meer in algemene zin programmabureaus en projectorganisaties zijn daar voorbeelden van. 

Dergelijke relatief kleine teams moeten de inhoudelijke kennis en kunde vanuit een lenige 

lijnorganisatie effectief kunnen aanschakelen. Medewerkers uit de lijn moeten daarbij niet het 

gevoel krijgen buiten de gang der dingen te komen staan. Dat betekent dat ook in de staande 

organisatie geïnvesteerd moet blijven worden.

Epiloog

Geachte provinciebestuurders,

In onze inleiding hebben wij u toegezegd deze brief te besluiten met een aantal concrete  

handreikingen, ter inspiratie. Deze handreikingen verwoorden we graag in de volgende ali-

nea’s.

De discussie over rol, functie en functioneren van provincies zal niet verstommen. Provin-

cies zijn middenbestuur. Als middenbestuurder bent u, om de term van de Raad voor het 

Openbaar Bestuur maar te gebruiken, kraakbeen. Altijd aan wrijving en werking onderhevig,  

voor resultaten op lange termijn, de kanteling van de provinciale organisatie van toetsend naar 

faciliterend en meerealiserend, zijn daar voorbeelden van. 

Daarnaast zien we in onze praktijk dat voor gebiedsontwikkeling vaak gekozen wordt voor de 

inrichting van een afzonderlijke project- of programmaorganisatie. Binnen zo’n type organisa-

tie wordt gepoogd om het integrale karakter van de opgaven vast te houden en de uitvoering 

te versnellen. Deze organisaties zijn over het algemeen klein en slagvaardig. Dat moet ook 

om flexibel en lenig te zijn. Om optimaal gebruik te kunnen maken van een hulpstructuur 

als een afzonderlijke projectorganisatie is samenspel tussen de projectorganisatie en de lijn-

organisatie van de provincie essentieel. In de lijnorganisatie van de provincie zitten immers de 

inhoudelijke specialisten op diverse terreinen wier inbreng essentieel is voor het succes van 

gebiedsontwikkeling.

Die samenwerking tussen de project- en de lijnorganisatie is vaak problematisch. De meeste 

provinciale organisaties zijn, ondanks kantelingen en andere vormen van reorganisaties, vaak 

nog onvoldoende toegesneden op integraal werken. De incentives om integraal (of integre-

rend) te werken zijn beperkt. Elke directie of eenheid kent vooralsnog haar eigen beleidspri-

oriteiten en -programma’s. Voorbeelden daarvan zijn het Provinciaal verkeer- en vervoerplan, 

het waterhuishoudingsplan, het Provinciaal milieubeleidsplan en het streekplan. Stappen die 

nu worden gezet om te komen tot een Omgevingsvisie of een Structuurvisie, betekenen dat in 

de toekomst het streekplan, het verkeer- en vervoerplan, het waterhuishoudingsplan en het 

milieubeleidsplan worden samengevoegd.

Vooralsnog wordt elke directie of eenheid op de eigen beleidsprioriteiten en -programma’s 

beoordeeld. Vanuit deze directies of eenheden wordt bovendien sectoraal samengewerkt met 

het zusterdepartement bij het Rijk. Dat versterkt de sectorale kokers tussen de overheden. Niet 

zelden verzandt de realisatie van een regionale gebiedsontwikkeling in een interne stammen-

strijd binnen de lijnorganisatie van de provincie. Dit fenomeen is overigens niet exclusief voor 

provincies. Bij het Rijk lijkt sectoraal werken zelfs de norm. Gemeenten hebben meer ervaring 

in projectmatig werken in stedelijke ontwikkelingen, maar ook op dit schaalniveau komen bot-

singen tussen lijn- en projectorganisatie met regelmaat voor.

Deze vooralsnog sectorale insteek van de provinciale organisatie wordt vaak (onbedoeld) in 

stand gehouden door u als provinciaal bestuurder. Portefeuilleverdeling blijkt in de praktijk 
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manier profiel op te bouwen, door bestuurlijk lef te organiseren, kwaliteit te borgen en effec-

tief de verbindingen naar buiten en binnen te organiseren. 

Met vriendelijke groeten,

Lysias, uw adviseur

met een fundamenteel open huishouding, verbindend, maar ook met de plicht om selectief 

te zijn. 

De toegenomen maatschappelijke complexiteit en dynamiek vereisen regionale gebiedsont-

wikkeling. Daarin is een voortrekker nodig. De vraag of het provincies gaat lukken die rol van 

voortrekker te vervullen, is niet relevant. Het moet lukken, er is geen alternatief aanwezig en 

het kan ook lukken. Regionale gebiedsontwikkeling zien wij als de lakmoesproef voor provin-

ciale kracht.

Regionale gebiedsontwikkeling vraagt van provincies een andere manier van werken. In de 

communicatie en samenwerking tussen bestuurders, in de contacten met maatschappelijke  

en private partners, in de interne inrichting van de provinciale organisatie en in de toe- 

rusting van medewerkers. De bestaande, vaak sterk sectoraal verkokerde organisatie belem-

mert provincies in het pakken van hun nieuwe rol. Een lenige lijnorganisatie is essentieel om 

het proces van regionale gebiedsontwikkeling effectief te faciliteren en expertise te brengen 

in de project- of programmaorganisatie die is ingericht om de gebiedsontwikkeling succesvol 

tot uitvoering te brengen. Vele grote en kleine motoren voor verandering zijn in uw eigen huis 

aanwezig, maar ze moeten de ruimte krijgen. Die ruimte start bij u, provinciebestuurders. En 

dat vraagt het volgende van u. 

Richt u in collegialiteit op integrale doelstellingen en op strategische keuzes. Laat bestuurlijke 

doorzettingskracht zien door helder aan te geven waarheen gekoerst wordt. En neem daar-

bij de verantwoordelijkheid voor het gehele traject, dus vanaf het initiatief tot en met de fase  

van realisatie. Daarbij hebben we eerder in deze brief nader toegelicht dat de rol van regisseur 

per fase een andere invulling krijgt.

Zorg voor slim procesmanagement, breng de juiste partijen bij elkaar en organiseer een 

vruchtbaar samenspel tussen de betrokken partners, publiek én privaat. Richt het financieel 

management van de opgaven zodanig in dat provinciale middelen worden ingezet als investe-

ring in plaats van als subsidie. 

Over iets meer dan twee jaar staat u weer voor provinciale verkiezingen. De komende periode 

zal de druk om ‘te oogsten’ toenemen. Wij roepen u op die oogst niet alleen zelf binnen te  

willen halen, maar ervoor te zorgen dat ook anderen dat kunnen doen. Daarmee versterkt u uw 
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Naar een maatschappelijke strategie voor de jeugdketen 
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U zult denken, wat is de relatie tussen dit verhaal - over het zien van een olifant - en het jeugd-

beleid? Volgens ons is het een mooie metafoor voor wat er gebeurt als in het jeugdbeleid ieder 

vanuit zijn eigen perspectief werkt zonder het geheel te overzien. Het vraagstuk van regie in de 

jeugdketen is complex. Dit komt door de wettelijke kaders, de verkaveling van verantwoorde-

lijkheden, de verschillende financieringsstromen en het grote aantal uitvoeringsorganisaties. 

Het moet voor u moeilijk zijn om net als in dit verhaal over de olifant het hele speelveld te 

overzien. Laat staan dat u ervoor kunt zorgen dat op het goede moment en op de goede plek 

gezinnen en jeugd die in de knel zijn gekomen, of die zelf de regie over het eigen leven dreigen 

te verliezen, worden geholpen. 

Drama’s in de jeugdzorg

Pijnlijke excessen laten zien tot welke ernstige incidenten dat kan leiden. Wij noemen bijvoor-

beeld het ‘Maasmeisje’ Gessica, of de 16-jarige ‘drugsdealer’ Pascal Keijzer; kinderen die de 

dood hebben gevonden in een context van falende hulpverlening. De vraag die bestuurders bij 

deze calamiteiten onmiddellijk wordt gesteld, is welke instantie onvoldoende of te laat heeft 

ingegrepen. En vooral wie er nu verantwoordelijk was voor de aansturing van deze instanties. 

Uit onderzoeken van de inspectie naar de diverse drama’s die zich in de jeugdzorg hebben 

afgespeeld, blijkt dat er bij deze gezinnen vele hulpverlenende instanties betrokken waren. 

Veelal hadden meerdere gezinsleden enige vorm van hulp, variërend van lichtere vormen van 

opvoedondersteuning thuis tot zwaardere vormen als psychiatrische hulpverlening. De hulp-

verlening werd veelal geïsoleerd geboden, uitwisseling over risico’s vond onvoldoende plaats, 

en bovendien was de samenwerking en afstemming minimaal. In de verschillende cases was 

niemand aangewezen als coördinator voor het gehele gezin. Om de vergelijking met het ver-

haal over de olifant te maken: niemand heeft de hele olifant in beeld gebracht. Er is met de 

beste bedoelingen gehandeld, een ieder vanuit het eigen perspectief van de werkelijkheid. Dit 

geeft eens te meer de urgentie aan dat er meer samenwerking en samenhang in de jeugdke-

ten nodig is. Zonder de pretentie te hebben dat daarmee deze drama’s te allen tijde kunnen 

worden voorkomen.

Bestuurlijke inzet

Bestuurlijk Nederland heeft deze problematiek allesbehalve genegeerd. Sinds 2005 is een 

nieuwe wet op de jeugdzorg van kracht. Van 2004-2007 beoogde Operatie Jong, geleid door 

commissaris jeugdbeleid Steven van Eijk, de samenhang in het jeugdbeleid te versterken.  

Provincies zijn de sturing op de jeugdzorg, het Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders gaan 

Geachte provincie- en gemeentebestuurders in de jeugdketen,

Zes mannen uit India

Die hielden van leren

Zij kwamen bij een olifant

En wilden die observeren

Ze waren allemaal blind

Hoe zouden zij zich weren

De eerste viel tegen zijn flank en riep dit is een muur

De tweede voelde hem aan zijn tand en zag ‘m als een speer

De derde zat aan zijn slurf en noemde hem een slang

De vierde betaste zijn knie en hield ‘m voor een boom

De vijfde pakte zijn oor en beschouwde ‘m als een waaier

De zesde kreeg een zwieper met zijn staart en riep au het is een touw

En zo riepen de mannen allemaal door elkaar

En bleef iedereen erbij dat hij het goed zag, heel alleen

Maar hoewel iedereen een stuk zag, gelijk had er geen één

Moraal van dit verhaal:

Zoals zo vaak in dit soort strijd

Schreeuwt iedereen voor tien

Niemand ziet het punt van een ander

Met alle gevolgen van dien

En dus hebben ze het over een olifant 

Die zij nooit hebben gezien

Bron: John Godfrey Saxe (1816-1867).
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justitiële zorg rekenen wij tot de jeugdzorg in brede zin. Onder regie in de jeugd(zorg)keten 

verstaan wij: “het scheppen van de kaders voor samenwerking en afstemming tussen de ver-

schillende disciplines in de jeugdhulpverlening”. Het gaat om het gezamenlijk formuleren van 

doelen voor het terugdringen van de jeugdproblematiek. En om het maken van goede afspra-

ken over wie resultaatverantwoordelijk is voor de verschillende doelen. 

In de uitvoering van de jeugdzorg zijn honderden maatschappelijke organisaties actief. Zij ver-

richten werkzaamheden in opdracht van één of meerdere aan de overheid gelieerde beleids-

verantwoordelijken en financiers. Grofweg zijn er in het jeugd(zorg)beleid vier domeinen te 

onderscheiden:

1. Het gemeentelijk jeugdbeleid: onder regie van de gemeente wordt gewerkt aan de 

jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijn, (jeugd)maatschappelijk werk en recent de Cen-

tra voor Jeugd en Gezin. Met de wmo en de Wet op de Jeugdzorg heeft de gemeente een  

directe beleidsverantwoordelijkheid voor het lokale jeugd(zorg)beleid gekregen.

2. Het provinciaal jeugdzorgbeleid: onder regie van elke provincie wordt via het Bureau 

Jeugdzorg en de contractering van zorgaanbieders geïndiceerde jeugdzorg geleverd. Ook 

het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (amk) valt onder de provinciale verantwoor-

delijkheid. De zorgaanbieders zijn soms brede instellingen voor jeugdzorg. In andere ge-

vallen gaat het om meer gespecialiseerde uitvoeringsorganisaties.

3. De jeugdbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen en jeugdreclassering: 

onder regie van het Ministerie van Justitie voeren strafrechtelijke en civielrechtelijke in-

richtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering (ingevoegd in de 

Bureaus Jeugdzorg) de Halt-bureaus en dergelijke de wet uit op het gebied van de kinder-

bescherming, bestrijding (jeugd)criminaliteit en adopties. 

4. De jeugd-ggz de lvg-sector: onder regie van de zorgkantoren verlenen instellingen 

voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en instellingen voor gehandicapten-

zorg hulp aan kinderen met jeugdpsychiatrische of psychosociale klachten, respectievelijk 

kinderen met een (licht) verstandelijke handicap. De indicatiestelling hiervan is eveneens 

ondergebracht bij de Bureaus Jeugdzorg. 

De noodzaak van afstemming tussen de verschillende spelers

Met name in het kader van Operatie Jong hebben de regievoerders in de verschillende do-

meinen de gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich genomen om tot een sluitende keten 

te komen. Met als motto: het kind centraal. Afstemming en samenwerking zijn vooral nodig 

versterken, en gemeenten hebben het lokaal jeugdbeleid hoog op de agenda staan. Het kabi-

net stelde een Programmaministerie Jeugd en Gezin in. Minister Rouvoet formuleerde de op-

gave waarvoor hij staat als “het verwijderen van de schotten tussen de Haagse departementen, 

tussen gemeenten en provincies, tussen jeugdzorginstellingen, school en andere disciplines.” 

Een andere oplossingsrichting om de schotten te verwijderen is het inrichten van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin op lokaal niveau. Dit moet de laagdrempeligheid van de hulpverlening 

vergroten en de afstemming tussen de uitvoeringspartners op lokaal en regionaal niveau ver-

beteren. Met de komende wijziging van de Wet op de Jeugdzorg is de vraag relevant wat dit 

gaat betekenen voor provincies en gemeenten.

Op weg naar een maatschappelijke strategie

In deze brief willen wij u, als verantwoordelijk bestuurders in de jeugd(zorg)keten, een hand-

reiking bieden om tot een samenhangende aanpak van de jeugdproblematiek en een meer 

effectieve regie op de jeugd(zorg)keten te komen. Hierbij pleiten wij er niet voor om in te zet-

ten op een herverkaveling van (bestuurlijke) verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm 

van een stelselwijziging. Wij stellen daarentegen voor een ‘maatschappelijke strategie’ in het 

jeugdbeleid te ontwikkelen. Een kind groeit niet alleen op in een gezin. Het maakt onderdeel 

uit van een samenleving, het woont in een wijk met buren en leeftijdsgenoten, zit op school, 

gaat naar verenigingen, speelt op straat, gaat naar het wijkcentrum etc. In het Engels zeggen 

ze: ‘it takes a whole city to raise a child’. Wij hebben ons afgevraagd wat dit vraagt aan sturing, 

samenwerking en afstemming in de totale jeugdketen. Vanuit onze ervaring met verschillende 

opdrachten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau, geven wij onze visie op het organiseren 

van meer samenhang en samenwerking in de keten. Onze visie is erop gericht dat risico’s van 

gezinnen en kinderen op alle niveaus in beeld zijn. En dat op elk gewenst moment gecoördi-

neerd en effectief actie kan worden ondernomen. Onze stelling is dat dit een bestuurlijke op-

gave is die vraagt om een andere benadering dan het huidige sturingsmodel dat slechts lichte 

vormen van afstemming en coördinatie kent.

Het speelveld van de jeugdzorg in beeld

Een overzicht van de spelers

De jeugdzorg is breder dan de provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Ook de jeugd geestelijke 

gezondheidszorg (jeugd-ggz), de sector licht verstandelijk gehandicapten (lvg-sector) en de 
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samenwerking en afstemming op cliëntniveau en hierop toeziet, bijvoorbeeld via casemana-

gers. Zij kunnen deze rol alleen in voldoende mate waarmaken als alle partijen hen erkennen 

in deze rol. Daarnaast is het van belang dat de informatievoorziening over cliënten up-to-date 

is. Denk bijvoorbeeld aan informatie over cliënten die als zij-instromers uit de ggz in de jeugd-

zorg terechtkomen. Er zijn ook gevallen waarin informatie uit bijvoorbeeld de justitiekolom of 

de gemeentelijke kolom van preventief jeugdbeleid niet, te laat, of onvolledig de jeugdzorg 

bereikt. Het feit dat er nog niet één dossier is per kind illustreert de worsteling van professio-

nals om op uitvoerend niveau tot afstemming te komen. 

De komst van de Centra voor Jeugd en Gezin

De stam van het jeugdbeleid krijgt binnenkort een nieuwe loot. Het Centrum voor Jeugd en  

Gezin heeft de opdracht een regierol vervullen in de uitvoerende jeugdketen. Samengevat zijn 

de Centra samenwerkingsverbanden rond de vijf kerntaken van het gemeentelijk jeugdbeleid: 

1. Informatie en advies

2. Preventie

3. Signalering

4. Licht pedagogische hulp

5. Zorgcoördinatie

De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin is nog niet uitgekristalliseerd en zal zeker lokaal 

verschillende verschijningsvormen kennen. Hierbij zal een nieuw afstemmingsvraagstuk gaan 

spelen, namelijk tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Bureau Jeugdzorg. De be-

langrijkste uitdaging voor de Centra voor Jeugd en Gezin is erin gelegen om proactief in te 

spelen op ontwikkelingen rond gezinnen en jeugd en een toename van de complexiteit van de 

problemen te voorkomen. 

Het risico is niet denkbeeldig dat met de komst van de Centra voor Jeugd en Gezin de coördina-

tieproblematiek in het jeugdzorgbeleid eerder zal toenemen dan afnemen. Naar onze mening 

is tot nu toe gebleken dat het verder optuigen van (geïnstitutionaliseerde) overlegvormen tus-

sen de verschillende domeinen, dan wel het sturen via convenanten tussen partners, onvol-

doende soelaas bieden om tot een meer samenhangende en effectieve jeugdzorg te komen. 

Wij zijn tegelijk van mening dat de komst van de Centra voor Jeugd en Gezin bij uitstek een 

kans biedt om een maatschappelijk model voor het jeugd(zorg)beleid te realiseren. 

rondom het inzetten van meerdere vormen van hulpverlening binnen één gezin. We noemen 

een aantal voorbeelden.

•	 In	de	eerste	plaats	tussen	de	provincie	en	de	gemeenten.	Het	gaat	over	een	goede	toelei-

ding naar de provinciale jeugdzorg en over een goede uitstroom uit de jeugdzorg (nazorg). 

Gezien de ontwikkelingen rondom het Centrum voor Jeugd en Gezin is het zaak om hierbij 

aansluiting te zoeken. Bureau Jeugdzorg kan daar expertise beschikbaar stellen en even-

tueel zorgen voor een snelle doorgeleiding naar de geïndiceerde jeugdzorg. Tevens is het 

van belang dat de provincie inzet op een jeugdzorg die meer aansluit bij de behoeften van 

het gezin en die in en rondom het gezin hulp gaat bieden.

•	 In	 de	 tweede	 plaats	 gaat	 het	 om	 afstemming	 tussen	 de	 provincie	 en	 het	 Ministerie	 van	 

Justitie. Het betreft de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinder-

bescherming, tussen Bureau Jeugdzorg en de Justitiële Jeugdinstellingen (jji) en derge-

lijke. Het doel is dat kinderen met een justitiële maatregel goed en snel worden geholpen 

door de verschillende zorgaanbieders in de keten en dat er ook afstemming is over gelijk-

tijdige of opeenvolgende hulpverlening.

•	 Daarnaast	moet	afstemming	plaatsvinden	tussen	de	provincie	en	het	zorgkantoor.	Hierbij	

gaat het over de samenwerking en afstemming tussen de jeugdzorg en de jeugdpsychia-

trie. En over de afstemming tussen de jeugdzorg en de lvg-sector.

•	 Tot	slot	is	er	in	de	driehoek	gemeente,	Openbaar	Ministerie	en	politie	afstemming	nodig	in	

het kader van het jeugdveiligheidsbeleid. 

Overlap en effecten op uitvoerend niveau

Ondanks alle afstemmingsoverleggen en de bestuurlijke wil tot samenwerking, blijkt dat er 

veel overlap is in de beleidsmatige aansturing. Dit maakt het lastig om tot een samenhangend 

beleid in de jeugdzorg te komen. Er is sprake van een lappendeken van beleid, financiering en 

verantwoording. Voor de uitvoeringsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor een goede af-

stemming en samenwerking op cliëntniveau, leidt deze lappendeken tot veel problemen. Met 

name in situaties waar er sprake is van complexe, vaak meervoudige problematiek, leidt dit tot 

een veelvoud van interventies die langs elkaar heen werken. En het leidt vaak tot frustratie bij 

zowel de professionals als de gezinnen en jeugdigen die het betreft.

Bureau Jeugdzorg heeft in de huidige situatie een centrale rol in de regie op de uitvoeringske-

ten. Dat betekent dat Bureau Jeugdzorg met alle uitvoeringsorganisaties afspraken maakt over 
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en houden zij overzicht over alle interventies. Zij geven informatie en advies, maar hebben niet 

zelf een jeugdzorgaanbod. Zij zijn de verbindende schakel met onderwijs, politie en jeugdvoor-

zieningen. Zij stimuleren onder andere ouders, vrijwilligers, buurtbewoners en verenigingen 

om zich mede in te zetten voor een goed klimaat waarin kinderen gezond en kansrijk op kun-

nen groeien. Zij maken gebruik van het sociale kapitaal om gezinnen en jeugdigen die in de 

knel zitten weer nieuw perspectief te bieden. Daarnaast fungeren zij als centrum voor expertise 

en deskundigheidsbevordering.

Het Bureau Jeugdzorg kan als partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin deelnemen en 

bijvoorbeeld medewerkers hierin detacheren. Hierdoor is het mogelijk om desgewenst de 

zwaardere, geïndiceerde vormen van hulpverlening snel en dicht bij het gezin aan te wenden. 

Andersom kan door de deskundige inbreng vanuit Bureau Jeugdzorg de effectiviteit van signa-

lering en preventieve maatregelen voor risicojeugd toenemen. Dit vraagt van de provincie een 

andere invulling en dus aansturing van de jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg zal in onze benadering 

de afstemming en aansluiting moeten vinden in het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet het langs elkaar heen werken op uitvoerend niveau 

voorkomen. Het Centrum schiet zijn doel voorbij als er niet tegelijk sprake is van een vergaan-

de vorm van afstemming op bestuurlijk en beleidsmatig niveau. Wij pleiten ervoor dat provin-

cies en gemeenten de sturing op de jeugdzorgketen gezamenlijk vormgeven, met steun van 

vertegenwoordigers van de Ministeries van Justitie en Onderwijs en het Programmaministerie 

voor Jeugd en Gezin.

Programmasturing op gemeenschappelijke doelen

Wij onderkennen de realiteit van de verschillende bestuurlijke verantwoordelijkheden en ver-

kokerde vormen van aansturing. Alle pleidooien ten spijt om de bestuurlijke aansturing van 

de jeugdzorg te concentreren, denken wij niet dat dit op middellange termijn tot verbetering 

leidt. De jeugdproblematiek is complex en het wetgevingstraject dat hiervoor nodig is bui-

tengewoon ingewikkeld en langdurig. De urgentie van de jeugdproblematiek kan naar onze 

mening op de korte termijn niet worden beantwoord met een herverdeling van bestuurlijke 

verantwoordelijkheden tussen bijvoorbeeld de gemeenten en de provincies. Volgens ons ligt 

de oplossing in een intensivering van de samenwerking tussen de vier genoemde domeinen in 

het jeugd(zorg)beleid. Dat vraagt om het formuleren van gemeenschappelijke doelen en het 

organiseren van programmasturing. 

Naar een maatschappelijk model

Wij pleiten voor een ander vertrekpunt in de jeugdzorg. Het medische model met zijn proce-

dures rond indicering, diagnose en behandeling van individuen mag niet uitsluitend centraal 

staan. Uitgangspunt zou moeten zijn een maatschappelijk model dat de situatie van de jeug-

dige in zijn of haar sociale systeem centraal stelt, en dat op zoek gaat naar oplossingen die 

zoveel mogelijk in de directe omgeving van de jeugdige hun basis vinden. Dit maatschappelijk 

model beoogt de jeugdproblematiek veel integraler te benaderen. Het gaat om het vinden van 

aanknopingspunten voor steun en ontwikkeling in de omgeving van gezinnen zelf, bij familie, 

vrienden, in de buurt, school enzovoort. Hiermee wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat 

ouders primair verantwoordelijk zijn en blijven voor het opgroeien en opvoeden. Tegelijkertijd 

is de kans op succes op langere termijn ook groter. Het is immers niet alleen de behandelaar 

die actief is, maar de brede sociale omgeving wordt ingeschakeld en deze is op veel manie-

ren en op diverse tijdstippen betrokken bij het gezin en de jeugdige. Deze strategie plaatst 

behandelingen (thuis of in speciale centra) altijd in een bredere context. De focus ligt op het 

zoveel mogelijk betrekken van de sociale omgeving en andere maatschappelijke hulpbronnen 

bij de jeugdproblematiek. De kern van het vraagstuk is immers dat ouders en kinderen de regie 

(dreigen te) verliezen over de situatie, waarbij onmacht en onvermogen om de problemen op 

te lossen domineren. Het herwinnen van de regie is in veel gevallen alleen duurzaam als deze 

gesteund wordt vanuit de directe omgeving. 

Uitgangspunten in deze nieuwe benadering zijn:

•	 een	sluitende	en	vroegtijdige	signalering	van	problemen

•	 versterking	van	geïdentificeerde	en	individuele	preventie

•	 één	kind,	één	plan

•	 interventies	gericht	op	empowerment	van	gezinnen

•	 doorgaande	lijn	in	zorgcoördinatie

•	 op	termijn	uitsluitend	nog	maar	‘evidence based interventies’ 

Een centrale rol voor het Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin zien wij als het zwaartepunt in deze strategie. Dit vraagt om 

een verankering van de Centra in de lokale steden, wijken en dorpen. Zij hebben zicht op de 

gezinnen en de jeugdigen waarbij zich risico’s manifesteren. Daarnaast kennen zij alle spelers 
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1. Ken het totale speelveld; breng de olifant in beeld Op de verschillende niveaus  

(gezin, buurt, gemeente, regio, provincie) en over de verschillende ketens heen (onderwijs, 

justitie, jeugdzorg, jeugdpsychiatrie/lvg-zorg) moet het geheel van de jeugdproblematiek in 

beeld blijven. Dat betekent dat informatie zowel over beleid als over de uitvoering beschikbaar 

moet zijn. Daarnaast hebben alle partijen een verantwoordelijkheid om informatie tijdig met 

elkaar te delen. Tegelijkertijd moet duidelijk worden waar afstemming en samenwerking no-

dig is, waar de hulpverlening kan worden verbeterd en waar meer aanbod aan zorg nodig is. 

Het is vooral belangrijk om goed zicht te hebben op de raakvlakken tussen de beleidskokers. 

2. Speel rol vanuit bijdrage die men kan leveren aan gemeenschappelijke doelen 

Voorwaarde voor een sluitende jeugdketen is dat men de wijze waarop men de eigen rol en 

verantwoordelijkheden vormgeeft, afmeet aan de bijdrage die men kan leveren aan het ge-

meenschappelijk geformuleerde programmadoel. Hierbij is het onderscheid tussen beleid  

en uitvoering relevant. De beleidspartners zijn verantwoordelijk voor het creëren van een  

sluitende jeugdketen. Zij maken gezamenlijk afspraken en zien toe op passende en sluitende 

zorg voor alle kinderen, jongeren en ouders. De uitvoeringspartners hebben de verantwoor-

delijkheid om in de praktijk vorm te geven aan de sluitende jeugdketen.

3. Denken vanuit de vraag gericht op maatschappelijk perspectief Ouders zijn primair 

verantwoordelijk voor het opgroeien van hun kinderen. De beleidspartners beoordelen de bij-

drage die zij kunnen leveren aan het versterken van de competenties van ouders en de sociale 

omgeving om kinderen gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien. Dat betekent dus vooral 

ook ruimte voor initiatief om het lokale netwerk vorm te geven en actief de samenwerking op 

te zoeken. De belangen van de organisatie worden altijd in dit maatschappelijk perspectief 

geplaatst. 

4. Ga niet met elkaar in concurrentie Dit zou een vanzelfsprekende spelregel moeten zijn. 

In de praktijk gaat er maar al te vaak veel tijd en energie verloren in het bepalen wie wat zou 

moeten doen in een concrete situatie. Of partijen betwisten elkaar de regie op het jeugd(zorg)

beleid. Een samenhangend beleid vraagt niet om profilering, maar om samenwerking.

Een strategie voor een samenhangend jeugd(zorg)beleid

Een gezamenlijke strategie van provincie en gemeenten op het jeugd(zorg)beleid is gebaseerd 

op de volgende zes pijlers:

Programmasturing is zeer geschikt om bij complexe opgaven met veel verschillende par-

tijen, te sturen op doelen, inspanningen en middelen. Programmasturing onderscheidt zich 

van projectmatig werken waarbij partijen samenwerken om op een bepaald moment een ge-

meenschappelijk resultaat te bereiken. De jeugdproblematiek is te gecompliceerd en te veel-

zijdig om van een projectmatige werkwijze betere resultaten te verwachten. Het jeugdbeleid 

vraagt erom op verschillende niveaus en op gemeenschappelijke doelen te programmeren. Als  

gemeenten en provincies samen met de zorgkantoren en justitie erin slagen om op verschil-

lende territoriale niveaus doelen te formuleren en hun inspanningen en middelen daaraan te 

koppelen, kan een enorme vooruitgang geboekt worden in een samenhangend jeugd(zorg)

beleid. 

Het coördinatievraagstuk van de uitvoering kan dan in het Centrum voor Jeugd en Gezin  

worden vormgegeven. Dat functioneert niet alleen als een inloop voor ouders en jeugdigen, 

maar is vooral een netwerkorganisatie waarin alle lijnen bij elkaar komen. Het Elektronisch 

Kinddossier en de verwijsindexen zijn belangrijke hulpmiddelen voor professionals om samen 

met de sociale omgeving van kwetsbare gezinnen en jeugdigen tot een gebundelde aanpak 

te komen. Hierbij kan het Centrum zich, gesteund door een gemeentelijk en provinciaal pro-

gramma, op lokaal niveau verantwoordelijk maken voor doelen gericht op het terugdringen 

van risico’s. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de basis van de samenwerking, waarin iedereen in de 

uitvoering zijn inzet afstemt met andere professionals en vrijwilligers op lokaal niveau. Komt 

men er vanwege de complexiteit van de problematiek zelf niet meer uit, dan zorgt het Centrum 

voor de coördinatie. Als er sprake is van multiproblematiek kan op gemeentelijk niveau opge-

schaald worden. En er worden, onder verantwoordelijkheid van de lokale bestuurder, aanwij-

zingen gegeven hoe te handelen in situaties waarin de jeugdzorg is vastgelopen. Uiteindelijk 

met als doel om de problematiek terug te brengen tot het niveau waarop men er zelf weer de 

regie over kan nemen. In dit model is versterking van het vermogen van gezinnen en jongeren 

om hun problemen de baas te worden niet alleen uitgangspunt, maar ook doel van alle betrok-

kenen. 

De spelregels

Om met zoveel partijen te komen tot een gemeenschappelijk programma is het noodzakelijk 

een aantal spelregels in acht te nemen. Deze vatten we als volgt samen: 
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Ministeries van Onderwijs, Justitie en het Programmaministerie Jeugd en Gezin betrokken. 

Deze beleidsadviseurs zijn als verbindingsofficieren direct betrokken bij de ontwikkeling van 

het programma. Om de voortgang van het programma goed te bewaken, maakt de program-

mamanager gebruik van prestatie-indicatoren die in het programma zijn opgenomen. Deze 

prestatie-indicatoren zijn vertaald naar doelen en resultaten aan de hand waarvan de program-

mamanager tussentijds de voortgang meet en indien nodig bijstuurt. Met deze informatie infor-

meert de programmamanager de bestuurders en de betrokken partners over de voortgang. 

4. De verbeterimpuls - integraal, op maat gesneden, met helder eindresultaat Het 

programmaplan geeft voor een periode van meerdere jaren de doelen aan om tot een slui-

tende jeugd(zorg)keten te komen. Dat kan uiteenlopen van een goede aansluiting tussen het 

lokale jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg, tot het voorzien in een passend aanbod voor 

jongeren met specifieke problemen of tot het realiseren van een integrale indicatiestelling bij 

meervoudige problematiek. Het kan gaan om bestaande samenwerkingsprojecten die nu on-

derdeel gaan uitmaken van het totale programma, maar het kunnen ook nieuwe projecten zijn 

die inspringen op knelpunten of witte vlekken die opgelost moeten worden. Bij de opgaven 

zijn altijd meerdere partners betrokken, die uiteindelijk hetzelfde doel hebben, namelijk het 

sluitend krijgen van de jeugdketen. 

5. Een programmaraad - sturing op de jeugdketen Vanuit de verantwoordelijkheid van 

de beleidspartners om inhoud te geven aan een sluitende jeugdketen, zou op het gezamenlijk 

beleidsniveau het gehele speelveld moeten worden overzien. Wij zijn daarom van mening dat 

een programmaraad nodig is, gevormd door de beleidsverantwoordelijken en financiers. Dit 

zijn de provincie (of grootstedelijke regio), de gemeenten (of enkele gemandateerde gemeen-

ten), het zorgkantoor en het Ministerie van Justitie. Aan deze raad nemen de bestuurders deel. 

Zij nemen besluiten over het samenwerkingsproces en het programma. De programmaraad 

deelt gezamenlijk de verantwoordelijk heid en committeert zich aan de gezamenlijke doelen en 

beoogde resultaten. Deze opzet leidt tot een integrale, op maat gesneden meerjarige aanpak, 

met borging van alle beleidsverantwoordelijken en financiers in de jeugdketen. Voor de toe-

komst van de jeugdzorg is het noodzakelijk dat op het hoogste bestuurlijke niveau de handen 

ineen worden geslagen. 

6. Een complementaire verantwoordelijkheid om de regie op te pakken De provin-

cie heeft een dubbele rol in de jeugdzorgketen. Zij is verantwoordelijk voor een passende en 

1. Programmamanagement - integrale afstemming en samenwerking Wij zijn van  

mening dat een programma nodig is dat binnen een paar jaar inhoud geeft aan een gebun-

delde inzet van inspanningen en middelen binnen het jeugd(zorg)beleid. Dit programma heeft 

een inhoudelijke en een territoriale samenhang. Het bepaalt bijvoorbeeld binnen hoeveel 

dagen passende hulp verstrekt moet worden en wat de rol is van buurt, gemeente, regio en 

provincie. Relevant is bijvoorbeeld de vraag wat een provincie kan doen om de realisatie van 

de Centra voor Jeugd en Gezin te bevorderen. En welke inspanningen gemeenten leveren om 

een groeiend beroep op de geïndiceerde jeugdzorg af te remmen. Provincie- en gemeentebe-

stuurders formuleren gezamenlijk dit programma en zorgen voor een adequate aansturing. 

Een programmamanager ondersteunt de bestuurders hierbij. Deze programmamanager kan 

tevens secretaris zijn van het bestuurlijk samenwerkingsverband. De verschillende bestuur-

lijke organen (gemeenteraden en Provinciale Staten) stellen vervolgens het programma vast. 

Bestuurlijk draagvlak is nodig om uitvoering te geven aan het programma. De bestuurders 

moeten zich committeren aan de doelstellingen en resultaten van het programmaplan om het 

daadwerkelijk tot een succes te maken.

2. Het proces - draagvlak alle partners voorwaarde voor succes Aan de basis van 

het programmaplan dat de programmamanager ontwikkelt, ligt een intensief proces van de 

beleidspartners en de uitvoeringspartners. Dit proces dient twee doelen. Allereerst moet sa-

men met alle partners de ‘olifant’ in beeld worden gebracht. De programmamanager moet een 

proces inrichten waarmee het totale speelveld wordt overzien. Zo komt er bijvoorbeeld zicht 

op waar afstemming en samenwerking tekortschieten, waar witte vlekken zijn in de jeugdke-

ten en waar training en ontwikkeling van professionals nodig is. Ten tweede is een intensief 

proces nodig om draagvlak te creëren bij alle partners voor het programmaplan. Op basis van 

het beeld van de totale ‘olifant’ stelt de programmamanager een programmaplan op waarin 

doelen, uitgangspunten en resultaten zijn benoemd. Voor de realisatie van de verschillende 

onderdelen van het programma is de inzet en medewerking van alle uitvoeringspartners cruci-

aal. Zij moeten uiteindelijk uitvoering geven aan de plannen die door de programmamanager 

zijn opgesteld.

3. Een sturingsinstrument - monitoren van het programma De programmamanager 

houdt tijdens de uitvoering van het programmaplan het overzicht, geeft sturing aan de uit-

voering van het programma, monitort en communiceert over de samenhang en resultaten van 

het programma. In zijn programmateam zijn beleidsadviseurs van gemeenten, provincie en de  
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hun bijdrage aan de oplossing van het probleem kan zijn en in welke fase zij aan zet zijn. De 

gemeente spreekt dan ook veel meer over een jeugd(zorg)netwerk dan een jeugd(zorg)keten. 

Het is al lang niet meer zo dat interventies en bemoeienis elkaar in de tijd opvolgen. Veeleer 

is er sprake van gelijktijdige inzet vanuit verschillende domeinen. Dat vraagt om een meer 

flexibele aanpak, waarin er niet a priori een dominante speler is. Degene die op een bepaald 

moment in het traject van jeugdzorg met een specifiek gezin en/of jeugdige, de beste en be-

langrijkste bijdrage kan leveren aan de oplossing, zou de coördinatie moeten hebben. Een 

programma-aanpak zou een geschikte vorm kunnen zijn mits die niet institutionaliseert en 

er niet gewacht wordt tot alle organisaties ingestapt zijn. Wat onze gesprekspartner betreft 

kun je beter beginnen met die partijen, die de bereidheid en de motivatie hebben zich in te 

zetten voor een dergelijke vorm van netwerksamenwerking. In dit denken past ook het voor-

gestelde complementariteitsconcept tussen het ministerie, de provinciale en gemeentelijke 

bestuurslaag. Een cultuur waarin sprake is van bestuurlijk partnerschap lijkt een essentiële 

voorwaarde voor succes. Als het je eigen kind is, wil je vooral dat snelle, passende hulp wordt 

geboden over de grenzen van de instanties heen. 

Gesprek met de provincie Utrecht

Onze gesprekspartners bij de provincie Utrecht namen ons mee door hun eigen ver- 

nieuwingsprogramma ‘Utrechtse Jeugd Centraal’ (ujc). Het programma ujc bepaalt voor 

de komende vier jaar (2008-2011) de vernieuwingsagenda voor de provincie Utrecht. Bij de  

keuze voor een programmatische aanpak wijzen zij vanuit hun ervaring op de volgende  

punten: 

•	 Daadwerkelijk	 draagvlak	 creëren	 bij	 alle	 partners	 in	 de	 jeugdketen:	 beleidspartners	 en	

uitvoerings partners. 

•	 Bereidheid	van	alle	partners	om	daadwerkelijk	tot	verandering	te	komen.

•	 Inrichting	van	een	stevig	proces	waarin	alle	partners	betrokken	zijn.	“Wij	hebben	meteen	

iedereen erbij betrokken.”

•	 Neerzetten	van	een	organisatiestructuur,	waarin	de	juiste	mensen	sturing	geven	en	rollen	

helder verdeeld zijn.

•	 Commitment	van	bestuurders	op	doelen	en	resultaten.

•	 Voorafgaand	aan	het	opstellen	van	het	programma	een	goede	analyse	maken	van	de	stand	

van zaken, van de knelpunten en de opgaven die er liggen. Deze analyse dient als basis 

voor de samenstelling van het programma.

kwalitatief hoogwaardige zorg voor die jeugdigen die een indicatie hebben van het Bureau 

Jeugdzorg. Tevens is zij als middenbestuurslaag verantwoordelijk voor een samenhangende 

aanpak in het voorzien in de behoefte aan jeugdzorg in relatie tot zorgverzekeraars, justitie en 

gemeenten. De komst van de Centra voor Jeugd en Gezin kan een geweldige impuls betekenen 

voor de gemeenten om voorwaarden te scheppen voor een sluitende jeugdketen. Zij worden  

immers geacht uiteindelijk alle jeugdigen in hun gemeente te kennen en met behulp van  

het Elektronisch Kinddossier te monitoren. Informatie en advies, preventie, signalering, licht 

pedagogische hulp en zorgcoördinatie zijn onmisbare bouwstenen voor de sluitende jeugd-

keten. Wij zijn van mening dat bestuurlijke competentieverschillen niet langer meer een  

gemeenschappelijke aanpak in de weg mogen staan. Hiervoor is de urgentie te hoog en zijn 

de maatschappelijke belangen te groot. De vorming van een programmaraad is bij uitstek een 

model om de complementaire verantwoordelijkheid vorm te geven. 

Er ligt een grote kans voor de provincie om hierin het voortouw te nemen wanneer zij kiest voor 

het partnermodel. Zij kan het initiatief nemen en wellicht ook de voorzittersrol op zich nemen. 

Op deze manier kunnen gedeputeerde en wethouders, samen met vertegenwoordigers van 

justitie en de zorgkantoren in een programmaraad bestuurlijk inhoud geven aan een sluitende 

jeugdketen binnen de provinciegrenzen.

“Organiseer het zo, alsof het om je eigen kind gaat” 

Over de inhoud van deze brief hebben wij de dialoog gezocht met deskundigen op het jeugd-

dossier. Wij hebben afzonderlijke gesprekken gevoerd met Johanna Haanstra, coördinerend 

wethouder jeugdbeleid van de gemeente Almere, Loes de Maat, afdelingsmanager van de af-

deling Maatschappelijke Ontwikkeling en Wonen van de Provincie Utrecht en Peter van den 

Hoek, senior beleidsmedewerker Jeugdzorg van dezelfde afdeling. 

Gesprek met de gemeente Almere

Johanna Haanstra wijst erop dat de geïndiceerde jeugdzorg slechts een deel is van de hele 

jeugdzorgproblematiek. Zij wil graag een einde aan het zogenaamde ‘slagboomdenken’. Zij 

doelt hiermee op het moment dat er een indicatie voor jeugdzorg is afgegeven. Dan wordt 

een grens overgegaan en geen bijdrage meer verwacht van andere partners in het jeugdbe-

leid. De gemeente Almere zoekt naar een benadering waarin alle partijen zich afvragen wat 
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Om een effectieve aanpak mogelijk te maken zijn wel enkele dilemma’s te overwinnen:

De relatie tussen beleid en uitvoering moet strikter worden gehanteerd, maar tegelijk  1. 

moet er veel meer wisselwerking komen tussen het beleid en de informatie uit het veld  

waar dit beleid op gebaseerd is. De oplossing die wij aandragen kent twee sporen. Al-

lereerst het inrichten van een programmastructuur: de programmaraad op provin- 

ciaal niveau die de mogelijkheid biedt tot sturing van de verbeterimpuls over meerdere 

jaren. En daarnaast de noodzaak om het programma op sectoraal en territoriaal ni-

veau invulling te geven. Deze twee sporen koppelen wij aan elkaar. De programmaraad  

kan bestuurlijke borging geven aan het gezamenlijk verbeterprogramma. En tege-

lijk kan er afstemming plaatsvinden over wat eenieder vanuit zijn eigen bestuurlijke 

verantwoordelijkheid op sectoraal en/of territoriaal niveau aanstuurt. Betrokkenheid 

en participatie van de beleidspartners en de uitvoeringspartners zijn noodzakelijk bij 

het samenstellen van het programma en het inrichten van de programmastructuur. 

Een tweede dilemma betreft de noodzaak om aan de ene kant tot meer samenhang te ko-2. 

men, en aan de andere kant de bestuurlijke drukte in het jeugd(zorg)beleid terug te drin-

gen. Er is op dit moment al sprake van veel bureaucratie en deze mag zeker niet worden 

verhoogd met het inrichten van een programmaraad en een programmastructuur. Naar 

onze mening kan dat als aan twee voorwaarden wordt voldaan: 

•	 Het	sturen	op	resultaat	staat	voorop.	Programmatisch	werken	gaat	uit	van	het	in	sa-

menhang sturen op doelen, inspanningen en middelen. Hierbij staat voorop die in-

spanningen te faciliteren die voldoende en noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. 

Als bestuurders zich focussen op de inspanningen en middelen, zal dit een averechts 

effect hebben. Het risico is groot dat bestuurders zich mede-eigenaar gaan voelen van 

een specifieke methode of aanpak, zonder dat er goed zicht is op de effectiviteit van 

deze methodieken.

•	 Meer	ruimte	bieden	aan	de	professionals	die	dag	in	dag	uit	bezig	zijn	met	gezinnen	

en jeugdigen zonder dat zij zich over iedere handeling hoeven te verantwoorden. Zij 

commiteren zich aan de gestelde doelen en kunnen zelf invulling geven aan de wijze 

waarop die bereikt worden. De tendens om steeds verder en gedetailleerder te wil-

len sturen op het gedrag van de professionals heeft het risico dat hiermee het tegen-

overgestelde wordt bereikt. Hierdoor ontstaat gedrag dat weliswaar keurig binnen de  

•	 Bij	het	samenstellen	van	het	programma	zijn	de	projecten	die	al	in	gang	zijn	gezet	als	start-

punt genomen.

•	 De	uitvoeringspartners	moeten	het	gaan	realiseren	en	het	 is	daarom	volgens	de	provin-

cie Utrecht essentieel deze vroeg in het proces te betrekken. De wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan de afspraken is aan de uitvoeringsorganisaties. Zij krijgen daarbij van 

de provincie vrijheid om met beleidspartners (zoals de gemeenten, het zorgkantoor) en 

met andere uitvoeringspartners concrete uitvoeringsafspraken te maken. “Draagvlak op 

beleidsniveau maakt nog niet dat er draagvlak is op uitvoeringsniveau.”

Epiloog 

Geachte provincie- en gemeentebestuurders in de jeugdketen,

Bestuurders in de jeugdketen staan met elkaar voor een maatschappelijk relevante, maar te-

vens complexe opgave: een sluitend systeem maken in de jeugdketen. In de jeugdketen werkt 

een groot aantal organisaties en professionals die zich allemaal inzetten om kinderen en ge-

zinnen die het nodig hebben zo goed mogelijk te ondersteunen. De betrokkenheid van een 

ieder is groot. Deze inzet en betrokkenheid zijn van groot belang, maar niet genoeg als het 

gaat om meervoudige probleemsituaties. Probleemsituaties die vragen om de inzet van meer-

dere hulpverleners. Bij meervoudige problematiek is, naast inzet en betrokkenheid, minstens 

zo belangrijk dat er afstemming, samenwerking en regie is op de gezamenlijk geboden hulp-

verlening. In praktijk is dat lastig omdat de hulpverlenende instanties te maken hebben met 

verschillende beleidsmakers, financieringsstromen en wettelijke kaders. Tragische voorvallen 

geven de urgentie aan voor het overwinnen van deze verschillen en bewijzen de noodzaak van 

het maken van een sluitend systeem in de jeugdketen. 

Wij zijn van mening dat u, als bestuurder, aan de lat staat voor het oppakken van deze opgave. 

De Wet op de Jeugdzorg stelt dat de provincie verantwoordelijk is voor het organiseren van 

samenhang in de jeugdzorgketen en de gemeente voor de vijf kerntaken die het preventief 

jeugdbeleid omschrijven. Vanuit deze wettelijke verantwoordelijkheid, maar vooral vanuit de 

noodzaak betere resultaten te behalen bent u volgens ons, in positieve zin, tot elkaar veroor-

deeld om samen vorm te geven aan een samenhangend jeugd(zorg)beleid. 
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Wij hopen dat u zich aangesproken voelt door deze programmatische strategie om vanuit een 

maatschappelijk perspectief de sturing in het jeugd(zorg)beleid te versterken. 

Met vriendelijke groeten,

Lysias, uw adviseur

voorgeschreven procedures en protocollen blijft, maar dat de flexibiliteit en de creati-

viteit in de aanpak mist, terwijl veel jeugdproblematiek daar juist om vraagt.

Een derde dilemma betreft de schakeling tussen de verschillende niveaus. Hierbij duiden 3. 

wij op de noodzaak om op het niveau van buurten, wijken en steden een eigen, lokaal  

gekleurde vorm van jeugdbeleid te ontwikkelen, die aansluit bij de sociale infrastructuur  

en cultuur van het gebied. Als de plannen van aanpak rond de Centra voor Jeugd en Gezin 

en de provinciale jeugdzorg niet voldoende aan elkaar worden geschakeld, zou het wel  

eens enorm aan effectiviteit kunnen inboeten. Om te kunnen programmeren tussen de  

verschillende bestuurlijke en territoriale niveaus zijn transparantie en openheid vereist. 

Hierbij ligt de focus op de doelen die men gezamenlijk vaststelt. Partners moeten de ver-

leiding weerstaan om dusdanig breed in te zetten dat al het beleid onder een gezamenlijke  

sturing wordt gebracht. Binnen vastgestelde doelen is er bestuurlijk ruimte nodig voor 

‘couleur locale’.

Een vierde dilemma is de spanning tussen een toenemende marktwerking in de (jeugd)4. 

zorg en de noodzaak om tot meer samenwerking te komen. Hierbij is vertrouwen in het lo-

kale, regionale en provinciale netwerk een absolute must. Om dit tot stand te brengen zijn 

nieuwe vormen van contractering nodig. Vormen die meer ruimte bieden voor flexibiliteit 

in het aanbod en keuzevrijheid voor cliënten. En die tegelijk organisaties uitnodigen om 

duurzaam te investeren in de samenwerking. Meerjarige afspraken, openheid en transpa-

rantie in hoe de dienstverlening tot stand komt zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. 

De programmatische aanpak kan helpen dit tot stand te brengen. Het gaat om een situatie 

waarin ruimte is voor differentiatie en specialisatie op aanbod. Een open-sourcebenade-

ring is nodig om de toerusting en informatievoorziening van het netwerk van jeugd(zorg)

organisaties te garanderen. Meerdere organisaties kunnen flexibel toetreden tot het net-

werk voor één of meerdere onderdelen van het programma.

De keuze voor een programmatische aanpak die boven de jeugdketens wordt geplaatst lijkt 

vanzelfsprekend. Daarna komt het aan op de daadwerkelijke realisatie van het programma. 

Wij denken dat het haalbaar is als aan enkele basisvoorwaarden is voldaan: een goede analyse, 

bestuurders die staan voor de doelen en resultaten, draagvlak en betrokkenheid van alle part-

ners en een stevige programmastructuur die goede ondersteuning biedt bij de uitvoering. 
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veiligheid die de vng hanteert in de veelgebruikte ‘handreiking kernbeleid veiligheid’. Inte-

grale veiligheid valt uiteen in twee onderdelen: sociale en fysieke veiligheid. Sociale veiligheid 

is veiligheid rond sociale (intermenselijke) relaties en activiteiten. Sociale veiligheid kan op 

veel manieren bedreigd worden. Het kan gaan om jeugdoverlast en vandalisme maar ook in-

braken, huiselijk geweld, autocriminaliteit en radicalisering horen thuis onder deze noemer. 

Fysieke veiligheid is veiligheid in verband met de fysieke omgeving van bewoners. Het gaat 

om de veiligheidsrisico’s van gebouwen, gevaarlijke stoffen, natuur en verkeer. Crisisbeheer-

sing en rampenbestrijding vallen in de uitwerking van de vng voor een belangrijk deel onder 

fysieke veiligheid. 

Resultaten gemeentelijke regie steeds vaker merkbaar

Samenwerking is nodig in het domein van sociale veiligheid, waar de gemeente is benoemd als 

regisseur en - ook wettelijk - verantwoordelijk wordt voor integrale planvorming. Samenwer-

king moet in onze ogen automatisch leiden tot gezamenlijke planvorming en prioriteitstelling. 

Er is een aantal succesvolle regionale samenwerkingsverbanden, zoals het Project Integrale 

Veiligheid Noord-Holland-Noord, het Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid IJssel-

land, het platform Integrale Veiligheid in Twente en nog Veiliger in Noord- en Oost-Gelder-

land. Verder bestaat in alle regio’s een Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding (rpc). 

Het veiligheidshuis vormt het ankerpunt in delen van Nederland en in grote steden. Het is de 

bedoeling dat er een landelijk dekkend netwerk van veiligheidshuizen ontstaat. De Ministeries 

van bzk en Justitie sturen daar ook op. Verder zijn er vele en zeer verschillende projecten en 

tijdelijke initiatieven, vaak ook gekoppeld aan de aanpak van wijken. 

Voorbeelden waar gemeentelijke regie haar toegevoegde waarde bewijst, zijn er te over. Denk 

alleen maar aan de veiligheidshuizen die beter functioneren wanneer de gemeente bestuur-

lijk en ambtelijk trekker is, dan wanneer het Openbaar Ministerie of de politie die rol op zich 

neemt. Het verbinden van de veiligheids- en zorgketen vraagt om een regisseur die boven de 

partijen staat, die het speelveld overziet en die over middelen beschikt om de uitvoering een 

impuls te geven. Die rol past uitstekend bij de gemeente. Maar die rol vervult de gemeente 

lang niet altijd. 

Op het terrein van fysieke veiligheid is het niet anders. Te lang hebben de operationele dien-

sten het voortouw genomen en nam de gemeente genoegen met een volgende rol. Hoewel 

de gemeenten bestuurlijk zeggenschap hebben, werd die verantwoordelijkheid in de kwaliteit 

Geachte burgemeesters en gemeentesecretarissen,

Wilt u de samenwerking van uw gemeente met zijn veiligheidspartners structureel op een  

hoger plan te brengen? Wij denken dat u daarin een betekenisvolle rol kunt spelen. Waarom 

we dat vinden en hoe we die rol zien, lichten we in deze brief toe.

Nederlandse gemeenten realiseren zich dat ze alleen niet in staat zijn voldoende veiligheid 

te garanderen voor hun inwoners. Al verschillen de redenen, er is sprake van een breed ge-

deeld besef dat gemeenten en partners elkaar nodig hebben om meer veiligheid te bereiken. 

Daarom zijn gemeenten elkaar en andere organisaties gaan opzoeken om in gezamenlijkheid 

inhoud en uitvoering te geven aan veiligheidsbeleid. Die eerste stap is overal in het land gezet. 

Als adviseurs zijn we betrokken bij een groot aantal projecten waarin gemeenten onderling 

en met partners samenwerken aan veiligheidsvraagstukken. We zien dat de gemeentelijke 

regierol geleidelijk aan steeds meer gestalte krijgt. Nog steeds zijn het veelal de burgemees-

ters die op veiligheidsterrein de belangen van hun gemeente vertegenwoordigen. Wethouders 

nemen steeds vaker, maar nog altijd mondjesmaat, een plek in. We zien ook dat vanuit het 

ambtelijk topmanagement vaak weinig wordt gestuurd op de inrichting en resultaten van sa-

menwerkingsverbanden. De samenhang tussen bovenlokale samenwerkingsverbanden en de 

gemeente is vaak niet zo stevig. De regionale samenwerking, waar wel fors aan betaald wordt, 

heeft de neiging haar eigen doelen te formuleren. Kortom, de basis voor samenwerking is er 

wel, maar die zou weleens kunnen berusten op drijfzand.

Het is van belang om bestaande samenwerkingsverbanden te versterken. Hobbels te nemen. 

Actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid maken dat daarin nu een sleutelrol is weg-

gelegd voor de gemeente. Dit stelt bijzondere eisen aan de rolinvulling van burgemeester en 

gemeentesecretaris. We schrijven deze brief niet aan degenen die nog overtuigd moeten wor-

den dat samenwerking nodig is. Wel voor bestuurders en leidinggevenden die ervaren dat de 

samenwerking nog moeizaam verloopt, ondanks alle goede bedoelingen. 

Samen ben je altijd beter?

We zien overal in Nederland samenwerkingsverbanden ontstaan en zich ontwikkelen. We spre-

ken in deze brief over sociale en fysieke veiligheid en sluiten aan bij de definitie van integrale 
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We zien dat op veel plaatsen een spannend moment nadert. Namelijk het moment waarop de 

samenwerking zich moet gaan bewijzen. Het risico is dat samenwerkingsverbanden blijven 

hangen in goede bedoelingen. Dat er te weinig resultaten worden geboekt. Dat voortgang be-

moeilijkt wordt door een ‘vlucht’ in procedures en vragen over verantwoordelijkheden en be-

voegdheden. Maar ook dat samenwerkingsverbanden soms wel erg vrijblijvend zijn opgezet. 

Dat de praktijk hardnekkiger is dan de theorie doet geloven. Kunnen we die valkuilen omzeilen 

of op zijn minst minder diep maken? En wat is daar dan voor nodig? 

Stabiele samenwerking in een veranderende 
context

Een uitdijend veiligheidsbegrip en een grote variëteit aan samenwerkingsvormen

Voor rampenbestrijding en crisisbeheersing begint samenwerking, gestimuleerd door het  

Ministerie van bzk, gestalte te krijgen in de veiligheidsregio’s. De minister zet nog steeds  

dominant in op repressie en focust dan ook nog eens op de rol van de brandweer. Wij consta-

teren echter dat er een toenemende behoefte is om samen te werken op het meer omvattende 

domein van fysieke veiligheid. En vooral te werken aan de voorkant van de veiligheidsketen, 

dus aan risicobeheersing. Gezamenlijk inventariseren van risico’s, gezamenlijk prioriteiten 

stellen en gezamenlijk kwaliteitseisen formuleren. En je daaraan houden. Een mooi voorbeeld 

vinden we bij de Veiligheidsregio Twente. De Veiligheidsregio Twente stelde een meerjaren-

plan op voor de gemeentelijke kolom met als start een nulmeting van de stand van zaken in 

de gemeenten en een jaarlijkse rapportage aan het veiligheidsbestuur door de coördinerend 

gemeentesecretaris. De coördinerend gemeentesecretaris formuleert zijn oordeel in samen-

spraak met zijn collega-gemeentesecretarissen en mag ze ook aanspreken op tegenvallende 

prestaties. 

Op het gebied van sociale veiligheid zijn er vrijwel overal initiatieven die onderling sterk ver-

schillen van karakter. Het valt op dat waar samenwerking gestalte krijgt, we een grote variëteit 

zien aan vormen, zoals projecten, los-vast-samenwerkingsverbanden, gekoppeld aan regio’s 

of centrumgemeenten. Er is sprake van een overbrugging van strafrechtelijke handhaving naar 

bestuurlijk veiligheidsbeleid, waarin het bestuur, met als voortrekker de burgemeester, een 

centrale rol speelt. Er voltrekt zich een ontwikkeling die past bij de ‘vloeibare samenleving’. 

Verantwoordelijkheid raakt verdeeld over verschillende partijen en instituties. Andere partijen 

van de gemeentelijke processen vaak niet waargemaakt. Nu ontstaat het inzicht dat de ontwik-

keling van de veiligheidsregio gebaat is bij een sterke gemeentelijke kolom en gemeentelijke 

sturing. De burgemeester stuurt zo niet alleen als ‘baas’ van de brandweer, maar ook als be-

stuurder van een minimaal gelijkwaardige deelnemer in de veiligheidsregio. Die ontwikkeling 

krijgt vaart door gemeentesecretarissen die verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van 

de gemeentelijke processen. En als gemeenten zó werken, constateren ze dat ze het niet alleen 

kunnen. De schaal van de risico’s overstijgt in bijna alle gevallen de gemeentegrenzen. Er moet 

gezocht worden naar een passende schaal om specialismen te organiseren. Het is efficiënter 

om activiteiten gezamenlijk op te pakken.

Samenwerking is nodig, maar niet gemakkelijk

Natuurlijk zijn er verschillen tussen de grootste en kleinere gemeenten: voor de eerste ligt de 

behoefte aan samenwerking vooral in samenwerking met (maatschappelijke) partners. Maar zij 

realiseren zich ook dat samenwerking met andere gemeenten net zo goed nodig is om het wa-

terbedeffect bij veiligheidsproblemen te voorkomen en om de preventieve en repressieve kant 

van crisisbeheersing en rampenbestrijding goed te kunnen regelen. Voor kleinere gemeenten is 

samenwerking met andere gemeenten nodig om bijvoorbeeld piketregelingen rond te krijgen 

of een stevige positie in te kunnen nemen naar partners, die veelal regionaal werken. Net als 

grote gemeenten zijn ook zij op zoek naar effectieve manieren van samenwerken met maat-

schappelijke organisaties, met partners in de veiligheidsketen en met partners in de zorg. Kort-

om, samenwerking op het gebied van veiligheid is voor alle gemeenten een relevant thema.

Als we de noodzaak tot samenwerking als een gegeven beschouwen, doemt er een aantal las-

tige vraagstukken op. Hoe kan de politiek-bestuurlijke grip op het verbrede veiligheidsthema 

worden versterkt? Daar horen ook vergunningverlening, toezicht en handhaving bij en in het 

geval van sociale veiligheid zullen ook welzijns- en zorgaspecten een nadrukkelijke plek moe-

ten krijgen. Hoe zorgen we ervoor dat wethouders zich tijdig mengen in de besluitvorming? Hoe 

zorgen we ervoor dat de gemeenteraad zich actief kaderstellend gaat bezighouden met veilig-

heid, en daarmee recht doet aan de gemeentelijke regierol? Hoe kan veiligheid onderdeel wor-

den van de integrale politiek-bestuurlijke advisering? Een relevant organisatorisch vraagstuk 

is hoe de gemeente kan aansluiten bij bovenlokale organisaties en samenwerkingsverbanden. 

De ervaringen met bovenlokale samenwerking zijn vaak teleurstellend, maar worden in het 

geval van de veiligheidsregio afgedwongen door de wetgever en voor sociale veiligheid door de 

schaal waarop andere organisaties, zoals politie, justitie en zorginstellingen opereren.
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Hoe samenwerking ontstaat

Wij zien grofweg drie manieren waarop bovenlokale samenwerkingsverbanden op het gebied 

van veiligheid ontstaan. Allereerst de ‘koninklijke weg’. Er wordt een probleem gesignaleerd, 

vervolgens wordt in opdracht van het bestuur een analyse gemaakt van oplossingsrichtingen 

en er wordt een projectorganisatie gestart of een bestaande organisatie gezocht om gezamen-

lijk het probleem op te lossen. De manier waarop het Regionaal Coördinatiepunt Integrale 

Veiligheid IJsselland is gestart, met een stuurgroep, een voorbereidingsperiode van bijna twee 

jaar, een projectplan in fasen en een tussentijdse evaluatie, is een goed voorbeeld van deze 

werkwijze.

Ten tweede de ‘zwaan-kleef-aan’ methode. Enkele organisaties signaleren een probleem, gaan 

ermee aan de slag en in de loop van de tijd sluiten meer organisaties zich aan. Die ontwikke-

ling zien we bijvoorbeeld bij de aanpak van overmatig alcoholgebruik in de Achterhoek. De 

ggd startte een project, vooral gericht op preventie en voorlichting, en in de loop van de tijd 

vonden politie en Openbaar Ministerie aansluiting. Hierdoor kreeg ook de repressieve kant 

zijn plek in dit project.

Tot slot de ‘vliegende start’. Het project nog Veiliger in de regio Noord- en Oost-Gelderland 

is een mooi voorbeeld. Er was sprake van een gedeelde bestuurlijke behoefte om een aan-

tal veiligheidsthema’s op te pakken. Snel aan de slag en snel resultaat was het motto. En 

dus werden er geen uitgebreide projectplannen opgesteld, maar werd de projectorganisatie  

werkendeweg ingevuld en moest gedurende het project de bestuurlijke aansluiting steeds 

worden georganiseerd.

Elke aanpak heeft zijn charme en zijn risico’s:

Charme Risico’s

Koninklijke weg Planmatig en doelgericht Verzandt in procedures

Zwaan-kleef-aan Bewijst zich in de praktijk Verliest koers en focus

Vliegende start Veel energie, flexibel Mist zijn doel

worden verantwoordelijk gemaakt, maar nemen zelf ook verantwoordelijkheid. Deze veilig-

heidsnetwerken staan in het teken van anticipatie in plaats van interventie achteraf door straf-

fen. Er ontwikkelt zich een andere kijk op veiligheid, namelijk het ondersteunen of herstellen 

van sociale verbanden. En in die ontwikkeling spelen ook andere partners een rol: zorgorgani-

saties, jongerenwerk, maatschappelijk werk en steeds vaker zelforganisaties. 

Bovenlokale samenwerking politiek-bestuurlijk vaak moeizaam

Politiek en bestuurlijk commitment zijn nodig, maar op bovenlokaal niveau niet zo gemak-

kelijk te organiseren. Nog te vaak is de burgemeester een tamelijk eenzaam boegbeeld op 

het gebied van veiligheid. Ook nu dat onderwerp de traditionele grenzen van openbare orde, 

crisisbeheersing en rampenbestrijding ver overschrijdt. Het ontbreekt regelmatig aan afstem-

ming binnen het College van b&w en aan verbinding tussen portefeuilles. 

Gemeenschappelijke Regelingen kennen een geschiedenis van moeizaam samenwerken, 

teruglopend commitment, weinig verbinding met de politieke besluitvorming in de gemeen-

teraad en terugkerende discussies over de kosten. Dit geldt vooral voor onderwerpen waar 

samenwerking vrijwillig is. Geven en nemen en tijdelijk iets voor elkaar overhebben, is in  

Gemeenschappelijke Regelingen geen gemeengoed. Juist deze instelling is wel nodig om  

regionale samenwerking te laten slagen. Er is veel bestuurlijke inzet nodig en een goed samen-

spel met de gemeenteraad om een solide basis onder de samenwerking te leggen.

Om te komen tot resultaten is ook op operationeel niveau een stevige regierol nodig, onder-

steund door afspraken over mandaat en doorzettingsmacht. We constateren dat ook hier de 

samenwerkingsverbanden tamelijk informeel zijn, vaak projectmatig. Die flexibiliteit wordt 

dikwijls genoemd als kwaliteit en voorwaarde voor succes. Terecht. Maatwerkoplossingen 

doen recht aan de specifieke situatie in een stad of regio. Ze houden rekening met gegroeide 

verhoudingen tussen partijen. Formaliseren van die verhoudingen roept vaak weerstand op. 

Maar het vermijden van de vraag wie doorzettingsmacht heeft, kent ook een keerzijde: vrijblij-

vendheid en inefficiëntie. Omdat niemand de doorzettingsmacht kan of wil opeisen is nu de 

oproep (van de vng) dat de wetgever die doorzettingsmacht moet regelen. Waarom eigenlijk? 

De gemeente als verantwoordelijke voor integrale veiligheid kan die doorzettingsmacht toch 

met recht claimen? Als ze die rol tenminste waar wil maken.
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Gemeente, maak je regierol waar

Wat is dan de bijdrage van de gemeente?

We zien dat verschillende soorten samenwerking ook verschillende aandachtspunten met zich 

meebrengen. Die hangen samen met wat wij middelpuntvliedende en middelpuntzoekende 

kracht noemen. Bij middelpuntzoekende kracht is sprake van (onderdelen van) organisaties 

die met elkaar voor de opgave staan, vaak vergelijkbare inhoudelijke prioriteiten kennen en 

een vergelijkbare cultuur. Het is in deze gevallen relatief gemakkelijk om een vorm van samen-

werking te vinden die past bij de inhoudelijke opgave. Vaak hebben we echter ook te maken 

met middelpuntvliedende krachten. De inhoudelijke opgave krijgt binnen de deelnemende 

organisaties een verschillende prioriteit. Vergunningverlening voor evenementen is zo’n on-

derwerp. Er is onvoldoende organisatorische inbedding in de deelnemende organisaties en 

het ontbreekt aan een structuur om de coördinatie tot stand te brengen. Of deze structuur 

‘verzelfstandigt’ en niemand voelt zich meer eigenaar.

Tot vervelens toe wordt gesproken over de regierol van gemeenten. Dat weten we. En toch 

denken we dat een juiste invulling van die regierol hier aan de orde is. Er is sprake van uiteen-

lopende posities en belangen. Het ontbreekt aan een gemeenschappelijke taal. Veel van de 

partnerorganisaties zijn primair gericht op uitvoering en niet op organiseren. Wie anders dan 

de gemeente kan de samenwerking organiseren? Welke organisatie heeft het overzicht? 

Wat vraagt dit van de burgemeester en de gemeentesecretaris?

Richten en verbinden van bestuur en operatie, dat is de gezamenlijke opgave van bestuur en 

ambtelijk apparaat en dus van de burgemeester en de gemeentesecretaris als aanstuurders 

van die collectieven.

Veiligheidsvraagstukken worden door de aandacht voor risicobeheersing een onderwerp voor 

het hele college. Waar de preventieve kant meer aandacht krijgt, verschijnen ook andere be-

stuurders en partners op het toneel. Veiligheidsvragen horen vaak thuis bij de wethouder zorg 

of welzijn en bij de burgemeester. Maar gezamenlijke beleidsvoorbereiding en besluitvorming 

zijn nog geen automatisme. En de zorgkant heeft nou eenmaal niet zoiets handigs als ‘de drie-

hoek’ en het Regionaal College voor gezamenlijke besluitvorming. Als de voorbereiding op lo-

kaal niveau niet gezamenlijk gebeurt in het College van b&w, verdwijnt de zorgketen al snel uit 

beeld. Bij fysieke veiligheid geldt iets vergelijkbaars voor het geheel van vergunningverlening. 

Hoe de start ook is geweest, als de samenwerking op onvoldoende bestuurlijk enthousiasme 

kan rekenen vanwege te weinig resultaat, en de samenwerking onvoldoende is ingebed in de 

bestaande organisaties, komt de continuïteit van de samenwerking in gevaar. Niet omdat het 

doel niet goed is, maar omdat de vorm niet (meer) past.

Veel investeren bij de start, maar de continuïteit is twijfelachtig

We constateren dat er nog nauwelijks sprake is van stabiele samenwerkingsverbanden met 

een coherente aansturing en instrumentarium. Ook al worden er onmiskenbaar mooie suc-

cessen geboekt, het lijkt toch regelmatig meer een kwestie van toeval dan van doelgericht te 

werk gaan. 

We vinden dat nu een cruciale fase aanbreekt in de samenwerking. Allereerst is er sprake van 

uitbreiding van de gebieden waarop de samenwerking zich richt. Ging het bij de totstandko-

ming van de veiligheidsregio’s in eerste instantie nog vooral om crisisbeheersing en rampen-

bestrijding, nu zien we uitbreiding ontstaan naar het domein van de fysieke veiligheid, inclu-

sief vergunningverlening en handhaving. Recent meldde de Commissie Mans in haar advies 

dat bepaalde taken met een raakvlak met (fysieke) veiligheid, zoals toezicht op de horeca, 

woningtoezicht, leefbaarheidszaken en evenementen lokaal kunnen worden afgehandeld. Wij 

merken echter in de praktijk dat ook op dit vlak toenemende behoefte bestaat aan samenwer-

king tussen gemeenten. 

Ook op het gebied van sociale veiligheid zien we steeds meer uitbreiding buiten de traditi-

onele veiligheidsketen. Vooral naar het domein van de zorg. Dit hangt ook hier samen met 

de aandacht voor proactie en preventie. ‘Grensoverschrijdende’ thema’s zijn onder andere de 

nazorg van ex-gedetineerden en veelplegers, huiselijk geweld, veiligheid in en om scholen en 

de aandacht voor jeugdoverlast die nadrukkelijk wordt gekoppeld aan de zorg voor risicojon-

geren. En bij veel van die verbanden en verbindingen, vooral die betrekking hebben op nieuwe 

ontwikkelingen, zien we een grote mate van los-vastheid en tijdelijkheid. 

Als we deze ontwikkelingen combineren met de verschillende manieren waarop samenwerking 

in de praktijk tot stand komt en de risico’s die dat met zich meebrengt, denken we dat dit het 

moment is om samenwerking aan de praat te houden en goed in te bedden in de gemeente-

lijke organisatie. 



60

brief 3. bestuur en operatie hand in hand

61

Aandacht op het niveau van het ambtelijk topmanagement is nodig om ervoor te zorgen dat 

de regionale samenwerking recht doet aan de posities en mogelijkheden van de deelnemende  

organisaties. Het vormgeven van een duurzame samenwerkingsrelatie is noch een zaak 

voor beleidsmedewerkers, noch voor bestuurders. De gemeentesecretaris moet in staat zijn 

ordening en samenhang aan te brengen in de manier van organiseren en het gehanteerde  

instrumentarium en dit af te stemmen op de te realiseren doelen. De gemeentesecretaris is  

de aangewezen persoon om passende organisatievormen voor samenwerking te bedenken en 

te realiseren, met ruimte voor ambtelijke en bestuurlijke inbreng. 

Revitaliseren van samenwerkingsorganisaties die inhoudelijk zinvol zijn, maar vastlopen door 

te weinig organiserend vermogen, lijkt ons goed te passen bij de rol van de gemeentesecreta-

ris. Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten in de wijze van organiseren van het thema 

veiligheid, de beschikbare capaciteit en middelen. Dat maakt samenwerking niet gemakkelijk. 

Sommige verschillen zijn verklaarbaar uit de omvang van gemeenten, andere hebben te ma-

ken met gemaakte keuzen in prioriteitstelling en sturing. In samenwerking neemt het belang 

van die verschillen toe. Moeten de achterblijvers het been bijtrekken? Moeten de koplopers 

de pas een beetje inhouden en de achterblijvers helpen? Hoe ver gaat de onderlinge solida-

riteit? Lastige vragen die op veel plaatsen nog niet soepel zijn opgelost. Ook de continuïteit 

van samenwerkingsverbanden komt onder druk te staan door deze verschillen. Dit wordt nog 

versterkt door het feit dat de samenwerkingsverbanden vaak informeel geregeld zijn. 

De sturingsrelaties met partners lopen uiteen. Waar er aan de klassieke veiligheidskant sprake 

is van een duidelijke gezagsverhouding via Veiligheidsbestuur en Regionaal College, zijn er op 

de nieuwe gebieden nog tal van sturingsarrangementen. Soms is er sprake van subsidierela-

ties, bijvoorbeeld met halt en welzijnsorganisaties. Soms is sprake van eigendom en volledige 

financiering, bijvoorbeeld de ggd. En in een aantal gevallen zijn organisaties volledig zelf-

standig, met eigen financiering, zoals bijvoorbeeld het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. 

Daar goed mee omgaan vraagt om een geïntegreerde ambtelijke voorbereiding.

Kortom, we vinden dat de gemeentesecretaris een cruciale rol kan spelen in het verder bren-

gen van regionale samenwerking op het gebied van veiligheid. Tijdelijk! Tot de organisatie 

stevig staat. 

 

Ook daar zijn andere bestuurders, namelijk die met de ruimtelijke portefeuille, verantwoor-

delijk. De burgemeester heeft een cruciale rol in het agenderen van deze onderwerpen en het 

zorgdragen voor gezamenlijke besluitvorming.

Bestuurlijke afstemming heeft ook te maken met de ambtelijke voorbereiding. Niet zelden is 

de coördinator integrale veiligheid of de afdeling veiligheid praktisch alleen verantwoordelijk 

voor de voorbereiding van veiligheidsonderwerpen, het Regionaal College en het Veiligheids-

bestuur. Op managementniveau wordt daar weinig van gevonden. We vinden dat nog te vaak 

de gemeentesecretaris en het ambtelijk topmanagement onzichtbaar zijn in de beleidsvor-

ming over veiligheid. Daarbij is de gewenste rol van de gemeentesecretaris in onze beleving 

niet die van een inhoudsdeskundige, maar wel die van organisator. 

In het thema veiligheid komen de verschillende rollen van de gemeentesecretaris bij elkaar. 

Allereerst is er de opgave voor alle gemeenten om een goede risico-inventarisatie te maken en 

daar de planvorming en uitvoering op te baseren. Die integraliteit is des te belangrijker, omdat 

er een toenemende behoefte is om vooral te werken aan de voorkant van de veiligheidsketen, 

aan risicobeheersing. Meer dan driekwart van de gemeenten beschikt inmiddels over een in-

tegraal veiligheidsbeleid. Hoewel alle onderwerpen daarin aan de orde komen, is er vaak nog 

geen sprake van een kwalitatief goed, kwantitatief stevig onderbouwd plan met samenhan-

gende maatregelen en goed geformuleerde doelen. De praktijk is dat veiligheidsonderwer-

pen in de loop der jaren hun eigen pad hebben afgelegd. Met als gevolg dat ieder onderwerp 

zijn eigen regels, zijn eigen uitvoerders en toezichthouders kent. Integraal veiligheidsdenken 

is lang niet vanzelfsprekend, maar wel noodzakelijk. De gemeentesecretaris kan zorgen voor 

het borgen van verbreding van het veiligheidsthema binnen de gemeentelijke organisatie. Dat 

vraagt om het organiseren van de verbinding met zorgthema’s, vergunningverlening en hand-

having in brede zin.

Het onderwerp veiligheid raakt ook aan de rol van de gemeentesecretaris als werkgever. Op-

leiden en oefenen voor crisissituaties en rampen zijn een vast onderdeel van het werk van veel 

medewerkers geworden. De rechtspositionele vraagstukken van brandweervrijwilligers, die al 

dan niet in regionale dienst moeten komen, zijn een heet hangijzer. De bescherming van me-

dewerkers en bestuurders tegen de agressie van burgers is helaas ook een veiligheidsonder-

werp dat steeds meer aandacht vraagt. 
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•	 Het	project	richt	zich	op	het	verkrijgen	van	draagvlak	voor	het	probleem	in	plaats	van	op	

draagvlak voor de oplossing.

•	 Er	 is	op	een	praktische	manier	gezorgd	voor	het	afstemmen	van	de	beleidscycli	van	ge-

meenten, politie en Openbaar Ministerie. Op deze wijze is het mogelijk de beleidsprioritei-

ten van de gemeenten een rechtstreekse vertaling te geven in het beleid en de activiteiten 

van bijvoorbeeld de politie.

De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten mogen en moeten volgens de ge-

sprekspartners aangesproken worden op het verankeren van de ontwikkelde aanpak in hun 

organisatie, zodat de projectstructuur op termijn kan worden afgebouwd. 

Vervolgens is er van gedachten gewisseld over de vraag die de aanwezigen vanuit hun functie 

het meest bezighoudt: is er een dragende rol weggelegd voor gemeentesecretarissen op het 

gebied van (de coördinatie van) sociale en fysieke veiligheid? De gesprekspartners herkennen 

dat het nodig is om het thema veiligheid binnen de gemeente stevig te verankeren met dwars-

verbanden tussen de verschillende directies of sectoren, zoals zorg en welzijn, vergunningver-

lening en handhaving. Ze onderkennen ook dat die verbinding nog lang niet overal is gelegd. 

Bij de rol van de gemeentesecretaris past dat die, geconfronteerd met een scala aan onder-

werpen die op de gemeente afkomen, daar een organisatorische vertaling voor vindt. Denk in 

de afgelopen jaren aan de wmo, de wwi, gebiedsontwikkeling of de wijkaanpak. Veiligheid is 

één van deze onderwerpen, maar neemt geen ‘status aparte’ in. In alle gevallen is steeds de 

vraag: wat komt er op ons af, hoe organiseren we dat, moeten we het alleen doen of samen met 

anderen? De gemeentesecretaris mag aangesproken worden op zijn organisatiekwaliteiten en 

zijn vermogen om onderwerpen politiek te agenderen, maar hij wil geen inhoudelijk deskun-

dige zijn. Hij moet niet in het onderwerp gezogen worden, maar juist het hoofd vrij houden 

om buiten de gebaande paden te kunnen denken, waar nodig mensen uit hun vastgeroeste 

benadering te halen en eventueel met onconventionele (organisatorische) oplossingen te ko-

men. Alleen in crisissituaties zie je een gemeentesecretaris in het beleidsteam acteren, maar 

dit moet zo kort mogelijk duren.

“Spreek ons aan op onze rol, niet op de inhoud”

We voerden met drie gemeentesecretarissen een dialoog over onze opvattingen over samen-

werken in het veiligheidsdomein. De dialoog vond plaats met Piet Buytels, gemeente Haarlem-

mermeer; Antje Dekker, gemeente Berkelland en Jan Goedegebure, gemeente Kampen.

Inventarisatie succesfactoren regionale samenwerking NOG Veiliger

Om zicht te krijgen op succes- en faalfactoren van samenwerken aan veiligheid analyseerden 

we een succesvol project. Waarom is het project nog Veiliger, een samenwerkingsproject tus-

sen 22 gemeenten, politie, Justitie en waar nodig en mogelijk andere partners, succesvol? 

Antje Dekker vervult de rol van coördinerend gemeentesecretaris voor dit project. We inventa-

riseerden een aantal succesfactoren:

•	 De	 verantwoordelijkheid	 voor	 het	 project	 is	 op	 een	 hoog	 niveau	 belegd,	 namelijk	 bij	 

de burgemeesters. Zij hebben het initiatief genomen en daarmee is het project ook hun 

‘eigendom’ geworden. Vervolgens hebben ze de andere belanghebbenden weten mee te 

nemen.

•	 Er	is	van	meet	af	aan	een	projectorganisatie	met	deelnemers	uit	alle	betrokken	organisa- 

ties. Het project is ‘eigendom’ van de deelnemers en ze leerden elkaar meteen goed  

kennen.

•	 Het	project	 is	van	start	gegaan	door	acht	concrete	 thema’s	 te	kiezen	en	het	uitwisselen	

van praktijkervaringen centraal te stellen. Er werd geen nota geschreven en geen uit- 

gebreide probleemanalyse gemaakt. Deze onconventionele aanpak leidde er wel toe dat 

de gemeenteraden en het ambtelijk apparaat pas betrokken raakten toen het project  

al een tijdje op streek was. In dit geval heeft dat goed en versnellend gewerkt. 

•	 Het	onderling	delen	van	‘best	practices’	en	‘bewezen	aanpakken’	is	een	grote	inspiratie-

bron voor de deelnemers.

•	 Er	 is	 van	 meet	 af	 aan	 geld	 beschikbaar;	 dit	 hoefde	 niet	 moeizaam	 bij	 elkaar	 te	 worden	 

geschraapt.

•	 Bestaande	 ‘mythes’	 worden	 doorbroken	 (zoals	 de	 onmogelijkheid	 om	 verschillende	 

beleidscycli te synchroniseren).

•	 De	figuur	van	coördinerend	gemeentesecretaris,	die	normaal	gesproken	alleen	voorkomt	

in de veiligheidsregio, draagt bij aan het versterken van het bestuurlijk-ambtelijk samen-

spel.
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samenspel en van de noodzakelijke verbreding en verbinding binnen de ambtelijke organisa-

tie.

Met vriendelijke groeten,

Lysias, uw adviseur

Epiloog

Geachte burgemeesters en gemeentesecretarissen,

We schrijven in deze brief over samenwerken aan veiligheid. Wij denken dat samenwerken aan 

veiligheid in veel opzichten lijkt op samenwerken aan andere opgaven. Dat geldt vooral voor 

het inzicht dat het succes van samenwerken niet wordt gerealiseerd buiten de organisatie, 

maar juist erbinnen. Maar er zijn ook een paar dingen die specifiek gelden voor het onderwerp 

veiligheid. 

Er is sprake van een veranderende opvatting over veiligheid, waarbij de nadruk meer komt te 

liggen bij de eigen verantwoordelijkheid en er een verschuiving plaatsvindt naar preventief 

optreden. De rol van partners verandert daarmee ook. En dat vraagt inzet van de gemeente als 

regisseur. De gemeente moet de betekenis van die verandering voor de verschillende deelne-

mers doordenken. De samenwerking herdefiniëren. En op zoek gaan naar passende nieuwe 

organisatievormen. 

Het onderwerp veiligheid dijt uit. Het verbreedt zich naar vergunningverlening en handhaving 

in brede zin. En sociale veiligheid gaat steeds vaker over zorg. Zo’n uitdijend onderwerp vraagt 

speciale aandacht van bestuur en topmanagement. Hoe organiseren we duurzame verbindin-

gen met steeds nieuwe partners? Hoe zorgen we ervoor dat de politiek het gezamenlijk op-

pakt? Hoe blijft het passen binnen de organisatiestructuur?

De traditionele veiligheidsonderwerpen zijn bestuurlijk goed georganiseerd met het Veilig-

heidsbestuur, het Regionaal College en de regionale driehoek. Waar het onderwerp zich ver-

breedt, ontbreekt het aan dit soort vaste structuren en is veel ad hoc en informeel geregeld. 

Ook in de ambtelijke voorbereiding. Bij samenwerkingsverbanden die vol enthousiasme van 

start gingen, raakt de vaart eruit. Juist daar ligt een opgave voor het ambtelijk topmanagement 

om te zorgen dat de samenwerking succesvol wordt gecontinueerd.

Wij vinden dat gemeenten in de regierol succes kunnen boeken in het gezamenlijk met ande-

ren realiseren van de vele opgaven die er liggen. Daarvoor is een krachtig bestuurlijk-ambtelijk 

samenspel nodig aan de top van de gemeente. Burgemeesters pakken hun rol. De uitdaging 

voor de gemeentesecretarissen ligt in het organiseren van dat krachtige bestuurlijk-ambtelijk 
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Deze lokale aandacht voor kennis en innovatie komt niet uit de lucht vallen. Versterking van de 

concurrentiekracht van Nederland staat hoog op de rijksagenda. Veel geld wordt vrijgemaakt 

voor investeringen in betere benutting van kennis en toepassing daarvan in nieuwe producten 

en processen. Ook vanuit Europa zijn aanzienlijke fondsen beschikbaar waar ook gemeenten 

gebruik van kunnen maken voor het bevorderen van ondernemerschap en innovatie op lokale 

schaal.

Innovatie is ‘hot’. Er is geld. Maar wat dan? Wij merken in onze adviespraktijk dat steeds 

meer middelgrote steden zich afvragen wat zij met innovatiebeleid aanmoeten. Waar liggen 

de grootste kansen voor een effectieve inzet van die beschikbare investeringsmiddelen? Wat 

maakt gemeentelijk innovatiebeleid tot een succes? En wat vraagt dat eigenlijk van de ge-

meente zelf? 

Stuk voor stuk relevante vragen die wij in deze brief met u willen bespreken. Want wat kunnen 

gemeenten voor rol spelen in het benutten van het innovatiepotentieel in Nederland? En hoe 

kunnen gemeenten het verschil maken? We zien dat vooralsnog een aantal steden zich oriën-

teert op deze vragen. Deze voorlopers maken veelal de keuze voor stimulering van een aantal 

sterke clusters in hun stad en steken veel energie in het organiseren van de dialoog met het 

(innovatieve) bedrijfsleven. Focus, onderscheidend vermogen en verbinding zijn woorden die 

in die innovatieprogramma’s centraal staan. Maar is dit voldoende om succes te boeken? 

Laat uzelf in deze brief inspireren door onze ervaringen en inzichten. Wij hebben de brief als 

volgt opgebouwd. Na een korte verkenning van het belang van innovatie en innovatiebeleid 

presenteren wij u onze visie en ideeën. In een dialoog hebben wij met een aantal ervaringsdes-

kundigen onze ideeën besproken. Het verslag hiervan treft u in deze brief aan. In het slotwoord 

geven wij een korte reflectie op de verkregen inzichten. 

Innovatie(beleid) in Nederland

Waar praten we over?

In de afgelopen decennia zijn vele boeken en onderzoeksrapporten verschenen over het belang 

van innovatie voor economische ontwikkeling en over de definitie van het begrip innovatie. 

Wij hebben niet de ambitie om in deze brief hier uitgebreid op in te gaan. We stellen vast dat 

Geachte gemeentebestuurders, 

“Accepteer dat innovatie negen van de tien keer niets oplevert.” Met die kop deed de Volks-

krant op 29 mei 2008 verslag van de publicatie van het rapport ‘Innovatie Vernieuwd’ van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr). Mislukkingen zijn volgens de wrr 

noodzakelijk om tot waardevolle vernieuwingen te komen. De onzekerheid die elk innovatie-

proces kenmerkt staat echter op gespannen voet met het voeren van innovatiebeleid. Immers, 

het is onmogelijk vooraf de gewenste doelen en middelen vast te leggen. “En daar houden ze 

in Den Haag niet van. Ik moet in de Kamer elke euro die ik uitgeef kunnen verantwoorden,” 

aldus de Minister van Economische Zaken in haar reactie bij het in ontvangst nemen van het 

rapport. 

De aandacht voor innovatie is groot en volgens de wrr is er ook alle reden voor om die aan-

dacht vast te houden. Zo is de conclusie dat er sprake is van een gebrek aan overdracht en 

toepassing van kennis (valorisatie), dat er een tekort is aan ondernemerschap en dat het mid-

den- en kleinbedrijf (mkb) in de afgelopen jaren gemiddeld genomen minder innovatief is ge-

worden. Innovatiebeleid blijft dus hard nodig, aldus de wrr. 

 

Maar wat betekent dat eigenlijk voor u? Een scan van belangwekkende rapporten over de in-

vulling van het innovatiebeleid in Nederland biedt u als bestuurders op lokaal niveau helaas 

weinig houvast. Het Innovatieplatform merkt in zijn rapport ‘Grenzen zoeken, grenzen ver-

leggen’ (mei 2005) op dat de adviezen en acties zich concentreren op de rijksoverheid. Maar 

heeft tegelijkertijd sterke aanwijzingen dat veel van de voorstellen ook van toepassing zijn op 

provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Wat die aanwijzingen zijn, en wat dit ver-

volgens betekent, wordt echter niet duidelijk. Ook in de Kennisinvesteringsagenda 2006-2016 

(oktober 2006) maakt datzelfde Innovatieplatform de rol van de andere overheden in het sti-

muleren van innovatie nauwelijks concreter. 

Dat is jammer. Innovatiebeleid is voor veel gemeenten een nieuw beleidsdossier. Generiek 

economisch beleid gericht op bijvoorbeeld versterking van het ondernemingsklimaat, ontwik-

kelen van beleid ten aanzien van bedrijventerreinen, en aandacht voor toerisme en starters 

lijkt niet meer te volstaan. Er is meer nodig om groei en werkgelegenheidscreatie te bevor-

deren. In veel gemeentelijke economische beleidsnota’s zien we de laatste jaren de aandacht 

voor kennis- en innovatiebeleid toenemen. 



70

brief 4. het belang van een baancommissaris

71

met een gebrek aan ambitie van bedrijven om te komen tot nieuwe producten, diensten en 

toepassingen. Het is echter ook mogelijk dat het rendement van vernieuwing beperkt blijft 

doordat innovatie onvoldoende wordt verspreid en vermarkt. 

Ligt er een rol voor de overheid?

Wetenschappers en deskundigen zijn het erover eens dat de ‘markt’ op een aantal punten faalt 

in het succesvol tot ontwikkeling brengen van innovaties. Het betreft dan bijvoorbeeld de aan-

wezigheid van externe effecten van r&d: technologische kennis kan gemakkelijk door derden 

worden gekopieerd en zonder kosten worden verspreid. Hierdoor investeren bedrijven minder 

in r&d dan wenselijk zou zijn. Ook de kapitaalmarkt faalt: financiers kunnen de risico’s van 

innovatieprocessen lastig inschatten en zijn daardoor terughoudend in het verstrekken van 

het noodzakelijke kapitaal. Voldoende reden voor legitimatie van overheidsingrijpen ter be-

vordering van innovatie. 

Wat doet de overheid aan innovatie?

Beleidsmatig is de aandacht voor innovatie en benutting van het innovatiepotentieel groot. 

Het beleidsinstrumentarium van Rijk, provincies en Europa is veelzijdig en gericht op verschil-

lende groepen en clusters. Grofweg kunnen we drie onderscheidende rollen typeren die de 

genoemde overheden in hun innovatiebeleid hanteren. We gaan achtereenvolgens kort in op:

1. Het bevorderen van onderzoek.

2. Het stimuleren van innovatie.

3. Het faciliteren van het innovatieproces.

1. Het bevorderen van onderzoek Innovatie begint bij een goed idee of een toevallige  

ontdekking. De oorsprong voor veel technologische innovaties ligt in (langdurig) wetenschap-

pelijk onderzoek. Het innovatiebeleid van ez en de eu is er mede op gericht investeringen 

in onderzoek en kennisontwikkeling te bevorderen. Dat zien we bijvoorbeeld terug in het  

Europese 7e kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Een subsi-

dieprogramma waarmee Europa voor de periode 2007-2013 in totaal € 50 miljard investeert  

in onderzoek en ontwikkeling op een aantal thema’s. Ook de ondersteuning van technologi-

sche topinstituten vanuit het Ministerie van ez is bedoeld om binnen een aantal clusters samen  

met het bedrijfsleven specifieke onderzoeksprogramma’s uit te voeren. 

algemeen wordt onderkend dat innovatie een drijvende kracht is achter economische ontwik-

keling. Innovatie is belangrijk voor het internationale concurrentievermogen, de ontwikkeling 

van de arbeidsproductiviteit en voor de werkgelegenheid. 

Innovatie is een breed begrip dat ruimte biedt voor verschillende definities. De tijd dat in-

novatie alleen werd geassocieerd met het resultaat van technologische uitvindingen is voor-

bij. Innovatie, dat letterlijk ‘vernieuwing’ betekent, uit zich op verschillende manieren. Door 

toepassing van nieuwe kennis in nieuwe producten, diensten en processen. Maar ook door 

bundeling van bestaande kennis en technologie. De laatste jaren zijn nieuwe dimensies aan 

het begrip innovatie toegevoegd. Denk aan de introductie van het begrip sociale innovatie. 

Vertaald als het systematisch verbeteren van manieren van werken in organisaties. Daarnaast 

is innovatie niet alleen voorbehouden aan ‘de markt’; er is een toenemende aandacht voor in-

novatie in de publieke sector. De overheid die vernieuwing tot stand brengt in het aanbieden 

van maatschappelijke diensten. 

Waarom blijft Nederland achter?

“Nederland is losing momentum.” Deze constatering deed het Ministerie van ez in 2003 in haar 

analyse van de Nederlandse innovatiepositie. Ondanks een aantal sterke punten in ons in-

novatiesysteem (kwaliteit wetenschappelijk onderzoek, relatief hoge publieke uitgaven aan 

Research en Development en het gebruik en de toegang tot ict) blijkt er sprake te zijn van een 

aantal hardnekkige knelpunten. 

Het ministerie stelde destijds vast dat Nederlandse bedrijven ten opzichte van andere oeso-

landen minder investeren in r&d. Daarnaast constateerde het departement een groeiend te-

kort aan kenniswerkers, te weinig innovatief ondernemerschap, onvoldoende benutting van 

nieuwe kennis, gebrekkige wisselwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven en ten 

slotte, een tekortschietende kapitaalmarkt om innovaties te financieren. 

Het is spijtig te moeten constateren dat de wrr in haar recente advies een aantal van deze 

punten opnieuw aanmerkt als oorzaken voor de matige innovatieprestaties van Nederland. 

Wij achten het niet opportuun om in deze brief een oordeel te vellen over de effectiviteit van 

het nationale innovatiebeleid. We constateren slechts dat ondanks alle aanwezige kwaliteiten 

innovatie onvoldoende tot stand komt. Dit kan, zoals de wrr concludeert, te maken hebben 
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matieoverdracht en voorlichting, bijvoorbeeld via Syntens, de ontwikkelingsmaatschappijen,  

SenterNovem of via websites zoals Technopartner. Daarnaast speelt de overheid in op het 

marktfalen rond bescherming van intellectueel eigendom. Kennisbescherming via octrooien 

en patenten zorgt ervoor dat ‘nieuwe’ kennis ook verzilverd kan worden. Facilitering van het 

innovatieproces betekent echter ook het bij elkaar brengen van partijen. Veel provincies on-

dersteunen initiatieven gericht op het organiseren van de dialoog en samenwerking tussen 

ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van de 

Kennisalliantie in Zuid-Holland of het Innovatieplatform Twente. 

Gemeentelijk innovatiebeleid: verkenning van een 
nieuwe rol

Het leidt geen twijfel: innovatie is cruciaal voor onze economische ontwikkeling. Tegelijkertijd 

blijven de innovatieprestaties van Nederland achter in vergelijking met andere landen. Inno-

vatiebeleid is nodig om knelpunten weg te nemen en partijen meer uit te dagen om te komen 

tot vernieuwing. De effectiviteit van het innovatiebeleid lijkt vooralsnog helaas beperkt. Maar 

nieuwe kansen dienen zich aan. We zien een aantal middelgrote steden het innovatiespeelveld 

betreden. Innovatiesubsidies vanuit de rijksoverheid en Europa lonken, en de wens van steden 

bestaat om daar ook een graantje van mee te pikken. Dat is goed en begrijpelijk. Gemeenten 

willen aanvullend op hun reguliere economisch beleid het bedrijfsleven ruimte geven voor ver-

dere groei en ontwikkeling. 

Innovatiebeleid is voor veel gemeenten echter nieuw. De grotere steden hebben vanuit het 

grotestedenbeleid al wel wat ervaringen opgedaan en een aantal van hen probeert nu concre-

tere invulling te geven aan innovatiebeleid op lokaal niveau. We merken dat zij zich de vraag 

stellen waar ze hun beleid op moeten richten en wat hun rol precies zou moeten zijn. Het is een 

zoektocht, waar wij een aantal steden bij hebben geholpen. De inzichten die wij daarin hebben 

opgedaan, hebben ons aan het denken gezet over de meerwaarde van innovatiebeleid op lo-

kaal niveau. Graag delen wij met u de kansen die wij voor gemeenten zien om een waardevolle 

bijdrage te leveren aan benutting van het innovatiepotentieel in Nederland. 

Om de rol van gemeenten in innovatiebeleid op een beeldende wijze aan u te presenteren, heb-

ben we gekozen voor de metafoor van een baancommissaris in de autosport. De autosport is bij 

2. Het stimuleren van innovatie Op het gebied van innovatiestimulering is de overheid 

zeer actief. Langs verschillende wegen ondersteunt de overheid lopende innovatietrajecten. 

Of ze geeft bepaalde groepen of clusters ‘een duwtje in de rug’. In veruit de meeste gevallen 

gaat het om financiële steun in de vorm van subsidies. We noemen bijvoorbeeld de wbso (fis-

cale loonsubsidie op Research en Development), de innovatievouchers voor het midden- en 

kleinbedrijf of de innovatieprestatiecontracten gericht op het stimuleren van samenwerking 

tussen bedrijven. Het genoemde instrumentarium heeft een brede scope; innovatietrajecten 

van uiteenlopende aard kunnen voor deze subsidies in aanmerking komen.

Een belangrijk deel van het overheidsinstrumentarium is gericht op het stimuleren van innova-

ties in specifieke clusters van bedrijvigheid. We denken aan de sleutelgebiedenaanpak van het 

nationale Innovatieplatform of de gebiedsgerichte benadering van het Pieken in de Deltapro-

gramma van het Ministerie van ez. Doel van deze programma’s is het versterken van kennisclus-

ters die een belangrijke bijdrage leveren aan de concurrentiekracht van Nederland. In 2007 was 

binnen het programma Pieken in de Delta in totaal € 46 miljoen beschikbaar voor honorering 

van innovatieve projecten in zes kennisregio’s in Nederland. Voor 2008 heeft het ministerie € 68  

miljoen beschikbaar. Ook vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (efro) is 

veel geld gelabeld voor stimulering van kennis, innovatie en ondernemerschap. Voor de periode 

2007-2013 kan Nederland bijna € 1 miljard inzetten voor innovatieve projecten. De provincies, 

die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het efro-programma, hebben de inzet van deze 

middelen veelal gekoppeld aan stimulering van de (kennis)clusters uit Pieken in de Delta. Voor 

de provincies geldt dat zij ook zelf investeringsbudget hebben gereserveerd als cofinanciering 

voor efro- en Pieken in de Delta-projecten. Bovendien voeren de provincies zelfstandig beleid 

gericht op ondersteuning van kansrijke clusters en stimulering van innovatie. 

Stimulering van innovatie gebeurt tot slot ook doordat de overheid zelf bedrijven en instel-

lingen uitdaagt om met vernieuwende oplossingen te komen voor maatschappelijke vraag-

stukken. De uitwerking van de maatschappelijke innovatieagenda van de Ministeries van ez 

en oc&w binnen het project ‘Nederland Ondernemend Innovatieland’ is daarvan een goed 

voorbeeld. 

3. Het faciliteren van het innovatieproces De laatste rol die wij u presenteren is de rol 

van de overheid als facilitator van het innovatieproces. Daarbinnen is sprake van een breder 

palet van beleidsinstrumenten dat de overheid inzet. Het gaat dan in de eerste plaats om infor-



74

brief 4. het belang van een baancommissaris

75

uitstek een teamsport, waarin het gaat om een optimaal samenspel tussen verschillende acto-

ren. In een open innovatieproces is de interactie en het samenspel tussen verschillende partners 

net zo belangrijk. Ondernemers, kennisinstellingen en overheid hebben daarin elk hun eigen 

rol. In onze metafoor vormen de ondernemers de coureurs, fungeren de kennisinstellingen als 

de monteurs en vervult de overheid de rol van wedstrijdleiding en baancommissaris.

Wat betekent het om baancommissaris te zijn? In het volgende kader lichten wij deze rol toe. 

2. Het gemeentelijk innovatiebeleid moet zoveel mogelijk zijn aangesloten op het (innovatie)

beleid van andere overheden. 

Baancommissaris word je niet zomaar. Daarvoor is een aparte opleiding noodzakelijk. Van een 

baancommissaris wordt gevraagd dat hij verantwoordelijkheid durft te nemen, dat hij lef heeft 

en dat hij daadkracht toont op de momenten dat dat nodig is. Ook op dit punt zien we over-

eenkomsten met de rol van gemeenten in het innovatiebeleid. Ook van gemeenten worden 

deze kwaliteiten verwacht als zij hun rol in het innovatiebeleid goed willen spelen. Niet alleen 

bestuurlijk, maar ook ambtelijk. 

In het vervolg van deze brief lichten wij onze visie op de rol van gemeenten in het innovatiebe-

leid toe en geven we aandacht aan de vraag wat het voeren van innovatiebeleid van gemeenten 

vraagt. 

Durft u de baan op te gaan? 

Het bieden van een platform en het wegnemen van belemmeringen

Innovatie begint bij de ondernemer

Innovatie is een zaak van het bedrijfsleven. Ondernemers zijn het beste in staat te bepalen 

of er een markt is voor een nieuw product of een nieuwe toepassing. Om die ondernemers te 

ondersteunen in hun proces van vernieuwing en creativiteit, is het in de eerste plaats van groot 

belang deze bedrijven te kennen. Waar zitten de (potentiële) ‘winners’ in uw gemeente, welke 

ontwikkelingen zien deze bedrijven, waar liggen hun ambities, wat bindt hen aan hun vesti-

gingslocatie? Besef daarbij dat zeker niet elke ondernemer de ambitie heeft om te groeien en 

het avontuur wil aangaan om met vernieuwing bezig te zijn. De eerste opgave voor gemeenten 

ligt in het opdoen van kennis over het lokale bedrijfsleven en investeren in het creëren van een 

vertrouwensbasis. Met andere woorden, weet als baancommissaris wie de coureurs op de baan 

zijn en hou goed zicht op hun positie in de race. 

Daarin ligt ook een belangrijke rol voor u persoonlijk. Ondernemers stellen het zeer op prijs als 

de gemeente zich openstelt en interesse toont voor hun wensen en ideeën. Een actieve betrok-

kenheid van bestuurders onderstreept het belang dat de gemeente hecht aan de functie en de 

Autosport is een teamsport. Verantwoorde-

lijkheidsgevoel, vindingrijkheid en maximale 

inzet zijn noodzakelijk voor het behalen van 

resultaat. In de autosport draait het niet al-

leen om de kwaliteiten van de coureurs, het 

strategisch inzicht van de teambazen, de 

kennis van de monteurs en de investeringen 

door sponsors. Om elke race of rally in goede 

banen te leiden, spelen ook de wedstrijdlei-

ding en de baancommissarissen een zeer 

belangrijke rol. De baancommissaris is de 

rechterhand van de wedstrijdleider en tevens 

de helper voor de rijders die informatie nodig 

hebben om situaties goed in te schatten (het 

zwaaien met de vlaggen). Daarnaast heeft hij 

een waarschuwende functie, bijvoorbeeld als 

omstandigheden op of vlak naast de baan 

veranderen (ongeval, regen of olie). En hij 

moet de gevolgen van deze veranderende 

omstandigheden oplossen om zijn baanvak 

zo veilig mogelijk te houden. De baancom-

missaris staat op strategische plaatsen langs 

het circuit en levert een belangrijke bijdrage 

aan het veilige verloop van een race. 

Bron: diverse websites. 

Zoals uit het kader naar voren komt, heeft de baancommissaris feitelijk twee hoofdtaken: (1) 

hij moet ervoor zorgen dat de baan vrij en veilig is voor de coureurs en (2) hij vormt de verbin-

dende schakel tussen de wedstrijdleiding en de coureurs. In deze twee hoofdtaken zit ook de 

parallel met de rol van gemeenten in het innovatiebeleid. 

1. De gemeente heeft een rol in het bieden van een platform voor ondernemers en instellin-

gen om innovatie en vernieuwing tot ontwikkeling te laten komen en om belemmeringen 

daarin zoveel mogelijk weg te nemen.
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Wees helder hoe u uw rol invult 

‘Enabling the potential winners’ zou volgens ons de essentie van lokaal innovatiebeleid moeten 

zijn. Die ‘winners’ kunnen in alle sectoren zitten. Innovatiebeleid op lokaal niveau is toekomst-

gericht beleid. Beleid dat de ontwikkeling van een nieuwe generatie kansrijke clusters moge-

lijk maakt. Wat die nieuwe kansrijke clusters zijn en waar die innovatieve ondernemers zitten, 

zal de markt moeten uitwijzen. Het is aan de gemeente om in haar rol als baancommissaris de 

weg voor de coureurs vrij te maken. Ook voor degenen die met een mindere auto achter in het 

veld knokken om een goede klassering. Juist zij kunnen de helden van de toekomst zijn. De ge-

meente staat dicht bij de ondernemer, kent het lokale bedrijfsleven en kan letterlijk fungeren 

als partner van de ondernemer. Het gaat erom de juiste condities te creëren om het aanwezige 

innovatiepotentieel de mogelijkheden te bieden tot ontwikkeling te komen.

We beseffen dat een dergelijke benadering van lokaal innovatiebeleid allerlei onzekerheden 

met zich meebrengt. Wanneer doe je het als gemeente goed? Op welke punten kun je echt 

meerwaarde bieden? Daarvoor is het nodig een heldere visie te formuleren. Een visie die uit-

Voor de totstandkoming van haar innovatie-

programma heeft de gemeente Zwolle geko-

zen voor een nieuwe en creatieve aanpak. Drie 

vooraanstaande en ervaren Zwolse onderne-

mers hebben begin 2007 de uitnodiging van 

wethouder Martin Knol aanvaard om innova-

tiekansen in Zwolle en omgeving in kaart te 

brengen. De drie ‘aanjagers’ hebben in 2007 

hun zakelijke netwerk en contacten aange-

sproken. In een aantal ontbijtbijeenkom-

sten deelden ondernemers en de wethouder 

kennis over hun activiteiten en inspireerden 

elkaar met nieuwe ideeën. Het aanjaagteam 

heeft via de geschetste werkwijze een aantal 

kansrijke innovatietrajecten geïdentificeerd. 

Een aanjaagteam als innovatieverkenners

waarde van het bedrijfsleven voor de gemeente. Bestuurlijke consultatie en reflectie met een 

aantal ondernemers een aantal keren per jaar is een eerste stap om zicht te krijgen op wat er 

bij bedrijven speelt en wat zij nodig hebben. 

gaat van een ontwikkelingsgerichte benadering. Geen lokale overheid die als wedstrijdleider 

alleen maar toetst en stuurt, maar een lokale overheid die als baancommissaris meedenkt en 

ruimte geeft. 

De visie moet duidelijk maken hoe u de rol van baancommissaris invult. Helpt u coureurs uit 

de grindbak, of is het vooral een zaak van de coureurs zelf om fouten te herstellen? En durft 

u de baan op te lopen om het wegdek schoon te vegen, of is het de verantwoordelijkheid van 

de rijders om de obstakels te vermijden? Aan de hand van een aantal voorbeelden willen wij u 

inspireren met ideeën en suggesties die passen bij die rol van baancommissaris.

Attenderen en doorverwijzen

Gemeenten kunnen in de eerste plaats ondernemers attenderen op het bestaan van allerlei 

subsidies en netwerken. Daarnaast kan de gemeente ondernemers doorverwijzen naar andere 

overheden of naar kennisinstellingen. Ondernemers weten vaak niet waar welke kennis te ha-

len is. Het ontbreekt hen aan ingangen binnen de kennisinstellingen en het is bovendien voor 

hen niet altijd duidelijk wat zij met beschikbare kennis kunnen. Wat dat laatste betreft zien we 

nadrukkelijk ook een rol voor de kennisinstellingen door het opzetten van een ondernemers-

loket dat kan makelen en schakelen tussen de ondernemer en de onderzoekers binnen de 

universiteit of hogeschool. 

Dat hier ook een opgave voor de gemeente ligt, is overduidelijk. De gemeente is prima in staat 

om ingangen bij de kennisclusters te creëren. Dat kan door zelf contacten te leggen met ken-

nisinstellingen. Het kan ook door collega’s bij andere gemeenten te vragen waar en bij wie de 

ondernemer zou moeten zijn. Het is onze indruk dat gemeenten zich wel bewust zijn van die 

intermediaire en richtinggevende rol, maar dat de uitvoering beter kan. 

In deze voorbeelden heeft de gemeente vooral een doorverwijsfunctie. Het gaat een stap ver-

der als de gemeente zelf het initiatief neemt om ondernemers, kennisinstellingen en andere 

betrokkenen bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door (thema)bijeenkomsten te organiseren 

waar partijen elkaar ontmoeten en elkaar kunnen inspireren. Het is niet gezegd dat tijdens 

zo’n bijeenkomst direct nieuwe concepten worden bedacht, maar het kan wel een startpunt 

voor betrokkenen zijn voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden (zie het voorbeeld van 

het aanjaagteam in Zwolle). 



78

brief 4. het belang van een baancommissaris

79

als gemeentebestuurders hier meer aandacht aan te besteden. De afdeling economische  

zaken kan het voortouw nemen in het verkennen van de mogelijkheden om in grote gemeen-

telijke projecten het lokale/regionale bedrijfsleven een rol te geven. Bijvoorbeeld door een 

aantal bedrijven uit te nodigen om mee te denken over de haalbaarheid van ontwikkeling  

en toepassing van nieuwe technieken, producten of diensten. Gemeenten zouden meer moe-

ten durven experimenteren met een dergelijke aanpak. Het delen van de opgedane inzichten 

en ervaringen met andere gemeenten biedt vervolgens uitzicht op het uitzetten van meer van 

dergelijke trajecten. 

Met deze voorbeelden willen we laten zien dat gemeenten een scala aan mogelijkheden heb-

ben om het innovatiepotentieel in hun gemeente een kans te geven. Ondernemers hebben 

er baat bij te weten hoe gemeenten hun rol invullen en waarvoor zij bij de gemeente kunnen 

aankloppen. Hoe ver wilt u gaan om in partnerschap met ondernemers en kennisinstellingen 

nieuwe ideeën tot ontwikkeling te brengen? Besef dat u zich kunt profileren als gemeente  

wanneer u een actieve bijdrage levert om het innovatieproces van ondernemers te faciliteren. 

Bedrijven willen zich graag associëren met een stad/gemeente waar ‘het’ gebeurt, waar sprake 

is van een positief en inspirerend klimaat. Bovendien kan het ook een impuls geven aan crea-

tiviteit in gemeentelijke beleidsvorming. 

Aansluiting op lopend beleid en bestaande initiatieven

We bemerken soms een wat aarzelende rol van gemeenten om zich te verbinden aan bestaan-

de clusters. Het gaat dan bijvoorbeeld om de clusters uit de Sleutelgebiedenaanpak van het 

Innovatieplatform of de kansrijke clusters uit de regionale Pieken in de Delta programma’s van 

het Ministerie van ez. Die terughoudendheid lijkt voort te komen uit de wens van gemeenten 

om zich met hun eigen ‘innovatieclusters’ te profileren en te onderscheiden in de regio. Het 

gevoel bestaat dat de gemeente waarin de kennisinstelling / universiteit gevestigd is de eer en 

middelen opstrijkt. Omliggende gemeenten lijken de noodzaak te voelen daar iets tegenover 

te stellen en hebben de neiging hun eigen koers te varen. 

Realiseer u echter, geachte gemeentebestuurders, dat versterking van de regionale kracht ook 

spin-off heeft voor uw gemeente. Ga daarom niet zelf op lokaal niveau eigen innovatieclusters 

definiëren, maar sluit aan bij de kracht van de regio. Bovendien lijkt het ons geen rol voor de 

Een actieve rol als procesbegeleider

Deze meer actieve rol van de gemeente trekken we nog een stukje verder door. We constateren 

dat ondernemers, vooral in de fase van verkenning van mogelijkheden voor uitwerking van 

een nieuw idee, behoefte hebben aan een onafhankelijke procesbegeleider. Een persoon met 

organisatietalent en doorzettingskracht. Een persoon die niet het innovatieproces overneemt, 

maar die richting kan geven en die bijvoorbeeld ook hulp kan bieden bij het opstellen van een 

subsidieaanvraag. Ligt er een rol voor gemeenten om bijvoorbeeld hiervoor een subsidielo-

ket te openen? Moet de overheid hier inspringen, of houdt de verantwoordelijkheid op bij het 

doorverwijzen naar organisaties die de innovatieve ondernemer daarbij kunnen helpen? 

Financiële betrokkenheid

Gemeenten kunnen ook financieel participeren in innovatietrajecten van ondernemers. De 

Omnibus Decentraal Regeling (odr) die recentelijk is ingegaan, biedt een zo ruim mogelijk 

juridisch kader voor overheidssteun aan projecten voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 

Zolang provincies en gemeenten de voorwaarden van de odr respecteren, zijn zij, mits zij wel 

alle Europese regels op het gebied van staatssteun en risicokapitaal correct toepassen, vrij om 

subsidies of risicokapitaal te verstrekken aan bedrijven. 

Bij de overhandiging van het wrr-rapport ‘Innovatie Vernieuwd’ legde de Minister van ez in 

haar reactie op de opstelling van de overheid in het innovatiedossier de vinger op de gevoelige 

plek. In ‘Den Haag’ is het moeilijk uit te leggen dat geld wordt geïnvesteerd in innovatieve 

projecten die uiteindelijk misschien niets opleveren. Durft u als gemeente financieel te parti-

ciperen met het risico dat uw participatie op termijn niets oplevert omdat het innovatietraject 

niet succesvol blijkt te zijn? 

Innovatie stimuleren voor eigen opgaven

U kunt als gemeente ook zelf doelen stellen. Doelen die gericht zijn op het bedenken van cre-

atieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Of op het realiseren van ambities die 

u als gemeente zelf hebt geformuleerd. Denk bijvoorbeeld aan de totstandkoming van een 

nieuwe woonwijk, de revitalisering van de binnenstad of de verbetering van de gemeentelijke 

dienstverlening. 

Wij constateren dat gemeenten de mogelijkheid om zelf als afnemer van innovatie te fungeren 

wel onderkennen, maar nog zoeken hoe zij hieraan invulling kunnen geven. Wij adviseren u  
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Nieuwe rol vraagt ook om innovatieve gemeente

Als baancommissaris wordt van u verwacht dat u goed op de weg let en de coureurs tijdig 

attendeert op obstakels en veranderende omstandigheden. Als u als gemeente het aandurft 

om die rol te spelen, wordt u geconfronteerd met allerlei kansen en knelpunten. Knelpunten 

waarbij de markt faalt (bijvoorbeeld onvoldoende financieringsmogelijkheden) of waarbij de 

overheid zelf barrières opwerpt (in bijvoorbeeld regelgeving). 

Deze ervaringen helpen u om te groeien in uw rol. Falend leren noemt de wrr dat; niet elk 

knelpunt is direct op te lossen. Het kan ertoe leiden dat een innovatieavontuur vroegtijdig 

moet worden beëindigd. Niettemin biedt het wel inzichten die door andere beleidsafdelingen 

(en wellicht andere overheden) moeten worden opgepakt. Daarmee is innovatiebeleid niet iets 

van de afdeling economische zaken alleen. Innovatiebeleid vraagt om een integrale benade-

ring, waarbij verschillende afdelingen (bijvoorbeeld ro, onderwijs, verkeer, communicatie) 

betrokken zijn in het meedenken en meewerken aan oplossingen voor gesignaleerde knelpun-

ten. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van broedplaatsen voor creatieve ondernemers en het 

aanleggen van glasvezel voor snel internetverkeer. 

Innovatiebeleid vraagt ook om een innovatieve gemeente

Zoals we eerder in deze brief al aangaven krijgt de laatste tijd het begrip sociale innovatie 

steeds meer aandacht. Het gaat dan om nieuwe concepten van samenwerking en organisatie 

binnen en tussen organisaties. Een platform bieden voor ondernemers en instellingen om in-

novatie en vernieuwing te stimuleren vraagt ook van gemeenten zelf flexibiliteit, organiserend 

vermogen en een ontwikkelingsgerichte houding. Competenties waarin gemeenten moeten 

investeren om innovatiebeleid succesvol invulling te geven. 

“Je mag ons aanspreken om de weg te vinden”

We legden onze visie op gemeentelijk innovatiebeleid voor aan een aantal direct betrok-

kenen bij het innovatiedossier op gemeentelijk, regionaal en rijksniveau. We spraken met 

Imke Carsouw, programmaleider Pieken in de Delta Zuidoost-Nederland, Ministerie van Eco-

nomische Zaken; Sietse Haven, directeur gemeente Zwolle; Harry Scholtens, hoofd afdeling  

Economische Zaken gemeente Almelo; Kees-Jan Groen, programmadirecteur Taskforce  

De creatieve industrie in Nederland concen-

treert zich in de Noordvleugel van de Rand-

stad. Het is de enige regio in Nederland waar 

deze industrie een positieve impuls geeft aan 

het economische klimaat. Amsterdam vormt 

het hart van de creatieve as die zich verder 

uitstrekt naar steden als Utrecht, Hilversum, 

Amersfoort, Zaanstad en Haarlem. Elke stad 

heeft daarin zijn eigen kwaliteiten. Voor 

Amersfoort gaat het bijvoorbeeld vooral om 

de creatieve en adviserende zakelijke dienst-

verlening. Binnen het innovatieprogramma 

van de gemeente Amersfoort vormt het the-

ma ‘Ontwerp- en Adviesstad’ een belangrijke 

pijler. Binnen de creatieve as werken de ste-

den samen in projecten als ‘creative cities’ en 

BreedNet, gericht op het realiseren van het 

grootste open glasvezelnetwerk voor de zake-

lijke markt in Nederland. 

gemeente om te bepalen welke bedrijfssectoren het meest kansrijk zijn. Het zijn immers ook 

niet de baancommissarissen die de coureurs vertellen hoe zij de snelste ronde op het circuit 

kunnen rijden. 

Ons pleidooi is om als gemeente zoveel mogelijk gebruik te maken van en aan te sluiten bij 

ontwikkelingen in bestaande clusters. Zo zien we in veel gemeenten projecten opgezet worden 

op het gebied van duurzaamheid. Meer afstemming, bundeling van energie en inzet, en leren 

van elkaar kan zinvol zijn om te komen tot nieuwe toepassingen. Gemeenten kunnen hierin 

een rol spelen door meer open te staan voor wat er elders gebeurt. Uit recent onderzoek is 

gebleken dat fysieke nabijheid van bedrijven bij kennisinstellingen niet direct noodzakelijk is. 

Juist (middel)grote bedrijven hebben het vermogen om kennis, ook op grotere afstand, goed 

te kunnen herkennen, opnemen en toepassen. Alleen met gebundelde inzet kan een aantal 

kennisclusters in Nederland echt de mondiale concurrentie aan. 

Aansluiting bij de creatieve as
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De reikwijdte van gemeentelijk innovatiebeleid

Onze gesprekspartners verschillen van mening over de aanvliegroute van gemeentelijk innova-

tiebeleid. Het Ministerie van ez heeft nadrukkelijk gekozen om bepaalde clusters in een aantal 

regio’s te ondersteunen. “Je moet keuzes maken op basis van sterktes die er al zitten.” Het 

maken van keuzes heeft tot gevolg dat andere clusters van bedrijvigheid en andere regio’s 

buiten de boot vallen. Een regio als Zwolle heeft daar last van. “Innovatie is niet alleen iets van 

universiteiten.” Omdat Zwolle geen ‘piekenregio’ is, heeft de gemeente ervoor gekozen om 

niet op inhoud (lees: specifieke bedrijfssectoren) haar innovatiebeleid vorm te geven, maar 

juist een procesmatige aanvliegroute te hanteren. Het proces van de gemeente is gericht op 

het organiseren van de verbinding tussen ondernemers en instellingen. Daaruit ontstaat inspi-

ratie en creativiteit en dat kan leiden tot nieuwe concepten, producten of diensten. 

We hebben uitvoerig gesproken over de vraag hoe ver de rol van de gemeente gaat in het sti-

muleren en ondersteunen van innovatie. De betrokkenen zijn het erover eens dat het begint 

met het kennen van het bedrijfsleven. Luister naar wat er bij hen leeft en straal als gemeente 

uit dat je de gevestigde ondernemers graag wilt behouden. Dat kan via een aanjaagteam van 

ondernemers die hun netwerk benutten, of bijvoorbeeld via een bedrijvencontactfunctionaris 

binnen de gemeente. Vervolgens komt het aan op het faciliteren van de dialoog tussen de 

partijen in de gemeente. Namen als ‘procesregisseurs’, ‘alliantiemanagers’ en ‘verbindings-

officieren’ komen over tafel. Het gaat erom dat de gemeente de gelegenheid creëert waarin 

ondernemers, kennisinstellingen en andere betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten. Of waar-

bij een succesvolle ervaren ondernemer gekoppeld wordt aan een onervaren startende onder-

nemer. Momenten waarop nieuwe ideeën geboren kunnen worden. Het is vervolgens aan de 

partijen zelf om deze ideeën verder te verkennen en uit te werken. 

Tot zover is de rol van de gemeente helder en eenduidig. Lastiger wordt het als we spreken 

over ondersteuning van ondernemers tijdens het innovatieproces. Wordt de gemeente dan 

geen concurrent van private (subsidie)adviseurs? De gesprekspartners zijn het erover eens  

dat een gemeente een dergelijke rol niet zou moeten willen spelen. Anders is het als  

ondernemers zich een weg moeten banen door een oerwoud aan overheidsregels. In die ge-

vallen zou de gemeente een rol kunnen spelen als ‘bureaucratisch adviseur’. ”Je mag ons als 

gemeente aanspreken om de weg te vinden.” Dat geldt ook voor het aanreiken van kennis  

over relevante subsidieregelingen. De gemeente kan prima het voortouw nemen om samen 

Innovatie Regio Utrecht. Zo kregen we een beeld van hoe zij in de praktijk aankijken tegen de 

rol van gemeenten in innovatiebeleid. We lieten onze gesprekspartners allereerst reageren op 

onze visie. Daarna hebben we de reikwijdte van de rol van gemeenten nader verkend. En we 

spraken over afstemming van innovatiebeleid op regionaal niveau. Het is ons duidelijk gewor-

den dat het voeren van een discussie over de invulling van gemeentelijk innovatiebeleid nuttig 

en nodig is. 

Eerste reacties

“Goed getimed of juist toeval?” Hoe het ook zij, de aandacht voor de effectiviteit van het in-

novatiebeleid en de afstemming tussen de inzet van het Rijk, provincies en gemeenten neemt 

inderdaad toe. “Iedereen is aan het pionieren”, overal in het land komen initiatieven tot ont-

wikkeling, maar een heldere visie op wie welke rol zou moeten spelen in het innovatiebeleid is 

nog onvoldoende uitgekristalliseerd. De rol van de lokale overheid in het stimuleren en onder-

steunen van innovatiebeleid is daarom een thema dat ertoe doet. 

Gemeenten hebben belang bij de ontwikkeling van een innovatief bedrijfsleven, omdat het 

werkgelegenheid schept en de positie van de gemeente binnen en buiten de regio versterkt. 

Wanneer innovatie bij het lokale bedrijfsleven nog op een laag pitje staat, hebben gemeenten 

er belang bij om innovatie te stimuleren met het oog op duurzame werkgelegenheid en een 

gunstige economische ontwikkeling in de toekomst.

De meningen over onze visie lopen uiteen. Inhoudelijk biedt de brief aanknopingspunten, 

maar twijfel bestaat of de rol van de gemeenten nu niet te groot wordt voorgesteld; trekken wij 

de gemeenten niet een te grote broek aan? De aarzeling zit vooral in de beschikbare competen-

ties binnen de ambtelijke organisaties om deze rol te spelen. Bovendien verwijst één van onze 

gesprekspartners naar de aanwezigheid van organisaties als Syntens, de Kamers van Koop-

handel en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Deze belangwekkende partijen in het 

innovatieproces komen in de brief nauwelijks naar voren. En dat is jammer, want in verschil-

lende regio’s in Nederland spelen zij een belangrijke rol in het ondersteunen van ondernemers 

bij de uitwerking van hun innovatiekansen. 
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vraagt. De veranderende rol van overheden vraagt ook om innovatie binnen de overheid zelf. 

Het zoeken van de samenwerking met anderen en het optreden als partner in ontwikkeling 

vragen een nieuwe manier van werken. Gemeenten moeten hiervoor openstaan. Innovatie 

binnen het bedrijfsleven kan als inspiratiebron dienen voor innovatie binnen de overheid. 

Een innovatieve overheid vindt echter ook sneller aansluiting bij een innovatief bedrijfsleven. 

Wanneer beide partijen elkaars taal leren spreken, kan dat het wederzijds vertrouwen ver-

sterken. 

Jezelf profileren als innovatieve gemeente trekt innovatieve bedrijven aan. Samenwerking tus-

sen innovatieve gemeenten binnen een regio kan helpen de gehele regio beter op de kaart 

te zetten. Gemeenten profiteren dan mee van elkaars ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat 

gemeenten elkaar niet als concurrenten met een tegenstrijdig belang, maar als samenwer-

kingspartners met een gedeeld belang zien. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking 

in Zuidoost-Nederland. Als automotive bedrijven zich willen vestigen in Eindhoven worden zij 

doorverwezen naar Helmond. Juist die gemeente profileert zich met dat cluster en Eindhoven 

doet dat dan dus niet. 

Afsluitend

Het blijkt lastig de rol van gemeenten in innovatiebeleid langs eenduidige lijnen invulling te 

geven. Verschillende factoren bepalen de uiteindelijke rol. Wel bestaat er behoefte om meer 

visie te ontwikkelen op en richting te geven aan de rol van de verschillende overheden in het 

innovatiedossier. Innovatie is geen klassieke overheidstaak. Voor overheden is geen wettelijk 

gedefinieerde rol op dit onderwerp voorgeschreven. 

Vooralsnog zijn gemeenten los van elkaar aan het pionieren. Op verschillende plaatsen wordt 

het wiel uitgevonden. Het instrumentarium om ondernemerschap en innovatie te stimuleren 

is in Nederland erg versnipperd. Bovendien is het beleid sterk aanbodgericht. Juist gemeenten 

zouden bij de inrichting van hun innovatiebeleid veel meer naar de ondernemers zelf moeten 

luisteren. 

De rol die gemeenten oppakken is mede afhankelijk van de inzet van andere organisaties, 

privaat en publiek. De gesprekspartners zijn het erover eens dat de gemeente een rol moet 

met de partners uit te zoeken welke regeling of welk fonds kan worden benut. Voorwaarde is 

wel dat ondernemers zelf willen. En het gaat te ver om ondernemers te helpen bij het invul-

len van de betreffende formulieren. “We moeten ze niet teveel pamperen.” Over financiële 

support vanuit de gemeente voor innovatietrajecten bestaan grote twijfels, in het licht van 

de regels rondom staatssteun. Anderen vinden juist dat we in Nederland veel te krampachtig 

omgaan met het risico van staatssteun. Een investeringsfonds voor innovatieve projecten zou 

prima kunnen. 

In geval van maatschappelijke vraagstukken kan er wel een rol voor de gemeente liggen om 

innovatietrajecten een stap verder te helpen. Denk bijvoorbeeld aan trajecten gericht op het 

zorgen voor een gezond binnenklimaat op scholen (Zwolle) of het helpen van ondernemers 

om de kansen van duurzame energie te benutten (Zuid-Nederland). In die gevallen heeft de 

gemeente iets te bieden. 

Onze gesprekspartners zijn het erover eens dat de discussie over de reikwijdte van gemeen-

telijk innovatiebeleid uiteindelijk vooral een politieke discussie is. Een discussie waarin 

uiteenlopende argumenten een rol zullen spelen in de uiteindelijke keuze hoe de rol in het  

innovatiebeleid wordt ingevuld. Het gaat bijvoorbeeld om persoonlijke voorkeuren, regionale 

karakteristieken, cultuur en de ondernemende houding van betrokken bestuurders. 

Regionale afstemming

De dialoog maakt duidelijk dat er grote regionale verschillen bestaan in het stimuleren en 

ondersteunen van innovatie vanuit de overheid. Zuidoost-Brabant is een mooi voorbeeld hoe 

vanuit de overheid verschillende partijen samen werken aan innovatie. Rijk, provincie, gro-

tere gemeenten, maar ook uitvoeringsorganisaties als Syntens, de Kamer van Koophandel, de 

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (nv 

Rede, Rewin), allemaal hebben ze een rol in het innovatiebeleid. Dat is in een regio als Zwolle 

duidelijk anders. Eén van onze gesprekspartners merkt op dat daar de uitvoeringsorganisaties 

veel verder bij de ondernemer vandaan staan. 

Al eerder kwam de rol van de gemeente als procesregisseur of alliantiemanager naar voren. 

Onze gesprekspartners benadrukken dat zo’n rol heel andere competenties van ambtenaren 
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van lef en ambitie van u als lokale bestuurder om van deze mogelijkheden gebruik te maken 

in het benutten van het lokale innovatiepotentieel. Wij onderkennen daarbij dat de reikwijdte 

van het gemeentelijk innovatiebeleid veelal de uitkomst is van een lokale politieke discussie. 

Eén van onze gesprekspartners maakte ons duidelijk dat voor veel gemeenten innovatiebeleid 

(nog) nauwelijks speelt. Dit komt doordat de ambtelijke capaciteit te klein is om daadwerkelijk 

innovatiebeleid te kunnen voeren. Ook het ontbreken van de benodigde competenties kan een 

actieve rol van gemeenten in het innovatiebeleid verhinderen. Wij adviseren deze gemeenten 

om in regionaal verband te verkennen hoe gezamenlijk die rol kan worden ingevuld. Want ook 

in kleinere gemeenten zitten parels van bedrijven met innovatiepotentieel. 

Tot slot nodigen wij u en uw collega-bestuurders bij provincies en Rijk, van harte uit om samen 

na te denken over de vraag hoe het innovatiebeleid in Nederland in de komende jaren nog ef-

fectiever en efficiënter kan worden ingericht en uitgevoerd. De dialoog heeft ons geleerd dat 

in deze discussie ook de positie en kwaliteiten van de uitvoeringsorganisaties een belangrijke 

plaats moeten krijgen. Wij zijn er in elk geval van overtuigd dat gemeenten een betekenisvolle 

bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van nieuwe pieken in onze prachtige delta. 

Met vriendelijke groeten,

Lysias, uw adviseur

pakken waar “een gat valt” in de ondersteuning. Stel daarom eens de vraag “Wie staat er naast 

de ondernemer? Waar gaat de ondernemer naar toe als hij vragen heeft?” Sluit aan bij zijn of 

haar ‘natuurlijke’ aanhakingspunten. 

Epiloog

Geachte gemeentebestuurders,

We komen aan het einde van onze brief over de meerwaarde en invulling van lokaal innovatiebe-

leid in Nederland. Graag reflecteren wij nog op de reacties die wij op onze visie hebben gekre-

gen. Wij hebben gemerkt dat we met deze brief een onderwerp aansnijden dat leeft en waarover 

de meningen op sommige punten uiteen lopen. Dat is goed. Dat biedt ruimte voor levendige 

discussies waarin ervaringen worden uitgewisseld en waarin gezamenlijk gezocht wordt naar 

een juiste samenhang en invulling van rollen. 

In deze epiloog willen we kort stilstaan bij vier punten. Punten die ons zijn opgevallen en die 

een belangrijk vertrekpunt kunnen zijn in uw overwegingen hoe u uw rol in innovatiebeleid 

invulling geeft. 

In de eerste plaats hebben we gemerkt dat het opbouwen van een partnerschap tussen ge-

meente en ondernemers geen eenvoudige opgave is. Het begint met elkaar te leren kennen 

en te weten wat je aan elkaar hebt. Overheid en ondernemers spreken veelal niet elkaars taal. 

Dat hoeft ook niet, als maar duidelijk is dat je allebei hetzelfde doel nastreeft. Ondernemers 

zien de overheid doorgaans nog als de wedstrijdleider die stuurt en regelt en bepaalt wat wel 

en niet mag. Dat is niet altijd in het belang van de ondernemer zelf. De opdracht voor de ge-

meente is om haar nieuwe rol goed over het voetlicht te brengen en vooral te luisteren naar de 

wensen en behoeften van de ondernemers. 

Ten tweede stellen we vast dat vooralsnog bij gemeenten terughoudendheid bestaat om teveel 

risico te lopen in het innovatieproces. Doorverwijzen en bijeenkomsten organiseren gericht op 

ontmoeting en verbinding is prima, maar financieel participeren lijkt een brug te ver. Staats-

steunregels lijken als een zwaard van Damocles boven het hoofd te hangen, hoewel er toch vol-

doende vrijstellingsverordeningen bestaan om innovatiesteun te kunnen geven. Het getuigt 
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tegenkomen. Oplossingen die op papier snel benoemd zijn, maar in de praktijk zeer weerbar-

stige verandervragen blijken op te leveren. 

Met deze brief willen wij zicht bieden op de wortels van de ‘vormcrisis’ en op de wijze waarop 

u een duurzaam en vruchtbaar antwoord kunt bieden aan de spanning tussen robuustheid en 

flexibiliteit. Realistisch, met begrip voor de context waarin u werkt. Maar ook uitdagend en 

tredend buiten de gebaande paden. Geworteld in onze praktijk.

In deze brief gaan we in op de ontwikkelingen die leiden tot de ‘vormcrisis’ en de oplossingen 

die we in de praktijk tegenkomen. Daarna schetsen we onze analyse en visie op de relatie tus-

sen robuustheid en lenigheid. Dit vormt de input voor een dialoog met topmanagers uit het 

openbaar bestuur. In de epiloog geven wij onze reflectie.

De ‘vormcrisis’ van de overheid

Samenhangende ontwikkelingen

De zoektocht waarvoor u zich gesteld ziet moet gezien worden in de context van een aantal on-

derling samenhangende ontwikkelingen: de complexiteit van opgaven neemt toe, maatschap-

pelijke verhoudingen veranderen en de roep om resultaat op straat wordt sterker. We gaan kort 

in op elk van die ontwikkelingen.

Toenemende complexiteit

Overheidsorganisaties kennen verschillende taken. Sommige daarvan zijn eenvoudig en ver-

eisen verticaal bestuur. De gangbare manier is sturing via procedures, bijvoorbeeld de uit-

gifte van paspoorten. Bij het verstrekken en handhaven van bijvoorbeeld een bouwvergunning 

wordt het echter al minder eenvoudig. Handhaving van een gebruiksvergunning vraagt soms 

ook overleg of onderhandeling. En een brandweer die alleen maar afkeurt in plaats van te ad-

viseren hoe een pand wel brandveilig gemaakt kan worden, handelt procedureel juist, maar 

vervult materieel niet zijn taak. 

Er zijn ook complexe opgaven, zoals de bestrijding van terrorisme, vergroten van sociale 

veiligheid en bevorderen van maatschappelijke integratie. Bij deze opgaven schiet verticaal  

Geachte topmanager in het openbaar bestuur,

Graag maken wij u deelgenoot van onze gedachten over een van uw belangrijkste opgaven: het 

organiseren van lenigheid!

De afgelopen decennia heeft u met uw vakgenoten veel geïnvesteerd in de modernisering 

en professionalisering van het openbaar bestuur. Dat was nodig en noodzakelijk. Uw streven 

heeft merkbaar resultaat gehad. Tegelijkertijd blijft de vraag of de hedendaagse overheids-

bureaucratie daarmee toegerust is voor de opgaven van vandaag en morgen. Neem bijvoor-

beeld maatschappelijke vraagstukken op het terrein van jeugd en veiligheid, krachtwijken of 

gebiedsontwikkeling. In elk van die domeinen is de vraag naar overheidshandelen groter dan 

u aankunt. Het sluiten van overeenkomsten met woningbouwcorporaties, scholen en andere 

maatschappelijke actoren vergt een lenigheid waar ‘de overheid’ nog niet klaar voor is, getuige 

de fricties waarmee de partijen afspraken proberen te maken. De Centra voor Jeugd en Gezin 

vormen een goede aanzet, maar de vraag naar gerichte opvoedingsondersteuning en naar sa-

menhang in begeleiding tussen de verschillende leefdomeinen van jongeren is groter dan ooit. 

De fysieke veiligheid is met al uw inspanningen toegenomen, maar de burger voelt zich nog 

steeds niet veilig. Her en der worden taskforces ingericht, programmabureaus, actieteams, 

maar de ‘moederorganisaties’ veranderen niet mee. Menige overheidsorganisatie verkeert in 

een ‘vormcrisis’.

Die vormcrisis wordt veroorzaakt door een verandering in rol. De moderne overheid is een 

netwerkorganisatie, voert regie en kent publieke en private partners. Maar hoe doet zij dat? 

Procesmanagement, programmamanagement, projectmanagement, vergroten strategisch 

vermogen...: een golf van mogelijke ‘oplossingen’ gaat door de overheidsorganisaties in Ne-

derland. Overheidsorganisaties zijn zoekende, naar vormen, instrumenten en competenties 

om die rol waar te maken.

Betrouwbaar, robuust, niet afhankelijk van de waan van de dag. Maar ook flexibel, met het vermogen snel 

díe vorm aan te nemen die past bij de opgave waarvoor de organisatie zich gesteld heeft. 

Het instellen van programmaministeries en van project- en programmabureaus en het  

invoeren van gebiedsgericht werken moet begrepen worden als een antwoord op die rolver-

schuiving. Het zijn voorbeelden van organisatorische maatregelen die wij in onze praktijk  
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De roep om ‘resultaat op straat’

Tegelijkertijd wordt van bestuurders en publieke organisaties geëist dat ze resultaat leveren. 

Het is van belang dat ze inzichtelijk maken wat hun meerwaarde is en hoe zij bijdragen aan 

het maatschappelijk belang. Publieke organisaties worden afgerekend op doeltreffendheid, 

doelmatigheid en transparantie. Dat is niet altijd gemakkelijk. Vrijwel nooit is een politiek-

bestuurlijk proces zo georganiseerd dat de maatschappelijk wenselijke oplossing er direct 

uitrolt. Met de complexiteit nemen de politiek-bestuurlijke risico’s en de kwetsbaarheid toe. 

Een groot deel van het werk van publieke organisaties draait om het managen van die risico’s. 

Maatschappelijk rendement boeken is een kwestie van lange adem. Het duurt soms tien tot 

vijftien jaar voordat overheden de vruchten van hun inspanningen kunnen plukken. De lange 

voorbereidingstijd van resultaten staat op gespannen voet met de roep om zichtbaar resultaat 

en zittingstermijnen van bestuurders.

 

Op zoek naar vorm

Tekortschieten van de traditionele overheidsbureaucratie

Voor complexe opgaven in een veranderende maatschappelijke context en een versterkte roep 

om resultaat, voldoet de traditionele bureaucratische lijnorganisatie niet meer. Die traditio-

nele overheidsorganisatie is een manier om deskundigheid op een efficiënte manier te organi-

seren. Door departementen, directies en afdelingen te vormen, worden opgaven opgeknipt in 

behapbare stukken, waar elke afdeling of directie los van elkaar mee aan de slag kan. Dat staat 

op gespannen voet met de voorwaarden voor het oplossen van complexe opgaven: verbinding, 

samenhang, maatwerk in organisatie en optimaal samenspel met externe partijen. Het vereist 

van de overheidsorganisatie een open, transparant en professioneel optreden naar buiten, 

vanuit een eenduidige en consistente visie op de opgave en op de eigen rol.

Het ‘private governance’ denken heeft het openbaar bestuur in korte tijd doortrokken. De over-

heid staat boven en in de maatschappij. De overheid maakt als onderhandelend bestuur af-

spraken met derde partijen over de te realiseren resultaten. De overheid regisseert en springt 

alleen zelf in als prestaties echt niet door anderen geleverd kunnen worden. Beleid is er om een 

betrouwbare partner te zijn voor private partijen. Overheidsorganisaties maken in een korte 

tijd deze transitie door en zijn vaak druk zoekend naar een nieuwe vorm en werkwijze.

bestuur simpelweg tekort. Overheden beschikken slechts over een deel van de benodigde ken-

nis en oplossingen. De financiële omvang van de opgave gaat de draagkracht van de overheid 

te boven. De maatschappelijke dynamiek is te groot, of zelfs te onbekend, om er een struc-

turele oplossing voor te ‘bouwen’. Soms kent de wetgever om morele redenen overheden de 

bevoegdheden niet toe - bijvoorbeeld ‘dwang en drang’ tot achter de voordeur van allochtone 

gezinnen om maatschappelijke integratie af te dwingen. Bovendien werken oplossingen vaak 

pas op langere termijn, terwijl op korte termijn soelaas wordt geëist. Bij deze complexiteit 

komt dat de overheidsorganisatie steeds vaker in het diepe moet springen omdat dat van haar 

wordt verwacht, zonder dat de uitkomst of de te volgen procedure vooraf duidelijk is. Helder is 

slechts het doel. De koers, de te leveren resultaten en de te organiseren inspanningen moeten 

nog worden bepaald. Deze onzekerheid vereist van overheidsorganisaties een verbreding van 

het repertoire en het loslaten van strakke sturing op procedures.

Veranderende maatschappelijke context

Een tweede oorzaak van de vormcrisis van de overheid zijn de veranderingen in de maatschap-

pelijke context. De doorzettingsmacht van de overheid is beperkt, de realisatiemacht van 

anderen vergroot. Fragmentatie dwingt de overheid tot coalities, die de zittingstermijn van 

bestuurders vaak overschrijdt. Daardoor is een systeem van ‘hybride’ bestuur ontstaan. In dit 

systeem bepalen overheden samen met maatschappelijke en private partners de koers. Op 

alle terreinen van overheidszorg rukt de maatschappelijke en de publieke ondernemer op. Het 

maatschappelijk middenveld wordt sterker; de traditionele overheidsorganisatie verliest aan 

kracht en kiest een andere rol.

Bestuurders en politici opereren steeds meer buiten de politieke circuits, ambtenaren treden 

in een steeds nauwer contact met bijvoorbeeld bewoners en ondernemers om afspraken te 

maken. Dat maakt hen kwetsbaar. De benodigde slagvaardigheid wordt belemmerd, doordat 

procedureel nauwelijks te normeren is hoe te handelen in specifieke situaties. Daarom worden 

ambtenaren stevig aangestuurd op resultaten en op professionele moraliteit. 

Met die verschuiving verandert ook de normatieve bestuurs-juridische context waarin over-

heidsorganisaties opereren. Overheden zijn steeds meer ‘databaas’, afhankelijk van informa-

tieverstrekking en -toedeling en steeds minder actief (bij)sturend met geld of toedeling van 

bevoegdheden.
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De keuze voor hulpconstructies

In een vlucht naar voren worden allerhande ‘hulpconstructies’ opgezet om meer flexibel in te 

kunnen spelen op vragen. Bijvoorbeeld de programmaministeries Wonen, Wijken en Integra-

tie en Jeugd en Gezin bij de rijksoverheid. Of de driedimensionale sturing die in veel gemeen-

ten opgeld doet: lijnsturing, gebiedssturing en thematische sturing. Daarmee gepaard gaat 

vaak een versterkte organisatorische positionering en professionalisering van proces-, pro-

gramma- en projectmanagement. De formele bevoegdheden blijven in de lijn, ‘sturen zonder 

bevoegdheden’ is het toverwoord. Dergelijke hulpconstructies zijn vooral aanvullingen op de 

bestaande hoofdconstructie, terwijl de verhouding tot die hoofdconstructie vaak niet helemaal 

helder is. Soms worden de hulpconstructies uitgerust met een sterk bestuurlijk mandaat, als 

breekijzer om oplossingen te genereren waar de bestaande organisatorische structuren dat 

niet kunnen. Het aantal hulpconstructies in (en tussen) organisaties is soms fors en leidt in 

ieder geval tot meer bestuurlijke en ambtelijke drukte. 

Structuurrelativisme 

In lijn met de aandacht voor hulpconstructies verandert ook de waardering van structuur als 

principe. Het relatieve belang dat aan structuuroplossingen wordt toegekend, lijkt echter af 

te nemen. Met de afname van procedurele sturing lijkt de waarde van structuren onder druk 

komen te staan. Steeds meer modellen doen de ronde; hybriditeit is een gebod geworden. 

Daarmee wordt een fundamenteel principe van publiek organiseren tekort gedaan. Procedu-

rele sturing en de structurering van ambtelijke organisaties in eenheden en ambten zijn allebei 

onderdeel van de Westerse bureaucratische traditie van de samenhang tussen de domeinen 

van politiek en bestuur, beleid en uitvoering, overheid en maatschappij. (Her)structureren zal 

in de publieke organisatie altijd een fundamentele waarde blijven, omdat zij synoniem is aan 

herverdelen van de macht.

Cultuurpopulisme

Tegelijkertijd winnen cultuurinterventies terrein als oplossingsmechanisme. Investeringen in 

cultuur van samenwerking en andere cultuurinterventies genieten een grote populariteit. Er 

is een groeiend besef dat het organisatiegedrag uiteindelijk bepalend is voor de effectiviteit 

van het optreden. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld start mede naar aanleiding van een 

debacle met de Museumparkgarage een gemeentebreed cultuurtraject om de gemeente-

organisatie op een hoger plan van functioneren te brengen. De gemeente Almelo investeert 

Tegelijkertijd is in de formele staatsrechtelijke positie van overheidsorganisaties nauwelijks 

iets veranderd. Overheden zijn nog steeds de primaire behartiger van het publiek belang, 

waarvan verwacht mag worden dat zij niet alleen actief maatschappelijke doelen nastreven, 

maar ook dat zij garanderen dat anderen geen afbreuk daaraan doen. Zij zijn scheidsrechter 

én speler tegelijk. Dat is geen gemakkelijke positie.

Structuur versus cultuur

In de zoektocht van overheidsorganisaties naar nieuwe manieren om zichzelf te organiseren 

worden oplossingen gezocht in verandering van de structuur en van de cultuur van de organi-

satie. Bij mogelijke oplossingen voor het aanpassen van een organisatie wordt al snel gekeken 

naar structuuroplossingen. Structuur is in de theorie één van de ‘harde’ organisatieaspec-

ten: de taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling en de compensatie daarvan. 

Structuur is het skelet van de organisatie, de indeling van organisaties in bureaus, eenheden 

en afdelingen. Bij structuur hoort ook de toedeling van mandaten, het onderlinge samenspel 

en de onderlinge afstemming. Vaak wordt, als men het heeft over ‘de structuur’, gedoeld op 

de organisatievorm in ruimere zin. Het structuurdenken past bij de veranderkundige opvatting 

dat organisaties zich laten ontwerpen.

Naast structuuroplossingen staat een perspectief op organisaties en organiseren dat vooral 

betrekking heeft op ontwikkelen. Het gaat daarbij om cultuur, wat ook wel aangeduid wordt 

als de ‘zachte’ kant van de organisatie. Bij cultuur gaat het ten eerste om patronen van zin-

geving, identificatie en betekenisverlening door individuen in groepsverband. Cultuur kan 

ook betrekking hebben op basisassumpties ten aanzien van de wijze waarop de organisatie 

werkt, sturingsconcepties, de identiteit van de organisatie en haar maatschappelijke missie. 

Een derde begrip van cultuur betreft bewust uitgedragen waarden, taboes en voorbeeldverha-

len. Vanuit een cultureel perspectief worden denken en doen begrepen als één geheel. In het 

dagelijkse spraakgebruik wordt met ‘de cultuur’ vaak verwezen naar het organisatiegedrag in 

ruimere zin. Het cultuurdenken past bij de veranderkundige opvatting dat organisaties zich 

ontwikkelen.

Wij zien in de gekozen oplossingen in de praktijk enkele opvallende lijnen, namelijk de veel-

vuldige keuze voor hulpconstructies, de relativering van structuuroplossingen en van struc-

tuur als waarde en de toenemende populariteit van cultuurinterventies. We gaan kort op deze  

lijnen in.
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kan worden opgezet, verplaatst en afgebroken. Die slagvaardigheid en flexibiliteit moet en kan 

vaak alleen georganiseerd worden vanuit en in nauw samenspel met een robuuste lijnorgani-

satie. Daardoor gaan flexibiliteit en robuustheid gelijk op. Tegelijkertijd bestaat tussen beide 

een zekere spanning. Te veel lenigheid leidt tot een verlies aan bestendigheid, kennis, kunde 

en organisatievorm. De organisatie verliest zijn herkenbaarheid, zijn samenhang en wordt als 

de arm van Harry Potter in onderstaand voorbeeld.

met beleidsateliers in een soepeler samenwerking tussen college, raad en ambtelijk apparaat, 

waarin breed samengestelde ‘integrale teams’ nieuwe antwoorden op brandende maatschap-

pelijke vragen moeten vinden. Binnenlands Bestuur organiseert masterclasses over integriteit 

en de ambtseed is opnieuw ingevoerd. Het ontwerpen van ‘goed bestuur’ is uit, het ‘doen’ is 

in. De nadruk op korte termijn oplossingen en resultaten heeft ook het fundamentele denken 

over organisatie en management van de overheid aangetast.

Naar een lenige overheidsorganisatie

Wat is een lenige overheidsorganisatie? En hoe wordt een overheidsorganisatie duurzaam le-

nig? Vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn, maar waarop wij vanuit onze adviesprak-

tijk wel steeds nadrukkelijker een visie ontwikkelen. In deze paragraaf schetsen wij onze visie 

aan de hand van een aantal stellingen over lenig zijn en over het proces van lenig worden.

Lenig zijn

De eerste stellingen gaan over ‘lenig zijn’:

1. Een lenige organisatie is flexibel en robuust tegelijk.

2. Lenig organiseren vraagt structuur en cultuur.

3. Lenig organiseren start bij structuur.

4. Dominantie van de lijncultuur belemmert lenigheid.

5. Een gebrek aan structuurhygiëne belemmert lenigheid.

Een lenige organisatie is flexibel en robuust tegelijk

De overheidsorganisatie staat voor een grote opgave. Ze moet zich zo zien te organiseren dat 

zij aan al haar opgaven tegemoet kan komen. Dat vereist lenigheid. Aan de ene kant moet zij 

een moderne betrouwbare bureaucratie zijn die garant staat voor waarden als zorgvuldigheid, 

rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Aan de andere kant moet zij in toenemende mate komen 

met passende oplossingen in complexe opgaven, in interactie met alle relevante betrokkenen. 

Dat vereist slagvaardigheid en flexibiliteit, waarbij de organisatie het vermogen heeft om als 

een ‘modern tentenkamp’ te functioneren, dat snel en in samenhang met de actuele opgave 

“Hij voelde zijn arm breken. Met een spette-

rende, vochtige smak knalde Harry Potter te-

gen het modderige veld en rolde van zijn be-

zem. Zijn arm lag er onder een heel rare hoek 

bij. Door een stekende pijn heen hoorde hij 

gefluit en geschreeuw maar dat leek van heel 

ver te komen. En hij viel flauw. Toen hij bij-

kwam lag hij nog steeds op het veld, iemand 

boog over hem heen. ‘Maak je geen zorgen, 

Harry. Ik genees dat armpje van je wel even’, 

zei Smalhart. ‘Ga maar rustig liggen, het is 

een heel eenvoudige bezwering, ik heb hem 

zo vaak gebruikt’. Smalhart zwaaide met zijn 

toverstaf en richtte hem op Harry’s arm. Harry 

kreeg een vreemd, onaangenaam gevoel in 

zijn schouder dat zich snel verspreidde, tot 

aan zijn vingertoppen. Het was alsof zijn arm 

was lek geprikt. Harry durfde niet te kijken. 

Maar aan de kreten van ontzetting van de om-

standers merkte hij dat zijn ergste vrees be-

waarheid was geworden. Zijn arm deed geen 

pijn meer, maar voelde ook absoluut niet meer 

aan als een arm. ‘Aha,’ zei Smalhart, ‘tja, nou, 

dat kan gebeuren. Maar het belangrijkste is 

dat de botten niet meer gebroken zijn.’ Uit 

de mouw van Harry’s gewaad stak een soort 

dikke, vleeskleurige rubberhandschoen. Hij 

probeerde zijn vingers te bewegen, maar er 

gebeurde niets. Smalhart had Harry’s botten 

niet genezen, maar verwijderd.” 

Bron: Harry Potter en De Geheime Kamer.

Lenig organiseren vraagt structuur en cultuur

Organisatiestructuur en -cultuur, oftewel de vorm en het gedag van de organisatie, zijn onlos-

makelijk verbonden en veronderstellen elkaar. Zonder structuur heeft cultuur geen brandpunt, 

kan het niet worden overgedragen in tijd en ruimte, is het onmogelijk om samen te werken 

over de grenzen van de organisatie(eenheden) heen. Omgekeerd geldt dat een organisatie-

structuur geen duurzame kracht heeft als zij geen betekenis krijgt in de praktijk van alledag. 
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Structuur is de bedding waarin cultuur tot ontwikkeling komt. Cultuur is een voorwaarde om 

de structuur te laten werken. De vraag is hoe structuur en cultuur in een dynamisch evenwicht 

gebracht kunnen worden.

Lenig organiseren start bij structuur

In onze optiek begint dat evenwicht bij de organisatiestructuur. De structuur moet een bed-

ding bieden voor het gelijktijdig, maar op verschillende speelvelden, hanteren van verschil-

lende sturingsprincipes. Dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Daar waar het gaat om 

de inrichting van de overheidsorganisatie zien wij in de praktijk meer diversiteit en meer expe-

rimenten. Dat wijst op een groeiend besef dat het van belang is om een bij de eigen uitgangs-

situatie passende organisatiestructuur te kiezen. Het markeert ook de relatieve betekenis van 

organisatiestructuren en de groeiende overtuiging dat structuurverandering onderdeel moet 

zijn van een meer samenhangende en evenwichtige maatwerkbenadering, waarbij het gaat om 

permanente organisatieontwikkeling.

Structuurinterventies in de gemeentelijke en provinciale praktijk 

Wij constateren dat structuurinterventies bewuster worden ingezet om de gewenste bedding 

voor de beoogde cultuur en werkwijze te scheppen. Het besef van hybriditeit in de opgaven en 

de eisen die dat stelt aan de besturing zijn vertaald in ingrepen in de inrichting van de organi-

satie die moeten bijdragen aan het scheppen van die bedding. 

In onze dagelijkse adviespraktijk zien wij echter ook zaken die niet bijdragen aan het leniger 

organiseren of zelfs contrair werken, namelijk de dominantie van de lijncultuur en het gebrek 

aan structuurhygiëne.

Dominantie van de lijncultuur belemmert lenigheid

Een uiting van de heersende cultuur in overheidsorganisaties is de grote waarde die gehecht 

wordt aan structurering van de lijn en een sterk geloof in structuurverandering. Een structuur-

interventie is een interventie in de bestaande machts- en rolverhoudingen; in die zin is struc-

tuur één van de sterkste vormen van cultuur, een dominant patroon dat weinig ruimte laat voor 

nieuwe werkwijzen. 

De maatschappelijke en bestuurlijke roep om een samenhangende aanpak kan vaak niet ge-

makkelijk beantwoord worden door de sterke verkokering en de diep ingesleten paden in de 

werkwijzen. 

Dubbele sturing (politiek en ambtelijk) bevestigt bovendien vaak de kracht van de kokers. 

Waar er bestuurlijk en in de ambtelijke top wel de intentie bestaat om meer op de samenhang 

te sturen, blijkt dat vaak niet eenvoudig. Soms is het gemakkelijker om de majeure opgave 

zelfstandig naast de lijnorganisatie op te pakken dan het in samenspel met die lijn vorm te 

geven. In toenemende mate vormen dergelijke ‘oplossingen’ niet meer het adequate antwoord 

op de vraag om het organiseren van lenigheid. Veel opgaven kunnen niet zonder de bijdragen 

van de lijn gerealiseerd worden. De paradoxale situatie doet zich voor dat het niet kan zonder 

de lijn, maar dat het moeizaam gaat met de lijnorganisatie. De dominantie van de heersende 

cultuur laat zich in dergelijke opgaven bij uitstek voelen.

 

Een gebrek aan structuurhygiëne belemmert lenigheid

Een tweede belemmering in het leniger organiseren vormt het gebrek aan ‘structuurhygiëne’. 

Veel departementen, provincies en gemeenten werken aan het nadrukkelijker positioneren 

van proces-, programma- en projectmanagement in hun organisatie. Vaak door het aanwijzen  

De concerndirectie 

In veel gemeenten en provincies is gekozen 

om een belangrijke wijziging door te voeren 

in de ‘traditionele’ topstructuur door het in-

voeren van een concerndirectie. De essentie 

van deze ingreep is dat de verantwoordelijk-

heid voor het geheel (deconcerndirectie) en 

die voor de delen (de hoofden van de verschil-

lende eenheden) nadrukkelijker gescheiden 

zijn en daarmee de spanningsbalans in de top 

van de organisatie wezenlijk anders georgani-

seerd is dan in het traditionele model waarin 

directie- c.q. mt-leden steeds met ‘twee pet-

ten op’ zaten. De topstructuur vormt daarmee  

een betere bedding voor het aanpakken van 

complexe opgaven.

De hoofdstructuur

Een andere relevante interventie betreft het 

voorsorteren in de hoofdstructurering op de 

verschillende ‘product-markt-combinaties’.

Zo zijn in verschillende gemeenten sommige 

taken bewust op afstand geplaatst, krijgt de 

samenhangende benadering van de burger 

als klant vorm in de publieksdienst(verlening) 

en krijgen ook het ontwikkelen van stedelijk 

beleid en het bedienen en beheren van de 

wijken separaat vorm.
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De visie op de sturing van complexe opgaven moet integraal deel uitmaken van het be-

stuurs- en managementconcept van de organisatie. Lijnmanagers moeten verantwoorde-

lijk worden gemaakt voor beide sturingsprincipes. Zij sturen niet alleen in de lijn, maar 

vervullen tevens een actieve rol in de sturing van de complexe opgave, hetzij als opdracht-

gever, hetzij als ‘leverancier’ van medewerkers. Het is daarbij zaak oog te hebben voor 

de complexiteit. Een overheidsorganisatie is uit haar aard geen eenvoudige organisatie, 

gelet op de meervoudige en ongelijksoortige opgaven. In de sturing komt die meerdui-

digheid terug. Dat vraagt om een precieze vertaling in taakstellings-, verantwoordings-  

en afstemmingslijnen. Daarbij is het van belang om te beseffen dat lang niet alle ‘op papier 

denkbare’ oplossingen ook menselijkerwijs gesproken werkbare oplossingen zijn. Ons devies 

is: maak zaken zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan dat!

De aanpak van complexe opgaven vereist maatwerk 

De essentie van complexe opgaven is dat zij, anders dan bestaande routines, uniek zijn. De 

organisatie van complexe opgaven vereist daarom maatwerk. Een scherpe ‘intake’ van de com-

plexe opgave maakt de spanning tussen de opgave en de ‘reguliere wijze van organiseren’ 

zichtbaar. Tijd is nodig om de aanpak van complexe opgaven op de rails te zetten. Vormge-

ving van een dergelijke opgave is nooit een kwestie van het simpel toepassen van procedures, 

maar geschiedt altijd vanuit een goed begrip van de inhoud en de context van die opgave ener- 

zijds en van het geldende afsprakenstelsel (de bedding) anderzijds. Zorg ervoor dat ook de 

externe stakeholders nauw betrokken worden bij de vormgeving van de opgave.

 

Cultuurverandering slaagt alleen met investeringen ‘werkende weg’ 

Er zijn, naast de bovengeschetste structuurinterventies, veel zaken van invloed op de ontwik-

keling van de gewenste cultuur. Allereerst het leiderschap en het voorbeeldgedrag van het 

top- en lijnmanagement. Veranderen van A naar B gaat volgens de regels van B. De geloof-

waardigheid van de verandering groeit als het gedrag van het management congruent is met 

de afgesproken intenties. Wat daarbij ook helpt is het benutten van de belangrijkste complexe 

opgaven als voertuig voor verandering. Een aansprekend voorbeeld van succesvolle resultaat-

gerichte samenwerking in een belangrijk dossier, spreekt vaak boekdelen. Verbind het investe-

ren in de kwaliteiten van de mensen die werken in complexe opgaven vooral aan de uitvoering 

van die opgaven; liever een werkplaats ‘om het echie’, dan de zoveelste cursus. Realiseer u dat 

cultuuromslagen niet bestaan. Heb lange adem en onderken de weerbarstigheid van de heer-

sende cultuur. Vind de goede balans tussen ‘sing & dance’ en ‘naming & shaming’.

van betreffende managers en soms door de vorming van een specifieke organisatorische  

eenheid daarvoor. Het besef dat dit veel vraagt van de bredere inrichting van de organisatie, is 

doorgaans echter beperkt. Structureren is niet alleen een verdeelvraagstuk, maar vooral ook 

een afstemmingsvraagstuk. De vraag wat de invoering van proces-, programma- of project-

management vraagt van de lijnorganisatie wordt dikwijls slecht of onvoldoende beantwoord.  

Wij constateren regelmatig dat de afspraken net niet scherp of specifiek genoeg zijn. Dat 

wordt gewerkt en gestuurd in meerdere dimensies, zoals thematische en gebiedssturing naast 

de functionele lijnsturing, wordt wel (h)erkend, maar niet consequent en consistent vertaald 

in een bijbehorend afsprakenstelsel. Dat betekent dan vaak dat de ingesleten paden van de 

bestaande lijnorganisatie (c.q. de heersende lijncultuur) leidend blijven voor het organisatie-

gedrag en dat er dus niets verandert. De bedding wordt niet verlegd, hooguit een toevallige 

steen in die bedding.

Lenig worden

Onze stellingen over lenig worden:

1.  Organiseren van lenigheid is een weerbarstig veranderingsproces.

2.  Lenig organiseren vraagt om precisie.

3. De aanpak van complexe opgaven vereist maatwerk.

4. Cultuurverandering slaagt alleen met investeringen ‘werkende weg’.

Organiseren van lenigheid is een weerbarstig veranderingsproces 

Organiseren van lenigheid is een fundamenteel veranderingsproces. Het gaat om een verande-

ring in het hart van de bestaande machtsverhoudingen. Het vraagt om een patroondoorbreken-

de interventie. De opgave in het organiseren van lenigheid in de overheidsorganisatie zit in het  

ter discussie stellen van de beperkingen van de heersende cultuur en het tegelijkertijd benut-

ten van de ‘natuurlijke’ kracht van structuurinterventies. Het gaat om een evenwichtige en 

samenhangende regie van structuur- en cultuurinterventies. 

Lenig organiseren vraagt om precisie 

Lenig organiseren start bij de verandering van de structuur: bij het scheppen van een goe-

de bedding. Daarbij is het belangrijk om scherp en precies in het afsprakenstelsel te zijn. 
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structuur van belang is. De structuur geeft mensen bepaalde omschreven rollen. En rollen zijn 

bepalend voor het gedrag van mensen binnen organisaties. Veranderingsprocessen die zich 

niet bemoeien met de rollen binnen organisaties zijn dan ook op voorhand gedoemd om alles 

bij het oude te laten.

Jan Eshuis is het niet helemaal met De Baas eens. Onder lenigheid verstaat Eshuis juist dat je 

als gemeentelijke organisatie in staat bent om veranderende maatschappelijke opgaven op 

te pakken, zonder dat je allerlei veranderingen in vorm en gedrag nodig hebt. Die flexibiliteit 

moet als het ware in de vorm zijn ingebakken.

Herman Grootelaar neemt namens Lysias deel aan het gesprek. Hij benadrukt dat lenigheid 

en flexibiliteit niet als synoniem gezien moeten worden. Lenigheid is juist die combinatie van 

organisatievorm en -gedrag die het mogelijk maakt om zowel robuust als flexibel te werken 

aan maatschappelijke opgaven. Daarbij ziet hij twee hardnekkige problemen in publieke or-

ganisaties. In de eerste plaats een cultuur die te typeren valt als een machts- en rolcultuur, 

waarin de neiging bestaat om te stellen ‘of jij gaat erover, of ik’, terwijl het misschien juist 

nodig is dat ‘wij er allebei over gaan’. En in de tweede plaats een structuurdenken dat er goed 

op gericht is de verdeling te organiseren, maar slordig de afstemming regelt. Hij erkent dat 

daarbij de politieke dimensie een belangrijke rol speelt. Met enig cynisme: “Door de invoe-

ring van thematische en gebiedsgerichte programma’s naast de lijn heb je als wethouder ook 

gewoon drie keer de kans om je zin te krijgen bij de ambtelijke organisatie.” En daar is het 

natuurlijk allemaal niet om begonnen. Het stelt dus inderdaad hoge eisen aan het rolgedrag 

van bestuurders en managers.

De gespreksleider stelt voor om de problematiek en de dilemma’s die voor de managers her-

kenbaar zijn, extra voelbaar te maken door een recente casus van één van de deelnemers  

gezamenlijk te behandelen. 

Casuïstiek

Een recente casus waarin Jan Herman de Baas met de beschreven dilemma’s te maken kreeg, 

is de keuze voor ‘beleidsateliers’ als vernieuwende werkvorm in Almelo. In opdracht van - en 

samen met - de gemeenteraad werken ambtenaren zes weken in een tijdelijk atelier rond een 

“Lenigheid begint met stretchen”

Drie topmanagers uit het openbaar bestuur zijn ingegaan op de uitnodiging om mee te denken 

over het thema ‘organiseren van lenigheid’. Op uitnodiging van de gespreksleider schetsen de 

deelnemers eerst waar de brief van Lysias aan de eigen praktijk raakt. 

Eerste reactie 

Jan Eshuis, gemeentesecretaris in Alphen aan den Rijn, typeert de dilemma’s die geschetst  

worden tussen robuustheid en flexibiliteit als herkenbaar. De dilemma’s beschrijven de  

worsteling die het ambtelijk management heeft om keuzes te maken in afbakening en orde-

ning van vraagstukken én de daarbij behorende organisatorische keuzes. Hij schetst hoe een 

keuze voor programmatisch samenwerken voor onrust zorgt bij medewerkers, management  

en bestuur. En hoe de complexiteit ook hier weer toeneemt: “Vroeger bestond er vooral span-

ning tussen de lijn en programma’s en projecten. Nu levert de afstemming tussen programma’s 

onderling spanning op.” Een typerend voorbeeld is het thema Jeugd en Veiligheid. Vanuit het 

programma Jeugd valt hier het nodige over te zeggen. Maar vanuit het programma Veiligheid 

ook. 

Harry Timmerman, secretaris-directeur van de provincie Overijssel, haakt hierop in. Hij begint 

met een kritische voorvraag: “De brief gaat uit van de noodzaak om ons als overheid leniger te 

organiseren, maar is dat nu wel zo?” Hij illustreert zijn bedoeling met het voorbeeld van een 

jongleur: een lenige jongleur kan misschien wel vier ballen in de lucht houden, maar er zijn 

altijd meer ballen. Ook lenigheid, met andere woorden, kent haar grenzen. In een complexe 

wereld kun je proberen altijd maar mee te gaan in de complexiteit, maar soms zul je juist de 

complexiteit moeten reduceren. Als overheid ervoor kiezen je speelveld te verkleinen. En dat is 

vooral ook een politiek vraagstuk. Dat laatste element blijft nog wat onderbelicht, aldus Tim-

merman. Wat hij wel sterk herkent is de beschrijving van de fundamentele en blijvende waarde 

van structuren.

Jan Herman de Baas, op interim-basis gemeentesecretaris in Almelo, herkent ook de proble-

matiek die beschreven is. De analyse van de oorsprong van de beschreven problematiek is 

volgens hem nog niet afgerond. De Baas is er wel van overtuigd dat ook in de lenige organisatie 
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verstoppen onder een moreel appel?” Vervolgens kun je komen tot een betere afbakening van 

waar het overleg wel of niet over gaat. Bijvoorbeeld basisregels voor de concurrentie, zoals 

verplichte aanname van cliënten of niet loslaten tot ze elders zijn aangenomen. Of toezicht, 

vergelijkbaar met de rol van opta in de telecom. 

Harry Timmerman sluit hier bij aan. Volgens hem is de opgave zoals die oorspronkelijk gede-

finieerd is een onmogelijke opgave. En Herman Grootelaar vult aan: deze oplossing maakt het 

niet zo makkelijk mogelijk, maar makkelijker dan mogelijk. De gespreksleider verwondert zich 

erover dat de houding van het gemeentebestuur kennelijk als volstrekt vanzelfsprekend wordt 

geaccepteerd. Is de manier waarop het bestuur kiest voor een ‘eenvoudige’ oplossing en zich 

vervolgens geen zorgen maakt over de uitvoering niet (een deel van) het probleem?

De herdefiniëring van het probleem leidt ook tot een aantal richtingen voor de oplossing. Een 

belangrijke lijn daarin is om duidelijkheid te scheppen over de ambities die met ‘Het Overleg’ 

worden nagestreefd. Het streven om een nieuwe ‘zaak Savannah’ te voorkomen, is misschien 

geen realistisch scenario: als overheid en zorgorganisaties sluit je immers altijd aan bij de ver-

antwoordelijkheid van ouders die tot op zekere hoogte sturend blijven voor wat er met het kind 

gebeurt. Politiek bezien is dat natuurlijk een moeilijke boodschap.

Een andere lijn is om bestuurders meer gevoelig te maken voor de consequenties van de keuze 

voor één overleg. Laat voortaan het bestuur ook zelf deelnemen aan een overlegvorm. Als be-

stuurders zelf ervaren hoe weerbarstig de praktijk van een dergelijke ‘eenvoudige’ oplossing 

is, dan staan zij ook open voor andere oplossingen. Wie kent niet de klachten van bestuurders 

over ‘Poolse landdagen’?

Herman Grootelaar ziet dat het vermogen om én-én te denken hier extreem belangrijk is: je 

gaat er in zo’n ingewikkelde situatie nooit alleen over. Wat hem wel bezighoudt is de opmerking 

van De Baas over de invulling van ‘afstemming’: dat gaat misschien niet alleen over samenwer-

king, maar ook over concurrentie. De Baas vult aan: “Wij gaan binnen de overheid altijd maar 

overleggen en verwachten dan dat de wereld beter wordt.” Harry Timmerman is ook wel gechar-

meerd van het model dat De Baas in Almelo met de beleidsateliers heeft ontwikkeld.

Jan Eshuis bedankt de overige deelnemers voor de suggesties die zij hebben gedaan. “Het 

helpt om zo eens met betrokken buitenstaanders naar het vraagstuk te kijken. Je gaat er toch 

thema. Daarbij wordt de bestaande structuur genegeerd. Op die wijze probeert hij het bewust-

zijn in andere wijzen van samenwerken te voeden.

In de provincie Overijssel is recent een project- en programmamanagementbureau opgezet. 

De belangrijkste overtuiging die daaraan ten grondslag ligt, volgens Harry Timmerman, is dat 

“het gebroddel rondom projecten en programma’s echt niet meer kon’’ en dat een nieuw vak-

manschap nodig is om de complexe opgaven waarvoor de provincie staat op te lossen.

Jan Eshuis schetst hoe in Alphen aan den Rijn na ‘de zaak Savannah’ de vele verschillende 

overlegvormen rond het jeugdbeleid onder discussie kwamen. Na advies van een externe par-

tij besloot het College van b&w zelfs rigoureus alle bestaande overleggen (veertig stuks) te 

bundelen tot één overleg, met als titel ‘Het Overleg’. In dit overleg moeten alle zaken rond het 

kind geregeld worden: geen kind meer tussen wal en schip! De politieke richting is duidelijk. 

Maar ja, de deelnemers aan de overleggen zijn min of meer autonome organisaties die niet 

allemaal persé overtuigd zijn van de noodzaak om tot één overleg te komen. Hoe pak je dat 

aan als gemeente?

De deelnemers aan de dialoog besluiten om deze laatste casus met elkaar verder uit te diepen. 

In een eerste ronde wordt het vraagstuk nog wat verder aangescherpt. Het wordt al snel duide-

lijk dat een aantal grotere partijen wel iets ziet in de richting van de voorstellen, maar dat een 

flink deel van de andere partijen op de lijn zit dat het gemeentebestuur zelf moet weten wat 

ze wil, maar dat deze andere partijen hun eigen bestuur hebben. Er zijn twee confronterende 

basishoudingen te onderscheiden: meer gericht zijn op de belangen van het kind versus meer 

gericht zijn op het in stand houden van de eigen organisatie. 

Na verloop van tijd verschuiven de vragen van de deelnemers aan de dialoog naar een ander 

niveau. “Waarom wil het gemeentebestuur dat Overleg eigenlijk?” Of: “Wiens probleem is 

dit?” En vragen die in de richting gaan van alternatieve modellen: “Hoeveel overleggen kun je 

eigenlijk zonder veel moeite afschaffen? Hoe zit de provincie in deze discussie?”

De eerste ronde wordt afgesloten met een herdefinitie van het probleem. Jan Herman de Baas 

stelt dat het probleem schuilt in de overtuiging dat overleggen en afstemmen in dit geval hel-

pen om de concurrentie weg te regelen die bestaat tussen de veelheid van zorgaanbieders. 

“Waarom zou je niet accepteren dat je moet uitgaan van concurrentie, in plaats van die te 
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drag van betrokkenen. Dat is een proces dat vraagt om vasthoudendheid en lange adem. In 

de dialoog met onze opdrachtgevers proeven wij (h)erkenning, maar ook zijn er wat nieuwe 

accenten gezet.

Lenigheid kent grenzen. Rollen en structuren in ambtelijke organisaties zijn er niet voor niets. 

Van de moderne bureaucratie wordt maatwerk gevraagd, maar er is ook zoiets als teveel maat-

werk. Het managen van politieke ambities en complexe maatschappelijke realiteiten vraagt 

van overheidsmanagers evenwichtskunst. Die evenwichtskunst is vooral gericht op de dubbele 

aansturing in organisaties: bestuurlijk en ambtelijk. Om de realiteit behapbaar te maken is 

reductie van complexiteit noodzakelijk, maar die reductie kan doorslaan in een manier van 

organiseren die leidt tot ‘oplossingen’ die makkelijker dan mogelijk zijn. Als dat gebeurt, ver-

wordt lenig organiseren tot een bestuurlijke vluchtheuvel: een tijdelijk veilige positie die in 

woelig maatschappelijk verkeer schijnveiligheid biedt. 

Uit de dialoog komt nog een element van evenwichtskunst naar voren, en dat is het mana-

gement van tijd. Politieke ambities vragen vaak om ‘actie nu’, terwijl nieuwe antwoorden  

op brandende maatschappelijke vragen juist een duurzame inzet verlangen, gericht op de 

lange(re) termijn. Zo’n inzet is niet gericht op het resultaat van morgen, maar op het resultaat 

van overmorgen door het veranderen van de maatschappelijke bedding.

Er bestaan twee dimensies: die van de organisatie, gericht op urgente opgaven en op resulta-

ten vandaag en die van de organisatie in reflexieve actie, een modern tentenkamp, gericht op 

het managen van de complexiteit en op duurzame systeemveranderingen in de verhouding  

tussen overheid en maatschappij. Ze bestaan naast elkaar, hebben interactie en interfere-

ren, maar kunnen elkaar verdragen en aanvullen. Het vraagt van bestuur en management 

samen, in hun dubbele aansturing, dat zij de noodzaak en waarde van het duurzaam ma-

nagen van complexe vraagstukken waarderen. Indien zij experimenteerruimte bieden voor 

een ontwikkelbenadering van vraagstukken waarin op een andere, niet-traditionele wijze de 

bedding van maatschappelijke vragen veranderd wordt, hoeven tentenkamp en rolgerichte 

bureaucratie niet te botsen. De machts- en rolgerichte cultuur en de focus op het resultaat  

van morgen zijn echter vaak nog te dominant. Het lijkt soms of noch bestuurders, noch  

managers, noch de organisatie belang hebben bij fundamentele reflectie en duurzame  

oplossingen. Reflectie en de tijd nemen zijn in ons openbaar bestuur nog steeds geen vanzelf-

sprekendheden. 

op een andere manier op reflecteren.” Hij geeft aan dat de lenigheid bij dit vraagstuk er mis-

schien wel juist in zit om robuustheid en flexibiliteit in de samenwerking tussen organisaties 

te creëren.

De afronding

De besproken dilemma’s zijn volgens de deelnemers relevant voor publieke managers, inclu-

sief de erkenning en herkenning van de complexiteit. Sterker dan in de brief al benoemd is, 

speelt daarbij ook de politieke en bestuurlijke dimensie een rol. 

De dialoog laat zien dat een goede probleemanalyse cruciaal is. De manier van organiseren 

die bij publieke organisaties is gekozen, maakt dat de probleemanalyse al onderdeel is van 

‘bureaupolitieke strijd’. Het rustig, open en van verschillende kanten kijken naar de inhoud en 

de context van een opgave en van daaruit keuzes maken voor de aanpak en organisatorische 

inbedding, is niet eenvoudig in de bestaande dynamiek van de overheidsorganisatie. 

De uitdaging voor publieke managers is om aan de voorkant te investeren in de definiëring en 

analyse van een probleem, juist in een vluchtige politieke omgeving. Of, zoals Jan Herman de 

Baas stelde: “Lenigheid begint bij het stretchen van de probleemstelling.”

Epiloog

Geachte topmanager in het openbaar bestuur,

Organiseren van lenigheid is een belangrijke, maar verre van eenvoudige opgave. Een lenige 

organisatie is een organisatie met ‘Zwei Seelen in einer Brust’; een organisatie die flexibel en ro-

buust tegelijk is, in een dynamisch evenwicht van organisatievorm en -gedrag. Dat vraagt om 

het doorbreken van de bestaande dominante lijncultuur. Het vraagt ook om meer structuur-

hygiëne. Overheidsorganisaties zijn goed in het verdelen van taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden, maar vaak slordig in het regelen van de afstemming. Het worden van een 

lenige organisatie is een weerbarstig en fundamenteel veranderingsproces, dat begint bij het 

scheppen van een goede bedding. Daarnaast vraagt het om het ontwikkelen van nieuw rolge-
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Organiseren van lenigheid is niet alleen noodzakelijk maar ook mogelijk. Robuustheid en 

flexibiliteit gaan samen, maar vereisen precisie. Juist een precieze analyse van de verhouding 

tussen de opgave- en de systeemgerichte actie levert resultaat op. Veel vragen zijn nog onbe-

antwoord. Waar en hoe grijpt de systeembenadering in op de structurering van organisaties? 

Waar zitten de knelpunten precies? Hoe schakelen bestuurders tussen beide tijdsdimensies? 

Hoe voorkomen ambtelijke managers dat beide realiteiten los van elkaar komen te staan? Wat 

werkt wel en wat niet? Fundamentele analyses van de verhouding tussen beide werkelijkheden 

ontbreken nog.

Direct rendement, in termen van concrete resultaten en lange termijn impact op de maat-

schappelijke bedding gaan volgens ons wel degelijk samen. We zien voorbeelden. Het is 

mogelijk daar waar het besef en de collectieve wil aanwezig is. De maatschappelijke opgave  

vereist het. 

Met vriendelijke groeten,

Lysias, uw adviseur
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113De vraag is of de overheid niet bezig is in een valkuil te stappen, waar ze niet meer uit zal kun-

nen kruipen. Is de roep van de burgers om een ‘onfeilbare’, alles en iedereen beschermende 

en faciliterende overheid wel realistisch? Hoe is het eigenlijk gesteld met de eigen verantwoor-

delijkheid van burgers? Schuiven mensen verantwoordelijkheden die ze zelf zouden moeten 

nemen niet wat al te gemakkelijk af op de overheid? Gaat de overheid niet te veel mee in de 

eisen van de verwend geraakte burger? Kan de overheid de ook zelf gewekte verwachtingen 

wel waarmaken? Waar begint eigenlijk de verantwoordelijkheid van de overheid en waar houdt 

deze op? 

Het is overduidelijk dat we hierover als samenleving in verwarring zijn geraakt. Er is behoefte 

aan nieuwe antwoorden op deze oude vragen. Komen deze er niet, dan zullen Rijk, provincies 

en gemeenten door burgers en politici de komende jaren alleen maar verder onder druk wor-

den gezet.

Echter, niet alleen de (overvragende?) burger oefent pressie uit op de overheid om te veran-

deren. Ook een aantal weerbarstige, al jarenlang spelende vraagstukken nopen tot bezinning 

op de rol van de overheid en de organisatie van de publieke sector. Waarom krijgen we de 

jeugdzorg maar niet goed op de rit? Waardoor komt het dat regionale samenwerking op het 

gebied van veiligheid nog altijd zo moeizaam tot stand komt? Wat maakt, dat de ruimtelijke 

(her-)inrichting van Nederland op veel plaatsen zo stroperig verloopt? Waarom is het effect 

van ons integratiebeleid in de ogen van velen zo teleurstellend? Hoe is het mogelijk dat we de 

verloedering van oudere stadswijken nog altijd niet kunnen voorkomen? Waarom proberen 

gemeenten steeds weer ieder voor zich het wiel uit te vinden, wanneer het gaat om vergroting 

van de concurrentiekracht en het innovatievermogen van het lokale bedrijfsleven? 

Laten we hier voor dit moment even stoppen, wetende dat deze lijst zonder problemen met 

vele andere prangende vragen kan worden aangevuld. Je zou er moedeloos van worden...

Toch is moedeloosheid wel het laatste wat je als burger bij je overheid zou willen zien. En ge-

lukkig zien we dat in Nederland ook niet. Overheidsorganisaties zijn drukker dan ooit met 

‘zichzelf opnieuw uit te vinden’. Het besef dat de traditionele structuren en werkwijzen niet de 

oplossing voor een aantal klemmende problemen zullen brengen, is breed aanwezig. Onze op-

drachtgevers tonen zich bevlogen en gemotiveerd om te veranderen. Alleen de richting waarin 

dit moet gebeuren is vaak niet helder.

Geachte bestuurders en managers in het openbaar bestuur,

‘Resultaat door verbinding’, dat is de zorgvuldig gekozen titel van deze brievenbundel. We ma-

ken er de rode draad mee zichtbaar, die de verschillende bijdragen met elkaar verbindt. Geen 

resultaat zonder verbinding, is hiervan de contramal, waarin tegelijkertijd een waarschuwing 

besloten ligt.

De afgelopen maanden waren voor ons als Lysias een zoektocht naar onze gedeelde opvat-

tingen over een aantal actuele en belangrijke opgaven in het publieke domein. We zijn daar-

bij niet alleen bij onszelf te rade gegaan, maar hebben een aantal van onze opdrachtgevers 

uitgenodigd met ons mee te zoeken. De dialoog die hierdoor op gang kwam heeft alle be-

trokkenen nieuwe energie en inspiratie gegeven. De ervaringen uit onze advies- en interim-

managementpraktijk bleken een goed vertrekpunt voor discussie, maar onze opdrachtgevers 

hebben ons steeds weer verrijkt met hun wijsheid en inzichten, opgedaan in de harde praktijk 

van alledag. 

Het is nu tijd om niet langer rond te dolen, maar stil te gaan staan en te reflecteren op waar 

we met elkaar zijn aangeland. Wat heeft deze zoektocht ons eigenlijk gebracht? Zijn we de 

zaken nu scherper gaan zien of zijn we ‘still confused, but at a higher level’? Welke perspectieven 

verschijnen er aan de horizon?

‘Resultaat op straat’, is wat de burgers in toenemende mate van hun overheid vragen. Tege-

lijkertijd ziet diezelfde overheid zich geconfronteerd met steeds complexere opgaven die een 

exponent zijn van onze hoog ontwikkelde, maar daardoor ook ingewikkelde samenleving. De 

eisen die aan bestuurders en overheidsmanagers worden gesteld, nemen alleen maar toe en 

de tolerantie voor het maken van fouten neemt onder de bevolking af. De burger verwacht 

inmiddels van de overheid dat deze in staat is alle denkbare onheil te voorkomen. 

In de huidige samenleving komt daardoor steeds meer nadruk te liggen op alles wat fout gaat 

en blijven de zaken die wel goed gaan onderbelicht. Van de weeromstuit richten de ambities 

van politici zich op ‘actie nu!’, terwijl nieuwe antwoorden op brandende maatschappelijke vra-

gen vaak juist om reflectie en duurzame inzet vragen, gericht op de langere termijn. In het 

verlengde hiervan worden publieke organisaties op hun beurt meer en meer afgerekend op 

doeltreffendheid, doelmatigheid en ‘totale’ transparantie.
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115komen en kan alsnog inhoud worden gegeven aan het platgetreden begrip ‘regie’. De overheid 

zal daardoor weer aan gezag winnen, maar dat gaat niet van de ene op de andere dag lukken. 

Immers: macht heb je, maar gezag moet je verdienen. 

Loskomen van de waan van de dag en het op korte termijn willen scoren, op basis van reflectie, 

in partnerschap een visie ontwikkelen en ook uitvoeren, lef en initiatief tonen, risico durven lo-

pen maar ook grenzen stellen en bovenal beschikken over uithoudingsvermogen, zijn daarbij 

onmisbare kwaliteiten. De competenties van bestuurders, overheidsmanagers en ambtenaren 

moeten daarop gaan aansluiten. Veel overheidsorganisaties zullen op de schop moeten en 

de kwaliteit ervan moet omhoog. Dat is een zaak van lange adem, maar wie op zoek is naar 

gemakkelijke en snelle oplossingen, zal die niet vinden. 

Schijnt er dan alleen maar licht achter de horizon? Is er wel sprake van perspectief, ook op re-

delijke termijn? Wij denken van wel en onze opdrachtgevers met ons. Vele mooie voorbeelden 

en verbetersuggesties uit deze brievenbundel bewijzen dit. Op steeds meer plaatsen in het 

land wordt het succes van integrale gebiedsontwikkeling zichtbaar en worden verstarde ruim-

telijke ordeningskaders doorbroken. De eerste resultaten van effectief gemeentelijk innovatie-

beleid zijn nu te zien en er wordt in meerdere regio’s voortgang geboekt rond samenwerking 

in de veiligheidsketen. Het doorbreken van de verkokering in de jeugdketen krijgt sinds kort 

een hoge prioriteit. En veel overheidsinstituties zijn op zoek naar vergroting van hun organisa-

torische lenigheid, om beter in te kunnen spelen op nieuwe opgaven, zonder daarbij het kind 

met het badwater weg te gooien.

We zijn er echter nog lang niet. De overheid zwerft nog ergens rond in het niemandsland tus-

sen oude en nieuwe patronen. Veel van wat in de brieven van Lysias aan de orde komt, moet 

nog verder worden uitgedacht; veel bevindt zich nog in de mist van de toekomst. Het denken 

over hoe het beter kan stopt nooit. Daarin zijn wij, net als onze opdrachtgevers, bevlogen. Het 

werkend krijgen van beleid (maar dan ook écht) is de mooiste opgave die er is. In deze tijd 

betekent dit vooral: werken aan en op de verbindingen. Dat gaan we samen met u daarom de 

komende tijd met veel inzet doen. De resultaten volgen dan vanzelf.

De brieven van Lysias willen u op dit punt handvatten bieden die houvast geven, zonder te 

pretenderen voor alles panklare oplossingen te hebben. Twee cruciale succesfactoren komen 

daarbij boven drijven: resultaat centraal stellen en verbinding realiseren. Dat vraagt nogal wat 

van u als bestuurder en manager, want als iets uit onze praktijk en de gevoerde dialogen dui-

delijk is geworden, is het wel dat u bij voortduring hard tegen de werkelijkheid van alle dag 

oploopt. Een werkelijkheid die in veel gevallen niets te maken heeft met resultaat centraal 

stellen of effectieve verbindingen realiseren. 

Resultaat centraal stellen betekent onder meer: zichtbaar effect steeds blijven zien als het 

enige wat telt en de rest daaraan ondergeschikt maken, het concentreren van denkkracht en 

energie op het willen maken van het verschil, dit leidend laten zijn voor de keuze van proces 

en vorm, waarbij maatwerk essentieel is omdat er geen standaardoplossingen voor unieke op-

gaven zijn. 

Verbinding realiseren vraagt om meer ‘en-en’ en minder ‘of-of ’-denken, ‘samenwerken mits...’ 

in plaats van ‘zelf doen tenzij...’, besef van de beperkingen van je eigen rol en bijdrage, maar 

ook uit je stoel komen als jouw bijdrage in het totaal niet gemist kan worden, het smeden 

van duurzame coalities, nieuwsgierig zijn naar het perspectief van de ander, het stoppen met 

onproductief concurrentiegedrag tussen overheden en instellingen, het doorbreken van ver-

kokering en versnippering en het loslaten van het traditionele positiespel. Kortom: het willen 

en kunnen gaan zien van ‘de hele olifant’. 

Onze veranderende en alsmaar verder complicerende samenleving, in combinatie met de 

steeds hogere verwachtingen die de burger heeft, vragen om een overheid die is ingesteld 

op permanente innovatie. Op zich is dit van alle tijden. Iedere periode stelt haar eigen eisen 

en vraagt om een overheid die daarbij past en zich daarom voordurend heroriënteert op haar 

rol, positie en organisatie. Onze tijd vraagt om een overheid die doorbraken kan realiseren 

rond vastgelopen onderwerpen en die een ontwikkelingsgerichte, alerte instelling heeft. Een 

overheid die verbindingen kan leggen, die zich bewust is van haar beperkingen, maar die toch 

gezaghebbend is en daarbij niet meer primair stuurt op macht zoals voorheen. 

Door op het juiste moment en bij de juiste onderwerpen ‘bewust onbekwaam’ te zijn, de sa-

menwerking met cruciale (publieke én private) partijen te zoeken en af te zien van het etaleren 

van machtsposities maar juist tussen de partijen te gaan staan, kunnen zaken in beweging 


