
Leven als een ambtenaar 

Ik kom uit een oud ambtenarengeslacht – zo siert de handtekening van mijn opa siert nog altijd de 

aanstellingsbrief van de voormalig minister van Financiën, Gerrit Zalm – en ook ik leek voorbestemd 

om ambtenaar te worden. 

 

De ambtenaren die ik tegenkom spreken vaak vanuit het idealisme dat ik zelf ook voel: we willen 

'iets' toevoegen aan de maatschappij. Toch herken ik ook de oorzaak van het cynisme dat ik 

tegenkom in de samenleving. Natuurlijk komen de oude grappen voort uit clichés en vooroordelen, 

maar zit er dan toch een kern van waarheid in? Is het een bepaald type mens dat vanuit dat 

idealisme voor de overheid gaat werken? Is het de persoonlijke drijfveer van 'iets' willen toevoegen 

aan de maatschappij, dat maakt dat we graag voor onze burgers willen zorgen? 

 

Ambtenaren in de samenleving 

Toen ik bij mijn vriendinnetje thuis vertelde dat ik waarschijnlijk ambtenaar ging worden, werden de 

wenkbrauwen opgehaald. Of ik graag de hele dag uit het raam wilde kijken? Ook tijdens mijn bijbaan 

in de zorg was de vraag steevast: ''dus jij gaat straks in Den Haag vertellen wat je hier hebt gezien en 

hoe het wél moet?'' 

 

Als ambtenaar ben je vaak aan het uitleggen wat je de hele dag aan het doen bent. Uitleggen vanuit 

welk ideaal je je vak uitvoert kan zelden rekenen op een luisterend oor. Hoewel het antwoord op de 

vraag van de verpleegsters dan ook eigenlijk niet uitmaakte, stemde ik er net zo steevast mee in. 

 

Ambtenaar 2.0  

Vlak voor de feestdagen kreeg ik het boek Publieke Pioniers. Een bundel van verhalen over 

'zelfsturing', 'horizontalisering', 'doe-het-zelf-democratie' en 'dienend leiderschap'. Verhalen over 

invulling geven aan de beweging en behoefte die voelbaar is in de samenleving. Verhalen over 

participatie. ''Vanuit de samenleving wordt het geluid afgegeven: ik ben een partner die eigenstandig 

met maatschappelijk relevante projecten bezig is. Zie dat, waardeer dat, loop ons niet voor de voeten 

én je kunt er ook je voordeel mee doen in het bereiken van je eigen beleidsdoelen'', zo schrijft 

Simône Huijs in het voorwoord. Dat klinkt veelbelovend. Even verderop geeft ze aan dat, aanvullend 

op de bestaande sturingsfilosofieën, energie vanuit de maatschappij in gezet moet worden om 

vraagstukken mee op te lossen:''want dat vragen we als overheid aan de samenleving''. 

 

De bundel bestaat uit verhalen van ambtenaren die erin geslaagd zijn om de verbinding met de 

samenleving te maken. Dat is de ambtenaar 2.0. Een koploper, zo stelt Simône Huijs: een publieke 

pionier. 

 

Participatie als uitvinding  

We vragen de samenleving dat ze zich inzet. De overheid is tot de conclusie gekomen dat de burger 

vaker zelf in stelling moet worden gebracht om bij te dragen aan een oplossing voor de problemen 

waar we mee te maken hebben. Het probleem is echter dat de kloof tussen praktijk en overheid de 

afgelopen decennia steeds groter geworden. Simône Huijs stelt terecht dat er slechts een klein aantal 

ambtenaren in staat is om de praktijk en de wereld van de overheid met elkaar te verbinden. 

 

Ondanks de goede bedoelingen waarmee men als overheid wil zorgen voor de burger en vanuit dat 

idee regels opstelt, werd elke vorm van initiatief vanuit de samenleving uit handen genomen. We 

zoeken oplossingen en dammen de risico's in waar onze burgers mee te maken krijgen. Maar 



vanwege sociaal-demografische en economische factoren is de overheid niet langer in staat om elk 

probleem op te lossen waar de burger voor staat of wellicht voor komt te staan. 

 

Simône Huijs vraagt om die reden om energie uit de maatschappij en verwoordt daarmee een 

houding die in vele beleidsdocumenten terugkomt: participatie wordt gepresenteerd als een nieuwe 

uitvinding. Ik denk hierbij aan al die mensen die zich al jarenlang en zonder opdracht inzetten voor 

een ander. Hoe denken zij over een overheid die 'participatie' heeft uitgevonden? 

 

Altruïsme  

We leven in een wereld die steeds meer lijkt te verharden, maar tegelijkertijd maken we deel uit van 

een hechte gemeenschap waarin we kunnen rekenen op de affectie en hulp van anderen, ook niet-

verwanten. In mijn eigen omgeving herken ik ook de verhalen als in de bundel. Deze mensen 

vervullen publieke taken vanuit een persoonlijke drijfveer. Als je er naar vraagt, vinden zij dit heel 

normaal. Ook al is het soms een grote opgave. 

 

Dit fascineert mij. Frans de Waal zegt in zijn boek Bonobo en de tien geboden hier het volgende over: 

''Dit is gedrag dat iets kost (zoals energie of het nemen van een risico) terwijl het een ander ten 

goede komt''. Dit is altruïsme. Iemand helpen kost je op korte termijn iets, maar op de lange termijn 

levert het voordeel op wanneer de gunst wordt 'terugbetaald' (De Waal, 2013: 37 & 41). Naast de 

individualisering en egoïsme heeft altijd sociaal en altruïstisch gedrag bestaan. 

 

De burger wist al veel eerder dan de overheid dat hij zelf prima in staat is om veel zaken zelf op te 

pakken. Het heeft alleen even geduurd voordat de overheid tot diezelfde conclusie is gekomen. 

 

De nieuwe ambtenaar  

De nieuwe ambtenaar moet leren om niet alles uit handen te nemen van de burger (vanuit 

persoonlijke drijfveer), maar als gelijkwaardige partner te beschouwen. De nieuwe ambtenaar zal 

hierbij actief burgers moeten benaderen om verhalen op te halen en de voorwaarden te creëren 

zodat burgers het initiatief kunnen nemen. Op die manier kunnen we als ambtenaar nog altijd 'iets' 

toevoegen aan de maatschappij. 

 

Om daadwerkelijk een antwoord te geven op de cynische opmerkingen over ambtenaren, zullen we 

het vertrouwen van de burger moeten winnen. Hiervoor hebben we nog een lange weg te gaan en 

zullen we voortdurend kritisch naar onszelf moeten blijven kijken. Om die reden wil ik graag advies 

mee geven aan de ambtenaren die voor het eerst de modder met voeten treden: wanneer je in de 

leefomgeving van de burger komt, stel je dan niet op alsof participatie een nieuwe uitvinding is en 

dat wij als overheid dit van de burger vragen. De burger heeft namelijk de mogelijkheid om te 

participeren opgeëist en is er al veel langer bedreven in dan wij. 
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