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Waar komen we vandaan? 
 
 
 

• Verzuilde samenleving 

• Pacificatiepolitiek 

• Overlegbestuur: geduld 

• Feitenpolitiek: expertise 

• Vertrouwen als basis 

• Instituties als smeerolie 

• Primaat van de politiek 

• Verzorgingsstaat  

 



Wat is er gaan bewegen? 



 
Robuuste trends 

 
 
Verslimming, verkleuring & vergrijzing bevolking 
 
Vervaging van grenzen 
 
Verspreiding van kennis & netwerken  
 
Versnelling van innovatie 
 
Vervluchtiging van bindingen 
 
Verplatting van gezagsverhoudingen 
 
Vernieuwing van tegenstellingen  
 
 
 

  



Wat is ervoor in de plaats gekomen? 
 

• Netwerksamenleving 

• Profileringspolitiek 

• Resultaatbestuur: haast 

• Emotiepolitiek: beelden 

• Verantwoording als noodzaak 

• Gezag onder vergrootglas 

• Primaat van het vraagstuk 

• Kritische & ‘doenende’ burger  

• DIY-staat 

 



Omgaan met nieuwe uitdagingen 
Wat betekent dit voor: 

• Bestuursfilosofie? 

 

• Bestuurlijke organisatie? 

 

• Rollen, repertoires en samenspel van 
volksvertegenwoordigers/bestuurders/ 
ambtenaren? 

 

 

 

 

 



Uitdaging 1: 
‘Hoe besturen we met (andere) burgers’? 
 



Burgers: van subject/object tot partij/partner 

Uit: IMI, 2016, p. 7 



Succesvol besturen met burgers 



Uitdaging 2: 
Hoe ‘maken we meters’ door samen te werken? 



Het verlangen naar… ‘KRACHTEN BUNDELEN’ 



Het verlangen naar…‘SHARED SERVICES’  



Het verlangen naar…‘SAMEN DOEN’ 



Het verlangen naar…  
                   ‘WERKEN VANUIT DE BEDOELING’ 



Het verlangen naar…‘GRENZENLOOS BESTUUR’ 



Samenwerking als realiteit   
(bron SVB 2016, p.88) 

 

• WGR-gerelateerde inkomsten stegen met 25% van 2006-13 

 

• WGR-gerelateerde uitgaven zijn verdubbeld van 2006-13 (laat staan 2016!); 

plm 40 gemeenten besteden meer dan 30% van hun budget aan WGR’s 

 

• Gemeenten hebben gem. 209 samenwerkingsrelaties, waarvan gem. 47 

unieke 

 

• Een op de 7 gemeenten heeft back office geïntegreerd met 

buurgemeente(n) 



Succesvolle bestuurlijke samenwerking 



Uitdaging 3: 
Nieuwe scheidslijnen, nieuwe grimmigheid  



Besturen in tijden van b(r)oosheid 

• Hoge verwachtingen, korte lontjes 

 

• Polder- vs polarisatielogica’s 

 

• Wie ‘representeert’ wie nog? 

 

• ‘Import’ van externe conflicten 

 

• Onzichtbare groepen, ‘zachte’ stemmen 

 

 

 

 

 

 

 



Succesvol besturen van scheidslijnen 

 



Succesvolle praktijken vragen omslag 
 

• Van overheidspaternalisme naar ….. 

 

• Van regelgestuurde bureaucratie naar .... 

 

• Van professionele monopolies naar .... 

 

• Van economistisch mensbeeld naar ... 

 

• Van zuil- en hiërarchiedenken naar ... 

 

• Van lineair vooruitgangsoptimisme naar 

 

• Van representatieve democratie naar ... 

 



Een ‘ander paradigma’ 

“Genuine collaboration… requires public servants who, with eyes wide 
open, can exert the qualities of leadership necessary to forsake the 
simplicity of control for the complexity of influence… [T]hey need to 
operate outside the traditionally narrow framework of government, 
which they have for so long worked within.”  

 

 Peter Shergold 

 



Dat meer om ‘zachte’ factoren draait 

 



Dat betekent voor iedereen:‘ontleren’ 

• Perverse prikkels  

• Ambtelijke kokers 

• Politieke ambivalentie 

• Bestuurlijke drukte 

• ‘Wie gaat dat betalen?’ 

• Niemand is de baas 

• Iedereen loopt risico 

• Dialogen tussen doven 

• Gestolde routines  

• Paternalistische reflexen 

 

 



En ‘aanleren’ – persoonlijk en institutioneel 
 

• Leren luisteren 

 

• Leren loslaten  

 

• Leren improviseren 

 

• Leren faciliteren 

 

• Leren vertrouwen 

 

• Leren delen 
 



Vijf actielijnen voor College, Raad en 
ambtenaren 

1. Gebruik ‘publieke waarde’ als kompas en maak co-creatie tot centraal 
bestuursprincipe (i.p.v.: ’dualisme’, ‘primaat politiek’) 

 

2. Geef ambtenaren/burgers een ‘license to innovate’ binnen 
randvoorwaarden (en ‘dek hen’ zo lang zij transparant zijn) 

 

3. Verander de prikkelstructuren (bv financier gezamenlijke resultaten) 

 

4. Creëer en bescherm experimenteerruimten (Leer snel van wat werkt, 
corrigeer snel wat nog niet werkt)  

 

5. Begin nù, concreet (met opgaven die ertoe doen, en cases die pijn doen)  

 

 

 

 



Heeft u geleerd, successen geboekt? 
Deel uw verhaal met ons 

 

Successful Public Governance project (2016-2021) 

ERC Advanced Grant en VNG partnership 

 

Beleidssucces, organisatiesucces, samenwerkingssucces, lokale 

publieke waardecreatie 

 

www.successfulpublicgovernance.com  

 

Case-bank in opbouw: uw verhalen, onze analyses 

http://www.successfulpublicgovernance.com/


Case bank: vertel uw verhaal  

1. De kwestie, de uitdaging, het verlangen  

2. De context 

3. Initiatief en momentum  

4. Ontwerpen en plannen 

5. Doen, proberen, leren 

6. Steun, bescherming, inbedding  

7. Publieke waardebalans 

 

Contact? P.thart@uu.nl 

 


