
 

“Be the change you want to see in the world” 

 

Misschien heeft u het rapport ‘Van eerste overheid naar eerste burger’ gelezen dat vorig jaar 

verschenen is. Hierin staat vermeld, en ik quote: “Alles wijst erop dat de samenleving is 

begonnen om zichzelf opnieuw te organiseren of vorm te geven en de gemeente kan daar 

niet als aparte entiteit naast blijven staan.” 1 

 

Er wordt niet alleen verwacht van de samenleving dat zij zich meer inzet, dit gebeurt ook 

gewoon. De burger is al lang begonnen met de participatiesamenleving. De gemeente wordt 

gezien als eerste overheid dicht bij de burgers. Maar als zij niet mee verandert zal zij juist 

verder van de burger af komen staan. En dus moeten gemeenten ook veranderen in de 

werkwijze die ze decennia lang hebben gehanteerd. De nieuwe ambtenaar zal moeten leren 

om niet meer alles uit de handen te nemen, maar de burger als een gelijkwaardige partner 

beschouwen. 

 

Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat gemeenten ook te maken hebben met 

bezuinigingen. Kijk alleen al naar de decentralisaties: gemeenten moeten nieuwe taken 

oppakken, deze anders vormgeven dan dat ze gewend zijn en relatief gezien met minder 

geld. Investeren in vernieuwing is niet alleen kostbaar in financiële zin, maar ook qua tijd.  

 

Maar juist omdat de maatschappij verandert, is het belangrijk om nu te investeren in 

vernieuwing. Na de bezuinigingen moeten gemeenten verder. Als er nu niet geïnvesteerd 

wordt in vernieuwing zijn we nog even ver als voor de bezuinigingen. Dan voldoen we nog 

niet aan de titel ‘eerste overheid’. En daarom is het ontzettend belangrijk om jonge, 

dynamische en hoog gekwalificeerde mensen met een goede achtergrond en nu al op te 

leiden tot diegenen die onderdeel gaan uitmaken van de overheid van de toekomst.  

 

De VNG GemeenteTrainees zijn jonge mensen, die duidelijk aantoonbare kwaliteiten in huis 

hebben. De belangrijkste criteria voor deze trainees zijn dat zij iets willen toevoegen aan de 

maatschappij en zij worden gezien als de ambtenaar 2.0: zij slagen erin om een verbinding 

te maken met de samenleving, zij gaan relaties aan met de omgeving. Ze zijn creatief, geven 

kleur aan hun omgeving, zijn betrokken en vervullen hun taak vanuit passie. De opleiding die 

zij krijgen vanuit het programma laat hen dingen bekijken met strategie en visie en niet aan 

de hand van strikte regels en wetten. 

 

Ik mag mijzelf nu bijna vier maanden VNG GemeenteTrainee noemen en ik kan u zeggen 

dat ik er trots op ben om niet alleen iets toe te kunnen voegen aan de maatschappij, maar 

ook om deel uit te maken van deze groep jonge en bevlogen mensen. Op dit moment zou ik 

hen niet beter kunnen omschrijven dan met een uitspraak van Mahatma Gandhi: “Be the 

change you want to see in the world”.  
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 Jaarbericht 2013, Denktank Vereniging Nederlandse Gemeenten ‘Van eerste overheid naar eerste burger’.  


