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Samen met collega’s in onder andere Utrecht, Leuven en Singapore doe ik onderzoek naar 
succesvol bestuur. Dit doen we uit de overtuiging dat we als burgers, bestuurders, 
journalisten, ambtenaren en ook bestuurskundigen uitstekend zijn in het aanwijzen, 
analyseren en eindeloos doorakkeren van overheidsfalen. En dat is belangrijk, de fouten van 
de overheid hebben grote gevolgen. Maar we moeten even goed worden in het herkennen, 
begrijpen en doorgeven van overheidssuccessen. 
 
We werken hieraan op verschillende manieren: We hebben net twee boeken gepresenteerd 
waarin verschillende wereldwijde beleidssuccessen worden ontleed.1 En in een 
themanummer van Bestuurskunde bekijken we overheidssuccessen in de Lage Landen.2 Ik doe 
zelf onderzoek naar successen die ondanks alles worden geboekt op onmogelijke dossiers als 
huiselijk geweld, laaggeletterdheid en radicalisering. Tenslotte vind ik het als oud-Zuidas 
consultant ook heerlijk om naar de cijfertjes te kijken en de uitschieters te herkennen. 
 
Maar in deze donkere dagen aan het einde van het jaar wil ik het over een andere manier 
hebben waarop we successen kunnen herkennen en doorvertellen. Namelijk verhalen. Want 
of het nu gaat om het verhaal van een goedheiligman die we gebruiken om kleine kinderen 
het verschil tussen zoet en stout bij te brengen, of het Kerstverhaal wat een lichtpuntje moet 
bieden in donkere tijden; verhalen zijn krachtige middelen om ons denken over de wereld te 
verspreiden. Dat geldt ook voor het verhaal dat bestuurders straks vertellen op de 
Nieuwjaarsborrel, of de verhalen die je zelf afsteek bij een borrel. 
 
Verhalen zijn dus een belangrijk wapen, maar succesverhalen vertellen over de overheid is 
ook heel erg moeilijk. Het is moeilijk om met afgeronde, heldhaftige, en grootse verhalen te 
komen over de overheid. Ik denk dat het toch mogelijk als je anders kijkt naar de opbouw van 
het verhaal, de rol van de held, en de zucht naar grootsheid. 
 
Een verhaal zonder einde 
Ten eerste, wat is een goed verhaal? Volgens de oude Grieken bestaat een goed verhaal uit 
drie delen: Introductie, Crisis, en Resolutie (ook wel Catharsis genoemd). De film Shrek volgt 
deze regel bijvoorbeeld perfect: We leren Shrek kennen als een ogre die lekker in zijn moeras 
leeft. Dan wordt zijn leventje verstoord door een kwaaie prins en moet die ook nog eens een 
draak overwinnen. Maar op het einde overwint hij alles, krijgt hij zijn prinses, en leeft hij nog 
lang en gelukkig. 
 
Het probleem is dat overheidsverhalen geen resolutie kennen. Het verhaal is nooit helemaal 
af. Neem bijvoorbeeld het verhaal over de maanlanding. Net weer verteld in prachtige films 
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zoals Hidden Figures and First Man. Als we dat verhaal kloppend zouden willen vertellen, 
moet de climax van de heldhaftige maanlanding gevolgd worden door een anderhalf uur 
durende documentaire over de problemen van ruimteafval en mensen die niet geloven dat 
het echt gebeurd is. Als je een heldenfilm zou willen maken over Willem Drees en de opbouw 
van de verzorgingsstaat moet je eindigen met de problemen van de vergrijzing. De overheid 
doet niet aan probleemoplossing, maar aan probleemopvolging.3 Elke happy end is het begin 
van nieuwe ellende. 
 
De overheid kan mensen dus geen resolutie bieden. Maar ik denk dat we nog steeds een goed 
einde kunnen bieden. Ten eerste is het belangrijk te beseffen dat resolutie of catharsis voor 
de Grieken niet direct een gelukkig eind betekende. Catharsis betekent hier zuivering, 
zuivering van emoties. En volgens Aristoteles was verdriet bijvoorbeeld de krachtigste emotie. 
Soms is het beste wat de overheid kan doen verdriet goed laten uiten. In Utrecht heeft 
burgemeester Jan van Zanen na de aanslag op 18 maart denk ik bijvoorbeeld goed de angst 
en het verdriet van de stad gevat. Dat is ook een succes te midden van de tragiek. 
 
Daarnaast hebben de Grieken het mis; verhalen zonder einde intrigeren juist. Sheherazade, 
de verhalenverteller van 1001 nacht, zorgde in haar vertellingen voor de sultan dat ze elke 
nacht een stukje verhaal openliet zodat hij elke keer meer wilde horen. Dat doen we 
bijvoorbeeld goed in ons verhaal over de strijd tegen het water. Eerst ging het verhaal over 
het verdedigen van het land, daarna was de uitdaging het beschermen van de Oosterschelde, 
nu gaat het weer over klimaatverandering. We vieren onze successen, maar blijven geboeid 
omdat het verhaal nooit af is. 
 
Een verhaal zonder helden 
Ten tweede zijn succesverhalen over de overheid moeilijk omdat we geen helden hebben. 
Een held is nodig om tegen op te kijken en door geïnspireerd te raken. Denk aan Superman. 
Maar het probleem is dat we in onze democratie helden uiteindelijk naar beneden te halen. 
Om met een Batman film te spreken “You either die a hero or you live long enough to become 
the villain.” Dat gebeurt er met gevierde bestuurders die te lang blijven zitten. 
 
Daarnaast zijn overheidsorganisaties nu zo groot en complex dat de helden moeilijk zijn aan 
te wijzen. Een succesverhaal is bijvoorbeeld hoe gemakkelijk de Belastingdienst de aangifte 
heeft gemaakt. Mijn vader was vroeger weken bezig met allemaal papieren en multomappen. 
Nu doe ik het snel online en heeft de dienst voor miljoenen mensen alles al ingevuld. Dat is 
een ongelofelijke prestatie, maar die is het product van talloze ITers en andere medewerkers 
die allemaal een klein stukje hebben bijgedragen, en dus gezichtloos blijven. 
 
Ik denk dat we voor succesverhalen uit overheidsland dan moeten kijken naar een andere rol 
voor helden. Helden kunnen inderdaad voor inspiratie dienen (“zo wil ik zijn!”), maar ook voor 
identificatie (“zo ben ik ook!”). Frodo, de hoofdpersoon uit Lord of The Rings, is eigenlijk maar 
een saai  figuur naast het kleurrijke ensemble van tovenaars, dwergen en draken om zich 
heen. Maar Frodo geeft onze een herkenbaar gezichtspunt te midden van alle tovergekte.  
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Krachtige succesverhalen vragen dus niet om geweldenaars als helden, maar om de 
ervaringen van mensen zoals jij en ik. Het verhaal van Buurtzorg Nederland moet bijvoorbeeld 
niet gaan over de persoon van directeur Jos de Blok, de focus waar de media zich graag op 
richt, maar over de wijkverpleegkundigen die het voor mekaar krijgen met alledaagse 
heldhaftigheid. 
 
Een verhaal zonder grootsheid 
We hebben dus geen afgeronde, heldhaftige verhalen nodig. Maar hoe kunnen we dan toch  
grootse en meeslepende verhalen vertellen? Ik denk dat het niet meer kan en dat we het niet 
moeten willen. Om er maar even een Franse filosoof bij te slepen: Jean-Francois Lyotard 
schreef in de jaren zeventig al over het einde van de grote verhalen.4 Grote wereldvisies zoals 
socialisme of kapitalisme bleken in de praktijk niet perfect of zelfs gevaarlijk. Daarbij geloven 
we niet meer allemaal in dezelfde verhalen, we zijn te verdeeld op facebook en in onze 
families. 
 
Mark Rutte gelooft denk ik ook in het einde van grote verhalen. Hij zegt dat grote visies je blik 
op de wereld juist in de weg staan. Maar dat is maar de helft van de boodschap van Lyotard. 
Hij stelt dat het einde van grote verhalen betekent dat er een nieuwe noodzaak is voor kleine 
verhalen. Geen grote wereldbeelden die alles hel verlichten, maar kleine voorbeelden en 
vertellingen die lichtpuntjes bieden in de duisternis. Geen grote verhalen over ‘de transitie’ 
en ‘de democratie’, maar kleine verhalen over die ene volkswijk die nu energieneutraal is en 
dat succesvolle project van burgers en overheid. 
 
Tot slot 
Mijn oproep is dus om succesverhalen over de overheid te vertellen. Het is een belangrijker 
wapen dan alle beleidsdossiers, wetenschappelijke artikelen en staafdiagrammen bij mekaar. 
Maar durf andere soorten verhalen te vertellen. Verhalen die nooit af zijn, gaan over 
dagelijkse heldenmoed, en die in al hun kleinheid breed worden doorverteld. 
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