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• Drempelloos: open lijnen

• Taboeloos: ruimte voor ‘tegendenken’

• Verrassingsloos: ‘no surprises’

• Gevaarloos: geen sancties



DE VLOER ONDER GOEDE P-A SAMENWERKING

NEED TO HAVE:

1.Respect – voor elkaars rol
2.Ruimte – voor elkaars professionaliteit
3.Sensitiviteit – voor elkaars contexten
4.Reciprociteit – de ‘deal’ respecteren
M.a.w.: wederzijdse loyaliteit en
vertrouwen

NICE TO HAVE:
5. ‘Chemie’ – inspiratie, charisma etc.





HOE STAAN ZIJ ER BIJ JULLIE OP?
1. Onze bewindspersonnen zetten een heldere koers uit: we weten altijd goed

wat hun bestuurlijke prioriteiten zijn
2. Bewindspersonen zijn ‘straight’ en respecteren de RoE’s in de omgang met 

ons
3. Bewindspersonen begrijpen de spanning tussen wat moet en wat kan waar

wij in de praktijk van de uitvoering tegenaan lopen
4. Bewindspersonen zijn in staat om politiek en maatschappelijk draagvlak

voor beleid en uitvoering te creëren
5. Bewindspersonen zijn loyaal aan de organisatie: ze verdedigen ons in de 

Kamer en in de publiciteit wanneer het erop aankomt
6. Bewindspersonen hebben PA’s met wie het goed werken is



WANNEER SAMENWERKEN MOEILIJK IS: 
‘UITDAGENDE’ DIENSTEN EN DOSSIERS





HOE STA JE ER BIJ HEN OP?

1. Bewindspersonen hebben vertrouwen in onze inhoudelijke deskundigheid
2. Bewindspersonen hebben vertrouwen in onze ambtelijke loyaliteit en

integriteit
3. Bewindspersonen vinden dat de organisatie blijk geeft van een goede

politiek-bestuurlijke antenne
4. Bewindspersonen vinden dat de organisatie politieke besluiten over het 

algemeen effectief uitvoert
5. Bewindspersonen zijn tevreden over de manier waarop de organisatie

burgers  en bedrijven/instellingen tegemoet treedt
6. De Kamer heeft iha vertrouwen in onze organisatie en werkwijze



OKAY, OKAY, MÀÀR:  
ONDERTUSSEN, BUITEN ‘DEN HAAG’



Klassieke 
Nederlandse model

De nieuwe 
turbulentie

Verzuilde samenleving Netwerksamenleving

Pacificatiepolitiek Profileringspolitiek

Polderpaternalisme Machsafstandsreductie

Overlegbestuur: geduld Resultaatbestuur: tempo

Feitenpolitiek: expertise Emotiepolitiek: beelden

Vertrouwen Transparantie & 
verantwoording 

Institutioneel gezag Performatief gezag

Primaat van de politiek Primaat van het vraagstuk

Ieder het zijne Nieuwe ongelijkheden



WAAR GEBEURT HET? NIEUWE ARENA’S
NAOORLOGSE MODEL

• REGENTENKAMERS
• PARLEMENT/RAAD
• OVERLEGORGANEN
• ‘INSPRAAK’, COÖPTATIE 

KOEPELS

• ‘PERS EN VOORLICHTING’
• LOKET
• COMMISSIE, VAKRADEN, 

COMITOLOGIE

NIEUWE CONTOUREN

• COCKPITS & DASHBOARDS 
• TOEZICHT,  ‘WAAKHONDEN’
• ‘CO-’PROCESSEN
• BURGERINITIATIEVEN, 

‘OPRISPINGEN’, HYPES
• SOCIALE MEDIA
• KEUKENTAFEL
• LOBBIES, EUROPESE RAAD, 

TRIALOGEN



WAT BETEKENT DIT VOOR DE 
AMBTELIJKE PROFESSIE?

NAOORLOGSE FORMULE

• Mechanisch wereldbeeld: 
wetmatigheden, 
voorspelbaarheid, patronen
• Sturing door analyse, planning, 

instructie
• Specialisatie, sectoren
• Opdrachten, mandaten en

regels 
• ‘Beleid ontwerpen’
• Legitimatie door politiek en

procedures
• Haagse spel kennen

EMERGENTE PRAKTIJKEN

• Dynamisch wereldbeeld: 
turbulentie, tijdelijkheid, 
contingentie, complexiteit
• Sturing door variëteit & selectie, 

improvisatie
• Integraliteit, verbinding
• Bedoeling, resultaten en

waarden
• Co-creatie, public design
• Legitimatie door proces

en waardetoevoeging
• Opgavegericht werken



Wat betekent dit voor directeuren? (I)
Andere aandachtsverdeling?

Naar 
‘boven’:

Dienaar en 
Beïnvloeder

Naar 
‘beneden’:
Leider en 
Manager

ROLKEUZE & 
AANDACHTS-

VERDELING

Naar
‘buiten’: 

Boundary 
spanner



Wat betekent dit voor directeuren (II):
Aanvullend strategisch kompas

Publieke
waarde-

propositie: 
Waartoe wij
er zijn

Operationele
capaciteit: 

Wat wij
kunnen

STRATEGISCH
KOMPAS

Legitimatie
vanuit

omgeving: 
Wat wij
mogen

Kiezers

bestuur

Uitvoering (publiek / privaat)

Volksvertegenwoordiging

Beleidsambtenaren



ADAPTATIE AAN VUCA?
WERK AAN DE WINKEL

• Geen ‘1 concern’: Grote verschillen tussen en soms binnen
departementen
• TWWDTAR is taai: kokers, identiteiten, specialismen, 

scripts/routines
• NPM / control blijven ‘gulzig’ & ondermijnen innovatie
• Ambtelijke toppen worden nerveuze ‘oude’ Haagse systeem

ingezogen: leveringsdruk en onveiligheid
• Ministeriële verantwoordelijkheid en de verkrampte

interpretatie daarvan helpen niet – RvS advies evenmin



POLITIEK-AMBTELIJKE SAMENWERKING IN 
TURBULENTE TIJDEN: WAT KAN HELPEN 

• Goed beginnen: investeren in de samenwerking, meta-communicatie

• Begrip organiseren: politieke sensitiviteit çè uitvoeringssensitiveit

• ‘Rules of engagement’ benoemen en (over-)communiceren

• Wijs en stevig ‘honest brokerschap’: normen bewaken (SG, BR)

• Wederzijds ‘leveren’, vooral wanneer het er echt op aankomt

• Samen het balkon op: ‘stop-momenten’ - geregeld reflectie in/op actie 


