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Laten we beginnen bij het einde

1. Verander de taal waarin je over je zelf spreekt (en anderen over je laat 
spreken) – weg van ’uitvoering’  naar ‘publieke dienstverlening’; weg van 
‘produktie’ naar ‘waardecreatie’

2. Verrijk je verantwoording: Beïnvloed de focus/criteria/frames waarmee 
anderen je bekijken en beoordelen

3. Ga nu lopen met de nuttige elementen in kabinetsreactie (en het komende TCU 
rapport) om de greep op je eigen lot te versterken

4. Bouw zelfbewust aan je maatschappelijke legitimatie in zelf gecreëerde 
bredere ‘authorizing environment’

5. Organiseer op missie, waarden, trots en leren ipv op KPI’s, risico’s, budgetten 
en processen

6. Maak werk van luisteren en samenwerking als kerncompetenties 
7. Laat je leiderschap niet vangen in pendules, haast en incidentalisme: denk en 

werk in lange lijnen, continue adaptatie, en good governance



Uitvoering is onontkoombaar ‘politiek’, maar 
in de hele governance ervan doet iedereen 
alsof dat niet zo is



Er is niet alleen governance-‘knip’ aangebracht 
tussen beleid en uitvoering, maar ook een 
(ongezonde) institutionele en culturele hiërarchie



De governance van uitvoering lijdt onder de 
’pendulebewegingen’ die het gevolg zijn van het 
incidentalisme in de politieke sturing ervan



De governance van uitvoering is ‘gegijzeld’ door 
overspannen interpretaties van de ministeriële 
verantwoordelijkheid



De governance van ‘uitvoering’ is doordrenkt 
van mechanistisch denken en prestatielogica, 
i.p.v. goed bestuur denken en publieke waarde 
logica  



U bent zelf ‘medeplichtig’ aan de in stand 
houding van dit alles



Laten we eindigen met een begin 

1. Verander de taal waarin je over je zelf spreekt (en anderen over je laat 
spreken) – weg van ’uitvoering’  naar ‘publieke dienstverlening’; weg van 
‘produktie’ naar ‘waardecreatie’

2. Verrijk je verantwoording: Beïnvloed de focus/criteria/frames waarmee 
anderen je bekijken en beoordelen

3. Ga nu lopen met de nuttige elementen in kabinetsreactie (en het komende TCU 
rapport) om de greep op je eigen lot te versterken

4. Bouw zelfbewust aan je maatschappelijke legitimatie in zelf gecreëerde 
bredere ‘authorizing environment’

5. Organiseer op missie, waarden, trots en leren ipv op KPI’s, risico’s, budgetten 
en processen

6. Maak werk van luisteren en samenwerking als kerncompetenties 
7. Laat je leiderschap niet vangen in pendules, haast en incidentalisme: denk en 

werk in lange lijnen, continue adaptatie, en good governance



Inspiratie?


