
(I)nitatiefnemer: ‘Wat mij drijft? Ergernis. Over dat 
ons plein niet werkt zoals het bedoeld is. Ik denk 
dat het zo veel mooier en beter kan! Hoe taai is het 
niettemin om onze goede ideeën ook echt uitge-
voerd te krijgen..!’
(W)ethouder: ‘Oh, dat herken ik helemaal. Mijn 
idee is: ambtenaren moeten gewoon goede 
dienstverlening leveren. Hoe moeilijk kan het zijn?’
(A)mbtenaar: ‘Helemaal eens! Ik denk ook vaak: 
waarom doen we het niet gewoon!’
W en I: ‘Huh? Ben je het met ons eens?’
A: ‘Natuurlijk! Ik zie ook allerlei kansen!’
I: ‘Maar waarom heb ik dan vaak het gevoel dat 
ik door jou heel vriendelijk van het kastje naar de 
muur wordt begeleid, maar ik niet verder kom?’
A: ‘Oh maar dat ligt niet aan ons, dat ligt aan 
Erfgoed en Parkeren. Ik word zelf ook gek van dat 
hoppen van bureau naar bureau. Wij lopen intern 
tegen dezelfde problemen op als jullie ‘van buiten’, 
hoor!’
W: ‘Hoho, dat vind ik te makkelijk. Dat zijn toch jul-
lie collega’s? Kunnen jullie dat dan niet afstemmen 
en gewoon aan de slag gaan?’
A: ‘Dat proberen we wel, maar heb je wel eens ge-
keken hoeveel verschillende beleidsnota’s we dan 
op elkaar moeten leggen?’
W: ‘Ja, dat heb ik gemerkt. Laatste hebben jullie 

dat voor het Nieuwekerksplein voor ons op een rij 
gezet. Elf pagina’s beleidsregels waarom het niet 
kon!’
A: ‘Ja, erg he? Dan moet het bestuurlijke prioriteit 
hebben om daardoorheen te kunnen breken. Dat 
proberen we dan met Bestuur op maat voor te 
bereiden. En soms lukt dat wonderwel! Tegelijk 
word ik wel eens moedeloos van jullie bestuurders 
die ons met zo’n ‘regel dat!’-oekaze met een bijna 
onmogelijke opdracht opzadelen. Daarmee duw je 
wezenlijke publieke dilemma’s weg. Dan moeten 
we onze eigen collega’s toch min of meer passeren 
of negeren, en dat leidt niet tot kwaliteit, of er komt 
achteraf heel veel gedoe van, of het kost veel extra 
geld. En dat lijkt dan ‘onze schuld’, maar het komt 
ook omdat de Haarlemse politiek twee dingen wil: 
heel veel beleid maken en dan opeens geen last 
hebben van al dat beleid als er eens iets moet.  
En we leren er ook nog eens niets van.’ 
A: ‘Ik zie ook wel weer nieuwe kansen ontstaan nu 
er een nieuwe raad is, hoor, wie weet dat we dat 
dubbele fietspad eindelijk erdoor krijgen.’
I: ‘Nou, zeg dat nog maar even niet hardop, want ik 
weet dat de ARK daar echt niet op zit te wachten. 
Dat werkt helemaal averechts. Die zeggen: het 
gaat hier om openbare ruimte, dat kan dus geen 
buurtinitatief zijn. En als zij een keer nee hebben 
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gezegd, kan er niets meer. En trouwens, na die 
speeddate met raadsleden in 2017 is er 0,0 reactie 
gekomen, dus daar ga ik mijn vrije tijd niet meer in 
stoppen. Ondertussen ben ik al wel twee jaar op 
zoek naar de ‘aan-knop’ van de gemeente.’

W: ‘Ik ben zo een beetje aan het luisteren naar 
jullie, maar mijn energie lekt wel weg hoor.’
I: ‘Wat dacht je van die van mij! Ik ben begonnen 
met heel veel ambitie voor mijn buurt, maar inmid-
dels is er wel een heleboel cynisme opgebouwd 
en nog geen boom geplant. Ik ga alleen nu niet 
opgeven. Daarvoor heb ik al te veel geïnvesteerd. 
En ik ben er ook best nijdig over dat onze plannen 
zo maar in de la worden geschoven zonder goede 
argumenten - vind ik dan.  Ik ga nu doorzetten, 
ook al is het niet meer echt leuk . Ik heb des-
tijds heel veel scepsis overwonnen, ik geloofde 
er niet in in het begin. Maar toen we samen aan 
de slag gingen, zagen we alle mogelijkheden en 
toen ontstond er echt iets met elkaar, en ook met 
de wijkraad. En daar geloof ik nog steeds in. En 
dan ga ik ook wel weer een keer naar de gemeen-
teraad, want ik weet inmiddels ook wel: als je in 
de kadernota staat, krijg je voorrang. En een paar 
schriftelijke vragen zijn zo uitgelokt.’
A: ‘Dat vind ik moeilijk: als initiatiefnemers naar 
de raad willen stappen terwijl wij als organisatie 
nog worstelen. Het helpt soms erg als er dan iets 
gebeurt in de raad, maar waar ligt de grens bij het 
adviseren van inwoners over hoe ze dat zouden 
moeten doen? Ik zou daar wel eens met de raad 
over in gesprek willen, maar het is met onze raad 
heel lastig om open in gesprek te komen over dit 
soort vragen.’

I: ‘Om het weer even terug te brengen naar waar 
het voor ons als bewoner over gaat: ik wil graag 
naar onze plek kijken vanuit hoe wij het gebruiken, 
naar de kansen die er liggen. Voor mij, en trou-
wens ook voor veel buren, is het vanzelfsprekend 
dat je probeert naar álles te kijken. Niet stoppen 

na het veto van die of die afdeling, maar vanuit 
het gesprek over wat er wel kan. Ik wil zo graag 
een gezamenlijke projectgroep om dat met jullie 
samen te doen!’
A: ‘Ik denk ook dat we bij de gemeente allemaal 
wel zien dat inwoners superintegraal zijn. Wat ik 
wel lastig vind, is uitzoomen naar wat er in de hele 
stad gebeurt en moet gebeuren. Want natuurlijk 
heeft voor jullie als buurtbewoners jullie eigen 
buurt prioriteit boven wat er in andere buurten ge-
beurt. Maar wij moeten wel onze aandacht en het 
geld over de hele stad verdelen.’
I: ‘Denk je dat wij dat niet snappen? Hallo, ik weet 
heus wel hoe het werkt — ik werk zelf ook in die 
wereld. Kijk, nu begin ik mee alweer te ergeren. De 
manier waarop ambtenaren soms tegen ons pra-
ten - alsof we van niets weten. We zijn echt geen 
amateurs, hoor.
A: ‘Als jullie geen amateurs zijn, dan moet je ook 
niet verwachten dat wij jullie met alles helpen! Zo, 
dat moest er even uit.’
I: ‘Mag best even, hoor. Soms denk ik zelf ook dat 
het allemaal aan mij ligt. 
Weet je waar jullie ons echt mee zouden helpen? 
Als jullie je eigen kaders een beetje helder heb-
ben. Waarom je dingen wel en niet nu of later wilt. 
Want ik word stapeldol van die randvoorwaar-
den-salami. Elke keer als we een stap zetten, komt 
er wel weer een nieuw criterium uit de hoge hoed. 
Dan denk je dat je er bent en dan moet je weer iets 
anders.’
A: ‘Ja, vind je het gek, jullie plannen worden ook 
steeds groter!’
I: (lacht) ‘Dat heet integraler!’

A: ‘Maar ik begrijp je frustratie wel hoor. Want 
wij hebben beleid en uitvoering behoorlijk strikt 
gescheiden en daardoor is bottom up - dus van de 
uitvoering uitgaan - heel erg ingewikkeld bij ons. 
Werkenderweg handelen en in alle openheid de 
dilemma’s bespreken die je dan tegenkomt, dat 
kunnen wij niet zo goed. Transparant en voorspel-
baar zijn we in elk geval niet.
Wat helpt zijn collega’s die tegelijkertijd beleid 
snappen én uitvoerend werken. Hun truc? Tussen 

STIEKEM JE WERK GOED DOEN



de beleidsregels en afdelingsplannen door lave-
ren. Jezelf vooruitexperimenteren. Ik noem dat dan 
‘goed werk leveren’, maar dat past niet vaak in het 
beleid of de planning.
I: ‘Ja, precies zo’n ambtenaar krijgt de dingen voor 
elkaar. Dat hoorde ik van de beheerder van de 
MilieuEducatieTuin in Schalkwijk. Wat de ambte-
naar daar goed deed, is precies zo veel regels en 
afspraken maken als nodig waren in hun specifieke 
geval. Het hielp natuurlijk dat hij daar gewoon die 
betaalde en betrouwbare beheerder is, die er toch 
al is, en al jaren daar werkt en weet hoe hij zijn tuin 
wil runnen. Hij vertelde dat zijn contactpersoon 
zei: als er nog eens wat is, dan kom je maar bij me 
en dan kijk ik of ik je kan helpen. Misschien is dat 
dan wel die ‘gewoon goede dienstverlening’. Echt 
hoopvol dat dat dus ook kan in Haarlem! ’
A: ‘Dat goede werk lukt alleen als je het een beetje 
stiekem doet. Onder de radar. Dat is dus blijkbaar 
wat de wethouder wil!’
W: ‘Ho, dat heb ik niet gezegd.’
A: ‘Nee, maar het is wel hoe het uitpakt. Tenzij je 
met al dat verkokerde beleid, die veto’s van afde-
lingen en die strakgetrokken uren ophoudt. Alles 
wat officieel ‘mag en moet’. Maar dat zie ik zo snel 
niet gebeuren hier.’
W: ‘Nee, Haarlem heeft wel iets conserverends. 
Conservatief, zouden sommigen het noemen. 
Daarom word ik blij van initiatieven. Die doen het 
gewoon, eindelijk! En ja, soms moet ik daarvoor 
binnenshuis even boos worden.’
I: ‘Toch jammer dat dat zo moet. En nog even over 
dat jullie ‘er een beetje tussendoor laveren’. Dat 
klinkt wel heel dynamisch, maar ik merk dat ik er 
dus ook nauwelijks grip op krijg bij wie ik moet zijn 
en hoe het werkt. Dat is die ‘aan-knop’ die ik niet 
vind. Inderdaad, een gebrek aan transparantie. Ik 
vraag me ook af hoe bewoners dat doen die geen 
mobiel nummer van de wethouder of die ene amb-
tenaar hebben. Want officieel bestaat dat goede 
werk dus niet, het is immers geen beleid?’
A: ‘Ja, daar komt het wel op neer. Maar we doen 
het wel hoor! Soms verrassen we onszelf daar ook 
mee, haha.’
W: ‘Ja, lach maar. Maar hoe komen we hier nu uit?’

R: ‘He, wat zijn jullie aan het bespreken?’
W: ‘We praten over hoe de gemeente omgaat met 
complexe ruimtelijke initiatieven.’
R: ‘O, wat interessant! Ik wil ook al tijden weten hoe 
dat nu precies gaat. Hoeveel zijn er inmiddels?’
A: ‘Veel, het rizzelt van het initiatief in Haarlem. 
Maar dit gaat niet over de aantallen, maar over de 
manier van werken, vooral van ons ambtenaren.’
R: ‘Ik zeg altijd: je moet het gewoon doen!’
W, I en A in koor: ‘Wij ook!’

R: ‘Maar ja, wij moeten er als raad natuurlijk ook 
nog iets van kunnen vinden. Lastig vind ik het, om 
te bedenken wanneer je je er als raadslid mee 
moet bemoeien en wanneer niet. Vaak mengen we 
ons te vroeg, dan smoren we goede dingen in de 
kiem. Maar als je te lang wacht met zeggen wat je 
er als raad van vindt, dan word je Spuit 11 en dat is 
ook niet prettig of goed. Ik zit er behoorlijk volks-
vertegenwoordigend in, maar dat betekent ook dat 
ik het belang van de stille meerderheid probeer 
in te brengen. Want het moet allemaal wel eerlijk 
blijven. Ik zou daarom wel een overzicht willen van 
wat er allemaal is, en dan een wegingskader, zodat 
wij er ook mee aan de slag kunnen.’
I: ‘Nog meer beleid, bewaar me! Ik word al zo gek 
van die stroperigheid. Ik weet bijna zeker dat wij 
dan helemaal nergens in zouden passen en dan 
zijn we nog verder van huis. Nee, de manier waar-
op het nu gaat, vind ik wel op de goede weg. Al 
kan het stukken beter en sneller.’
A: ‘Laatst hielden we een hackathon: we hebben 
alle belanghebbenden in een grote bijeenkomst 
bij elkaar gezet. Alles perspectieven tegelijk aan 
tafel en dan de business case bouwen. Dat werkte 
geweldig. Ik zou dat graag vaker doen, want het is 
net als bij Bestuur op maat: ieder belang telt, maar 
dan als grote bonus dat er ook inwoners aan tafel 
zitten. Dat waren echt goeie gesprekken. Het mo-
ment dat het gesprek stokte, was toen ik niet meer 
kon uitleggen waarom wij doen wat we doen.
 Dan heb ik wel last van systeem gêne.   Maar 
goed, dat helpt dan weer om jezelf als ambtenaar 
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in de spiegel te kijken en te denken: dat moet dus 
anders.’
R: ‘Maar ik was daar niet bij. En ik wil wel graag 
weten wat er allemaal gebeurt! Want misschien 
gebeurt er wel iets waar wij het niet mee eens zijn. 
Of wat we juist heel graag willen, terwijl die ambte-
naar dan allerlei bezwaren heeft die wij niet heb-
ben. Of missen wij allerlei belangen aan tafel.’
A: ‘Ik zie eerlijk gezegd soms wel op tegen raads-
leden erbij halen, want jullie trekken het vaak in 
de politieke tegenstellingen. Dat helpt niet als je 
samen naar nieuwe wegen zoekt.’
R: ‘Ja, daar heb je een punt. En sowieso kan de 
kwaliteit van ons politieke gesprek wel beter. Soms 
gaan wij het in de raad uitgebreid op allerlei juri-
dische aspecten kauwen, terwijl het dilemma heel 
ergens anders over gaat, bijvoorbeeld over de 
vraag: wat levert dit de gemeenschap nu werkelijk 
op? Ik vind het dan ook best lastig om het debat 
dan goed op de rails te krijgen.’

W: ‘Zo’n hackaton werkt dus. Waarom doen we dat 
dan niet veel vaker?’
A: ‘Nou, heel plat: omdat we geen uren hebben 
voor de procesbegeleiding van dat soort koker- 
overstijgende gesprekken. De procesbegeleiding 
zit bij geen enkele afdeling - hoe robuust die ook 
mogen zijn, of misschien wel juist omdat ze zo 
robuust zijn. En dus is die taak van niemand en kan 
het niet uit. Bij een commercieel project betaalt de 
ontwikkelaar die inzet of levert hij zelf iemand. Bij 
een bewonersinitiatief is er geen privaat geld en 
moet het allemaal van het publieke geld, dat nu 
eenmaal in het beheer van de gemeente is. Maar 
als we dan niet besluiten dat er dit soort procesbe-
geleiding nodig is, dan komen die er uren ook niet. 
Dat is echt een managementwaagstuk...’
R: ‘Of een politieke keuze.’

I: ‘Nu jullie het over geld hebben... daar gaan we 
de hele tijd een beetje aan voorbij in dit gesprek. 
Want onze contactpersoon zei ook steeds: ’Ik kan 
dit nergens op schrijven.’ Nou, ik ook niet, haha.’
R: ‘Dat is toch ook goed, het is toch een burgerini-
tiatief, dat doe je vrijwillig.’
I: ‘Eens, hoor. Zeker in eerste instantie. Maar als je 
project gaat lopen, en er is veel maatschappelijke 
meerwaarde, en het is zo veel werk dat je dat niet 
meer in de vrije tijd kunt doen, dan komt hoe dan 
ook de vraag: kan dit project renderen en kan 
iemand er dan geld mee verdienen?’

R: ‘Als er geld mee wordt verdiend, dan is het geen 
initiatief meer, maar ben je een marktpartij en dan 
moeten we dus aanbesteden.’
A: ‘Zo zwart-wit is het natuurlijk niet. We zouden 
best een goed gesprek kunnen hebben over de 
maatschappelijke waarde van het initiatief, en 
dan bedenken of en onder welke voorwaarden we 
daar subsidie aan willen geven, of we het willen 
inkopen of dat we een opdracht geven. Er zijn 
immers allerlei publieke projecten en instellingen 
in de stad waar mensen betaald werken. Dat maakt 
het nog niet meteen ‘van de markt’. Of fout. Maar ik 
proef bij collega’s ook huiver. Pas op, straks verdie-
nen ze eraan! Terwijl non profit niet betekent dat er 
geen geld in een organisatie omgaat.’

R: ‘Dan ben je dus geen initiatief meer.’
I: ‘Ik hoef ook niet per se een initiatief te blijven 
hoor, ik wil gewoon dat we door kunnen met 
ons goeie werk. Wat voor mij de kern is, is dat ons 
project begonnen is in de buurt, met de buurt. Dat 
maakt ons anders dan een willekeurige marktpartij. 
En ik vind het logisch dat je dat ‘publieke belang’ 
als gemeente meeweegt in je keuze om al dan niet 
in te stappen met geld, uren of een vergunning. 
Maar om een duurzaam project te zijn, moet je in-
komsten hebben. En het helpt als je dat dan deels 
ook commercieel kunt doen.’
W: ‘Dan wil ik wel weten of het plan ook realistisch 
is. Maar inderdaad, maatschappelijke waarde kun 
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je met de markt én met publieke organisaties leve-
ren. Of met een mix. Dat laatste is echt ingewikkeld 
voor ons, denk ik. Als die sferen door elkaar lopen. 
Ik hoor nu alweer woorden als ‘baantjes’ in de 
raadzaal.’
R: ‘Misschien dat we daar dan ook maar eens het 
goede gesprek over moeten voeren met elkaar: 
hoe we de maatschappelijke waarde van initiatief 
bepalen en mee laten wegen in onze keuzes. Om 
iets wel, of om iets juist niet publiek te financieren. 
En hoe lang.’
I: ‘Dat lijkt mij nou heel fijn om dat echt een keer 
in alle openheid en zonder dogma’s met elkaar te 
kunnen bespreken. Want we kunnen nog zo veel 
meer goeie dingen doen als we rond die beelden 
van geld en winst en vrijwillige inzet en publieke 
waarde eens flink kortsluiten!’
W: ‘Dan zet ik de ‘fictieve inkomsten’ van de afde-
ling vastgoed op die agenda.’

We hebben even pauze. A. vertelt daarna openhar-
tig hoe zij haar werk soms ervaart: ‘De bevlogen-
heid van initiatiefnemers, maakt dat ik het volhoud. 
Ik was laatst ook weer even op de tuin in Schalk-
wijk; hoe ze vertellen over hun project en hoe dat 
de buurt bij elkaar brengt en welke rol zij voor 
zichzelf daarin zien en hoe veel tijd ze daaraan be-
steden. Echt heel inspirerend. Ik vind het heel taai 
om steeds maar weer hier intern alles aan elkaar te 
knopen als spin in het web. Maar ik weet wel wat 
er gebeurt als ik eruit stap. Dan loopt alles in de 
grindbak. Dus dan maar weer sleuren. Van sommi-
ge initiatieven heb ik echt slapeloze nachten. Want 
die mensen steken er hun ziel en zaligheid en soms 
ook nog veel geld in. En als het niet lukt, heb ik het 
niet goed gedaan. Zo voelt het. Want wij zijn als ge-
meente toch de partij die voor het geheel moeten 
zorgen. En inderdaad, het vergt creatief urenboek-
houden,’ lacht ze het moment weer wat weg.

W: ‘Wat kunnen wij politici anders doen?’
A: ‘Nou, het begint ermee dat jullie geen ‘ja’ moe-
ten zeggen als je niet wilt dat wij er tijd aan beste-
den - en dat kost dus geld, of iets anders moet niet 
of later. En zeg ook geen ‘ja’ als je nog niet in beeld 
hebt met welke beleidsregels en dus belangen in-
tern je dan gaat botsen. Handhaving moet bijvoor-
beeld meteen aan tafel, want die zijn echt slim in 
bedenken hoe het zou kunnen.’
W: ‘Maar dan gebeurt er helemaal nooit iets!’
A: ‘Tja. Zal ik het goede werk dan maar stiekem 
blijven doen? Ik vind het zelf prettiger om gewoon 
in alle openheid de dilemma’s met elkaar te kun-
nen bespreken? Jij toch ook? Maar dat vraagt wel 
een veel duurzamer verbinding met elkaar, met 
initiatiefnemer, bestuurder en ambtenaar. Je moet 
dan samen op willen trekken en willen leren. Hard-
op met elkaar aan het werk, ook over de ingewik-
keldheid. Kortsluiting maken. En misschien wel wat 
beleid beëindigen...’
I: ‘Ik zeg: besluit dat je zo’n hackaton wilt, of hoe 
je het ook gaat noemen. Dan besluit je niet wat er 
gebeurt, maar wel dat je het met elkaar wilt gaan 
uitzoeken en dat iemand dat proces trekt. Kunnen 
we meteen die maatschappelijke meerwaarde 
meenemen. Dan hebben wij ook meteen onze 
contactpersoon.’
R: ‘Ik ben eigenlijk wel verrast door de manier 
waarop we hierover zo met elkaar kunnen praten. 
Dat moeten we vaker doen.’

In dIt nIet gevoerde gesprek heb Ik uItspraken van alle mensen benut dIe Ik In het kader 
van het evaluatIe-onderzoek naar de omgang met complexe ruImtelIjke InItIatIeven  
sprak. Ik hoop van harte dat er een volgende keer een echt gespreksverslag kan komen!



Alle gesprekspartners(van bestuurder tot vrijwilli-
ger) delen het verlangen om bij te dragen aan ‘het
algemeen belang’ of ‘maatschappelijke waarde’ 
of gewoon ‘een fijnere buurt, een toffer Haarlem’. 
Iedereen is ervan overtuigd dat zijn of haar hande-
len daaraan bijdraagt. Iedereen werkt hard; er gaat 
veel energie, tijd en soms geld in het initiatief om, 
zowel aan de kant van de initiatiefnemers als aan 
de kant van betrokken ambtenaren dan wel be-
stuurders. Men lokt dat ook uit bij elkaar door veel 
van elkaar te eisen. Als die energie steeds (onver-
wacht) weglekt en niet enigszins verzilverd wordt, 
is er sprake van opbouwend cynisme en zelfs wat 
verontwaardiging, zowel bij bestuur, ambtenaren 
en initiatiefnemers. 
Er is een verlangen naar (veel meer) voortgang in 
verschillende projecten; er is dan veel frustratie 
over de voortgang (alle Pleinen). Maar soms ook 
ontstaan er – bijvoorbeeld door bestuurlijke druk – 
faits accomplis met allerlei nakomend herstelwerk 
(Dakkas en Kweektuin).

Dat hollen of stilstaan wordt mede veroorzaakt 
doordat er van de meeste initiatieven geen door 
iedereen geaccepteerd eenduidig beeld over wat 
het resultaat is/moet zijn van het initiatief en/of 
welk(e) maatschappelijke belang(en) het initiatief 
dient. Wanneer het initiatief ook (deels) de priva-
te sfeer raakt, is het voor betrokkenen (ook voor 
raadsleden) al helemaal onduidelijk hoe je met 
elkaar de waarde zou kunnen wegen en op welke 
plek je dat zou kunnen doen. (De Milieueducatie-
tuin lijkt een uitzondering op deze indruk.)

Alle betrokkenen worstelen met het op elkaar 
aansluiten van de verschillende ritmes van initiatief, 
omgeving van het initiatief, ambtelijke organisatie 

en bestuurlijke wereld, inclusief de bijbehorende 
zeggenschap. Er is verwarring over de zeggen-
schap en men betwist elkaars zeggenschap over 
en weer: ‘Wie zijn zij dat zij dat (nu) mogen bepa-
len?’.
Die verwarring ontstaat omdat burger, onderne-
mer, bestuurder en ambtenaar vanuit verschillende 
perspectieven hun eigen legitimiteit verdedigen. 
(‘Ik ben gekozen, dus ik neem het besluit’, ‘Het is 
mijn vak, dus ik weet wat het beste is’, ‘Ik woon hier 
en doe dit als vrijwilliger, dus weegt mijn belang 
het zwaarst’, ‘Er is markt voor mijn idee, dus heeft 
het bestaansrecht’.) De perspectieven zijn alle waar 
én waardevol. Omdat er vervolgens nauwelijks 
goede gesprekken met álle perspectieven aan tafel 
zijn, botsen die waarheden en waarden echter niet. 
Zonder die ‘kortsluiting’ kun je niet tot algemeen 
belang komen, noch tot vruchtbare samenwerking.

…die leidt tot een 
paar aanbevelingen

VAN INDRUK NAAR AANBEVELINGEN

Eerst een indruk…



1  Prioriteer naar waarde

◆  Stel dat je als bestuur (raad en college) grote 
initiatieven prioriteiten geeft wanneer ze bij-
dragen aan het werken aan de maatschappe-
lijke opgave waar je als bestuur over wilt gaan. 
Aan welke maatschappelijke opgaven (en dus 
bijbehorend initiatief) willen wij politieke aan-
dacht en publiek geld besteden? Wat levert 
het meeste maatschappelijk welzijn op (lees: is 
in het algemeen belang)? Die afweging kun je 
alleen maken door alle belangen rond een op-
gave én rond een initiatief mee te wegen. Met 
‘Bestuur op maat’ en de ‘hackathon’ zijn daar 
al mooie stappen in gezet; de volgende stap 
is om het met de betrokken initiatiefnemers 
en/of andere belanghebbenden (omwonen-

den, bezoekers) te doen, het waar nodig po-
litiek te maken, te denken vanuit ‘maatschap-
pelijke businessmodellen’, aan gezamenlijke 
waardebepaling te doen en te investeren in 
maatschappelijke meerwaarde. 

◆  Gebruik de Waardendriehoek van het IPW 

◆  Houd een simpel model voor ‘algemeen be-
lang’ (zie afbeelding) voor ogen dat de poli-
tiek kan helpen bij een waardevoller debat: al-
gemeen belang is een mengeling van kunnen 
(feiten), mogen (waarden) en willen (behoeftes 
en verlangens).  

ALGEMEEN BELANG

WAARDEN
DRIEHOEK

http://publiekewaarden.nl/hoe-waardeer-je-een-maatschappelijk-initiatief-2/


2  Reorganiseer niet. Organiseer. 
 
◆  Word een deel van het probleem. Maak 

als organisatie gemengde (project)groepen. 
De essentie voor de ambtenaar is om van de 
rol van regisseur of omstander over te (mo-
gen) schakelen naar een van een betrokken 
medeschepper. Pas als je een deel van het 
probleem mag zijn, kun je deel uitmaken van 
de oplossing. Praktischer: maak een smoelen-
boek met contactgegevens die iedereen mag 
hebben.

◆  Management, wees van de lijntjes, niet van 
de hokjes. Manage niet de vakafdelingen, 
manage de lijntjes ertussen. Breng het contact 
tot stand, help met het afwegen van belangen, 
werk voor de opgave niet voor de afdeling. 
Voeg ambtenaren aan het initiatief toe (en 
niet andersom), ongeacht in welke (al dan niet 
robuuste) afdeling zij zitten. 

 

◆  Maak routines en kies werkvormen die  
passend zijn bij de opgave en het type be-
langhebbenden. Niet alles is vergaderbaar. 
En: het is nooit te vroeg om ‘extern overleg’ 
te voeren. Passende governance ontwerpen 
hoort ook bij het werk van ambtenaren.

◆  Maak geregeld kortsluiting. Gebruik gezamen-
lijke tafels (als BOM en de hackaton of nog te 
maken plekken en routines) voor het bepalen 
van en toezien op de maatschappelijke waar-
de van een initiatief en doe dat samen met de 
initiatiefnemers en (in) hun omgeving. Maak 
het hen ook mogelijk om een bijeenkomst 
uit te roepen. Maak voor het bepalen van de 

waarde gebruik van dat wegingskadertje met 
heldere criteria, die dus bestuurlijk geaccep-
teerd zijn. Zo draag je bij aan het verzilveren 
van de maatschappelijke en bestuurlijke prio-
riteiten in je handelen als organisatie.

◆  Voer ontrommelende gesprekken. Ga 
uit van het principe: onderscheiden, niet 
scheiden. Praat niet over, maar met elkaar. 
Organiseer geregeld het goede gesprek 
over de samenwerking. Dat zijn grotendeels 
ontrommel-gesprekken: het helder krijgen 
van ieders perspectieven. Want bij complexe 
ruimtelijke initiatieven overlappen de verschil-
lende sferen (prive, publiek, privaat, politiek) 
zeker. Naast die van de ‘vakdisciplines’.  Nodig 
initiatiefnemers uit bij BOM. Haal de ARK erbij. 
Vraag het betrokken raadslid.

◆  Werk hardop. Bij complexe en grotendeels 
ongecontroleerde initiatieven, moeten we 
onszelf vooruitexperimenteren: dingen uitpro-
beren die nodig zijn om een stap voorwaarts 
te maken, dan observeren wat er gebeurt en 
daarna weer een volgende stap zetten. Dat 
gaat hoe dan ook over grenzen, territoria, be-
leidsvelden heen en zit buiten de muren van 
het stadhuis. En dat werkt alleen wanneer alle 
belanghebbenden open kunnen zijn over hun 
waarden en overtuigingen en die in kunnen 
brengen. Zorg er als management en bestuur 
voor dat de mensen die zich vooruit experi-
menteren, dat niet stiekem (hoeven) doen en 
werk hardop.
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INSPIRATIE

M
arije van den Berg is een voormalig 
raadslid en tegenwoordig bezig met 
vernieuwing van de overheid. In een 
bijeenkomst zei ze laatst iets prach-
tigs. Het ging over organiseren over de 

 grenzen en over de terreur van de harkjes. En toen kwam 
het. ‘In organisaties zijn mensen van de vakjes, maar wie is 
er van de lijntjes?’ Ik vond het een prachtig beeld van wat 
er in veel organisaties mis is. Interessant was ook dat de 
aanwezige  leiders uit het lokaal bestuur de spreuk over de 
vakjes en  lijntjes meteen in iPads en boekjes noteerden. 
Als  onderzoeker jeukten mijn handen om te zien wat er de 
 volgende dagen in die organisaties zou gebeuren. 

Walk the talk. We kennen het gezegde allemaal, als een 
aansporing voor leiders om niet alleen te praten, maar de 
daad bij het woord te voegen. Verbazingwekkend veel spreek-
woorden benadrukken het belang van handelen  boven  praten. 
‘Geen woorden maar daden’ ligt mij als  Rotterdammer na 
aan het hart. 

Praatjes vullen geen gaatjes. Of toch wel? De harkjes en 
de lijntjes van Marije van den Berg doen iets met hun  gehoor. 
Ze geven taal en verhaal aan iets dat mensen daarvoor al 
dachten, maar wat ze moeilijk in woorden konden vatten. 
Integraal, gecoördineerd en programmatisch kennen we 
 allemaal, maar die woorden zeggen niets. Harkjes en  lijntjes 
snapt iedereen. En zodra het beeld eenmaal in je hoofd zit 
kan het ook niet meer ‘uit’. Dan is het ineens vreemd om 
 jezelf in een vakje te plaatsen. 

Ik moest aan de vakjes en lijntjes denken bij de af-
ronding van een klein onderzoek naar de verandertaal 
van  gemeentesecretarissen. Daarin kijken we naar hoe 
 secretarissen praten. Treffend vond ik de gemeentesecretaris 
die zijn  inleiding tegenover 150 medewerkers begon met de 
woorden: ‘Voor wie energie wil, 
ik ben geen stopcontact’. Wat 
volgde was een knallend betoog 
over hoe de organisatie verder 
zou  ontwikkelen. Niet lullen maar poetsen. Niet mijn stijl, 
maar wel duidelijk, eigen en – het werkte.

Of een andere gemeentesecretaris, die bij zijn aantreden 
merkte dat iedereen in de organisatie naar hem toe kwam 
met ‘moeilijke vragen’. Hij beantwoordde elke vraag met 
een wedervraag. Mensen moeten weer zelf gaan nadenken, 
zo was zijn uitleg. Hoe verander je een organisatie die alle 
 besluiten naar boven gooit in een organisatie die zelf denkt? 
Niet via grote veranderprogramma’s, maar door anders te 

praten. Geen antwoorden geven, maar 
vragen stellen. Het woord ‘ruimte’ 
 gebruiken, op alle mogelijke momen-
ten. De  organisatie letterlijk de woorden 
 geven om nieuw gedrag aan op te han-
gen. Het kan pas als het gezegd is.

Geen woorden maar daden is 
prima als je op het voetbalveld staat. 
Maar in organisaties gaan de woorden 
aan de daden vooraf. Leiders moeten 
praten, omdat hun praatjes de gaatjes 
 vullen. Dagelijks nemen medewerkers 
 beslissingen over complexe vraagstuk-
ken. Ze passen de kaders toe waarvan 
zij denken dat ze gelden. Niet de kaders 
op  papier, maar wat ze om zich heen 
als  gewoon en gebruikelijk horen. Ze 
 proeven ‘the tone at the top’ en  gedragen 
zich  ernaar. Ze passen de woorden toe 
die ze horen. Pas als de  organisatie 
zich vult met andere  woorden gaan 
 mensen zich in concrete gevallen  anders 
 gedragen. Anders  praten maakt ander 
gedrag  gewoon. Daar zijn sprekende 
 leiders met  passende woorden voor 
 nodig. 

Imagination is the root of 
 innovation. Om het anders te doen, moet 
je het je eerst anders kunnen  voorstellen. 
 Creativiteit, voorstellingsvermogen, 
beelden van hoe het kan en mag zijn. 
 Organisaties in verandering hebben 
spraakmakende leiders nodig.  Leiders die de woorden geven 

die ander gedrag  mogelijk 
maken. Die het gesprek in 
de organisatie verleggen en 
daarmee ruimte maken voor 

de vernieuwing die ze beogen. Wie af wil van de vakjes, moet 
vaker over de lijntjes praten. Eerst lullen, dan poetsen.

MARTIJN VAN DER STEEN IS BESTUURSKUNDIGE EN 
 CO-DECAAN VAN DE NEDERLANDSE SCHOOL VOOR 
OPENBAAR BESTUUR (NSOB).

COLUMN

HET KAN PAS ALS HET GEZEGD IS

SPRAAKMAKEND 
LEIDERSCHAP

www.pm.nl/martijnvandersteen



3  Doe het wijs en democratisch 

◆  Neem als bestuur wijze besluiten. Vraag 
geregeld om besluitvormende gesprekken 
waar alle belangen ter tafel komen. Voer ze 
zelf, en bestel ze in de organisatie. Accepteer 
dat gedoe en conflict symptomen zijn van 
democratie. Verdraag het conflict. Bestel als 
bestuur geen “draagvlak”, maar zoek actief 
naar legitimiteit bij veel verschillende mensen 
en waardeer het verschil in perspectieven. 
Dat betekent ook dat je betrokken raadsleden 
aan tafel vraagt. Ga, als je durft, dan door tot 
er consent is: dat iedereen ermee kan leven. 
Neem geen genoegen met slechts een meer-
derheidsbesluit. 

◆ 
◆  Zie als raad(slid) toe op de legitimiteit van 

het proces, niet alleen op de inhoud van het 
initiatief: gaat het democratisch? Dat toezien 
doe je niet alleen achteraf, maar ook tijdens. 
En niet alleen tot aan het besluit in de raad, 
maar ook tijdens de uitvoering ervan. Stel als 
gemeenteraad in elk geval een wegingskader-
tje voor het proces als de Democratische bril  
of een afgeleide van de Waarden-driehoek  
vast, voor wat houvast daarrond. Controleer 
erop door gesprekken, niet door documenten.

◆  Laat je in conflicten niet verleiden tot  
traditioneel gedrag. Zoek het conflict op, 
schrik er niet voor terug, maar blijf zoeken 
naar creatieve bruggen, uitwegen en verbin-
dingen, speel niet op macht.

https://www.democratieinuitvoering.nl/democratische-bril/
http://publiekewaarden.nl/hoe-waardeer-je-een-maatschappelijk-initiatief-2/


4   Bouw aan de gemeenschap,  
niet alleen aan je plein

◆  Communitybuilding is werk. Procesonder-
steuning, buurtbouwen en gespreksbegelei-
ding is belangrijk werk, dat expertise vraagt 
en tijd kost. Bestel dat als bestuur expliciet en 
regel als organisatie dat je kunt leveren door 
er budget/uren voor te vragen/bestemmen. 
Het kan niet voor niets en het kan niet zonder 
tijd. En het hoort niet bij één afdeling, maar bij 
de opgave. En het heeft alleen waarde als het 
duurzaam is.

◆  Voor de vak- en beleidsambtenaar past  
bescheidenheid over het belang van het eigen 
werkveld of de eigen sectorale beleidsregels.

◆  Verwacht als initiatiefnemer niet alleen 
applaus maar accepteer dat een nieuwe 
speler bent, die soms ook concurreert met 
het bestaande. Het vinden van een passende 
plek in je gemeenschap is onderdeel van het 
initiatiefnemer zijn. 



5  Leer!

◆  Over jezelf. Het gaat hier om complexe sa-
menwerking, met een onduidelijke hiërarchie 
en daardoor minder directe invloed op ‘de 
ander’. Dat betekent dat je hooguit jezelf kunt 
sturen: hoe jij bijdraagt aan de status quo, en 
wat je anders moet doen om dingen in gang 
te zetten of te veranderen. 

◆  Over elkaar. Wat drijft iedereen? Waar zit-
ten behoeftes? Waar krijgt iemand jeuk, een 
ongemakkelijk gevoel? Waar erger je je aan 
bij elkaar? Hieronder zul je verschillende be-
hoeftes en belangrijke waarden ontdekken die 
gelden in de verschillende sferen. 

• Je kunt als ambtenaar al deze perspectieven 
benutten voor het (helpen) opstellen van rijke 
projectplannen.

• Als wethouder kun je het interne conflict op-
zoeken om als college de integrale besluiten 
in het algemeen belang te nemen. Collegiaal 
bestuur is er, omdat er botsende waarden zijn 
binnen het college. Vier dat verschil en benut 
het.

• Dat geldt natuurlijk nog meer voor de ge-
meenteraad. Als raadslid kun je naar verschil-
lende waarden op zoek gaan en het debat in 
de raad ermee verrijken; immers, besluiten in 
het algemeen belang doe je door het wegen 
van alle waarden. 
 
• Als initiatiefnemer kun je aanbieden om een 
training aan ambtenaren te geven :)

◆  Over het initiatief. wat is de maatschappelij-
ke (meer)waarde van het initiatief? zit hem dat 
in betrokkenheid, legitimiteit of rendement 
– wat is het waard? Waar past het initiatief aan 
de grotere maatschappelijke opgaven waar de 
gemeente aan werkt? Hoe draagt het initiatief 
bij? Wat is er nodig om dubbele doelstellin-
gen te behalen?

◆  Over de manier van werken. Werk aan een 
voorspelbaar proces met ruimte voor verras-
sende uitkomsten. Ga uit van het principe dat 
een beargumenteerd bezwaar het begin van 
het gesprek is, en niet het einde (bij wijze van 
veto).



… en kudo’s voor 
initiatiefnemers
Keep up the good work
Zeur niet
Doe het toch
Word sterk (voordat je de gemeente benadert)
Houd vol
Bel aan
Maak het zichtbaar
Sluit feestelijk af
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