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Interview met
Berend van der Ploeg
Gemeentesecretaris
‘s-Hertogenbosch
Natuurlijk maakt gemeentesecretaris
Berend van der Ploeg van de
gemeente ‘s-Hertogenbosch zich
zorgen. De coronacrisis brengt
onzekerheid en grote uitdagingen met
zich mee. Maar de eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat hij het professioneel
gezien een fascinerende tijd vindt.
‘Deze crisis kan een revival in het
publieke denken met zich
meebrengen.’

Hetzelfde geldt voor partners en
inwoners van de stad. ‘Ook zij hebben
een bijdrage te leveren. Misschien
minder in de acute fase, maar wel als we
gaan nadenken over de middellange en
lange termijn. De komende periode
moeten we het echt mét de stad doen.
Dat vraagt iets van de verbindingskracht
van de gemeente, van de manier waarop
we communiceren en het vraagt ook dat
we elkaar vasthouden.’
Heilige huisjes omver
‘De kunst daarbij is om te drijven op de
energie die is losgekomen’, vervolgt
Berend. ‘De coronacrisis heeft ons
gedwongen om in no time tot de echte
opgaven te komen. Voor mij was dat
ongekend. Er zijn maatregelen genomen
waar we slechts een paar dagen voor
nodig hadden, terwijl dat gewoonlijk een
traject van maanden geweest zou zijn.
Allerlei heilige huisjes zijn in één klap
omvergeworpen. Omdat iedereen het
belang voelde. Als wij onze samenleving
op anderhalve meter moeten inrichten,
dan zullen we met bijvoorbeeld horeca,
cultuur en onderwijs moeten nadenken
over creatieve, werkbare oplossingen.
Dat kan een gemeente niet alleen, dus
moet iedereen zijn verantwoordelijkheid
nemen.’ >

INTERVIEW

Als we Berend spreken via Skype, komt
hij net uit een collegevergadering.
Uiteraard ging het over corona. ‘Maar
waar we het tot nu toe vooral hadden
over noodmaatregelen en
crisismanagement, begint er nu voor het
eerst ruimte te ontstaan voor een
voorzichtige blik naar de toekomst. De
eerste strategische verkenningen over
hoe we straks verder gaan.’ Het lucht
hem op. ‘Bij de acute maatregelen was
toch vooral de burgemeester aan zet en
in mindere mate de wethouders. Het
was heel top down. Voor de
gemeenteraad was het een ingewikkelde

periode. De raadsleden stonden nogal
aan de zijlijn en kunnen nu pas echt
gaan meedenken.’
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Het samen doen, een gezamenlijke
aanpak van gemeente en inwoners,
vindt Berend ‘heel Nederlands’. ‘Hoe
wij deze crisis aanpakken is uniek.
Natuurlijk, het verschil met de
Chinese of Amerikaanse aanpak is
evident. Maar ook dichter bij huis zie
je verschillen: in Frankrijk zijn ze
streng, in Zweden juist heel vrij en
wij zitten daar een beetje tussenin.’
Nederlanders willen wel graag
afspraken, maar daarbinnen de
ruimte om het toch ieder op zijn
eigen manier te doen. Rutte is er een
meester in om dat Nederlandse
accent te leggen. De intelligente
lockdown past heel erg bij ons land.
Ik vind dat mooi, die wederkerigheid.’
Niet zo eenvoudig
Wat niet wil zeggen dat het
eenvoudig is, ‘samen met de stad’.
‘We lopen tegen allerlei vraagstukken
aan, nu al. Zo kwam er uit de stad
het initiatief voor een drive-in
bioscoop. Ik vond dat wel slim

bedacht, maar de afdeling veiligheid
heeft er toch een streep doorheen
gezet. Ik begrijp dat wel. Als je de
deur nu openzet en afwijkt van ‘blijf
thuis’, ben je straks misschien wel
terug bij af. Het gaat dus echt stapje
voor stapje. En we moeten zicht
krijgen op wat inwoners en bedrijven
(in al hun veelzijdigheid) bezighoudt.’
Dat gesprek met ‘de stad’ vraagt om
een ander perspectief. ‘Ik ben hier
sinds augustus gemeentesecretaris
en op pad gestuurd met twee
opdrachten, namelijk bijdragen aan
het doorbreken van de verkokering
van een gemeente die langs lijnen is
georganiseerd en een wat lossere,
creatievere en ideeënrijke gemeente
neerzetten.’
Er is nog veel winst te halen in deze
stad, denkt Berend. ‘Kijk ik alleen al
naar het terrein waarop ik een beetje
thuis ben, de zorg... De vier jaar voor
ik hier gemeentesecretaris werd, was
ik bestuurder bij Attent zorg en
behandeling.’ >
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‘Gemeenten zijn de laatste jaren
behoorlijk ver afgedreven van
bijvoorbeeld thuiszorg, huisartsen en
verpleegzorg. Ik heb me er in mijn
bestuursjaren aan geërgerd dat ik
precies één keer per jaar aan tafel
zat bij de gemeente. Voor hen was ik
gewoon een marktpartij. Terwijl we
de afgelopen tijd meer dan ooit
ervaren hebben dat zorg een heel
cruciale waarde is in het hele denken
over ‘wat is een gezonde stad’: daar
moet je als overheid iets mee willen.
Zeker in Brabant begon de
coronacrisis als een zorgcrisis, die
doorsijpelde naar de verpleegzorg en
inmiddels ook naar de thuiszorg.
Gemeenten hadden die sectoren
echt onvoldoende in het snotje. Het
moment is er om daar verandering
in aan te brengen.’

Verbindende tijd
Berend ziet daarvoor in elk geval
twee vereisten. In de eerste plaats
moeten stadsbestuurders en
ambtenaren ‘het goede gesprek’
voeren. ‘Zodat ze echt weten wat er
speelt in de stad.’ In de tweede
plaats moet het perspectief
veranderen. De vraag stellen wat
mensen en groepen nodig hebben in
plaats van volgens ingesleten
structuren werken. ‘Het doorbreken
van bestaande P&C-cycli kan daarbij
ook helpen. In de zorg heb ik
meegemaakt dat organisaties geen
begroting meer hadden, maar het
budget dáár neerlegden waar het
nodig was. De verantwoording kwam
daarna. Dat is misschien nog wat
idealistisch voor een gemeentelijke
organisatie, en ook niet gemakkelijk,
omdat je juist in tijden van crisis snel
wordt meegenomen in het ritme dat
je al kent. Maar er liggen wel kansen
in deze bijzondere tijd, een tijd die ik
als heel verbindend ervaar. En ik vind
het mooi dat ik daarbij aan een
aantal knoppen mag meedraaien.’
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Voor een organisatie als Hiemstra & De Vries ziet Berend van der Ploeg de komende
jaren een belangrijke rol weggelegd. ‘We hebben de steun van professionals nodig die
ons kunnen helpen bij de perspectiefwisseling naar opgavegericht werken. Wat zijn de
hefbomen die we kunnen inzetten? Dat is het grote vraagstuk waar we voor staan.
Wat ik daarbij een kwaliteit vind is dat Hiemstra & De Vries investeert in een langere
verbinding. Ik heb veel adviesbureaus meegemaakt die even binnenkwamen en weer
vertrokken. Dat is jammer. Ik vind ‘betrouwbare partner’ helemaal geen vies woord.’
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