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inleiding

de uitvoering
centraal
Het afgelopen jaar, 2021, was een jaar waarin de grote opgaven zich meer en heftiger
manifesteerden dan ooit. Wetenschappers luidden wederom de noodklok over de
opwarming van de aarde in een rapport dat niets aan de verbeelding overlaat. Voor
het eerst in decennia gingen in Nederland duizenden mensen de straat op om te
protesteren tegen de woningnood. Ondermijning kwam opnieuw hoog op de agenda
toen Peter R. De Vries na een uitzending van RTL Boulevard op klaarlichte dag op straat
werd neergeschoten. De coronacrisis en de aanpak ervan zaaiden diepe verdeeldheid
in het land. En ook de Toeslagenaffaire wakkerde het wantrouwen jegens publieke
organisaties aan. De cijfers liegen er niet om. In een jaar tijd is het vertrouwen in de
overheid genadeloos gekelderd: 29 procent van de bevolking heeft veel vertrouwen in de
overheid, tegenover 69 procent in april vorig jaar. In de lokale overheid heeft 37 procent
van de bevolking veel vertrouwen, tegenover 60 procent april vorig jaar. Publieke
organisaties zijn aan zet, zoveel is duidelijk.

een appèl op ieder van ons
In de enorme rollercoaster van gebeurtenissen
en actuele vraagstukken is een grote
rol weggelegd voor de uitvoering in het
publieke domein. Achteroverleunen is in de
huidige werkelijkheid geen optie. Er moeten
dingen gebéuren. Of het nu bij het Rijk, de
provincie, de gemeente is, bij de GGD of de
Belastingdienst... Er wordt een flink appèl op
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ieder van ons gedaan. En dat valt niet mee, als
je zo in de wind staat. En toch zien wij iedere
dag hoe ambtenaren en bestuurders zich
tegelijkertijd staande houden én oplossingen
vinden voor complexe vraagstukken. Het zijn de
publieke organisaties die het verschil kunnen
maken in de uitvoering, niet alleen door wát
zij doen, maar ook in de manier waarop ze hun
taak invullen.
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belangrijk werk in de uitvoering in het publieke
domein
| 7So

In het afgelopen jaar deelden wij regelmatig
de waardevolle en soms heel persoonlijke
inzichten die uit al dat harde werken kwamen
bovendrijven. We interviewden beslissers,
bestuurders en experts over hun vakgebied.
Over hoe zij veranderingen teweegbrengen
in de uitvoering en wat zij de komende jaren
nodig hebben om hun doelen te bereiken.

aansluiten bij de leefwereld
Het afgelopen jaar heeft ons geleerd
dat publieke organisaties het verschil in
maatschappelijke vraagstukken kunnen
maken als zij in staat zijn om aan te sluiten
bij het perspectief en de leefwereld van
bewoners, publieke bedrijven, ondernemers
en maatschappelijke partners. De publieke
organisaties die wij graag zien, nemen de
geleefde werkelijkheid als uitgangspunt en niet
de beschreven of bestuurlijke realiteit, zoals
bij de Toeslagenaffaire zo pijnlijk gebeurde.
Zij beschikken over genoeg kennis van de
uitvoering om besluiten te durven nemen
die zichtbaar effect hebben in de dagelijkse
praktijk. Wij geloven in een overheid die
midden in de samenleving staat, die oog heeft
voor wat nodig is en daar ook naar durft te
handelen. De menselijke maat.
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Wat de verhalen van al onze geïnterviewden
met elkaar verbindt is de overtuiging dat het
aankomt op de uitvoering. Nu, aan het
einde van dit bewogen jaar bundelen we deze
interviews. Samen geven ze een waaier aan
inspiratie en handelingsperspectief. Het is
mooi om te lezen hoe verschillende thema’s
aan elkaar raken, soms overlappen en op
elkaar voortborduren. Uit de interviews blijkt
de brede inzet op verandering, op betere,
sterkere en empathische publieke organisaties.
Bestuurlijk Nederland blijkt doordrongen van
de overtuiging dat het anders kan en moet.

krachten bundelen
We hopen dat dit boekje inspiratie biedt om de
krachten te bundelen, zodat het eenvoudiger
wordt om bepaalde stappen te durven zetten
in tijden van continue verandering. We moeten
het echt samen doen, en Hiemstra & De Vries
is daar ook in 2022 weer graag jullie partner in.
Met onverminderde inzet willen we werken aan
een overheid die aansluit bij de uitdagingen
van nu en de toekomst. De wereld heeft jullie
immers hard nodig.

Namens Hiemstra & De Vries,
Ralph Hanekamp
Janneke Oudenhoven
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Erik Gerritsen, voorzitter Directieraad Ymere

‘het is onze 
morele plicht om
optimistisch te zijn’
Hij is zelf gaan kijken, toen in september
het Westerpark vol stond met
demonstranten tegen de woningnood.
Erik Gerritsen staat erom bekend precies te
willen weten hoe ongetemde problemen,
zoals hij ze noemt, zich in de praktijk
manifesteren. En de woningnood is er zo
één. De voorzitter van de Directieraad
van Ymere: ‘Ik heb daar twee uur staan
luisteren. En ja, ik voelde me aangesproken.
Ik ben in de positie om iets voor deze
mensen te doen. Dat is mijn taak.’

‘Ik vergelijk mijn aanpak in
complexe opgaven weleens
met het toedienen van een
cocktail van antibiotica.
Je weet niet precies welke
aanslaat, dus je geeft maar
gewoon een heel rijtje.’
Erik Gerritsen
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Erik beschrijft hoe deze tijd gedomineerd wordt
door een groot aantal complexe vraagstukken.
‘Niet alleen de woningnood, maar ook de
klimaatcrisis en de coronacrisis zijn duidelijke
ongetemde problemen. Ze worden door een
aantal aspecten gekenmerkt: we weten niet
zeker wat wel en niet werkt. Er is ook niet maar
één weg, of één waarheid: de debatten over
deze vraagstukken zijn per definitie normatief.
Daarnaast zijn er veel spelers betrokken en die
zijn ook allemaal nodig om verder te komen,
terwijl niemand echt de baas is. En tot slot kun
je bij ongetemde problemen niet spreken van
een logische oorzaak-gevolgrelatie.
Dat maakt ongetemde problemen bij uitstek
vraagstukken die zich – zelfs met heel veel
inspanning – niet eenvoudig en vaak maar
deels laten oplossen. Dat is een harde
boodschap, ja. ‘Maar we laten het hoofd
niet zakken, het is onze morele plicht om
optimistisch te zijn. Ik denk graag in de
hashtag: #hetkanwel’, aldus Gerritsen in
zijn kantoor aan het Amsterdamse IJ. De
voormalig gemeentesecretaris van Amsterdam,
bestuursvoorzitter bij de Jeugdbescherming
Amsterdam en tot voor kort secretaris-generaal
van VWS is een doorgewinterde bestuurder
en kiest nooit voor de weg van de minste
weerstand. Dat blijkt uit zijn enorme staat van
dienst, en de ervaringen die hij daaruit elke
keer weer meeneemt naar een volgende ‘klus’.
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een cocktail van oplossingen
Of hij een geheim heeft? ‘Ik vergelijk mijn
aanpak weleens met het toedienen van een
cocktail van antibiotica. Je weet niet precies
welke aanslaat, dus je geeft maar gewoon een
heel rijtje. Zo doe ik het ook bij onze opgaven:
je zet tien, twaalf interventies in op allerlei
niveaus en kijkt wat werkt. Dat is in elk geval in
de jeugdzorg een succesmethode gebleken. Al
ging het ook daar met vallen en opstaan. Dat
is juist wel mooi: we hebben onze aanpak daar
lerend met elkaar opgepakt. De belangrijkste
les daar was voor mij dat je je plannen niet
moet uitrollen, maar moet inrollen. Het breder
uitrollen van een in een proeftuin ontwikkelde
succesvolle beste praktijk werkt niet, het is niet
duurzaam. Inrollen betekent dat elke nieuwe
groep mensen weer, weliswaar geïnspireerd
door een beste praktijk, toch opnieuw door
een eigen leerproces moet. Zodat het in de
haarvaten van je organisatie of netwerk van
organisaties gaat zitten.’
Dat uitrollen niet genoeg is bleek – tot zijn
droefenis – in de praktijk. Toen Erik na zijn

betrokkenheid als gemeentesecretaris bij de
aanpak van multiprobleemgezinnen terugkwam
als bestuurder bij de jeugdbescherming,
ontdekte hij dat het uitvoeringsoverleg dat
hij een aantal jaren daarvoor was gestart een
zachte dood was gestorven. ‘Of eigenlijk:
het bestond nog wel, maar niemand nam
het meer serieus. Netwerkpartners kwamen
niet opdagen, opschalingsafspraken waren
verwaterd en de tegenstellingen leken nog net
zo groot als aan het begin van de aanpak. Dat
was het moment dat ik me realiseerde dat er
meer nodig is. Want je kunt het nog zo mooi
optuigen, maar als de betrokken personen
weggaan, of de geldkraan gaat dicht, dan
flikkert de boel alsnog in elkaar.’

kunnen borgen. De duurzame impact van echt
leiderschap toont zich in de vijf jaar nadat een
leider is vertrokken. Daar zijn wél extra stappen
voor nodig – dat is wat ik bedoel met inrollen.
Je kent waarschijnlijk de 10-20-70 regel wel:
slechts 10 procent van hoe je werkt leer je ‘uit
de boekjes’, 20 procent uit voorbeeldgedrag
van anderen, en maar liefst 70 procent door
het zelf te doen. Dat betekent concreet dat
je altijd moet blijven leren. Je kunt in je werk
nooit zelfgenoegzaam achteroverleunen. Dan
glippen de dingen door je vingers. Ik noem
dat ook wel de Croma-methode: je moet erbij
blijven. Zoiets als de top-600 aanpak? Die is
nooit klaar. Die moet altijd doorgaan. En nee,
dat is niet duur. Moet je kijken wat je daar aan
de voorkant mee bespaart...’
‘In het voorbeeld van de jeugdbescherming
ben ik gewoon opnieuw begonnen. Maar dan
heel klein. Ik ben met één team de werkwijze
gaan herijken. Wat bleek? Zeventig procent van
het werk was overbodige bureaucratie – allerlei
protocollen konden overboord, waardoor er
meer ruimte ontstond voor het échte werk.
De tijdwinst en de kwalitatieve winst waren

enorm. Ik heb de mensen van die afdeling
tijdens een gezamenlijke dag met de hele
organisatie laten vertellen over hun ervaringen.
De reacties uit de zaal? “Dat kan niet.” Toen
wist ik dat ik met al die teams precies hetzelfde
traject moest doorlopen. En dat hebben we
dus gedaan.’
Erik lijkt er niet moedeloos van te worden.
‘Dit is hoe het werkt. Ik doe wat nodig
is.’ Daar heeft hij sowieso eigenzinnige
ideeën bij. Simpel maar vaak onderschat:
veel complimenten geven (‘Dat heeft een
waanzinnig effect, het neemt blokkades weg
en geeft heel veel positieve energie’) en je
regelmatig zelf met een individuele casus
bemoeien. Of het nu een kapotte lift in een
seniorenflat is of de vijfminutenregistratie,
waarover hij regelmatig hoogstpersoonlijk met
mensen uit het veld belde. ‘Om ze te vertellen
dat die helemaal niet nodig was.’

verantwoordelijkheid nemen
Waarom doet hij dat toch, is dat wel effectief?
‘Zeker, daar ben ik van overtuigd’, betoogt Erik
stellig. ‘Soms zeggen collega’s in vergelijkbare

altijd blijven leren
Hij kreeg regelmatig te horen: toen jij
vertrok, zakte het in. Dat voelde niet als een
compliment. Erik weigert ook te geloven dat
verandering van personen afhangt. ‘Misschien
heb je een bepaald soort leiders nodig om iets
in gang te zetten, maar ik ben ervan overtuigd
dat veel meer mensen tot leiders te maken
zijn. Dat is ook nodig om de verandering te
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‘Je moet het probleem
afpellen en je afvragen:
welke stap kan ik morgen
zetten? Als je dat elke dag
doet en dan na een jaar
terugkijkt, zul je zien dat je
fors verder bent gekomen.’
foto: Dyana
Wing
belangrijk werk in de uitvoering in het publieke
domein
| 13So

02

Dion van Steensel

posities tegen me: maar je bent toch niet
verantwoordelijk voor individuele gevallen?
Klopt. Maar ik vind dat je verantwoordelijkheid
wel kunt nemen, zonder deze óver te nemen.
Het is belangrijk dat mensen weten dat ze
problemen naar een hoger niveau kunnen
brengen als ze vastlopen. Het geeft ze
vertrouwen en handelingsperspectief. En de
enige manier om de praktijk te begrijpen is er
zelf diep betrokken bij te zijn.’
‘Het is belangrijk dat mijn mensen zien dat
ik echt verantwoordelijkheid neem. Dat ik ze
rugdekking geef. En dat doe je niet met de
mond, maar door op te treden en in te grijpen.
Dat was ook heel belangrijk in coronatijd,
toen ik als SG op VWS zat. We moesten in
no time bizarre beslissingen nemen: over
mondkapjes, testen, vaccins... Ik heb toen
gezegd: kom voor iedere order bij me langs,
dan zet ik hoogstpersoonlijk mijn handtekening
eronder. En als het ooit tot een parlementaire
enquête leidt, dan ga ik daar wel zitten. Het
is de dekking die mensen nodig hebben.
Ambtenaren staan tegenwoordig flink in de
wind. Maar tegelijkertijd moeten ze handelen.’

haar teammanager en collega-directieleden
gaan zitten en we hebben samen
geconcludeerd dat er een goede afweging
gemaakt was, door haar én door de rechter.
Op zo’n moment is het belangrijk dat ik word
meegenomen in de casus, want dat maakt
mij medeverantwoordelijk. Daardoor kon de
gezinsmanager verder.’
Zijn down-to-earth benadering zou weleens
het antwoord kunnen zijn voor een overheid
die zoekende is naar de balans tussen grote
besluiten en de menselijke maat. Voor Erik zelf
werkt het in elk geval. ‘Ik heb geen pasklaar
antwoord op de grote opgaven. Die problemen
zijn zo complex en omvangrijk, je kunt niets
anders dan teruggaan naar de basis. Je moet
het probleem afpellen en je afvragen: welke
stap kan ik morgen zetten? Als je dat elke dag
doet en dan na een jaar terugkijkt, zul je zien
dat je fors verder bent gekomen. Ik geloof
erin dat dat kan. Niet voor niets is mijn motto:
‘Groot idee, kleine stappen, morgen gaan
doen.’

terug naar de basis
Hij heeft nog een voorbeeld, op een ander
niveau. ‘Toen ik nog in de jeugdzorg werkte,
kreeg een van de gezinsmanagers te maken
met een nare vechtscheiding waarbij moeder
alle registers opentrok. Ze beschuldigde
haar ex van mishandeling met het doel
hem de ouderlijke macht te ontzeggen.
De rechter oordeelde dat er geen enkel
bewijs was en zette juist de moeder uit het
gezag. De gezinsmanager moest in deze
complexe casus met talloze dilemma’s omgaan.
Daar worstelde ze mee. Ik ben toen met haar,
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Dion van Steensel,
algemeen directeur afvalverwerkingsbedrijf HVC Groep

‘een overheid die
richting geeft met
verstand van zaken’
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Dion van Steensel is algemeen directeur van afvalverwerkingsbedrijf de HVC Groep. Hij

bestuurders met ondernemerszin

neemt met HVC een bijzondere positie in. Want is HVC nu overheid of een bedrijf? ‘In

Dion denkt dat het zou helpen als de overheid
zelf meer ondernemerschap durft te laten zien.
‘Zonder te willen verzanden in borrelpraat:
Ik mis bij veel bestuurders een avontuurlijke,
ondernemende insteek. Als je als wethouder
tevreden bent met simpelweg het feit dat
je wethouder bent, dan is dat niet genoeg.
Een bestuurder moet niet rusten voordat het
gerealiseerd is. Je moet ervan kunnen genieten
dat dingen in de praktijk gebéuren, dat je de
verandering ziet. En je moet het leuk maken
voor anderen om aan te sluiten. Dat dit te
weinig gebeurt, is omdat we in Nederland te
risico-avers zijn geworden.
Omdat we het zo goed hebben, zijn we bang
om dingen te verliezen. Maar maatschappelijke
veranderingen gaan nu eenmaal gepaard met
risico’s. In dat opzicht kan de overheid nog
wel iets meer naar het bedrijfsleven kijken.
In Nederland is die traditie er niet, en daar
maak ik me zorgen over. In Frankrijk kun je
als topambtenaar rustig CEO van een bedrijf
worden en vice versa. In Nederland kies je
op je 18de voor het publieke of private spoor
– en dat is het dan. Die werelden moeten in
Nederland veel meer bij elkaar komen.’

essentie zijn we allebei. Onze doelstelling is om maatschappelijke verandering tot stand te
brengen op een bedrijfsmatige manier. Dat werkt. Sterker nog: volgens mij hebben we in
Nederland veel meer van dit type ondernemingszin nodig.’
HVC is actief in energieproductie en
afvalverwerking in Flevoland, Noord- en ZuidHolland en Friesland. Dion: ‘Wij houden ons
met twee grote vraagstukken bezig: hoe zorgen
we voor minder of duurzamer verwerkt afval?
En hoe kunnen we de overstap van fossiele
naar duurzame energie maken? Dat zijn mooie,
actuele uitdagingen’.

foto: Peter Beukema

Het ondernemerschap van HVC leidt daarbij
tot verandering en nieuw elan, zo ziet
hij. ‘Ons doel is steeds meer milieuwinst
realiseren, en dat is dus een maatschappelijke
doelstelling. Ons instrument is dat op een
bedrijfsmatige manier te organiseren. Het is
dus noodzakelijk om winst te maken. Het is
de combinatie van publiek en privaat die kan
werken. In Nederland is een groot deel van de
publieke uitvoeringsorganisaties verdwenen
omdat we een buitengewoon groot geloof
in de markt hebben. Dat is zonde, want als
je veranderingen wilt doorvoeren dan kom
je toch bij de overheid uit. Kijk naar ons: als
je echt afval wilt verminderen heb je een
rechtmatige overheid nodig. Zij is de partij die
verandering kan afdwingen door kaders en
regels te stellen. Maar om dat goed te kunnen,
heb je wel diepgaande kennis nodig van de
uitvoeringspraktijk.’

16 | belangrijk werk in de uitvoering in het publieke domein

Dat vraagt wel iets van bestuurders, zegt Dion.
‘Doordat we zoveel hebben overgelaten aan
de markt mis ik bij bestuurders in het publieke
domein de betrokkenheid bij de onderwerpen
waar ze over gaan, en daarmee kennis van
zaken. Kijk, afvalverwerking overlaten aan de
markt kan natuurlijk best als het gaat om het
legen van afvalbakken. Maar als je verandering
tot stand wil brengen wordt het

een stuk lastiger. En dat is wel wat er nu aan de
hand is. We willen recyclen, we willen aparte
bakken voor kunststof, we willen afval kunnen
hergebruiken – dat zijn veranderingen die om
richting van de overheid vragen. Maar richting
geven kun je alleen als je verstand van de
uitvoeringspraktijk hebt. En die kennis, zo stel ik
vast, is er onvoldoende.’
Als ze meer kennis van zaken hebben en
betrokken zijn, kunnen bestuurders veel meer
bereiken, zegt Dion optimistisch. Maar ze
hebben nog veel meer opties om verandering
tot stand te brengen. Bijvoorbeeld het
creëren van draagvlak. ‘Dat is in Nederland
heel belangrijk. Je kunt hier niet zomaar iets
uitrollen en verwachten dat iedereen aan de
zijlijn staat te juichen. Dat noem ik de Chinese
manier en die past ons niet. De overheid zou
daarnaast meer met geboden en verboden
kunnen werken. Bijvoorbeeld in mijn branche
zijn er genoeg zaken af te dwingen. Wist je dat
op dit moment een derde van de verpakkingen
in de supermarkt niet recyclebaar is? Daar kun
je als overheid duidelijke regels over maken.’

‘Richting geven kun je alleen
als je verstand van de
uitvoeringspraktijk hebt’

daag de markt uit

kopjes koffie drinken

‘Ook kun je eisen stellen aan de subsidies
die je verstrekt – namelijk dat de opbrengst
ten goede komt aan de eigen staatskas. In
Nederland opereren we daarin niet altijd
even verstandig. Winsten uit gesubsidieerde
business kunnen hier zomaar naar verre
buitenlanden als China of Canada stromen.
Dat moet je niet willen. Je mag daar best een
beetje nationalistisch in zijn.’
Wat ook helpt – en dat ziet Dion al behoorlijk
goed gaan rondom de energietransitie – is
een overheid die tegengas geeft en kritisch is.
‘Wat ik sterk vind aan de ambtenaren die zich
bezighouden met het thema energie is dat
zij ons challengen om meer te halen uit onze
doelstellingen. Stel dat onze ambitie “5.000” is,
dan dagen zij ons uit om daar “50.000” van te
maken – dat is goed.’

Alleen de overheid verantwoordelijk stellen
wil Dion niet. ‘Natuurlijk spelen wij zelf een
rol, en daar moeten we ook kritisch op zijn.
De vraag is niet alleen of wij de goede dingen
doen, de vraag is of wij het maximale uit
HVC halen om de transities vorm te geven.
Wij moeten niet zelfgenoegzaam worden.
Kijkend naar het klimaatvraagstuk kun je nooit
tevreden zijn. We moeten elkaar daar scherp in
houden. Wij borgen dat door ieder jaar 1-op1-gesprekken met directieleden en de Raad
van Commissarissen te hebben, en eens in de
twee jaar een MTO te houden. Ik houd ook
voortdurend voor ogen wat een goede leider
moet zijn of doen. Voor mij is dat: verbinden op
de inhoud, aandacht hebben voor het primaire
proces en zelf in verbinding zijn met alle
stakeholders in het bedrijf en daarbuiten. Mijn
vuilnisophalers zeggen weleens: Dion drinkt
alleen maar kopjes koffie met wethouders. Tot
op zekere hoogte hebben ze gelijk. Maar die
kopjes zijn ontzettend belangrijk. Het maakt
dat bestuurders wél betrokken raken en weten
wat ze moeten doen als de noodzaak van
verandering daar is.’

Tot slot zou Dion willen dat het regeerakkoord
wat minder om de centen en meer om de
inhoud draait. ‘In Nederland is alles financieel
ingestoken. Maar ruimte is veel schaarser dan
geld. Laten we Ruimtelijke Ordening dan ook
evenveel zeggenschap geven als Financiën.
En bundel de thema’s die elkaar raken. Op dit
moment zijn biodiversiteit, klimaat en milieu
allemaal ondergebracht bij andere ministeries.
Er wordt te fragmentarisch en verkokerd
gestuurd. Dat is fnuikend.’

Eén ding is zeker, aldus een trotse Dion: ‘Ik
ben intrinsiek gemotiveerd voor wat ik doe.
Ik kan er echt van genieten als ik een enorme
berg ingezameld papier op het terrein heb
liggen waar we iets mee kunnen. Ik heb
een waanzinnig mooi vak, waarmee ik een
belangrijke bijdrage kan leveren aan allerlei
maatschappelijke opgaven. Die intrinsieke
motivatie zou ik dolgraag op veel meer plekken
in de samenleving zien.’

foto: Sven Brandsma
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Maarten Sukel, AI lead gemeente Amsterdam
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‘gemeenten 
moeten ai niet uit
de weg gaan, maar
omarmen’
Overheid en digitalisering: een uitdagende
combinatie: ‘Van oudsher zijn we in
publieke organisaties niet zo innovatief
ingesteld, terwijl de maatschappij nog
nooit zo snel veranderde als in het digitale
tijdperk. Aan mij de taak om te laten zien
dat we geen koudwatervrees hoeven
te hebben voor digitalisering en in het
bijzonder artificiële intelligentie, maar dat
ze ons kunnen helpen.’

Aan het woord is Maarten Sukel, AI lead bij de
gemeente Amsterdam. Hij werkt voor het AI
team, onderdeel van het CTO innovatieteam
dat in vijf jaar tijd uitgroeide naar een club van
meer dan 100 mensen. ‘De mogelijkheden,
kansen maar ook risico’s van AI worden in
Amsterdam serieus genomen.’
Onlangs werd de website www.amsterdamintelligence.com gelanceerd, een samenwerking tussen kennisinstellingen en de
gemeente Amsterdam. Hierop laten ze zien
welke toepassingen in Amsterdam gebruikt
worden, delen ze artikelen en filmpjes
over het gebruik van artificiële intelligentie
en wordt uitgelegd hoe AI het leven in de
stad aangenamer kan maken. ‘Het moet
dataprofessionals en andere geïnteresseerden
op een laagdrempelige manier informeren over
waar wij mee bezig zijn. Vaak wordt AI gezien
als iets gevaarlijks, waarbij vooral privacy in het
geding is. Dat is een te beperkte kijk op de zaak.
In Amsterdam zetten we in op AI-oplossingen
die bijdragen aan de kwaliteit van leven en
wonen.’ Als je Maarten vraagt naar welke
toepassingen hij dan bedoelt, brandt hij vol
enthousiasme los. ‘Tijdens mijn Master Data
Science bij de UvA deed ik al wat projecten bij

foto: Daan Muller

Maarten Sukel
Daan Muller
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de gemeente. Zo schreef ik mijn scriptie over
meldingen in de stad. Iedere dag kwamen meer
dan honderd meldingen binnen over afval,
zwerfvuil, kapot straatmeubilair en dat soort
zaken. In de praktijk kwamen die meldingen
vaak in het verkeerde ‘bakje’ terecht. Dat kon
komen doordat de melder zelf moest kiezen
onder welk bakje het viel, maar niet iedereen
is bekend met gemeentejargon. Het gevolg
was dat de gemeente soms de verkeerde
middelen inzette om het euvel te verhelpen.
Wat de burger dan zag was dat de gemeente
wel langskwam, maar hooguit een foto maakte
en daarna weer vertrok. Dat leverde een hoop
ergernis op: ‘ze doen er niks aan’. Ondertussen
werd dan weliswaar het juiste team op pad
gestuurd, maar daar had de burger geen zicht
op en het is uiteraard ook niet efficiënt. Ik heb
toen gedacht: wat nu als we tekstherkenning
loslaten op de meldingen om te herleiden wat
mensen écht bedoelen, waardoor ze in het
juiste bakje terechtkomen en de juiste collega’s
op pad gaan. Dat bleek goed te werken. AI
helpt op deze manier om de stad schoner en
leefbaar te houden. Bovendien voelt de burger
zich gehoord.’
‘Ondertussen zijn we aan het kijken of we
ook een stap verder kunnen gaan. Want als
er een melding binnenkomt, ben je eigenlijk
al te laat. Liever wil je voorkomen dat er
rommel op straat ligt. We bouwen daarom aan
technologie waarmee je met een smartphone
met beeldherkenning op het dashboard door
de stad kan rijden. Wordt er iets afwijkends
gesignaleerd – afval of er is iets stuk – dan krijgt
de gemeente een seintje.’
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meer dan een handig hulpmiddel
De voorbeelden die Maarten aanhaalt
lijken op het eerste gezicht vooral handige
hulpmiddelen die het werk voor ambtenaren
gemakkelijker maken. Toch denkt Maarten
dat er een groter belang in schuilt: ‘Het maakt
je werkzaamheden als gemeente niet alleen
efficiënter, maar ook generieker en daardoor
eerlijker. Wat je nu ziet is dat in sommige
buurten verhoudingsgewijs minder meldingen
worden gedaan. Een gevolg hiervan kan zijn
dat er minder wordt opgeruimd. Die verschillen
kun je dankzij de inzet van AI verkleinen.’
McKinsey schreef het al: als gemeente moet
je zorgen dat je meegaat in digitalisering.
Nederland loopt wat dat betreft bepaald niet
voorop. Maarten beaamt dat het verstandig is
als gemeenten meer inzetten op kennis over
digitalisering en AI. ‘Ik besef dat Amsterdam
door zijn omvang meer mogelijkheden heeft.
Maar ook op kleinere schaal kun je al veel
doen. Investeren in opleiding is een hele
belangrijke. Net als het durven omarmen van
de mogelijkheden. Dat hoef je niet helemaal
zelf te doen. Wij delen bijvoorbeeld onze
kennis volop met andere gemeenten. Die
samenwerking is waardevol. Maar je kunt ook
prima de hulp van andere partijen inschakelen.
Ik ben zelf afkomstig van de UvA, waar ik
momenteel ook aan mijn promotieonderzoek
werk. De samenwerking tussen de universiteit
en de gemeente op het onderwerp AI is
heel sterk. Het zijn twee heel verschillende
werelden, maar dat is juist goed. Zet iemand bij
elkaar die alles van stoeptegels weet en iemand
die de mogelijkheden van AI kent, en er komen
hele leuke ideeën uit voort. Om die reden
doen wij ook oproepen aan collega’s voor hele
kleine, laagdrempelige AI-toepassingen: heb je
een leuk idee? Laat het ons weten.
foto: Reddomein
Morley Hewitt
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Ellis Jeurissen, directeur Publieke Gezondheid GGD Brabant-Zuidoost

We doen samen met kennisinstellingen 25 tot
30 afstudeerstages per jaar op het gebied van
AI en data science. Dan zijn het dus ook nog
eens de kosten niet, en deze studenten hebben
vaak actuele kennis over de technologie in een
veld dat zich heel snel ontwikkelt.’

de risico’s van ai
Het enthousiasme van Maarten over de
mogelijkheden van AI is groot. Toch kunnen
we moeilijk om de olifant in de kamer heen:
de risico’s van AI. Hoe zit het daar volgens
hem nu mee? ‘Dat is een belangrijk aspect
bij het gebruik van artificiële intelligentie.
Wij hebben vorig jaar samen met de stad
Helsinki een algoritmeregister gelanceerd,
omdat we transparant willen zijn over welke
informatie we gebruiken. Mensen hebben het
recht om dat te weten. En als ambtenaren
data gebruiken moeten ze zich voortdurend
afvragen welke gegevens ze wel kunnen
gebruiken en welke niet, hoe lang je gegevens
bewaart en of je de privacy van mensen niet
schaadt. Neem als voorbeeld ons project Public
Eye. Dat zijn camera’s die registreren hoeveel
mensen er op een plek voorbijkomen. Dat
bleek in coronatijd een heel goed hulpmiddel
om informatie te verzamelen over hoe druk
het was in de parken. Om die gegevens te
analyseren is het niet nodig om te kunnen
zien wíe er precies voorbijkwam, de beelden
worden zelfs na verwerking van het algoritme
verwijderd. Bij andere projecten verwijderen

we voor het opslaan beelden van personen en
kentekens. Niet relevant voor onze toepassing.
Bewust omgaan met privacy is cruciaal. Je
kunt AI zelfs inzetten om meer privacy te
waarborgen. Denk aan documenten waar
privacygevoelige informatie zoals naam en
geboortedatum op staan. Met één druk op de
knop kun je die weghalen.’
Om AI op de juiste manier te gebruiken en
risico’s uit te sluiten is meer kennis en opleiding
nodig, betoogt Maarten. ‘Gemeenten moeten
nog leren hoe ze AI wel en niet kunnen, mogen
en willen gebruiken. De tijd is rijp om de inzet
van AI en andere digitale technologie niet meer
uit de weg te gaan. En te beseffen dat het geld
en inspanning kost om dat goed te doen, maar
dat dit op de lange termijn winst zal opleveren
voor de maatschappij. Waarbij ik altijd zeg:
fouten maken mag. Zonder het maken van
fouten kom je nergens. Maar maak die fouten
dan bij kleine projecten die nog geen invloed
hebben op burger.’
‘Ik wil gemeenten aansporen vooral gebruik
te maken van de kennis die al voorhanden is
bij de Nederlandse kennisinstellingen, zoals
universiteiten. Die lopen echt voorop. En mijn
wens zou zijn dat digitale vaardigheden al op de
middelbare school als vak worden aangeboden.
Het is vervolgens te hopen dat die scholieren
opgroeien en later de politiek of de ambtenarij
ingaan. Zodat er bij de besluitvormers
voldoende kennis is op dit gebied.’
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‘het is nodig 
om het systeem 
te doorbreken’

foto: Itay Attias

Ellis Jeurissen
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Ellis Jeurissen heeft een verleden bij de Nationale Politie en is directeur Publieke
Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. In die functie zag zij de afgelopen twee jaar
ongekende uitdagingen op zich afkomen. ‘Ik besef dat er een flinke systeemdoorbraak
nodig is. Bij de politie heb ik gezien hoe snel we in Nederland in staat zijn om op te
schalen. Dat had ik de GGD ook gegund.’
Toen Nederland begin 2020 geconfronteerd
werd met Covid werd eigenlijk het hele land
daar enorm door overvallen. De GGD’s niet
minder. Ellis schetst het beeld van haar GGD
in die periode. ‘We beschikten over maar
drie IZB-artsen (infectieziektebestrijding,
red.). We hadden net een aantal jaren van
bezuinigingsopdrachten van telkens 1 miljoen
euro per jaar achter de rug. Er was totaal geen
gevoel van urgentie om die beperkte capaciteit
uit te breiden. Ja, er was de dreiging van de
Mexicaanse griep geweest waarvoor we waren
opgelijnd, maar dat liep uiteindelijk met een
sisser af. Dus toen Covid-19 ineens ons land
binnenkwam, was het alle hens aan dek.’
En hóe. ‘We zijn ons een beetje gaan gedragen
als een start-up. Mijn eigen GGD groeide
van 420 mensen naar 700 nu, want we
namen in Covidtijd ook twee organisaties
Jeugdgezondheidszorg 0-4 over. Daarna zijn we
een soort parallelle Covid-organisatie gestart
om bijvoorbeeld alles rondom het testen,
vaccineren en traceren neer te zetten. Op het
hoogtepunt werkten daar 1500 man. Opeens
was er wel geld en kon veel, dat waren we niet
gewend.’
Positief als ze is, ziet Ellis daar wel de
mooie kant van. ‘Er meldden zich acteurs,
zzp’ers, studenten, scholieren, regisseurs en

horecatijgers die ineens zonder werk zaten,
met wie we een organisatie optuigden van
mensen die anders nooit voor de GGD hadden
gewerkt. Er ontstond een enorme can-domentaliteit. Dat was toen ook nodig. Ineens
moesten we handelen: de druk was enorm,
terwijl we maar weinig kennis over het nieuwe
virus hadden.’

heel versnipperd
Het maakte Ellis er eens te meer van
bewust dat er in de manier waarop de GGD
georganiseerd is een systeemdoorbraak
moet komen. ‘Natuurlijk was het fijn dat we
zo snel een organisatie konden optuigen die
in staat was om out-of-the-box te denken.
Maar we liepen ook tegen veel obstakels
aan. Wat bijvoorbeeld heel ingewikkeld
bleek, is dat GGD’s in heel Nederland totaal
verschillend georganiseerd zijn. Collega’s van
mij elders in Brabant hadden bijvoorbeeld
de 0-4-jarigenzorg erbij die wij toen nog niet
hadden. Stikjaloers was ik, want die GGD’s
beschikten daardoor over veel meer handen
om in te zetten. Daarnaast zijn er landelijk grote
verschillen tussen GGD’s in hoe we opereren.
Wij zijn een zelfstandige entiteit, maar er zijn
ook GGD’s onderdeel van een gemeente. Het
is versnipperd. Niet bepaald de Nationale
Politiegedachte van ‘1-loket, 1-aanpak’. En
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hoewel ik niet denk dat dát de oplossing voor
de GGD is, voel ik wel voor een nationale
coördinatie. GGD’s hebben echt moeite gehad
om op de juiste manier op te schalen. We zijn
nu aan het nadenken over hoe we het op- en
afschalen landelijk gaan inrichten.’
Een doorbraak is zeker mogelijk, denkt Ellis.
‘Maar dat vraagt wel om nieuwe oplossingen.
Een goed voorbeeld is de samenwerking die
onze GGD een paar jaar geleden is aangegaan
met artsen uit het Catharinaziekenhuis op
het gebied van tbc. Dat was noodgedwongen,
we hadden maar één specialist op het
gebied van tbc in dienst en die was al 72.
De samenwerking met het ziekenhuis loopt
gesmeerd. Dat heeft mij gesterkt in mijn
overtuiging dat je, om zorgcontinuïteit te
bieden, niet ontkomt aan publiek-private
samenwerking. Waarbij wat mij betreft een
grote rol is weggelegd voor de GGD, want
dat moet je onze organisatie nageven: de
GGD’s zijn sterk regionaal verankerd, met alle
voordelen die daarbij horen.’

gezondheid belonen
Als Ellis vooruitblikt naar het jaar 2040 dan
hoopt zij dat we erin geslaagd zijn om minder
geprotocolleerd te werken, en dat niet
ziekte financieel beloond wordt, maar juist
gezondheid. ‘Er zit nog te vaak een perverse
prikkel in ons denken over zorg. Ambulances
krijgen meer geld als ze meer mensen naar
het ziekenhuis vervoeren. En hoe vaak ik er al
niet voor gepleit heb om mij niet af te rekenen
op mijn begroting, maar op de effecten van
wat wij doen. Ik wil dat gezien wordt hoeveel
GGD’ers er in de wijken rondlopen en wat
zij bereiken. Alles is nu nog veel financieel
gestuurd. Dat moeten we doorbreken.’
Van de overheid vraagt Ellis niet dat ze
voor haar bedenken hoe het wel moet. ‘Ik
zou dat heel graag in de keten uitvinden er
samen uitkomen wat slimme oplossingen
zijn. Wel hebben we richting nodig, en het
besef dat dingen anders mogen gaan. Onze
ambities kloppen namelijk niet met hoe we
vraagstukken aanpakken. Overal in het land
worden preventie-akkoorden getekend, maar

‘Je moet eten geven aan hen die honger hebben, en niet aan de
mensen die kunnen kiezen welk toetje ze na het eten willen.’

voor elkaar. We laten ons soms knevelen door
de mondige mensen aan weerszijden van het
politieke spectrum, maar het is nodig dat het
grijze, genuanceerde midden van zich laat
horen.’

als dat niet samengaat met het slim inrichten
van parken of een suikertaks, dan heb je daar
niet zoveel aan. We moeten het mensen
veel gemakkelijker maken om veerkrachtig te
worden en vol overtuiging te kiezen voor een
gezonder leven.’

het goede doen

Eén van de dingen die daarvoor nodig zijn, is
leiderschap, zegt Ellis. ‘Als ik naar de afgelopen
anderhalf jaar kijk, dan constateer ik dat we
in Nederland te traag waren in het op- en
afschalen, dat we niet ver genoeg vooruitkeken.
Dat ons gevoel van maakbaarheid en het
gepolder ons in de weg stonden. Er ligt dus
een opdracht voor de politiek, ons bevoegd
gezag, bestuurders in de zorg, maar expliciet
óók voor de Nederlandse burger. Ook bij
hen mis ik een zekere mate van leiderschap.
Sommige mensen bleken totaal niet in
staat hun verantwoordelijkheid te nemen
en de coronamaatregelen na te leven. En
ondertussen kwam de kritiek op de GGD met
bakken tegelijk. Ik heb altijd tegen mijn mensen
gezegd: Een 6- is de nieuwe 8. De kranten staan
dagelijks vol met alles wat we niet goed doen.
Maar we doen wat we kunnen, en ik geef jullie
na iedere werkdag een schouderklopje, omdat
ik zie dat jullie het goede hebben gedaan.’
Dan, wat feller: ‘We mogen wel wat liever zijn

Ellis denkt dat daar ruimte voor kan komen
als we een cultuuromslag in gang zetten.
‘In mijn opvatting is naast schaalvergroting
op het gebied van infectieziektenbestrijding
nabijheid de oplossing voor preventie, een
gezonde leefomgeving en het verkleinen
van gezondheidsverschillen. We zijn maar
een klein landje, zo moeilijk kan het niet zijn.
Maakbaarheid is een term die vaak door
mijn hoofd gaat. Als we zo maakbaar zijn,
kies dan voor het goede. Dat is een keuze die
we met elkaar moeten maken: bestuurders,
ambtenaren, burgers. Laatst sprak ik met een
jongerenwerker die iets zei wat me heel diep
trof. Hij zei: “Je moet eten geven aan hen
die honger hebben, en niet aan de mensen
die kunnen kiezen welk toetje ze na het eten
willen.” Als we de komende jaren zo’n omslag
in het denken kunnen bereiken in onze aanpak,
dan zijn we wat mij betreft de goede weg
ingeslagen.’
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Miriam van Lierop, programmamanager Wonen,
Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

‘we krijgen het voor  elkaar omdat
iedereen meedoet’
Miriam van Lierop

‘Loop een uur door Rotterdam
Zuid en je komt met wel vier
goede ideeën voor dit stadsdeel
terug. Er is daar nog zoveel te
doen, belangrijk is dan om te
prioriteren.’ Aan het woord is
Miriam van Lierop, projectmanager
van het programma wonen
van het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid (NPRZ). Ze vertelt
trots hoe Rotterdam Zuid stukje
bij beetje beter wordt dankzij het
commitment en de samenwerking
van vele partijen.

Rotterdam Zuid is een dynamisch stadsdeel.
De afgelopen jaren veranderde er veel in
het stadsdeel dat jarenlang het stiefkind
van de havenstad was. De Kop van Zuid,
Katendrecht, Hart van Zuid... ze ontpopten
zich als plekken waar je gezien wilt worden
en ook de oude wijken ontwikkelen zich snel.
De huizenprijzen stegen er automatisch mee.
Van Lierop is tevreden over de ontwikkeling
die Zuid doormaakt. ‘In 20 jaar tijd wilden we
35.000 woningen aanpakken en het stadsdeel
een economische impuls geven. We zijn nu
halverwege en liggen redelijk op koers.’
Toch vraagt ze ook aandacht voor het andere
Rotterdam Zuid. ‘Dat van de mensen die niet
vanzelf meekomen, van armoede, discriminatie.
Er wonen veel mensen met schulden, en de
huisvesting van bijvoorbeeld EU-migranten is
er niet op orde. Het is ook aan ons, samen met
andere partijen in de stad, om naar oplossingen
te zoeken.’

durven optreden
En dat is best complex. ‘Het vraagt om een
sterke overheid die durft op te treden, en
tegelijkertijd een overheid die de mensen
over wie zij beslist betrekt bij beslissingen. We
hebben hier veel discussies over participatie.
We zijn het erover eens dat we meer bottom
up willen werken, waar dat heel lang top
down gebeurde. Maar je kunt de complexe
problemen op Zuid niet helemaal aan de
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bewoners overlaten. Je moet richting durven
geven als overheid. Richting geven vraagt om
leiderschap, zo’n koers bepaal je niet op een
bewonersavond. Het is dus een balans. Waarbij
ik vertrouwen haal uit het feit dat er steeds
meer energie en kracht in de wijken zit.’
Een belangrijke rol dicht Miriam toe aan
instellingen en organisaties die actief zijn in de
wijken. ‘Het formuleren van een toekomstvisie
op een hele wijk kun je misschien niet vragen
aan bewoners of bewonersgroepen, maar wel
aan professionals die een maatschappelijke
rol in zo’n wijk vervullen, die als het ware
vertegenwoordigers zijn. De directeur van de
hogeschool of een zorginstelling bijvoorbeeld.
Zij kunnen vanuit hun rol beter het grotere
plaatje bekijken. Het is niet gek dat een
bewoner dat lastiger vindt. Stel het gaat
over sloop: dan is het kortetermijnbelang
van die bewoner heel anders dan het langetermijnbelang voor de ontwikkeling van
het gebied. Wat niet betekent dat wij als
gemeente onze zin moeten doordrukken. Ons
uitgangspunt is dat we ook een empathische
overheid willen zijn en heel goed voor onze
mensen willen zorgen.’

samen de schouders eronder
De samenwerking met sociale partijen in de
wijk is volgens Miriam hét geheim van het
succes van NPRZ. ‘Er is een bestuur waarin
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heel veel partijen deelnemen. Corporaties,
politie, schoolbesturen, werkgevers, het Rijk en
wij als gemeente. Dat bestuur is sterk, stabiel
en gecommitteerd. Hoewel we geen officiële
entiteit zijn, zijn we allemaal op de hoogte
en aanspreekbaar op de doelstellingen. En
dat al 10 jaar lang. Dat is een hele prestatie.
Dit komt ook omdat krachtige personen in
dit gebied er persoonlijk de schouders onder
gezet hebben. Iedere vier jaar leggen we
een uitvoeringsprogramma vast. Ik vind het
mooi om te zien hoe dat werkt: we stellen
actiepunten vast en tot op het hoogste niveau
binnen alle betrokken organisaties worden die
opgepakt. Als we besluiten dat alle kinderen
10 uur extra les moeten krijgen, dan komen we
samen in de benen om dat te organiseren. We
denken aan de lange termijn, maar handelen in
het nu.’

‘Ik ben er buitengewoon
trots op dat we erin slagen
met een samenwerkingsprogramma zoveel voor
elkaar te boksen, gewoon
doordat iedereen meedoet.’

‘Als overheid hebben we verschillende
rollen in dat samenspel. Er is ‘gewoon’ de
blauwe aanpak van aanbestedingen en
verantwoordingen. Daarnaast de participatieve
rol, waar ik al eerder over sprak. Ook spelen
we een actieve rol bij het op orde houden
van de relaties. En waar wij ook bij nodig zijn
is het prioriteren. ‘Stuur op je doelen, niet
op je regels’ is daarbij ons motto. Ik ben er
buitengewoon trots op dat we erin slagen
met een samenwerkingsprogramma zoveel
voor elkaar te boksen, gewoon doordat
iedereen meedoet. De bestuurder uit het
primair onderwijs denkt niet alleen na over het
rekenen op haar school, maar ook over de rol
in de wijk. Dat is krachtig.’

neuzen dezelfde kant op
Het is een formule die volgens Miriam ook
heel goed kan werken in kleinere gemeenten.
‘Dat kan prima, het gaat vooral om het
afstemmingsmechanisme en om commitment.
De combinatie van een zwakke, dus niet
geformaliseerde organisatie die krachtig
functioneert is hier de succesfactor. Het enige
wat dat vraagt is veel afstemming en dus tijd.
Maar met alle neuzen dezelfde kant op kun
je veel meer bereiken. Wat dat betreft zie ik
Rotterdam Zuid de komende jaren nog veel
beter worden.’
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Sjoerd van het Erve, directeur Weener XL

‘een sterke overheid
is een pragmatische
overheid’
Sjoerd van het Erve is fan van het boerenverstand. ‘Dat is wat een overheid sterk maakt.
Helaas zie ik dat in de publieke sector te weinig terug’, zegt de Bossche directeur van
Weener XL. Een pleidooi voor meer bedrijfsmatig pragmatisme.
Weener XL is het werk-ontwikkelbedrijf van de
gemeente ’s-Hertogenbosch, een fusie van de
sociale werkvoorziening en de sociale dienst.
Sjoerd zwaait er nu zeven jaar de scepter. In
zijn functie heeft hij te maken met de meest
kwetsbare mensen uit de Bossche samenleving.
Een samenleving die bovendien te maken heeft
met tal van ontwikkelingen. ‘Er komt veel op
ons af: digitalisering, enorme krapte op de
arbeidsmarkt, het duurzaamheidsvraagstuk.
Wat we in die vraagstukken nodig hebben,
écht nodig hebben, is een sterke overheid.
Regie vanuit het Rijk. Daarmee bedoel ik niet
dat we terug moeten naar meer centraal,
maar dat we toe moeten naar een betere
rolverdeling tussen centraal en decentraal.
Het Rijk stelt de goede kaders, lokaal vul je
het in. Het voorkomt dat er in het land grote
verschillen tussen gemeenten ontstaan. Dat is
de afgelopen jaren onder alle decentralisaties
wel gebeurd.’ Lachend: ‘Ik heb lang gedacht:
als wij maar het goede voorbeeld geven, dan
volgt de rest vanzelf. Maar ik zie het op veel
plekken misgaan. In kleine gemeenten omdat

de schaalgrootte ontoereikend is en in grote
gemeenten omdat de afstand tot de uitvoering
te groot is.’

de beste dienstverlening
Wat zou helpen is als gemeenten hun rol als
dienstverlener beter invullen en het Rijk zorgt
voor een werkend systeem dat goed aansluit bij
hoe de dingen in de praktijk gaan. ‘De insteek
is nu te vaak politiek. Een bestuurder in the
picture is fijn, maar wat je vooral wil is de best
mogelijke dienstverlening voor de burger. Dan
moet je dus je beleid daar ondersteunend aan
maken en niet beleid ontwikkelen op basis van
wensdenken en idealisme. In Den Bosch doen
we dat heel bewust. Maar op veel plekken
is de dienstverlening in het geding omdat
andere zaken er voorrang krijgen. Dan wordt
er ergens gepronkt met een experiment of een
pilot terwijl de gemeente er feitelijk niets mee
bereikt. Of de beleidsmedewerker bedenkt
een plan dat na een jaar nog niet het gewenste
resultaat geeft en dan wordt de stekker eruit
getrokken. Ja maar wacht eens, een goed plan

Sjoerd van het Erve
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rendeert vaak pas in jaar drie. Daar moet je
je wel bewust van zijn. Als ik dat zie, denk ik:
er mag wel iets meer ondernemerschap in de
publieke sector komen.’
Daarmee bedoelt Sjoerd niet het maken
van winst, maar een meer bedrijfsmatig
pragmatisme dat helpt om vraagstukken op de
juiste manier te benaderen. Want dat is wat
volgens Sjoerd ontbreekt. ‘De boerenlogica
is er op veel plekken niet meer. Er wordt te
weinig gebruik gemaakt van wetenschappelijke
en bedrijfsmatige kennis.’

evidence based werken
Sjoerd probeert die kennis er in Den Bosch wel
in te krijgen. ‘Wij gaan hier evidence based
aan het werk. We doen veel met onderzoek en
zorgen ook voor de juiste conclusies daaruit.
Dat helpt om een infrastructuur neer te
zetten die werkt. Ik vind sowieso: pas als de
basis staat, kun je aan de slag met pilots en
experimenten. Dat zie ik nog te vaak andersom.
En dat helpt dan weer niet om de lange lijn vast
te houden. Ik zeg weleens: Zorg dat de kolen
van je barbecue blijven branden in plaats van
steeds weer een nieuw aanmaakblokje in het
vuur te gooien’.

SW-bedrijven in Brabant uitvoerig bezocht. Niet
alleen een kop koffie gedronken, maar echt
meegelopen. Pas na zo’n zeven maanden heb
ik met mijn MT bepaald waar we gas op gingen
geven. En dat deden we vervolgens ook, met
focus en daadkracht. Ik durf te zeggen dat dat
gewerkt heeft.’
Sjoerd is trots op de organisatie die er nu
staat. ‘Ik probeer daarin echt mijn ideeën van
een sterke overheid samen te brengen: het
pragmatisme, een consistente lijn, het langeretermijnperspectief, de logica, de wetenschap
en de innovatie. Doordat we dat met een groep
kneitergoede en diverse collega’s doen, werkt
het hier. De kern van dit werk is bij iedereen
van Weener XL zichtbaar: je moet het in je buik
voelen, maar met je kop doen.’

Esmah Lahlah, wethouder gemeente Tilburg

‘ik geloof in de 
presente overheid’

langetermijnperspectief
Een consistente lijn vasthouden is een ander
stokpaardje van Sjoerd. ‘Dat is mijn rol’,
zegt hij eenvoudigweg. ‘Ik moet het langetermijnperspectief bewaken. Als ik ergens
binnenkom waar veel te doen is, neem ik
de tijd om de koers te bepalen. Zo heb ik
het destijds gedaan toen ik binnenkwam bij
Weener Groep, het voormalige SW-bedrijf van
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ik heb alle
foto: Liam Read

Esmah Lahlah
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Enige landelijke faam verwierf de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah toen zij een maand
lang op bijstandsniveau leefde. Ze wilde zelf ervaren hoe het is om met weinig rond
te moeten komen. ‘Ik vind het belangrijk dat de overheid mensen ziet en hoort. De
menselijke maat moet terug.’
Daarmee is Esmah bij uitstek een
vertegenwoordiger van de empathische
overheid. De overheid waar we als samenleving
naar snakken en waarvan publieke organisaties
zelf ook steeds meer beseffen hoe belangrijk
dat is. Dat zo’n menselijke overheid in de
praktijk nog niet eenvoudig is, bewijzen
grote en kleine incidenten die bijna dagelijks
het nieuws halen. Esmah noemt zelf de
toeslagenaffaire en de boodschappenrel in
de gemeente Wijdemeren. ‘Als dit het effect
is van wetgeving, dan klopt er iets niet’,
constateert ze. ‘In Tilburg zijn we daarom
een aantal jaar geleden al serieus aan de slag
gegaan met een andere manier van werken.
Niet wantrouwen, maar vertrouwen staat in
onze aanpak centraal. We willen een nabije
overheid zijn die investeert in de relatie met
haar burgers. Toen ik hier drie jaar geleden
wethouder werd, was Tilburg bijvoorbeeld
net gestart met het Vertrouwensexperiment.
Deze pilot had tot doel om te bezien wat het
effect is van een regelluwe bijstand met meer
ruimte voor begeleiding en keuzevrijheid. De
regels in de bijstand zijn vaak ingewikkeld en
streng. Wat doet het met mensen als zij op een
andere manier begeleid worden? Wat gebeurt
er als mensen niet meer hoeven te solliciteren?
Als ze een extra deel van hun bijverdiensten
mogen houden? Kunnen ze beter meedoen,
bijvoorbeeld dankzij vrijwilligerswerk of
mantelzorg? Worden mensen simpelweg
gelukkiger? Onze vraag was of dat een positief
effect zou hebben op de uitstroom naar
werk. Maar net zo belangrijk vonden we het
welbevinden en welzijn van mensen. Is het niet

zo dat een persoonlijke benadering veel beter
resultaat geeft dan wanneer je een categorie
in een systeem bent? Want dat is wat mij
tegen de borst stuit: dat je snel in het hokje
‘bijstandsgerechtigde’ of ‘arbeidsongeschikte’
of ‘onbemiddelbaar’ verdwijnt. Een mens is
toch veel meer dan zo’n label?’
Esmah trekt de vergelijking met haar twee
kinderen. ‘De een moet ik in alles stimuleren,
de ander juist afremmen. En dat kan ik
doen, omdat ik ze goed ken en weet wat ze
daarin nodig hebben. Investeren in de relatie
en vervolgens maatwerk, daar moet je als
overheid ook naartoe.’

gezien en gehoord worden
Het Vertrouwensexperiment en een reeks
andere pilots leerde de gemeente Tilburg dat
gezien en gehoord worden veel belangrijker is
dan de uitstroom naar werk. Met dat inzicht
ontstonden meer projecten, zoals ‘Doe Mee’.
‘Daarvoor bellen regisseurs van de gemeente
aan bij mensen in kwetsbare wijken die
langdurig in de bijstand zitten. Wat daarbij
belangrijk is: kijken naar wat iemand wél kan,
niet naar wat er niet mogelijk is. Die directe
aanpak werpt zijn vruchten af, al gooide de
coronatijd roet in het eten.’
De ervaringen in Tilburg leidden tot Tilburg
in Perspectief, het sociaal beleid van de
stad op papier, waarin de menselijke maat
het belangrijkste uitgangspunt is. Doen wat
nodig is in plaats van doen wat mag. Een
groot gedeelte van het werk kan procesmatig
en efficiënt afgehandeld worden. Denk
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bijvoorbeeld aan enkelvoudige aanvragen of
aanvragen die niet complex zijn. ‘Maar voor
de uitzonderlijke en complexe gevallen moet
maatwerk plaatsvinden,’ zegt Esmah. Ik zie de
generieke maatregel en de uitzondering als een
cirkel. Ze lopen in elkaar over en voeden elkaar.
Vanuit maatwerk kan nieuw generiek beleid
voortkomen. Als overheid moet je voortdurend
in het oog houden of je beleid nog klopt of
aangepast moet worden. De wereld verandert
zo snel dat het risico bestaat dat er aannames
in je beleid sluipen die niet (meer) kloppen.
In het huidige beleid is dat bijvoorbeeld het
geval rondom zelfredzaamheid. Dat hebben
we gedefinieerd als een groot goed, dus dát
streven we na. Maar dan ga je voorbij aan het
feit dat zelfredzaamheid voor sommige mensen
echt niet is weggelegd. Het beleid klopt dus
niet, of niet voor iedereen. Daar moet je iets
mee, al was het maar omdat je het razendsnel
terughoort vanuit de samenleving als je beleid
in de uitvoering niet werkt.’

vertrouwen schenken
Hoe kun je dergelijke weeffouten doorbreken?
‘Door te luisteren naar de professionals in de
uitvoering’, zegt Esmah. ‘Geef hun de ruimte
om de goede dingen te doen en middelen om
daarin te investeren. Vertrouwen schenk je

niet alleen aan je burgers, maar ook binnen
de organisatie. Besef dat een sterke overheid
duidelijkheid biedt in kaders en regelgeving,
maar dat de presente overheid, waar ik zo
in geloof, tastbaar wordt door de mensen in
de uitvoering. Dat geldt zeker voor de lokale
overheid.’
In Tilburg gaat veel aandacht uit naar
de manier van werken die Esmah vol
enthousiasme en overtuiging beschrijft.
‘We leren onze mensen sturen op waarde,
onder andere in ons regionaal project
Maatpact. Dat is een methode die we met
ondersteuning van het Instituut voor Publieke
Waarden hebben opgepakt en waarbij we een
doorbraak forceren bij gezinnen met complexe
problemen. Dat is niet eenvoudig, het vraagt
van onze mensen dat ze op een andere manier
werken dan voorheen. Maar als ze het denken
vanuit de leefwereld van onze inwoners in
plaats van de systeemwereld eenmaal omarmd
hebben, willen ze niet meer terug. Uiteindelijk
zijn de meeste mensen toch in de publieke
sector gaan werken omdat ze mensen willen
helpen. De beweging van vertrouwen zorgt
er in Tilburg voor dat je jezelf en anderen laat
groeien, waardoor de veerkracht en het geluk
van mensen toeneemt.’
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Trude Ariaans
Trude Ariaans, manager Regieteams Woonoverlast en
Multiprobleemhuishoudens en Doorbraakaanpak in Nijmegen

‘van vinkjescultuur
naar maatwerk’
Multiprobleemhuishoudens, overlastgevers, arme gezinnen: in Nijmegen komt Trude
Ariaans ze allemaal tegen. Als manager Regieteams Woonoverlast en Multiprobleemhuishoudens en de Doorbraakaanpak is haar inzet: al die mensen écht helpen. ‘Soms met
heel eenvoudige oplossingen.’
Een van de middelen die zij sinds enige tijd
inzet, is de Doorbraakaanpak. Het zogenoemde
doorbraakteam grijpt in bij dreigende
problemen. ‘Dus niet als iemand al aan de
grond zit, maar daarvóór, als een situatie dreigt
te stagneren. De teams forceren dan – de naam
zegt het al – een doorbraak.’
Trude vertelt vol vuur over de komst van
het doorbraakteam en wat deze voor
Nijmegenaren betekenen. ‘Om te weten hoe
deze teams werken, is het nodig om iets verder
terug te gaan. Naar de regieteams. Deze
bestaan in Nijmegen sinds 2008 en focussen
op multiprobleemcasuïstiek en woonoverlast.
Daarbij werken we met dwang en drang. Niet
meer de hulpvraag staat centraal, maar het
probleem.’
De regieteams, vervolgt Trude, zijn een
netwerkorganisatie. ‘We werken als gemeente
samen met schuldhulpverlening, politie,
woningbouwcorporaties, Jeugdbescherming,
maatschappelijk werk en de GGZ. De gemeente
levert een procesregisseur. Wat we doen
is met elkaar één integrale aanpak op alle
leefgebieden voor het hele huishouden
bedenken. We wilden af van de soms wel

20 betrokken hulpverleners van wie er geen
precies wist wat te doen en die nauwelijks met
elkaar samenwerkten. De procesregisseur van
het regieteam heeft de vrijheid om maatwerk
te leveren. En dat betekent in de praktijk
soms: buiten de vastgestelde regels treden.
Dat is nodig, omdat de systeemwereld die we
bedacht hebben vaak helemaal niet aansluit bij
de leefwereld van de mensen om wie het gaat.’
Maatwerk kunnen leveren bleek fijn en nodig,
maar naarmate de regieteams beter ingevoerd
raakten, ontstond een aanvullende wens. ‘Een
aanzienlijk deel van de mensen bij wie wij
als regieteam binnenkomen, is bij meerdere
loketten bekend. Vaak al jarenlang. Ze kloppen
aan voor schulden, zorg, inkomen... Dan kun je
wel voortdurend pleisters gaan plakken, zoals
we in Nederland gewend zijn, maar problemen
moet je aanpakken bij de basis. Waar de
regieteams op de stoep staan als dwang en
drang nodig zijn, bleek er ook behoefte aan de
mogelijkheid om eerder in te grijpen, zónder
dwang. Om escalatie of stagnatie voor te zijn.’

‘Geen pleisters plakken,
maar problemen
aanpakken bij de basis’

Het was eigenlijk bij toeval dat Trude in contact
kwam met het Instituut voor Publieke Waarden
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(IPW). ‘Ik leerde hun doorbraakmethode
kennen en wist meteen dat deze naadloos
aansloot op onze behoefte. We hebben dus
een klein team laten opleiden door het IPW. De
bedoeling is expliciet dat onze doorbraakteams
zelf aan de slag gaan met oplossingen, en
niet dat het IPW dat doet. Het Nijmeegse
doorbraakteam bestaat uit twee interne
professionals van de afdeling Inkomen en een
professional gedetacheerd vanuit een externe
zorgaanbieder.’
Het doorbraakteam is er om Nijmegenaren
die vastlopen met simpele ingrepen weer op
de juiste weg krijgen. Volgens Trude is het
nadrukkelijk de bedoeling dat mensen vrijwillig
meedoen. ‘Wij helpen ze en stellen ze de vraag:
Waar wil je over drie tot zes maanden staan?
Wat heb je nu nodig? En hoe komt het dat je
nog niet bent waar je wilt zijn? Heel vaak blijkt
de stagnatie in de bureaucratie en regelgeving
te zitten en spelen er financiële problemen.’
Trude noemt het voorbeeld van de
alleenstaande moeder die compleet vastliep
in de zorg voor haar kinderen. ‘Ze kreeg
het logistiek niet rondgebreid, met veel
schoolverzuim onder de kinderen als gevolg.

Er was al inzet van een leerplichtambtenaar
en sprake van gespecialiseerd busvervoer.
De oplossing bleek veel eenvoudiger. Uit het
bescheiden doorbraakbudget dat we hebben
konden we een elektrische bakfiets kopen voor
deze moeder, en ineens lukte het haar wel om
de puzzel te leggen.’

‘Maatwerk is niet zo
ingewikkeld, het is een
kwestie van durven’
Het is een prachtig voorbeeld van een
praktische oplossing die niet veel kost. ‘Veel
van onze oplossingen blijken heel simpel
én goedkoop. We hebben niet veel nodig,
ons budget is genoeg om stroperigheid te
versoepelen. En als er wel meer of andere
middelen nodig zijn, kunnen we die ook
inzetten.’ De goede voorbeelden van de
doorbraakteams zijn legio. Trude, enthousiast:
‘Een jongetje van 8 kon niet meer bij zijn
moeder wonen en dreigde in een pleeggezin
geplaatst te worden. De biologische vader, die
met een nieuw gezin elders woonde, was graag
bereid zijn zoon thuis op te nemen. Alleen

Joran Quinten
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bleek de ruimte in zijn huis niet toereikend.
Met het doorbraakbudget hebben we de
zolder verbouwd, met dank overigens aan
de woningbouwcorporatie die ook een deel
meebetaalde. Zet dat eens af tegen een
uithuisplaatsing. Dan ben je met deze oplossing
een stuk beter af.’
Natuurlijk vraagt de doorbraakmethode wel
iets van de gemeentelijke organisatie. ‘We
wijken af van de gebaande paden en daarvoor
moet je collega’s meenemen. Maar ik merk
dat we goed kunnen uitleggen waaróm we
dit zo doen. Het helpt dat we een duidelijk
mandaat hebben. Belangrijk is daarbij de
waardendriehoek, het uitgangspunt dat ons
maatwerk legitimeert. In de driehoek staan
rendement, betrokkenheid en legitimiteit
centraal. Kortgezegd komt het erop neer dat
we mensen grip op hun leven teruggeven en
dat alles wat we doen daarop gericht is. Wat
mij opvalt is dat als je die opgave toetst aan
de waardendriehoek er eigenlijk, ook binnen
de wetten, heel veel mogelijk is. Maatwerk is
niet zo ingewikkeld, het is ook een kwestie van
durven. Het lukt ons om in Nijmegen steeds
meer volgens de bedoeling en minder volgens
de vinkjescultuur te werken.’

De kracht van het doorbraakteam is ook
de simpele businesscase. ‘Er bestaat
een app van het IPW waarin onder meer
een lijst met interventies in het sociaal
domein is opgenomen, gekoppeld aan een
rekenprogramma dat een simpele kostenbatenanalyse levert. Dat maakt heel inzichtelijk
wat we doen en of we het juiste doen. Wat
prettig is, is dat we daarbij ook onderscheid
maken tussen directe kostenbesparingen, reële
besparingen en langetermijnbesparingen.
Rendement gaat daarmee over kwaliteit en niet
enkel over directe kosten.’
Het succes van het doorbreekteam staat of valt
met het aanbrengen van voldoende casussen.
‘En die zijn er zeker. Daarvoor moet het bij
hulpverleners wel bekend zijn dat mensen bij
ons kunnen aankloppen’, zegt Trude. Ze steekt
daarom met haar team veel effort in publiciteit
voor de Doorbraakaanpak. ‘Zorgprofessionals
moeten denken: hé, met dit gezin moeten we
het eigenlijk over een andere boeg gooien.
Misschien kan het doorbraakteam iets voor ons
betekenen.’
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Wiebe Oosterhoff, strategisch adviseur Stedelijk Beheer Rotterdam

‘de verkokering in s tedelijke transities
doorbreken’
Stadsbeheer en stadsontwikkeling zijn
in de meeste gemeenten nog werelden
van verschil. Onterecht, betoogt Wiebe
Oosterhoff, strategisch adviseur stedelijk
beheer in Rotterdam. ‘Juist de bundeling
van krachten maakt dat steden opgewassen
zijn tegen de uitdagingen van de toekomst.’
Hij liet het er niet bij zitten en is inmiddels
warm pleitbezorger van stedelijke transitie
als vertrekpunt.
Wiebe werkte jarenlang in Almere – een
walhalla voor stadsontwikkelaars. ‘Op
zeker moment maakte ik de overstap
van stadsontwikkeling naar stadsbeheer.
Hoewel ik dat zelf niet zo voelde, werd dat
algemeen beschouwd als een degradatie.
Stadsontwikkeling heeft altijd een veel beter
imago en daarbij een betere salariëring gehad
dan stadsbeheer. Ik betwijfelde of dat terecht
was. Bij stedelijke ontwikkeling werd naar
mijn smaak wel heel veel gebabbeld. Ik werd
juist aangetrokken door de uitvoeringskracht
bij beheer. Toch viel het me tegen, toen ik er
eenmaal zat. De bestuurlijke sensitiviteit bij
stedelijk beheer was gering. Aan beide kanten
mocht wel iets veranderen, zou je kunnen
zeggen.’
‘In overleg met mijn leidinggevende Jaap
Meindersma ben ik toen een rondje door

Nederland gaan maken op zoek naar de
goeroes in beherend Nederland. Ik heb zo’n
dertig mensen in het beheer geïnterviewd.
Niet alleen bij gemeenten, maar bijvoorbeeld
ook bij Staatsbosbeheer, provincies en
aannemers. Het doel: in beeld krijgen hoe we
er in Nederland voor staan. Mijn conclusie
was dat het Nederlandse beheer tot het beste
van de wereld behoort. Er gaat ook heel veel
overheidsgeld naartoe, jaarlijks 15 miljard euro.
Maar wat ik ook vaststelde is dat beheer in
Nederland heel versnipperd en verkaveld is, er
is totaal geen samenhang. Daarnaast bestond
er geen enkele wetenschappelijke opleiding
waarin aandacht is voor beheer. Stedelijk
beheer is, kortom, slecht georganiseerd.’

kopgroep aan zet
Wiebe’s ronde door Nederland leidde tot
de oprichting van een kopgroep Beheer met
daarin managers beheer uit zes gemeenten. De
kopgroep spant zich in om van stedelijk beheer
een meer samenhangend beleidsterrein
te maken. Het leidde tot de oprichting van
de leerstoel Managing Public Space aan
de Wageningen Universiteit, nu een jaar
geleden. Het doel van de leerstoel is om de
beheerwereld meer wetenschappelijk te
maken en de wetenschap meer beheerminded.
Ook legde de kopgroep de kiem voor de
zogeheten City Deal Openbare Ruimte,
waarin vier ministeries, 12 gemeenten en vele
koepelclubs meedoen. Het doel daarvan is

Wiebe Oosterhoff
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een nieuwe aanpak van het fysieke domein in
de steden te ontwikkelen, gericht op de vele
transitie- en verdichtingsopgaven. Wiebe: ‘De
leerstoel en zo’n City Deal zijn hard nodig. In
de meeste steden zijn beheer en ontwikkeling
nog ingericht zoals het in de jaren ’60 bedacht
is: goed houden wat er ontwikkeld is. In de
praktijk van nu is 98 procent van de stedelijke
opgaven feitelijk een veranderopgave. We
zitten in zoveel transities, en overal moeten
we verdichten. De oude manier van denken is
daarin niet meer houdbaar.’
Wat er allemaal moet veranderen? Het mag
allemaal wat strategischer, vindt Wiebe.
‘Stadsbeheer en stadsontwikkeling hobbelen
maar een beetje achter elkaar aan. Binnen
de stadsontwikkeling worden visie en
visiedocumenten op elkaar gestapeld, terwijl
de realisatie achterblijft. Bij stadsbeheer zie
je dan weer hoe kennis voortdurend blijft
hangen. Beheer is een enorm vergrijsde sector
met het “oranje-hesje-imago”. Maar er zit heel
veel nuttige kennis en ervaring die ook weer
nodig zijn om transities te realiseren.’ Om de
doorbraken te forceren die volgens Wiebe
nodig zijn, helpt het om de organisatie anders
op te tuigen. ‘We moeten stoppen met een
onderscheid te maken tussen stadsontwikkeling
en stadsbeheer. Daarvoor in de plaats komt wat
mij betreft stadstransitie.’

van oudsher op achterstand
In zijn eigen Rotterdam, waar Wiebe sinds
tweeënhalf jaar aan de slag is, probeert hij
die aloude kokers tussen stadsbeheer en
stadsontwikkeling te doorbreken. ‘Dat is
niet eenvoudig. Al was het maar omdat er
een flink verschil in salariëring zit. Beheer
staat van oudsher op achterstand. Wat ook
belemmerend werkt is dat beide takken
helemaal met eigen geld en programma’s
zijn opgetuigd. Dat samenvoegen tot één
buitenruimteproces is een traject van de lange
adem.’
Die lange adem heeft Wiebe op zich wel. ‘Ik
doe het stapje voor stapje. Ik zie toe op de
stedelijke programmering openbare ruimte
en door daar op onderdelen strak in te
zitten, kun je verandering bereiken. Dat doe
ik bijvoorbeeld door aan te dringen op het
aanpakken van opgaven in de hoofdstructuren,
zoals de investeringen in onze stadsboulevards
en grote parken. Nu gaat er heel veel geld
en aandacht uit naar projecten in de wijken.
Ik denk dat je op dat niveau veel handiger
gebruik kunt maken van de inwoners en dat de
aandacht van de gemeente meer moet uitgaan
naar de hoofdlijnen. Ook vind ik dat vakkennis
en strategisch vermogen in de uitvoering beter
aan elkaar gekoppeld moeten worden. In onze
organisatie lopen veel trainees rond van de

opleiding industrieel ontwerpen in Delft. Deze
jonge mensen kun je het beste uitstrooien op
verschillende plekken in de organisatie, maar
vooral op díe plekken die van oudsher een
beetje vastgeroest zijn: de afdeling bruggen,
wegen, openbare kunst, groen. De komende
jaren hebben we daar veel uitstroom. Door
daar nu jonge, slimme mensen in te zetten,
kunnen we ervoor zorgen dat de enorme
ervaring die daar zit wordt overgedragen en
kan worden gebruikt in de strategische aanpak
– een vaardigheid waar juist de jonge generatie
over beschikt.’

keuzes durven maken
Het brengt het gesprek automatisch op
competenties: wat is er nodig om succesvol
te zijn in de stedelijke transities? ‘Eigenlijk
wat ik hierboven schetste: de combinatie van
vakkennis en het vermogen om te verbinden.
En daarnaast strategisch inzicht, het speelveld
kunnen overzien, én durf. Ik ben altijd op zoek
naar mensen die kunnen opereren in het
tactische gat. Dat begint al bij de initiatieffase.
Die moet scherp en duidelijk worden opgepakt.
Mensen moeten daar keuzes in durven
maken. Houd eens op met al die ambities
en zeg gewoon eens: we doen één of twee
dingen goed, de rest laten we voor nu even
zitten. Een mooie casus is de Coolsingel. Die
is net helemaal vernieuwd, maar er is geen

boom bij gekomen. Terwijl we allemaal vinden
dat we voor de langere termijn groenere
stadsboulevards willen met minder ruimte voor
de auto en meer voor verblijven, fietsen en
flaneren. De vergroening en wegversmalling
zorgt voor geluidsreductie en voordelen voor
het klimaat en de gezondheid. Dat het dan toch
niet gebeurt, is omdat bestuurders voor snel
en zichtbaar resultaat gaan. Die Coolsingel had
best groener gekund, als we keuzes hadden
durven maken en daar meer de tijd voor
hadden genomen.’
Zijn droom voor de toekomst? ‘Ik hoop dat
over een jaar of tien “de groene stad” centraal
staat als grootste maatschappelijke opgave. En
dat we daar genoeg geld, instrumentarium en
uitvoeringskracht voor hebben georganiseerd.
Want als dat niet lukt, kun je de rest wel
schudden. Voor mij is vergroening echt de
drijfveer voor al je andere doelstellingen. Ja,
ook voor woningbouw. Ook opereren we tegen
die tijd meer in samenhang en op hoofdlijnen.
Het is aan de mensen van stedelijke transitie
om de grote lijn te bewaken. Er is tegen die tijd,
kortom, een enorme professionaliseringsslag
gemaakt. De kokers stedelijk beheer en
stedelijke ontwikkeling zijn dan iets uit het
verleden.’

‘Wat nodig is, is een combinatie
van vakkennis en het vermogen
om te verbinden’
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nawoord

het kan wél
In de interviews die het afgelopen jaar op ons platform
Overheid van de Toekomst verschenen, en die je in dit
boekje nog eens kon nalezen, staat telkens de uitvoering
centraal. Een van de rode draden die zich laat zien is de
behoefte aan oprechte verbinding met ‘de burger’, met
mensen. Veel van onze geïnterviewden ervaren dat de
relatie tussen overheid en burger onder druk staat. Dat
moet anders, zeggen ze stuk voor stuk. Mensen moeten
gezien en gehoord worden.

Onze dank gaat uit naar:
Trude Ariaans,
Esmah Lahlah,
Sjoerd van het Erve,
Miriam van Lierop,
Maarten Sukel,
Erik Gerritsen,
Ellis Jeurissen,
Dion van Steensel,
Wiebe Oosterhoff

wij geloven in een 
toekomstbestendige 
publieke sector waarin de
uitvoering centraal staat.
die in staat is om de 
verbinding met de burger
te behouden, en die weet
te anticiperen op continue
verandering.

Daarin sluiten hun verhalen aan op een van onze
speerpunten als organisatieadviesbureau. Omdat
wij geloven in verbinding, betrokkenheid, luisteren,
zien en aandacht schenken als voorwaarde voor een
toekomstbestendige publieke sector.

samen werken aan de 
publieke sector van de 
toekomst.

Volg ons LinkedInplatform Overheid van de
Toekomst voor nieuwe verhalen, nieuwe
inzichten en nieuwe inspiratie
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