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‘We snakken met zijn allen naar een visie.’ Dat is 

eigenlijk de bottom line van wat Leonard Geluk wil 

zeggen. Als algemeen directeur van de VNG ziet hij hoe 

steeds meer Nederlanders zich afkeren van de overheid. 

‘En dat komt doordat het Rijk ons niet laat zien waar we 

naartoe moeten, de grote thema’s niet in samenhang 

oppakt. Vraagstukken worden urgent omdat het 

grotere verhaal ontbreekt.’

Nee, het is niet dat hij er genoegen in schept om een 

somber verhaal te schetsen. Maar Leonard Geluk wil wel 

graag realistisch zijn, en dan is hij toch vooral sceptisch en 

bezorgd over de manier waarop de Nederlandse overheid 

functioneert. ‘Er komt van alles op ons af, zaken die we van 

verre zien aankomen: de vergrijzing, het stikstofprobleem, 

de inrichting van Nederland. Maar we hebben geen idee 

waar we in 2040 willen staan. Er heerst een politieke 

cultuur waarin dingen urgent worden die helemaal niet 

urgent hoeven te zijn. Dat is gewoon slecht bestuur. We 

weten grofweg wat ons te doen staat, dus moeten we nu 

kiezen voor andere woonvormen, andere zorg. Niet als het 

eigenlijk al te laat is.’

V E R T R O U W E N  O N D E R  D R U KV E R T R O U W E N  O N D E R  D R U K
Leonard pleit voor een perspectief en hij vindt dat het 

Rijk dat perspectief moet bieden. ‘Het Rijk is de partij die 

moet vertellen waar het met Nederland naartoe moet. Er 

moet een duidelijke agenda komen met daarin ruimte 

voor de verschillende overheden en partners én er moet 

een duidelijke balans tussen opgaven en middelen zijn.’ 

Dat laatste is niet onbelangrijk, zegt Leonard. ‘Sterker 

nog: het ontbreken van die balans is een van de be-

langrijkste redenen voor het geknakte vertrouwen van 

mensen. Wat er nu te vaak gebeurt, is dat taken worden 

overgeheveld naar gemeenten en de provincies. Er is een 

enorme cumulatie van opgaven. Dat is een keuze. Maar 

het is vervolgens wel de plicht van het Rijk om voldoende 

middelen ter beschikking te stellen. En daar gaat het mis. 

Te vaak hebben we gezien dat gemeenten zeggen: De 

jeugdzorg naar ons? Goed, dat kost 6 miljard. Waarop ze 

vervolgens 4 miljard euro krijgen, omdat het Rijk vindt 

dat dat ook wel kan. Daar moeten we echt vanaf. Het 

Rijk is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat de gestelde 

taken goed kunnen worden uitgevoerd. Met het niet ter 

beschikking stellen van middelen houdt het Rijk zich niet 

aan de wet. Dat betekent wel iets voor de interbestuurlijke 

verhoudingen. Niet alleen het vertrouwen van mensen in 

de overheid staat onder druk, maar zeker ook het ver-

trouwen tussen overheidslagen. En dat is niet goed voor 

Nederland.’

Met Leonard aan het roer van de Vereniging van Neder-

landse Gemeenten is in een hoekje gaan zitten wegkwij-

nen geen optie. ‘Om hierin iets te doorbreken, hebben we 

grofweg twee opties: we kunnen op de rem gaan staan, 

processen frustreren óf we gaan kijken wat we zelf kunnen 

doen. Als VNG kiezen we nadrukkelijk voor dat laatste. Wij 

zetten de stap naar voren en vragen het Rijk: “Als wij dít 

nu eens doen, wat kunnen jullie dan voor ons betekenen?” 

Dat is een nieuwe benadering die we in een vijftal dossiers 

verkennen. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van warmte-

netten en de vraag of dat een publieke of private zaak is. 

Wij zeggen dat dit een publieke taak is. Dan is het nu ook 

aan ons om ervoor te zorgen dat gemeenten de verant-

woordelijkheid nemen om dit te realiseren. En zo willen we 

dat in meer dossiers waarvan we zeggen: dit onderwerp 

staat zó dicht bij mensen dat we zelf de regie willen 

hebben.’ 

Z E L F  D O E NZ E L F  D O E N
Leonard is de eerste om toe te geven dat dit best 

spannend is. ‘Maar dit komt niet zomaar uit de lucht 

vallen, dit doen we omdat we aan alles voelen dat het 

nodig is. Onze achterban snakt naar een visie. We zijn 

hier heel serieus mee bezig, een brede denktank samen 

met de Argumentenfabriek. Uiteindelijk willen we in 

de Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni ’23 

expliciet de vraag aan onze leden stellen: gaan we de stap 

naar voren zetten? Want iemand moet het doen, en als 

het Rutte het niet doet, dan moeten we het misschien 

maar zelf doen. Wij zijn de eerste overheid. Wij staan het 

dichtst bij de mensen en wij vangen de klappen op die 

een versnipperde overheid teweegbrengt.’



‘Niet alleen het 
vertrouwen van 
mensen in de 
overheid staat 
onder druk, 
maar zeker ook 
het vertrouwen 
tussen 
overheidslagen. 
En dat is niet 
goed voor 
Nederland.’



Dat dicht bij de mensen staan, is belangrijk voor Leonard. 

‘Weten voor wie je het doet. Daarvoor is het nodig om 

meer bottom up in plaats van top down te werken. Ik zeg 

weleens: we moeten onze werkwijze veel vaker omkeren. 

We moeten meer vanuit de gemeente dan vanuit het 

Rijk doen. We moeten ook meer vanuit de uitvoering dan 

vanuit het beleid doen. En we moeten meer vanuit de leef-

wereld opereren in plaats van de systeemwereld centraal 

te stellen. Je moet als mens zelf keuzes kunnen maken in 

het systeem. Concreet betekent dat dat we ons dienstbaar 

moeten maken aan de opgave.’ 

C O N G R U E N T I E  V O O R O PC O N G R U E N T I E  V O O R O P
Leonard realiseert zich dat een nieuw perspectief op de 

overheid, ook betekent dat gemeenten zelf kritisch in de 

spiegel moeten kijken. ‘Als we niet meer willen denken 

vanuit ministeries en hun kokers, dan moet ik mijn 

achterban stimuleren om zelf het voortouw te nemen en 

het voorbeeld te geven door los te komen van portefeuil-

les, domeinen en afdelingen. We opereren nu in zóveel 

regionale gremia die allemaal weer net iets anders geor-

ganiseerd zijn. Het zou een optie kunnen zijn te kijken of 

daarin niet wat meer overeenstemming kan worden aan-

gebracht. Dat is niet vandaag geregeld, maar kan in 2030 

al veel beter zijn. Een voorbeeld: breng passend onderwijs 

onder in dezelfde regio als de Jeugdzorg. Dat zijn logische 

verbindingen en die twee zijn nu nog heel verschillend 

georganiseerd. Een ander voorbeeld is de metropoolregio 

Amsterdam, die heel groot is, terwijl de veiligheidsregio 

in die contreien juist heel versnipperd is. Als VNG hebben 

we ons in het verleden nooit hard gemaakt voor dat soort 

keuzes, en ik vind dat we dat wel moeten doen. Als we iets 

nieuws beginnen, zorg dat het altijd congruent is.’

Het klinkt logisch, misschien zelfs simpel, maar dat is het 

allerminst. ‘Eerlijk is eerlijk, het vraagt best iets van lokale 

bestuurders om zich staande te houden. Ze moeten de 

lokale gemeenschap kennen, en daarnaast mensen én 

systemen snappen. Terwijl die systemen complexer zijn 

dan ooit. Laten we nou eens beginnen met accepteren 

dat risico’s erbij horen. Onze systemen zijn zo complex 

geworden omdat we alle risico’s willen uitsluiten. Dat komt 

door de risicointolerantie die wij als overheid zelf gecreëerd 

hebben. Bij ieder incident wordt er direct geroepen ‘Het is 

toch een schande dat...’ of: ‘Wat gaat de minister hieraan 

doen?’ En wij geven als overheid vervolgens thuis op die 

emotiepolitiek. We moeten echt af van het idee van maak-

baarheid van zaken die we helemaal niet waar kunnen 

maken. We zeggen toch ook niet: We laten maar geen 

treinen rijden, want dan kan er ook niks gebeuren?’ 

D E  G O E D E  O V E R H E I DD E  G O E D E  O V E R H E I D
Leonard besluit: ‘Die houding lost ook niets op, want op 

de lange termijn kunnen we niet waarmaken wat er van 

ons gevraagd wordt. Het vertrouwen in de overheid keert 

alleen terug als we op de lange termijn een goede agenda 

hebben die voor alle partijen haalbaar is. Het wordt hoog 

tijd voor het gesprek over wat een goede overheid inhoudt. 

Daarin heeft de minister van Binnenlandse Zaken het 

voortouw te nemen, maar wij schuiven daar als vertegen-

woordiger van de eerste overheid heel graag bij aan.’


