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SAMENVATTING 

Sinds twee jaar werken de Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam met elkaar samen 

onder de naam GOVLAB010. Gezamenlijk hebben we gekeken hoe de Gemeente Rotterdam haar beleid 

en sturing nog beter kan ontwikkelen en welke eisen dit stelt aan de gemeentelijke organisatie. Wat gaat 

goed, wat kan beter? En met welke onderwerpen willen we komende jaren aan de slag? 

Dit verslag heeft als titel ‘andere tijden, andere sturing’. De samenleving en de stad Rotterdam 

veranderen. Problemen worden meer divers, onvoorspelbaar en hangen sterk met elkaar samen. Daarom 

moet ook de gemeentelijke organisatie mee-veranderen. De gemeente moet in staat zijn om problemen 

in de stad in samenhang te bekijken, creatief te zoeken naar nieuwe oplossingen en daarbij open te staan 

voor ideeën en initiatieven van andere partijen. Alle pogingen die hiertoe al worden ondernomen, moeten 

niet blijven hangen in eenmalig succes, maar leiden tot echte verandering en impact.  

Dit alles is makkelijker gezegd dan gedaan. Op de weg naar organisatieverandering ervaren ambtenaren 

en bestuurders allerlei ongemakken. Raadsleden, wethouders en leidinggevenden stimuleren de 

ambtelijke organisatie vooral om aan eenduidige doelen te werken en op één probleem te sturen. Ook 

moeten ambtenaren zich goed aan de regels houden, binnen budgettaire kaders werken en snel resultaat 

boeken. Daar zijn goede redenen voor. Rechtmatigheid en doelmatigheid zijn belangrijke waarden; en 

media en burgers willen dat de overheid snel problemen oplost en geen fouten maakt.  

Dit maakt het wel moeilijk om op een andere manier te gaan werken. Ambtenaren ervaren weinig ruimte 

(of pakken zelf weinig ruimte) om bijvoorbeeld goed de tijd te nemen om een probleem te onderzoeken, 

te kijken hoe het samenhangt met andere problemen en samen met andere partijen een goede oplossing 

te bedenken. Als ze dat wel doen, blijkt het moeilijk om voor zo’n geïntegreerd resultaat goedkeuring te 

krijgen bij hun leidinggevenden of wethouder. Sowieso valt het niet mee om samen te werken met zoveel 

verschillende afdelingen en teams die allemaal hun eigen belangen en doelen hebben. Het is makkelijker 

om te doen wat is afgesproken dan wat nodig is. Dit probleem speelt al langer. In GOVLAB010 willen we 

kijken welke obstakels er zijn om de organisatie te veranderen en hoe ambtenaren kunnen worden 

aangemoedigd en beloond om de gewenste verandering in de praktijk te brengen.   

In 2022 gaan we de kennis van GOVLAB010 en de expertise van de kenniswerkplaats “Organisaties in 

een Slimme Stad” bij elkaar brengen. Samen, als universiteit en gemeente, gaan we komende jaren aan 

de slag om ervoor te zorgen dat: 

1. De gemeente niet alleen slagvaardig, maar ook rechtvaardig en mensgericht kan functioneren 

(moraliteit van sturing: waarden en principes van goed bestuur). 

2. Ambtenaren goed met elkaar en partijen in de stad kunnen samenwerken, hun verschillende 

belangen combineren en de tijd en ruimte krijgen om creatieve oplossingen te bedenken 

(methode van sturing: integrerend en ontwerpend)  

3. Ambtenaren zichzelf kunnen ontwikkelen tot (nog) betere professionals; en politici en 

bestuurders (nog) beter richting geven aan de ambtelijke organisatie (kunst en kunde van 

sturing: ambtelijk vakmanschap en politiek leiderschap) 

4. De gemeente op een doordachte en transparante manier nieuwe technologieën kan gebruiken, 

zoals algoritmes (technologie van sturing: automatisering en Artificial Intelligence). 

Vanuit GOVLAB010 werken we niet alleen samen met ambtenaren, maar reflecteren we ook met 

wethouders en gemeenteraadsleden over de vraag hoe zij de ambtelijke organisatie in staat kunnen 

stellen om zich goed te ontwikkelen. Verder zetten we niet alleen mooie lessen en adviezen op papier, 

maar willen we ook praktisch meehelpen en meedoen (actiegericht en ontwerpend).  
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H1. INLEIDING 

1.1. Uitdagingen voor het Rotterdamse stadsbestuur 

Onze samenleving staat voor tal van grote transities en opgaven. Denk aan het snel veranderende 

klimaat, de effecten van de coronacrisis, de woningmarkt, de energievoorziening, de opvang van 

vluchtelingen, de groeiende tweedeling in de stad, de opkomst van nieuwe, ondermijnende vormen van 

criminaliteit en het snel afkalvende vertrouwen in de overheid. Steden zijn van oudsher de plekken waar 

deze vraagstukken zich niet alleen het meest concreet en urgent aandienen maar ook elkaar gemakkelijk 

verergeren. De stad Rotterdam is daar geen uitzondering op. Terecht dat de gemeente zich daarom richt 

op de talrijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming, woningtekort, ondermijnende 

criminaliteit en armoede. 

Deze uiteenlopende, urgente opgaven stellen hoge eisen aan het functioneren van de Gemeente 

Rotterdam. Van de gemeente wordt verwacht dat zij duidelijke ambities formuleert en deze voortvarend 

probeert te realiseren. Maar tegelijkertijd wil de omgeving van het stadsbestuur dat zij ook de 

samenwerking zoekt met partners in de stad om gezamenlijk aan deze opgaven te werken. Het 

mobiliseren van “de energie in de samenleving” en daar goed op inspelen is een belangrijke voorwaarde 

voor succes. Het probleemoplossend vermogen van de stad is namelijk veel groter is dan dat van de 

gemeentelijke overheid alleen.  

Samen met partijen in de stad zal een zorgvuldige en diepgaande analyse van de opgave gemaakt 

moeten worden, om te voorkomen dat een (te) snelle oplossing op haar beurt weer nieuwe problemen 

creëert. Eenvoudig is dit niet. De druk om te presteren is groot en er wordt vaak weinig tijd en ruimte 

ervaren voor een grondige probleemanalyse. Rotterdam steekt graag de handen uit de mouwen en gaat 

meteen aan de slag. Bovendien leiden de beleidsvraagstukken vaak tot botsende oplossingen (claims op 

budgetten, capaciteit of ruimte). De doelstelling om meer woningen te bouwen en warmtenetten aan te 

leggen kan bijvoorbeeld lokaal stevig botsen met de ambitie om te vergroenen. Ambtenaren en 

bestuurders staan voor de uitdaging om deze spanningen vroegtijdig op te zoeken en hanteerbaar te 

maken; om waarden en belangen bij elkaar te brengen en integrerend te werken. 

1.2. GOVLAB010 

De constatering dat de complexe opgaven in de stad hoge en specifieke eisen stellen aan de vormgeving 

en het functioneren van de gemeentelijke organisatie vormt de bestaansreden van GOVLAB010. In deze 

samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Gemeente Rotterdam gaan we op zoek 

naar de grootste opgaven in de gemeentelijke organisatie en verbinden we deze met wetenschappelijke 

kennis op het gebied van bestuur, beleid en organisatie. We werken daarbij samen met andere 

kennisinstellingen en disciplines, ontwerp- en actiegericht.  

De afgelopen twee jaar (sinds voorjaar 2020) hebben we in onze onderzoeken nauwe aansluiting gezocht 

bij diverse trajecten in de gemeentelijke organisatie. Denk hierbij aan programma’s rond de 

Omgevingswet, Werken in Stad en Wijk, en Wijk aan Zet. Ook hebben we een aantal concrete 

beleidsvraagstukken onderzocht, zoals het Klimaatakkoord en het Doelgroepenvervoer. Al deze 

onderzoeken leveren een rijk, divers palet aan inzichten op die elkaar soms nuanceren, maar veel vaker 

elkaar versterken en aanvullen.  

Inmiddels gaat GOVLAB010 een volgende fase in. De samenwerking tussen universiteit en gemeente 

verdiept zich, het team breidt zich uit en de onderzoeksvragen- en behoeften nemen toe. De 
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gemeentelijke organisatie stelt zichzelf steeds nadrukkelijker de vraag hoe zij zich moet vormgeven om 

meer integrerend, meer wijkgericht en meer responsief te functioneren. De wetenschap wil haar kennis 

over overheidsorganisaties vergroten en verschillende perspectieven op organisatie- en 

beleidsontwikkeling integreren. Ook gaan we de kennis en thema’s van de kenniswerkplaats Organisaties 

in de Slimme Stad integreren in GOVLAB010.  

1.3. Opzet van het leerverslag 

Deze situatie vraagt om een bezinning. Wat is de oogst van afgelopen twee jaar? Welke thema’s komen 

daarin nadrukkelijk naar voren? En met welke onderzoekslijnen moeten we komende tijd aan de slag? Dit 

leerverslag is bedoeld om op deze vragen antwoord te geven. We hebben daarmee drie doelen en 

doelgroepen: 

1. We willen ambtenaren en bestuurders van de Gemeente Rotterdam inzicht geven in de 

belangrijkste vraagstukken rond gemeentelijke sturing in de context van maatschappelijke 

transities, alsook de belangrijkste lessen van twee jaar GOVLAB010. 

2. We bieden hiermee de mogelijkheid om op basis hiervan met belanghebbenden (beleidsmakers, 

bestuurders, maar ook onderzoekers binnen en buiten de EUR) in gesprek te gaan over de vraag 

hoe we deze kennisontwikkeling kunnen verdiepen en verstevigen.  

3. We geven onszelf houvast in het opzetten en uitvoeren van onderzoeken in de (nabije) toekomst 

die zich richten op de thema’s die zowel voor de gemeente als voor de wetenschap het meest 

urgent zijn en impact hebben.   

De opzet van dit leerverslag/deze synthese is als volgt. Eerst volgt een bloemlezing van tien (bijna) 

afgeronde onderzoeken van de afgelopen twee jaar (hoofdstuk 2), gevolgd door een synthese met de 

belangrijke uitdagingen en opgaven op het gebied van organisatieontwikkeling (hoofdstuk 3). Vervolgens 

presenteren we onze onderzoeksrichtingen en -thema’s voor komende jaren (hoofdstuk 4). 
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H2. EEN BLOEMLEZING VAN TWEE JAAR 

GOVLAB010 

De oogst van GOVLAB010 omvat tot nu toe tien uitgevoerde onderzoeken. Een overzicht van deze 

studies is te vinden in bijlage 1. Een klein aantal onderzoeken bevindt zich op dit moment in de afrondende 

fase, deze resultaten nemen we alvast mee in dit overzicht. De uitgevoerde onderzoeken gaan over 

verschillende beleidsdomeinen, variërend van klimaat en duurzaamheid (onderzoek Klimaatakkoord), 

zorg en vervoer (onderzoek Doelgroepenvervoer) en buitenruimte en ruimtelijke ordening (onderzoek 

Omgevingswet). Andere onderzoeken zijn juist domein-overstijgend (bijv. onderzoeken naar Reyeroord+, 

‘’verbonden partijen’’, de SDG’s en ‘’werken met spanningen’’). 

Reyeroord+ 

Eén van de domeinoverstijgende onderzoeken betreft de studie naar “Reyeroord+”. In een reisverslag 

(“tussen traditie en transitie”) hebben we een groep energieke en ambitieuze ambtenaren gevolgd die 

actief bezig is met transities in de wijk Reyeroord (Rotterdam-IJsselmonde). Ze noemen zichzelf een 

“beweging”, waarmee ze duidelijk maken dat ze een andere werkwijze erop nahouden vergeleken met 

meer klassieke organisatievormen, zoals afdelingen, project- en programmateams. Reyeroord+ wil dwars 

door afdelingen en clusters in de organisatie heen bewegen en het liefst alles oppakken wat in Reyeroord 

voorbijkomt, waarbij de wensen van de bewoners centraal staan. Doel en hoop is dat bewoners 

uiteindelijk zelf de handschoen gaan oppakken rond de grote transities in de wijk. Als onderzoekers 

hebben wij een stukje “meegereisd” met deze inspirerende beweging, maar ook kritische vragen gesteld. 

Wat weet Reyeroord+ nu precies te bereiken?  Worden oude structuren niet te rücksichtslos overboord 

gegooid? En is “bewonersactivatie” geen nieuwe vorm van disciplinering van de overheid? Bij dit 

onderzoek stonden we een tijdlang “dicht op de praktijk” (via observatie en participatie) om zicht te 

krijgen op de precieze aard van deze organisatiebeweging en kritisch-opbouwende reflecties te 

formuleren. 

Omgevingswet 

Dit soort verkennend onderzoek hebben we ook toegepast rond de “implementatie van de (geest van de) 

Omgevingswet”. Volgens de principes van design-onderzoek hebben we in een discoverfase samen met 

betrokkenen in en rond het betreffende programmateam verkend wat nu eigenlijk precies het vraagstuk 

is. Uit interviews zijn vijf perspectieven naar voren gekomen. Een paar voorbeelden van deze 

perspectieven en bijbehorende vragen: kunnen we eigenlijk wel spreken van “implementatie van de 

Omgevingswet”? Dit veronderstelt namelijk dat de werkwijze behorend bij de Omgevingswet al bekend is 

en uitgevoerd kan worden. En ook: hoe verhoudt “integrerend werken” – een samenhangende afweging 

van ruimtelijke plannen en initiatieven – zich tot de huidige, verkokerde organisatiestructuur van de 

gemeente? Uit een bijeenkomst ter afsluiting van de discoverfase blijkt bovendien dat er tal van 

verschillende associaties zijn rond “integrerend werken”, waardoor de gewenste organisatieverandering 

ambigue is. Met deze eerste oogst van een ontwerpend onderzoek gaan we de volgende onderzoeksfase 

in.  

Doelgroepenvervoer 

Een ontwerpende aanpak zagen we overigens terug in het Rotterdamse doelgroepenvervoer (een 

vervoersdienst voor mensen die niet met eigen of openbaar vervoer kunnen reizen). Binnen dit dossier 

heeft design geleid tot een flinke verschuiving in het beleid. Vier jaar lang hebben we de ontwikkelingen 

op dit dossier van dichtbij gevolgd en gesproken met alle betrokken partijen (van vervoerder en 
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ambtenaren tot wethouder en gemeenteraad). Door middel van een open en ontwerpende dialoog met 

cliënten en vervoerders is de gemeente afgestapt van een te eenvoudige definitie van het vraagstuk. 

Immers, uit deze dialoog bleek dat vervoer veel méér is dan “op tijd van A naar B”. Er zijn allerlei (soms 

latente en moeilijk meetbare) behoeften, zowel tijdens de rit als ervoor en erna. Bovendien bleek het 

vervoer nauw samen te hangen met andere vraagstukken in de stad, zoals bestrijding van eenzaamheid 

en duurzaamheid. Het ontwerpproces heeft geleid tot een nieuw soort “complex beleid”, waarin de 

enkelvoudig parameter punctualiteit is vervangen door bredere indicator klanttevredenheid, en waarin de 

verbinding is gelegd met andere beleidsvraagstukken. Het resultaat van dit ontwerpproces verhoudt zich 

echter moeilijk tot de weerbarstige politiek-bestuurlijke werkelijkheid, zo blijkt. In de uitvoering treedt al 

snel de reflex in werking om de sturing weer te reduceren tot simpele (maar ook beperkte) output-

indicatoren. Ontwerpen aan complexe opgaven in een dynamisch politiek-bestuurlijk speelveld blijkt nog 

niet zo eenvoudig.  

Het Doelgroepenvervoer staat in zekere zin symbool voor de spanningen die zich manifesteren bij het 

werken aan complexe opgaven. Immers, elke (overheids-)organisatie kent een ordening die eenvoudiger 

is dan het vraagstuk ‘’buiten’’. Effectief werken aan maatschappelijke problematiek vraagt daarom om 

samenwerking tussen clusters, afdelingen en teams met hun eigen focus en taak. Tijdens twee 

“werkconferenties” is met ambtenaren uit het cluster Stadsontwikkeling gereflecteerd op de spanningen 

die deze samenwerking met zich meebrengen. Hoe kan het werken in de harkjes en kolommen (clusters) 

worden gecombineerd met samenwerking over clusters heen (en met partijen in de stad)? Wat zijn de 

patronen en dynamieken in de organisatie die deze samenwerking belemmeren? We bespraken dat 

spanningen vaak worden vermeden, de weg van de minste weerstand volgen en op een bord belanden 

waar ze niet thuishoren. Het is daarom van belang om ze vroegtijdig bespreekbaar te maken tussen 

verschillende organisatieonderdelen en partijen. 

Werken in Stad en Wijk 

Daarnaast is het ook zaak om als gemeente te werken aan nieuwe principes voor sturing en organisatie-

inrichting. Deze opgave staat centraal in het programma Wijk aan Zet/Werken in Stad en Wijk. Binnen dit 

programma is aan GOVLAB010 gevraagd om mee te denken over de vraag welke sturings- en 

inrichtingsprincipes nodig zijn om de doelen van het programma te kunnen realiseren. Ambtenaren 

hebben zelf casuïstiek verzameld om zicht te krijgen op de huidige wijze van sturen en organiseren. Deze 

verschillende casussen laten een enorme variëteit zien aan aanpakken, doelen, wijzen van organiseren 

en ook uitkomsten. Hierin zijn een aantal obstakels vastgesteld voor de gewenste sturing en inrichting 

van de organisatie. Deze obstakels hebben we geprobeerd te vatten in ‘bronnen van ongemak’. Deze 

bronnen hebben we uitvoerig besproken, aangescherpt en gevalideerd met een groep ambtenaren van 

de Gemeente Rotterdam. De bronnen van ongemak komen later in dit leerverslag uitgebreid aan bod.   

De gemeente werkt elke dag samen met tal van organisaties in de stad. Deze samenwerkingen vormen 

een bonte verzameling van relaties, rechtsvormen en verantwoordelijkheidsverdelingen. Het essay ‘’Op 

afstand maar toch verbonden: samen voor het publieke belang’’ biedt een helder overzicht van deze 

verschijningsvormen van verbonden partijen door in te gaan op juridische vormgeving en de rol van de 

gemeente als aandeelhouder. Ook bespreekt het essay hoe de gemeente kan sturen op de publieke 

belangen die zij wil borgen en hoe zij verantwoord kan deelnemen aan allerlei samenwerkingsvormen. 

De realiteit is dat de uitvoering van beleid vandaag de dag overwegend gebeurt door organisaties die niet 

of niet meer onderdeel zijn van de overheid. Om het publieke belang goed te kunnen dienen is het daarom 

essentieel dat de gemeente zorgvuldig haar samenwerking en bijbehorende constructies vormgeeft. 

Rotterdams Klimaatakkoord 

Een intensieve samenwerking vond ook plaats rond de totstandkoming van het Rotterdams 

Klimaatakkoord (2020). Met 100 partijen en via vijf “tafels” is er gesproken over haven & industrie, schone 

energie, gebouwde omgeving, mobiliteit en consumptie. Bij elke tafel zijn maatschappelijke partijen 
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uitgenodigd om gezamenlijk tot een gedragen aanpak te komen. In het rapport “Over de boeg van een 

akkoord” is dit proces gereconstrueerd en geëvalueerd. Belangrijk was een duidelijke regie op het proces 

en een open, uitnodigende houding naar partners waarbij verantwoordelijkheid en eigenaarschap wordt 

gedeeld. Hierdoor was het mogelijk om in relatief korte tijd nieuwe ideeën en verbindingen te ontwikkelen, 

maar ook bestaande plannen en samenwerkingen te versterken. Een dergelijke “tafelaanpak” is een 

veelbelovende (maar ook intensieve en veeleisende) werkwijze om complexe vraagstukken in de stad 

aan te pakken. Tegelijkertijd blijkt het lastig om de plannen vervolgens door te ontwikkelen en uit te 

voeren.  

Sustainable Development Goals 

Op het gebied van duurzaamheid hebben we ook onderzoek gedaan naar de Sustainable Development 

Goals. Een gemeentelijk team wilde weten wat de potentie is van het werken met de SDG’s binnen de 

gemeente en welke kansen en belemmeringen ambtenaren zien. Uit interviews is gebleken dat 

ambtenaren voordelen zien in de gemeenschappelijke taal die de SDG’s bieden, zoals de  kans voor 

nieuwe interne en externe samenwerkingen. Ook kunnen de SDG’s dienen als integraal raamwerk en 

referentiekader voor beleidsontwikkeling en -verantwoording. De breedte van de zeventien doelen kan 

dienen als kapstok om gemeentelijke doelstellingen aan op te hangen en de samenhang tussen doelen 

(en mogelijke hiaten) vast te stellen. Toch hebben ambtenaren de behoefte aan een vertaling van de 

internationale doelen naar de Rotterdamse context en vragen ze om duidelijk commitment van hogerhand 

(directie, bestuur, gemeenteraad).   

PEAR010 

Hoewel Rotterdam zeker niet vooroploopt als het gaat om SDG’s, presenteert het zich daarentegen wél 

graag als innovatieve gemeente waarin “veel mogelijk is”. Dat is af te meten aan het aantal pilots in de 

organisatie waarin innovaties worden ontwikkeld. Er is echter meer nodig dan succesvolle, tijdelijke 

experimenten. Organisatieontwikkeling gaat ook om het vermogen om deze innovaties na afloop van de 

pilot te behouden en “borgen”, zo blijkt uit ons onderzoek “Pilot Ex-Ante Review” (PEAR010). Dat vraagt 

het nodige van het inrichten van pilots en het begeleiden van het innovatieproces. Daarbij moet goed 

worden nagedacht over de uitvoering en inbedding van de innovatie na de experimentele fase. Dit 

onderzoek verkent de mogelijkheden tot het vergroten van de effectiviteit van pilots voor de gemeente 

Rotterdam. Er is gebruik gemaakt van verschillende methoden voor dit onderzoek: een vragenlijst, 

verdiepende interviews en twee werksessies. De combinatie van theoretische aanknopingspunten en 

praktische Rotterdamse inzichten heeft geleid tot een aantal productroutes voor een lerende organisatie.  

Innovatief vermogen Stadsontwikkeling 

Een vergelijkbaar vraagstuk stond centraal in het rapport “Versterken innovatief vermogen van 

Stadsontwikkeling Rotterdam”. Deze studie verkent de vraag hoe het cluster Stadsontwikkeling haar 

innovatief vermogen kan versterken. Het is voor overheden van belang om het huidige functioneren en 

dienstverlening te blijven verbeteren en vernieuwen. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente goed kan 

verbinden, kan leren en tweebenig kan zijn (ambidexter). Uit een vragenlijst en focusgroepen is gebleken 

dat optimaliseren en innoveren vaak los van elkaar worden uitgevoerd. Het is van belang dat hier meer 

samenhang in wordt gebracht. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden en directie 

binnen de gemeente.  
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H3. SYNTHESE 

Op basis van de inzichten van deze tien onderzoeken beantwoorden we een drietal vragen: 

1. Welke eisen stellen de opgaven en de maatschappelijke context van deze opgaven aan de wijze van 

sturen en organiseren door de gemeente? 

2. Welke ontwikkelopgaven brengt dit mee voor de gemeentelijke organisatie? Deze vraag hebben wij 

eerder al deels beantwoord in onze bijdrage aan het Advies Volgend College.  

3. Tegen welke problemen en vragen lopen pogingen om de organisatie te veranderen aan? Eerder 

hebben we deze benoemd als de vijf bronnen van ongemak.   

Op basis van deze analyse komen we tot een aantal onderzoeksrichtingen voor de komende jaren. 

Hiermee wil GOVLAB010 de organisatieontwikkeling van de gemeente van een bruikbare kennisbasis 

voorzien.  

3.1. De complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en hun 
context 

De onderzoeken in het kader van GOVLAB010 vinden hun aanleiding in de omgeving van de 

gemeentelijke organisatie. Deze omgeving kenmerkt zich door transities en complexiteit. Op een aantal 

terreinen zijn structurele veranderingen nodig voor een duurzame toekomst van de stad. Een goed 

voorbeeld hiervan is de klimaatcrisis. Dit soort uitdagingen zijn tegelijkertijd sterk vervlochten met tal van 

andere maatschappelijke vraagstukken (denk aan woningbouw, transport, sociale ongelijkheid). Deze 

vervlechting zorgt op zijn beurt voor een zekere onvoorspelbaarheid: gebeurtenissen in andere 

‘domeinen’ en op verschillende schaalniveaus (stad, land, wereld) kunnen het beleidsvraagstuk snel van 

kleur doen verschieten. Met andere woorden: vraagstukken zijn dynamisch vervlochten.  

Datzelfde geldt ook voor de context waarin deze vraagstukken spelen en moeten worden aangepakt. Die 

context is vrijwel altijd gefragmenteerd en onvoorspelbaar, soms cynisch en wantrouwig, soms activistisch 

en assertief. Dat maakt dat het effect van sturingspogingen in hoge mate onvoorspelbaar is, maar ook 

dat sturing altijd een actie in interactie is. Andere partijen, of dat nu burgers, maatschappelijke 

organisaties, andere publieke partijen of private bedrijven zijn, bemoeien zich met wat een overheid doet 

en hun handelen bepaalt mede hoe deze sturingspoging uitpakt. Bij het klimaatvraagstuk is de druk om 

in actie te komen groot, maar hebben partijen ook verschillende wensen en belangen. De kunst van 

sturing is dan vooral het combineren van belangen en middelen om tot gezamenlijke actie te komen, zo 

laat het Klimaatakkoord zien. Hetzelfde wordt gevraagd bij de (aanstaande) Omgevingswet. Ook hier 

staat de gemeente voor uitdagingen om verschillende wensen en ideeën vanuit de stad af te wegen en 

zoveel mogelijk te integreren.   

Het is een forse opgave voor de gemeente om met deze vervlochten opgaven en mondige, diverse 

stedelijke context om te gaan. Immers, organisaties zijn volgens de socioloog Niklas Luhmann “islands of 

lesser complexity”.1 Problemen die in de stad juist samenhangen, zijn in de organisatie vaak opgeknipt in 

verschillende clusters en afdelingen; en terwijl in de stad problemen opeens kunnen oppoppen en weer 

verdwijnen, werkt de gemeente vaak met vastgestelde en meerjarige beleidsplannen. Daar komt bij dat 

moderne overheidsorganisaties groot zijn geworden met het maakbaarheidsdenken: vooruitgang door 

ordening. Deze ordening wordt steeds moeilijker in een vluchtige en onvoorspelbare samenleving.  

 

1 Luhmann, 1970, geciteerd in Gerrits, 2012: Punching clouds: An introduction to the complexity of 
public decision-making. 
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Tussen opgaven en hun context enerzijds en de inrichting van de gemeentelijke organisatie anderzijds 

bestaat dus een grote spanning. Als de gemeente te gefragmenteerd en lineair functioneert, loopt zij 

stevig risico op onbedoelde, negatieve (neven)effecten. Een simpele aanpak komt daadkrachtig over, 

maar lost vaak weinig op. Het Doelgroepenvervoer is hier een goed voorbeeld van. Een simpel frame als 

“op tijd van A naar B” maakt het probleem manageable, maar sluit maar deels aan bij de daadwerkelijke 

situatie van de cliënten. In werkelijkheid zijn de behoeften van cliënten zeer divers én veranderlijk; 

bovendien heeft het vervoer sterke raakvlakken met andere beleidsprogramma’s, zoals duurzaamheid en 

eenzaamheid. In dit complexe speelveld moet de gemeente haar beleid en sturing vormgeven – sturing 

die effectief weet te opereren op de snijvlakken van maatschappelijke problematiek, flexibel weet in te 

spelen op verandering en gebruik weet te maken van het probleemoplossend vermogen van andere 

partijen. Kortom, beleid dat voldoende complex, ontvankelijk en adaptief is, maar tegelijkertijd ook 

begrijpelijk en robuust. Dit brengt een aantal stevige ontwikkelingsopgaven met zich mee.  

3.2. Ontwikkelingsopgaven voor de gemeente2 

Het werken aan complexe opgaven vraagt om organisatieontwikkeling richting een meer integrale en 

responsieve bestuurspraktijk. In termen van het kwadrantenmodel3 gaat het om een verschuiving van 

een rechtmatige en presterende overheid naar een netwerkende en responsieve overheid. Of, juister 

geformuleerd: de kwaliteiten op het gebied van ‘’de regels volgen’’ (rechtmatig) en ‘’meters maken’’ 

(presterend) moeten worden aangevuld met andere vaardigheden, namelijk op het gebied van 

‘’verbindingen leggen’’ (netwerkend) en ‘’ontvankelijkheid’’ (responsief). De gemeente staat voor de 

uitdaging om samen te werken met tal van clusters, afdelingen en teams in de eigen organisatie, alsook 

te functioneren in gelaagde en heterogene netwerken met partijen uit het private en maatschappelijke 

domein en met inwoners van de stad. Het is zaak om gezamenlijk een creatief ontwerpproces aan te gaan 

waarin partijen op zoek gaan naar een gezamenlijk vraagstuk waarin problemen en oplossingen creatief 

worden gecombineerd. Dat vraagt van de gemeente ook dat ze intern snel kan “schakelen” en 

samenwerken. Bovendien is het zaak om hiermee niet alleen te experimenteren in pilots of tijdelijke 

programma’s, maar de lessen hieruit een blijvende plek te geven in de organisatie. Dit alles is niet alleen 

een ambtelijke opgave. Politiek en bestuur dienen de juiste condities te creëren waaronder deze 

organisatieontwikkeling ook echt tot stand kan komen.  

Hieronder beschrijven we daarom de volgende opgaven:  

• Bouw aan een organisatie die ontvankelijk is voor lokale behoeften en initiatieven 

• Bouw aan een organisatie die grens-overstijgende samenwerking beloont en accommodeert  

• Bouw aan een organisatie die creatief ontwerpt aan complexe opgaven 

• Bouw aan een organisatie die bewust experimenteert en systematisch leert 

• Creëer hiervoor de juiste randvoorwaarden vanuit politiek en bestuur 

Bouw aan een organisatie die ontvankelijk is voor lokale behoeften en initiatieven 

Het Klimaatakkoord is een mooi voorbeeld van een proces waarin de gemeente gesprekstafels met 

partners in de stad faciliteert en een beroep doet op het zelforganiserend vermogen van de samenleving. 

Dan blijkt er toch in korte tijd, met zorgvuldige procesregie, veel mogelijk. Het mobiliseren en faciliteren 

van deze energie is cruciaal om tot een gedragen aanpak te komen voor de grote opgaven van deze tijd, 

zoals klimaatverandering, maar ook de sociale problemen in wijk en buurt. Dat vraagt een oefening in 

ontvankelijkheid en onbevangenheid: een open en uitnodigende houding richting partijen in de stad, 

hun agenda’s, behoeften en probleemoplossend vermogen. Het vraagt om een durven werken vanuit 

 

2 Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op onze bijdrage aan het Advies Volgend College 
(opgenomen in de bundel ‘Woorden ter inspiratie’, december 2021).  
3 Van der Steen, Scherpenisse & van Twist, 2015. In het boek ‘Sedimentatie in sturing’ beschrijven Van 
der Steen at al. het kwadrantenmodel. 
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gedeeld eigenaarschap. Dit betreft niet alleen publieke-private netwerken (zoals het Klimaatakkoord), 

maar ook de lokale democratie (denk aan Wijk aan Zet). 

Van bestuur en organisatie mag een combinatie van bescheidenheid en wendbaarheid worden verwacht. 

Dat wil niet zeggen dat er geen daadkracht van haar mag worden verwacht als stevige actie nodig en 

gewenst is. Maar bescheidenheid is nodig om niet direct vanuit de eigen doelen aan de slag te willen 

gaan maar oprecht te luisteren naar de inbreng van anderen. En wendbaarheid is gewenst om slim mee 

te bewegen met de agenda van anderen en in een proces van gezamenlijke doelbepaling te zoeken naar 

synergie. Bijvoorbeeld bij de vraag wat er nodig is om jongeren te ondersteunen om over de gevolgen 

van de coronacrisis heen te komen.  

Steeds is hier de vraag hoe het oog hebben voor lokale, maatschappelijke en private behoeften kan 

worden gecombineerd met de gemeentelijke agenda op stadsniveau (maar ook nationale agenda’s die 

gemeenten moeten uitvoeren). Ook blijft een overheid verantwoordelijk voor het formuleren van kaders 

en randvoorwaarden, voor het forceren van doorbraken om te ontsnappen aan oude patronen die een 

samenleving gevangenhouden op een heilloos pad.  

Ontvankelijkheid en responsiviteit raken ook het recent prangend geworden thema van de menselijke 

maat. Immers, een gemeente die niet de menselijke maat hanteert, is per definitie niet responsief voor 

de unieke situaties (behoeften, (on)mogelijkheden) van bewoners. Eén van de uitdagingen is om de 

menselijke maat veel steviger onderdeel te maken van de beginselen van behoorlijk bestuur en 

daadwerkelijk toe te passen in de beleidspraktijk. 

Bouw aan een organisatie die grens-overstijgende samenwerking beloont en accommodeert 

Samenwerken met andere onderdelen in de organisatie of met andere partijen in de stad brengt vaak 

conflict met zich mee: tussen belangen, taken, doelstellingen, en als het tegenzit ook tussen mensen. Op 

gedoe, met mogelijke publiciteit daaromheen, zit een overheid vaak niet te wachten. Bovendien worden 

ambtenaren vaak primair gestuurd en afgerekend op hun eigen, sectorale taken. Daardoor is de inzet van 

betrokkenen vaak eerder gericht op negatieve dan positieve coördinatie, ofwel op het voorkomen van 

conflicten in plaats van het zoeken naar wederzijdse versterking. De harkjes en verticale kolommen 

bemoeilijken het “horizontaal assembleren” en sorteren vooral voor om “verticaal te escaleren”, 

bijvoorbeeld als op hetzelfde stukje grond concurrerende ruimteclaims worden gelegd. Dat stremt 

publieke waarde-creatie: het goede gesprek wat daarvoor nodig is wordt uit de weg gegaan of komt te 

laat van de grond.  

Integrerend werken vraagt om het verbinden van verschillende (en soms tegengestelde) taken, belangen 

en doelstellingen, op zoek naar vruchtbare combinaties en kruisbestuivingen. Ambtenaren moeten hun 

taak en positie in de lijn zien te verbinden en verrijken met de taken en doelen van anderen. Met andere 

woorden: het horizontaal integreren moet worden gecombineerd met verticale sturingskracht, op zo’n 

manier dat de kracht van beide bewegingen goed wordt benut. Het omgaan met deze spanning vraagt 

om een groot vermogen tot schakelen en reflectie, zo bleek uit de werkconferenties in het cluster 

Stadsontwikkeling rond dit thema. Tegelijkertijd: als dit vermogen alleen afhankelijk is van individuen blijft 

het integrerend vermogen in de organisatie erg kwetsbaar. Alternatieve vormen van opdrachtverlening en 

structuren voor financiering en verantwoording die medewerkers aanzetten om de samenwerking met 

anderen aan te gaan, zijn dan ook onmisbaar. “Integrerend werken” moet worden gelegitimeerd en 

beloond. Het moet, met andere woorden, de nieuwe norm of normaal worden. Het mag niet langer 

afhankelijk zijn van de hobby of overtuiging van een enkeling die het dan vervolgens onder de radar moet 

houden omdat het eigenlijk strijdig is met de codes van de organisatie.   
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Bouw aan een organisatie die creatief kan ontwerpen aan complexe opgaven 

De transities en vraagstukken van deze tijd kennen geen quick fixes. Daarvoor zijn ze te gelaagd, 

dynamisch en vervlochten. Om tot effectieve, innovatieve en legitieme oplossingen te komen, is het van 

belang om vraagstukken diepgaand te verkennen en niet te snel te denken het probleem wel te begrijpen. 

Uit onze onderzoeken (Doelgroepenvervoer, Omgevingswet, Reyeroord+) blijkt dat een creatief 

ontwerpproces nodig is voor vraagstukken waar de opgave niet bekend is en de oplossing al helemaal 

niet. In dit soort design-aanpakken wordt samen met andere partijen diepgaand het probleem verkend 

en stapsgewijs gezocht naar nieuwe, innovatieve oplossingen die recht doen aan de veelkleurigheid van 

vraagstukken en de diversiteit aan behoeften en belangen. Daarbij wordt primair vanuit het vraagstuk 

vertrokken en niet vanuit een bepaalde beleidsdoelstelling. Dit vraagt creativiteit en co-creatie en kost tijd 

(en geld), maar is nodig om tot rijkere oplossingen te komen en de valkuil van quick fixes, gebaseerd op 

oppervlakkige probleemdefinities vanuit één koker, te voorkomen. 

Het is zaak om ruimte te maken voor complexiteits-erkennende aanpakken, in termen van tijd, geld en 

mandaat, juist in een organisatiecontext waarin “doen” en “doorpakken” vaak centraal staan en niet zelden 

de oplossing al vaststaat alvorens beleid wordt geformuleerd. Dit vereist ook van de politiek een zekere 

bescheidenheid om geen oplossingen te verkopen, maar vooral vraagstukken te agenderen en ruimte te 

laten om de oplossingsruimte grondig in kaart te brengen en creatief te vergroten. Denk aan de vraag hoe 

we om kunnen gaan met het vraagstuk van energiearmoede of problematische schulden.  

Bouw aan een organisatie die bewust experimenteert en systematisch leert 

De Gemeente Rotterdam probeert op tal van plekken nieuwe aanpakken uit en is buitengewoon creatief 

om in allerlei tijdelijke arrangementen opgaven aan te pakken, denk aan de herstelaanpak in het kader 

van de coronacrisis. Dat gebeurt ook deels noodgedwongen omdat de staande structuur daar minder 

goed toe in staat is. Het vermogen om hier systematisch van te leren en op basis hiervan de organisatie 

structureel te transformeren, is echter nog onvoldoende ontwikkeld. Als dit leerproces meer systematisch 

wordt georganiseerd, kan de organisatie zich gaandeweg transformeren naar een context waarin meer 

responsieve, integrerende en doelzoekende aanpakken niet de uitzondering maar de default worden. 

En waarin structuren en aanpakken die onbedoeld problemen eerder in stand houden dan helpen 

oplossen, ook worden afgebouwd en uitgefaseerd.  

Veel nieuwe werkwijzen, sturingsmodellen of producten vervluchtigen na afloop van het project of 

programma en worden niet ingebed in de organisatie. In de uitvoeringsfase gaat veel van de kracht van 

de vernieuwing verloren. Dit heeft niet alleen te maken met de inherente moeite die publieke organisaties 

hebben om te veranderen en om “het afwijkende” te accommoderen. Het komt ook doordat er een groot 

verschil is tussen mensen die willen vernieuwen en mensen die vooral het bestaande willen optimaliseren. 

Beide rollen zijn nodig, maar ze weten elkaar matig te vinden en zijn vaak niet in staat in gezamenlijkheid 

op te trekken. Hier ligt een belangrijke opgave om vormen van tweebenig (“ambidexter”) leiderschap te 

ontwikkelen, waarbij leiders beide kwaliteiten weten te onderkennen en te waarderen; en waarbij zij erin 

slagen om productieve interactie te organiseren tussen mensen en teams die deze verschillende 

capaciteiten representeren. Bijvoorbeeld mensen die wijkgericht werken zoeken naar meekoppelkansen 

rondom de warmtetransitie en mensen die projectgericht werken aan het realiseren van een specifieke 

doelstelling om zoveel woningen van het gas te krijgen.  

Randvoorwaarden vanuit politiek en bestuur 

De hierboven genoemde opgaven kunnen niet goed worden gerealiseerd als er niet aan enkele 

randvoorwaarden is voldaan. Deze gelden eerst en vooral het gemeentebestuur (raad en college).  

Er zijn twee verleidingen die weerstaan moeten worden. Als het gaat om de gewenste ontwikkeling van 

de organisatie is het van belang om de organisatie rust en tijd te geven om te transformeren; en de 

gekozen richting ook – in termen van opdrachtgeverschap en sturing – serieus te nemen en deze niet te 
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doorkruisen als korte termijnurgenties dat aantrekkelijk maken of gevoelsmatig noodzaken. Bestuurlijke 

ijdelheid en politieke scoringsdrift werken meestal de reflexen in de hand die nu juist doorbroken moeten 

worden. Broodnodig is een vorm van ambtelijke sensitiviteit aan bestuurlijke zijde (waar nu vooral 

gestreefd wordt naar meer bestuurlijke sensitiviteit aan ambtelijke zijde), maar ook het college-breed 

sturing geven aan de opgaven van de stad, omdat specifieke, afgebakende wethouderportefeuilles maar 

al te gemakkelijk en opnieuw een stevige impuls vormen om vooral sectoraal te werk te gaan.  

In het verlengde hiervan is het zaak dat politiek en bestuur zich inzetten om over te stappen op nieuwe 

vormen van kaderstelling en verantwoording. Het gaat dan om kaderstelling die publieke waarde-creatie 

uitlokt en samenwerking aanmoedigt. Met een (ambitieuze) stip op de horizon geeft de politiek richting. 

Zij formuleert welke waarden geborgd dienen te worden als de reis daarnaartoe wordt ingeslagen. Het is 

belangrijk om deze stip als een openingsbod te zien, die met de beste inzichten tot stand komt, maar 

waarin ook nog veel ontwikkelingen en kennis niet (voldoende) verwerkt zijn. Geef daarom ook de ruimte 

om met een nog beter bod vanuit de eigen organisatie of de omgeving te worden verrast en beschouw 

dat als een waardevolle opbrengst die er ligt dankzij het eigen openingsbod. Sturen is niet alleen 

vastleggen wat je wilt hebben, maar ook omarmen wat later nog beter blijkt te werken voor Rotterdam en 

de Rotterdammers. Dat vraagt tegelijkertijd om vormen van verantwoording die publieke waarde-creatie 

belonen en het mogelijk maken om te leren en bij te stellen. Dat vraagt om lef bij het doen van een 

spraakmakend openingsbod, gecombineerd met bescheidenheid over de onfeilbaarheid van dat bod en 

de bereidheid om open te staan om het ingewikkelde speelveld waarin publieke opgaven moeten worden 

gerealiseerd te willen snappen en te honoreren.   

3.3. Ongemakken op de weg naar organisatieverandering4 

Het ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie richting bovengenoemde werkwijze gaat gepaard met 

de nodige ongemakken. Immers, het vraagt om aanpassing van door de tijd heen gegroeide en 

diepgewortelde patronen en routines. De onderzoeken van afgelopen anderhalf jaar werpen licht op een 

aantal prominente ‘’bronnen van ongemak’’ – mechanismen en factoren die de gewenste 

organisatieontwikkeling in de weg staan.  

Oude interpretaties van behoorlijk bestuur frustreren moderne vormen van sturing 

In veel cases zien we dat een meer netwerkende of responsieve manier van sturen in veel gevallen 

onvoldoende tot ontplooiing komt zij niet goed past bij een vrij klassieke interpretatie van behoorlijk 

bestuur. Traditionele manieren om rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen 

zijn moeilijk te verenigen met een responsieve, op maatwerk gerichte benadering. Er is tegelijk sprake 

van een grote handelingsverlegenheid om deze twee logica’s met elkaar te verzoenen. Te vaak wordt nu 

een issue niet passend opgelost omdat betrokkenen bang zijn voor een “precedent”. Met andere woorden: 

de angst voor precedentwerking belemmert de organisatie om responsief te handelen.  

Hetzelfde geldt voor een relatief klassieke opvatting van datgene wat telt als resultaat en wat gezien wordt 

als doelmatig en doeltreffend. Denkend vanuit de rollen van de presterende en de rechtmatige overheid 

lijkt dat relatief eenvoudig en enkelvoudig te omschrijven. Maar in het geval van meer netwerkende en 

responsieve sturing wordt dat een stuk lastiger gevonden. Dan gaat het om het zoeken naar publieke 

meerwaarde, waarbij er meer telt dan alleen de (vaak strikte en cijfermatig geformuleerde) output; maar 

daar wordt het organisatieonderdeel wat daarvoor verantwoordelijk is, niet voor gefinancierd noch op 

afgerekend.  

 

 

4 Deze paragraaf is gebaseerd op de notitie “Bronnen van ongemak” die wij schreven op verzoek van 
het programma ‘Werken in Stad en Wijk’.  



GOVLAB010 | Andere tijden, andere sturing 18 

Betrokkenen ervaren de laatste jaren de opkomst van een ander type leidinggevenden (“managers”) 

waarbij een meer prestatiegerichte werkwijze gaat domineren. Dat bemoeilijkt maatwerk of responsieve 

sturing. Deze managers zijn in de plaats gekomen van een generatie leiders die meer vanuit een visie en 

een ideaal opereerden. Dit proces van ‘op prestatie managen’ in plaats van ‘met inspiratie leiden’ 

reduceert al snel het beleids- en uitvoeringsproces tot een machinerie die gericht is op enkelvoudige 

output.  

Om effectief te kunnen sturen is het nodig dat de ambivalentie rond de normen die het handelen van de 

organisatie zouden moeten sturen, wordt doorbroken. Er is behoefte aan een doordenking van de 

betekenis van behoorlijk bestuur in een netwerkcontext waarin gezamenlijk gezocht wordt naar 

meerwaarde en complementariteit. In feite is een eigentijdse hertaling nodig van klassieke beginselen als 

rechtszekerheid, gelijkheid en voorspelbaarheid. Hierbij moet aangetekend worden dat er vaak veel meer 

mogelijk is dan mensen vermoeden. Veel van de belemmeringen zijn “gevoeld” en vloeien voort uit 

informele codes terwijl de formele regels bij nader inzien minder strikt zijn dan vermoed.  

Je kunt moeilijk “doen wat nodig is” als alles gericht is op “doen wat afgesproken is” 

De gemeentelijke organisatie kent van oudsher een sterke drive om zich te voegen naar datgene wat is 

afgesproken. Dat staat echter met grote regelmaat op gespannen voet met de wens om in te kunnen 

spelen op datgene wat nodig is, om in te spelen op initiatieven of verzoeken van buiten, om maatwerk te 

leveren of urgente issues creatief aan te pakken. In dit licht noemen betrokkenen de enorme dosis beleid 

die de gemeente weet te produceren. Er wordt, met andere woorden, daadwerkelijk veel afgesproken en 

vastgelegd. Er lijkt sprake van een sterke regelreflex. Dit maakt niet alleen de vraag diffuus welke 

problemen voor de gemeente nu echt van belang zijn. Het maakt het ook lastig om maatwerk te leveren 

en situationeel te handelen omdat vrijwel elke interventie wel ergens op vastgelegde beleidskaders stuit.  

De botsing tussen ‘doen wat nodig is’ en ‘doen wat afgesproken is’ manifesteert zich bijvoorbeeld 

nadrukkelijk in de botsing tussen wijkactieplannen en jaarplannen van clusters. Maar ook in de botsing 

tussen sectoraal beleid en issues die vragen om een pragmatische en samenhangende benadering. 

Uiteraard zien we dit ook heel sterk bij de besteding van geoormerkte budgetten. Het is heel moeilijk om 

budget te besteden aan iets waar het oorspronkelijk niet voor bestemd was, terwijl daar wellicht wel goede 

redenen voor zijn. Gezien de ambitie van het uitnodigende bestuur is het van groot belang dit te 

doorbreken.  

In het verlengde van de focus op het “doen wat is afgesproken” zien we de neiging om snel afspraken te 

maken, ergens een project van te maken en daar dan voortvarend mee aan de slag te gaan zonder kritisch 

te blijven reflecteren op de vraag of de oorspronkelijke afspraak wel verstandig of houdbaar blijkt. 

Ambtenaren verlangen naar dit houvast en voelen zich dan pas gelegitimeerd om aan de slag te kunnen. 

Het Rotterdamse ‘’de mouwen opstropen’’ heeft ook ambtenaren in haar greep. Een duidelijk project 

maakt zaken als budget en mandaat ook duidelijk. Voor een goede probleemanalyse en het in 

samenspraak verfijnen daarvan (het achterhalen van het vraagstuk dat ten grondslag ligt aan een 

probleem) wordt niet altijd genoeg tijd genomen. Er is een zekere hijgerigheid te bespeuren. Als eenmaal 

de kaders zijn bepaald is het niet eenvoudig om daar weer op terug te komen en deze bij te stellen; en 

omdat kaders vaak relatief snel worden vastgesteld, neemt van de weersomstuit de behoefte om ze bij te 

stellen op basis van voortschrijdend inzicht juist toe.  

De vraag is dan hoe er ruimte kan komen voor een meer doelzoekende benadering waarbij er kan worden 

geïmproviseerd en waarbij kaders en uitgangspunten niet te strikt en vastomlijnd zijn, maar juist ruimte 

bieden en openstaan voor verrijking en inwisseling voor iets beters. Dit vereist ook gedragsverandering 

bij ambtenaren: het omarmen van het ogenschijnlijke ongemak door een gebrek aan vastigheid en 

omlijning. Het houvast wordt dan eerder in het proces gevonden dan in de inhoud. Dat heeft uiteraard ook 

consequenties voor de wijze waarop kaders en opdrachten worden geformuleerd en gaandeweg mogen 

evolueren.  
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Professionals durven geen ruimte te nemen om buiten hun boekje te gaan 

Hoewel het discours is dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd moeten worden en dat lef 

en ondernemerschap beloond worden, zien we dat de informele norm dit afremt of zelfs blokkeert. De 

norm is namelijk dat je rugdekking zoekt alvorens je iets doet wat niet rechtstreeks voortvloeit uit je 

opdracht of past binnen de kaders. Velen ervaren dan ook ongemak om iets te doen wat buiten het eigen 

mandaat valt. Leidinggevenden versterken deze reflex. Enerzijds door mee te gaan in deze reflex en niet 

de bal consequent terug te leggen. Anderzijds door onvoldoende uit te stralen dat ambtelijk 

ondernemerschap wordt gewaardeerd en dit ook te belonen, of – als er kritiek op komt – als hitteschild 

te fungeren. Ambtenaren moeten zich comfortabel voelen om buiten de vastgestelde kaders van ‘’veilig 

output-gericht werken’’ te stappen. Effectieve sturing vraagt om meer ruimte, prikkels en beloningen voor 

ambtelijke professionaliteit en ondernemerschap; en waarbij de default is dat professionals de ruimte 

krijgen en voelen om op eigen kracht zaken tot een goed einde te brengen. Uiteraard veronderstelt dit dat 

ook de benodigde competenties en houding aanwezig zijn.  

In het verlengde hiervan zien we dat de reflex is om bij verschillen (of conflicten) de oplossing te zoeken 

via verticale escalatie in plaats van horizontale assemblage. Vaak komen ambtenaren er in hun onderlinge 

afstemming niet goed uit, waarna ze al snel aan hun leidinggevende, directeur of wethouder vragen om 

het op te lossen. De vraag is dan of er in horizontale samenwerking niet veel meer kan worden bereikt, 

alvorens er wordt geëscaleerd. Soms daarentegen worden de verantwoordelijkheden steevast naar de 

werkvloer geduwd, om ‘gedoe’ op wethouders- en directeursniveau te vermijden. Dan is het zaak dat het 

vermogen om gezamenlijk conflicten te hanteren juist op directeurs- en bestuursniveau beter wordt 

ontwikkeld, zo blijkt ook uit het onderzoek naar de implementatie van de Omgevingswet. Anders eindigt 

integrerend werken op de werkvloer steevast in een teleurstelling. 

De organisatie mist een gemeenschappelijk doel en is in zichzelf verdeeld 

We hebben gezien dat de organisatie tot krachtig, samenhangend handelen in staat is als de urgentie 

hoog is en de toewijding om aan te pakken groot. We zien dat vooral in een aantal Corona-gerelateerde 

beleidsvraagstukken. Maar in andere gevallen overheerst vaak een focus op een deelperspectief en 

voelen betrokkenen ongemak om verantwoordelijkheid te nemen voor iets wat daarbuiten valt. Processen 

van identificatie zijn sterk gefragmenteerd. Het eigen cluster, de eigen afdeling, de eigen wijk of het eigen 

programma zijn primaire bronnen van identificatie. Niet de stad, de opgave of het maatschappelijk belang. 

“We zijn totaal niet geïnteresseerd in elkaar”, aldus een gesprekspartner.  

Effectieve sturing vraagt om strategisch alignment door de gehele organisatie heen, zodat de 

organisatie meer vanuit een gedeelde missie opereert en waarbij partijen zich bewust zijn van onderlinge 

afhankelijkheid en hoe hun handelen past in dat grotere geheel; en waarbij ze zoeken naar manieren om 

waarmee deel en geheel elkaar versterken. 

Management- en prestatiegerichtheid bij bestuurders versterkt simplificerende reflexen 

Veel ambtenaren geven in onze onderzoeken aan dat de rol van bestuurders en politici sterk is gericht op 

management en sturing op targets in plaats van richting geven met visie. Dit leidt in de ambtelijke 

organisatie tot een sterke gerichtheid op afgebakende en meetbare problemen en doelstellingen; het 

demotiveert het zoeken van verbinding, maatwerk en flexibiliteit.  

In veel gevallen zien we dat betrokkenheid van de wethouder enerzijds een krachtige steun in de rug 

betekent. Initiatieven en projecten die zich in de gunst en belangstelling van de wethouder mogen 

verheugen, kunnen snel, veel voor elkaar krijgen. Tegelijk betekent het ook dat de druk om te presteren 

snel toeneemt en dat de ruimte om maatwerk te realiseren navenant afneemt. Bestuurlijke belangstelling 

betekent vaak ook niet alleen een sterkere nadruk op doelbereik, maar ook een sterkere focus op 

rechtmatigheid. De verleiding is dan groot om steeds strikter te gaan focussen op enkelvoudige, 

gemakkelijk te meten doelen in plaats van de ruimte te nemen voor maatwerk door situationeel in te 
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spelen op de complexiteit van het vraagstuk. De nood om te ‘’managen’’ in plaats van met visie te sturen 

wordt dan groter. Bestuurders zijn zich bewust van dit effect, maar zijn ook niet in staat eraan te 

ontsnappen omdat zij onder druk staan van politiek en media om resultaten te laten zien en keuzes te 

kunnen motiveren.  

Met andere woorden: vanuit politiek en bestuur wordt (nog) niet de voorwaarde geschapen om de 

bovengenoemde ontwikkeling als gemeente goed door te maken. Andersom geldt dat de ambtelijke 

organisatie sterker bestuur en raad in positie kan brengen om hun richtinggevende rol te vervullen. Er is 

een beter samenspel nodig tussen publieke professionaliteit en de primaat van de politiek. Vanuit dit 

oogpunt is het wenselijk om na te denken over de vraag welke mechanismen aan het hierboven 

benoemde patroon ten grondslag liggen en om te zoeken naar manieren om die te omzeilen of te 

verhelpen. Dat vraagt ten minste dat bestuur en organisatie het gesprek met elkaar aangaan op zoek 

naar productieve omgangsvormen. Ambtelijke loyaliteit wordt vaak uitgelegd als het dienen van de 

wethouder door te doen wat hij of zij vraagt. Het gesprek met het bestuur om ruimte voor ambtelijk 

ondernemerschap en improvisatie te organiseren, is hard nodig maar komt tot nu toe onvoldoende van 

de grond. 

Belemmerende mechanismen bij organisatieontwikkeling 

Aanvullend op deze bronnen van ongemak zijn er meerdere mechanismen te onderkennen die de 

gewenste ontwikkelrichting van de organisatie in de weg staan. We noemen er drie.  

(1) Allereerst is dat de diepmenselijke behoefte om erkend te worden en datgene te doen waarvoor je 

beloond en erkend wordt. Iedereen heeft er behoefte aan om van betekenis te zijn en dat leidt tot een 

reflex om te willen ‘scoren’. Het is vaak makkelijker om deze betekenis voor het voetlicht te brengen als 

dat gerelateerd is aan een duidelijke taak of rol, dan wanneer die betekenis onderdeel vormt van een 

groter geheel waarbij de eigen bijdrage moeilijk te onderscheiden is van die van een ander; of waarbij de 

relatie tussen de eigen bijdrage en het gerealiseerde effect moeilijk aan te tonen is. Er is dus een 

psychologische barrière te overwinnen om als organisatie meer integrerend te handelen, systemisch te 

denken en responsief te opereren. Huidige systemen van erkennen en waarderen werken een taak- en 

outputgerichte oriëntatie in de hand en staan een meer opgave- en outcome-gerichte werkwijze vaak 

onbedoeld in de weg.  

(2) Daarnaast heeft de organisatie meerdere littekens of trauma’s die onbedoeld verandering in de weg 

staan. Missers uit het verleden hebben in een aantal gevallen een grote controlereflex in het leven 

geroepen die al snel sterk wordt getriggerd. Hoewel deze trauma’s breed gevoeld worden en een sterk 

sturende werking hebben in de onderstroom van de organisatie, wordt er weinig over gesproken.  

(3) Een derde observatie is dat er weliswaar veel energie zit aan de randen van de organisatie om zaken 

anders te doen en dat dit ook aantoonbaar tot resultaten leidt, maar dat het vermogen ontbreekt om dit 

op te schalen. Speciale project- en programmateams werken tijdelijk en met succes aan nieuwe methoden 

of innovatie, maar als het team ophoudt te bestaan vervluchtigt al snel het resultaat. Het heeft 

onvoldoende massa of eigenaarschap in ‘de lijn’ en op hogere managementniveaus om vertaald te 

worden in structurele aanpassingen. Hieraan gekoppeld: ambtenaren constateren een zekere 

vluchtigheid als het gaat om het thema organisatieontwikkeling. De focus ligt op het boeken van zichtbare 

en meetbare resultaten voor de stad op korte termijn. De aanpassing van de organisatie die deze 

resultaten ook op lange termijn moet leveren, krijgt veel minder aandacht. Hierbij wreekt het zich ook dat 

er vaak meerdere, deels overlappende of zelfs conflicterende initiatieven parallel worden gestart, waarbij 

de veranderkracht verloren gaat door een gebrek aan massa en snel oplopende transactiekosten. 
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3.4. Conclusie 

De complexiteit van vraagstukken en transities in de stad stelt hoge eisen aan het functioneren van de 

organisatie. De governance van transities vraagt om een transitie van de governance, zogezegd. 

Problemen worden meer divers, onvoorspelbaar en hangen sterk met elkaar samen. Partijen in de stad 

zijn mondig, hun agenda’s en belangen divers. Daarom moet ook de gemeentelijke organisatie mee-

veranderen. De gemeente moet in staat zijn om problemen in de stad in samenhang te bekijken, creatief 

te zoeken naar nieuwe oplossingen en daarbij open te staan voor ideeën en initiatieven van andere 

partijen. Ze moet effectief kunnen opereren op de snijvlakken van maatschappelijke problematiek, flexibel 

inspelen op verandering en gebruik maken van het probleemoplossend vermogen in de stad. Alle 

pogingen die hiertoe al worden ondernomen, moeten niet blijven hangen in eenmalig succes, maar leiden 

tot structurele verandering. 

Op weg naar deze verandering ervaart de gemeente allerlei obstakels en ongemakken. Ambtenaren 

ervaren (expliciet of impliciet) een managementstijl waarin het vooral belangrijk is om snelle en zichtbare 

resultaten te boeken binnen hun eigen beleidsdomein en om zich aan de regels te houden en gemaakte 

afspraken na te komen. Dat maakt dat professionals weinig ruimte voelen om buiten de lijntjes te kleuren, 

op zoek naar nieuwe en betere werkwijzen. Ook ontbreekt vaak de tijd en ruimte om problemen in de stad 

diepgaand te analyseren in hun samenhang met andere problemen en samen met betrokken partijen 

creatieve oplossingen te ontwerpen. Soms zijn het organisatietrauma’s die een (onbewuste) emotionele 

blokkade vormen voor geïntegreerde en ontvankelijke beleidsprocessen, maar ook klassieke 

interpretaties van de beginselen van behoorlijk bestuur (zoals rechtmatigheid, rechtsgelijkheid) geven 

ongemak op weg naar de gewenste verandering. Deze conclusies geven aanleiding tot een ambitieuze 

onderzoekagenda voor de komende jaren.   
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H4. ONDERZOEKSLIJNEN VOOR DE 

KOMENDE JAREN 

Op basis van de inzichten van de afgelopen jaren presenteren we een aantal onderzoekslijnen voor 

komende tijd. Hierin zijn ook de thema’s verwerkt die afgelopen jaren zijn onderzocht in de 

Kenniswerkplaats ‘Organisaties in een Slimme Stad’. In deze kenniswerkplaats is veel expertise 

ontwikkeld op het gebied van smart governance, ambtelijk vakmanschap, digitalisering, technologie en 

flexibilisering. In 2022 zullen GOVLAB010 en deze kenniswerkplaats in elkaar opgaan (onder de naam 

GOVLAB010). Zo bundelen we de kennis en expertise op het gebied van beleid, sturing en organiseren.  

Onze onderzoekslijnen hebben betrekking op vier aspecten van sturen en organiseren:  

1. De moraliteit van sturing: een bezinning op de normen van goed bestuurlijk handelen, waarbij 

we de vraag stellen hoe de gemeente niet alleen slagvaardig, maar ook rechtvaardig en 

mensgericht kan functioneren.   

2. De methode van sturing: de verfijning van concrete methode waarop de gemeente stuurt en 

organiseert, waarbij we focussen op twee werkwijzen die snel aan belang winnen nu de 

organisatie steeds meer ‘de opgave’ centraal stelt: integrerend en ontwerpend 

3. De kunst en kunde van sturing: het ontwikkelen van ambtelijk vakmanschap en politiek-

bestuurlijk leiderschap dat de gemeentelijke organisatie in de juiste richting stuwt 

4. De technologie van sturing: de doordenking van nieuwe technologieën zoals artificial intelligence 

en hun impact op beleid en organisatie5 

Met deze onderzoekslijnen willen we de gewenste organisatieontwikkeling van de gemeente 

ondersteunen en faciliteren. Hieronder werken we ze uit.  

 

Figuur 1 Onderzoekslijnen 

 

5 Met name de derde en vierde onderzoekslijn zijn afkomstig uit de Kenniswerkplaats Organisaties in 
een Slimme Stad.  

• Politiek 
leiderschap

• Ambtelijk 
vakmanschap

• Algorithmic 
governance

• Slim organiseren

• Integrerend

• Ontwerpend

• Doelmatig en 
waarde(n)vol

• Mensgericht 

Moraliteit  
van sturing

Methode van 
sturing

Kunst en 
kunde van 

sturing

Technologie 
van sturing



GOVLAB010 | Andere tijden, andere sturing 24 

4.1. De moraliteit van sturing: waarden en principes van goed bestuur 

De laatste tijd is er veel te doen om het thema menselijke maat. De gemeente moet in haar handelen 

recht doen aan de specifieke situatie van Rotterdammers, zo is de gedachte. Een overheid die volledig 

volgens de regels handelt, kan toch de plank misslaan en burgers vermorzelen in de bureaucratie. Een 

overheid die haar budgetten doelmatig aanwendt kan nog steeds tekortschieten als het gaat om het 

realiseren van maatschappelijke doelen. Klassieke waarden in het overheidsbedrijf, zoals rechtmatigheid 

en rechtsgelijkheid, krijgen in toenemende mate gezelschap of concurrentie van nieuwe waarden. Denk 

aan een waarde als “ieder het zijne geven”, het leveren van maatwerk, het tonen van ontvankelijkheid, 

responsiviteit en flexibiliteit.  

Een bezinning op wat nu eigenlijk ‘behoorlijk bestuur’ anno 2022 behelst, is niet alleen een theoretische 

en filosofische exercitie. Ze heeft te maken met de dagdagelijkse dilemma’s van ambtenaren en 

bestuurders. Wat betekent bijvoorbeeld de menselijke maat bij de afhandeling van de toeslagenaffaire? 

Hoe verhoudt het zich tot andere beginselen, zoals rechtmatigheid en rechtsgelijkheid? En hoe combineer 

je waarden als efficiëntie en prestatiegerichtheid met het belang van ontvankelijkheid, responsiviteit en 

het realiseren van publieke waarde? Hoe behoud je je integriteit in de samenwerking met bewoners en 

partijen wanneer je als gemeente meerdere petten en rollen hebt? Hoe kun je algoritmes op een 

inclusieve, niet-discriminerende manier inzetten? Kortom, bij het maken van beleid en de interactie met 

bewoners zijn dit soort spanningen en morele dilemma’s rondom bestuurlijke beginselen, waarden en 

deugden sterk voelbaar. In onderzoeken en reflectiesessies gaan we hierover in gesprek met 

ambtenaren, maar ook met wethouders en gemeenteraadsleden, die per slot van rekening in dit vraagstuk 

een richtinggevende rol hebben.  

We geloven dat het expliciteren van en reflecteren op de waarden en principes die anno 2022 ten 

grondslag zouden moeten liggen aan het functioneren van een overheidsorganisatie, de Gemeente 

Rotterdam enorm kan helpen bij het nadenken over het inrichten van haar organisatie, de wijze van sturing 

en verantwoording.  

4.2. De methode van sturing: integrerend en ontwerpend werken 

De vervlechting van maatschappelijke vraagstukken in de stad vraagt om beleidsprocessen waarin de 

gemeente en partijen in de stad hun verschillende agenda’s en belangen integreren. Daarvoor is een 

goed samenspel nodig waarin partijen de tijd nemen om elkaars behoeften en belangen te verkennen en 

gezamenlijk nieuwe oplossingen ontwerpen. Als deze ontwerpende en integrerende werkwijze uitblijft, 

blijven niet alleen allerlei ideeën en oplossingen onbenut, maar is ook de kans groot dat agenda’s en 

beleidsprocessen gaan botsen, met vervelende escalaties tot gevolg. En andersom: het combineren van 

problemen en het organiseren van creatieve ontwerpprocessen kan juist leiden tot onverwachte en rijke 

oplossingen.  

In deze onderzoekslijn gaan we praktisch aan de slag met een integrerende en ontwerpende methoden 

van sturen en organiseren. We organiseren ontmoetingsplekken (tussentafels) waarin 

vertegenwoordigers van verschillende partijen, clusters, en afdelingen samen kunnen werken aan een 

geïntegreerd resultaat. We gaan met deelnemers in gesprek over de spanningen die zij hierbij ervaren en 

ontwerpen praktische hulpmiddelen die het proces van integreren bevorderen. Hoe kan het gesprek aan 

de (tussen)tafel worden vormgegeven? Hoe vertaal je het geïntegreerde resultaat terug naar je eigen, 

sectorale taakstelling? Hoe ga je om met ingewikkelde reflexen en patronen in de organisatie, zoals de 

sterke behoefte aan snelle en meetbare resultaten op één beleidsdomein? De inzichten vertalen we naar 

lessen voor organisatieontwikkeling. Daarbij staat de vraag centraal hoe de gemeentelijke organisatie 

structureel ruimte kan geven aan integrerende en ontwerpende beleidsprocessen. 
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4.3. De kunst en kunde van sturing: politiek leiderschap en 
ambtelijk vakmanschap 

Om daadwerkelijk responsief, mensgericht en integer te handelen (lijn 1) en deze waarden toe te passen 

in integrerende en ontwerpende beleidsprocessen (lijn 2) is de nodige professionaliteit vereist, zowel op 

politiek-bestuurlijk als ambtelijk niveau. We spreken dan over politiek leiderschap en ambtelijk 

vakmanschap.  

Politiek leiderschap 

Bij politiek leiderschap gaat het om het vermogen van bestuurders en politici om de ontwikkeling van de 

gemeentelijke organisatie in de juiste richting te faciliteren. We zien nu vaak dat een sterke management- 

en prestatiegerichtheid juist oude reflexen versterkt en de gewenste verandering in de weg zit. Belangrijk 

is daarom het ontwikkelen van bestuurlijke sensitiviteit voor de ambtelijke organisatie en wat zij nodig 

heeft. Samen met bestuurders en politici denken we na over het definiëren van principes en kaders die 

zowel richtinggevend zijn alsook ruimte bieden voor de ambtelijke organisatie om beleid op een creatieve 

en meer samenhangende manier vorm te geven.  

We doordenken de consequenties van nieuwe vormen van sturing voor de politiek-bestuurlijke wijze van 

kaderstelling (opdrachtverlening) en controle (verantwoording). Voor het eerste geldt dat idealiter kaders 

aanzetten tot meerwaardecreatie en niet primair tot afbakening en scopebeheersing. Voor het tweede 

geldt dat we willen leren inspelen op de behoefte om rijker te verantwoorden en meer recht te doen aan 

het idee van publieke waarde, van maatwerk, van waarde-creatie in ketens en netwerken waarin alle 

partijen een stukje van het resultaat realiseren maar dit moeilijk kunnen verantwoorden door alleen te 

kijken naar waar zijzelf primair verantwoordelijk voor zijn.  

Ambtelijk vakmanschap 

Bij ambtelijk vakmanschap gaat het om de ontwikkeling van de professionele houding en vaardigheden 

van ambtenaren. Van ambtenaren wordt verwacht dat zij zowel politiek responsief zijn alsook de regels 

opvolgen zoals ze bedoeld zijn, oog hebben voor de buitenwereld, goed kunnen samenwerken, hun werk 

effectief en efficiënt doen alsook oog hebben voor de menselijke maat. Dit stelt hoge eisen aan hun 

technische en praktische beheersing van hun vak, maar ook aan hun morele kompas. Het vraagt om de 

ontwikkeling van individuele competenties van ambtenaren, maar ook om de juiste aansturing door het 

ambtelijk leiderschap en een goede ondersteuning vanuit de organisatie (bijvoorbeeld HR). Sinds de 

Coronacrisis is thuiswerken, digitaal werken en over (fysieke) grenzen heen samenwerken een (nog) 

sterker onderdeel geworden van ambtelijk vakmanschap. In het onderzoek naar ‘Anders Werken’ staat 

het samenwerken vanuit één opdracht en een flexibele inzet vanuit verschillende clusters centraal.  

Een belangrijke aanvullende vraag gerelateerd aan het ambtelijk vakmanschap betreft de vraag hoe 

‘ambidexterity’ in de gemeentelijke organisatie vormgegeven kan worden. Organisaties en hun 

werknemers moeten steeds meer tweebenig zijn. Aan de ene kant moeten processen effectief en efficiënt 

worden uitgevoerd, maar aan de andere kant moet er ook ruimte zijn voor innovatie en vernieuwing. In 

de literatuur spreekt men in dat kader over exploiteren en exploreren. De uitdaging voor organisaties (en 

zeker ook de gemeentelijke organisatie) is hoe deze aan elkaar te verbinden, zowel op het niveau van de 

organisatie (hoe zorg je ervoor dat nieuwe initiatieven hun weg vinden in de staande organisatie en niet 

eenmalig succesvol zijn?) als op het niveau van het individu (hoe zorg je ervoor dat ambtenaren 

voldoende tijd en energie hebben om zich naast hun gewone werk bezig te houden met verbetering van 

de werkprocessen?). 
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4.4. De technologie van sturing: automatisering en artifical 
intelligence 

Steeds meer processen van sturen en organiseren binnen de gemeente worden (gedeeltelijk) 

overgenomen door technologie. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van algoritmes (‘Algorithmic 

management’). Het gebruik van dit soort technologieën kan voordelen hebben op het gebied van 

efficiëntie en effectiviteit, maar roept ook vragen op. Soms wordt een algoritme eerlijker of onpartijdiger 

gevonden, in andere gevallen wordt juist een holistische menselijke weging gewaardeerd. Door 

technologie kunnen werkprocessen en verantwoordelijkheden verschuiven en is het soms lastig te 

achterhalen waar een beslissing precies vandaan komt. Ook vraagt het werken met technologie, zoals 

algoritmes, de nodige competenties.  

Technologie moet mensen helpen en niet andersom; het moet ondersteunend zijn aan de kwaliteit van 

sturing en organisatieontwikkeling. Daarom bieden we in deze onderzoekslijn een kritisch-constructieve 

reflectie op het gebruik van technologie zoals artificial intelligence. We stellen vragen als: wie is geholpen 

met de implementatie van technologie en wie moet ermee geholpen worden? Hoe zorgen we ervoor dat 

het transparant en uitlegbaar is waar een beslissing genomen wordt en welke processen daartoe hebben 

geleid? Hoe kunnen werknemers worden begeleid met de veranderingen die technologie teweegbrengt? 

Denk aan training die het begrip moet vergroten van hoe algoritmische systemen werken, zodat 

ambtenaren de suggesties en beslissingen van algoritmen goed kunnen wegen en al dan niet overnemen. 

Het is belangrijk dat de gemeente nadenkt over hoe dominant dit soort beslismodellen mogen worden 

binnen de organisatie en welke vrijheid werknemers houden om tegen suggesties van algoritmen in te 

gaan, als ze zelf tot een ander oordeel komen dan een algoritme.  

4.5. De verbinding tussen onderzoekslijnen 

Deze onderzoekslijnen bieden niet alleen op zichzelf al voldoende stof tot reflectief en actiegericht 

onderzoek, maar leveren ook in onderlinge confrontatie spannende vragen op. Denk aan de vraag hoe 

nieuwe technologieën zich verhouden tot bestuurlijke waarden als mensgerichtheid; hoe het ambtelijk 

vakmanschap zich moet ontwikkelen om de menselijke maat toe te passen, integrerend en ontwerpend 

te werk te gaan (denk aan het kunnen omgaan met verschil en conflict) en bewust en reflectief om te gaan 

met algoritmes en artificial intelligence; hoe bestuurders en politici vanuit hun leiderschap de (normatieve 

en morele) kaders kunnen vaststellen voor integrale beleidsvorming; enzovoorts. In onze onderzoeken 

zoeken we daarom steeds naar de verbindingen tussen de verschillende aspecten van sturen en 

organiseren. 
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H5. ONZE AANPAK 

5.1. Kenmerken van onze werkwijze 

Het vorige hoofdstuk bevatte een ambitieuze onderzoeksagenda. GOVLAB010 werkt op twee manieren 

aan de verwezenlijking aan deze agenda: 

- Enerzijds door vraaggericht in te spelen op concrete vragen en behoeften uit de organisatie; 

- Anderzijds door zelf ook onderzoek te programmeren waarmee belangrijke kennis en inzichten 

worden ontwikkeld die het meer vraaggerichte onderzoek voeden en funderen.  

De wijze waarop GOVLAB010 kennis wil genereren, weerspiegelt onze drive om daadwerkelijk impact te 

genereren voor de Gemeente Rotterdam en tegelijk wetenschappelijk vernieuwend onderzoek te 

verrichten. En dus wordt onze werkwijze gekenmerkt door een zestal karakteristieken die we in de 

afgelopen twee jaar hebben uitgeprobeerd of ontdekt.  

Ontwerpend en actiegericht 

We nemen de tijd voor een diepgaande analyse van het vraagstuk om te achterhalen wat het ‘eigenlijke’ 

issue is zoals dat door betrokkenen wordt ervaren. Op basis daarvan ontwerpen we in co-creatie 

interventies die we tijdens het proces toepassen en verbeteren. Door het effect daarvan te onderzoeken 

kunnen we deze interventies aanscherpen, onze analyse bijstellen en tot scherpere inzichten en 

conclusies komen.  

In co-creatie 

Onze onderzoeken zijn een coproductie van wetenschap en praktijk. We combineren praktische kennis 

met wetenschappelijke inzichten en vertalen die vervolgens naar kritische reflectie en praktisch 

toepasbare inzichten. Samen met de gemeentelijke organisatie stellen we onze vragen scherp, voeren 

we het onderzoek uit, interpreteren de bevindingen, reflecteren we op de conclusies en ontwerpen we 

interventies. Dit samenspel passen we ook toe in de financiering van onze projecten (combinatie van 

budget van de opdrachtgever en GOVLAB010).   

Lerend in een veilige ruimte 

We organiseren een vertrouwelijke omgeving waarin ruimte is voor reflectie en dialoog, juist ook bij 

gevoelige vraagstukken. Door onze inzichten steeds open te stellen voor reactie en nuance, draagt ons 

onderzoek bij aan een gezamenlijk leerproces waarin mensen ook van elkaar leren en meer begrip voor 

elkaar krijgen. Onze insteek is die van empathiserend onderzoek (zoals ontwerpers dat doen): we trachten 

hetzelfde te voelen bij de vraagstukken die anderen ervaren, zich in hen te verplaatsen en in hun 

schoenen te gaan staan. Alleen zo komen we tot een goed begrip ervan en zijn we in staat om mee te 

denken over oplossingen.  

Multidisciplinair 

Afhankelijk van het vraagstuk combineren we bestuurskundige inzichten met andere perspectieven en 

disciplines, zoals design, pedagogiek, psychologie, bedrijfskunde, rechten en filosofie. Daar waar 

waardevol schakelen we de expertise in van adviseurs of consultants die ons helpen de impact van onze 

kennis te vergroten.  
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Transformatief  

Met onze inzet proberen we praktijken van sturen en organiseren duurzaam te veranderen, maar ook hun 

“bedding”, zodat de oude normaal niet automatisch kan terugkeren als wij uit zicht zijn of als een traject 

in de herinnering wegzakt. We zoeken naar manieren om de organisatie zodanig te beïnvloeden dat zij in 

staat is nieuwe werkwijzen en aanpakken duurzaam toe te passen en te accommoderen.    

Samenhang onderzoek en onderwijs  

GOVLAB010 heeft een sterke verbinding met het onderwijs aan de EUR en wil die verbinding verder 

versterken. GOVLAB010 moet een portalfunctie krijgen voor studenten die opdrachten voor de stad willen 

doen (bijvoorbeeld in het kader van hun afstuderen of voor projecten) en omgekeerd voor de 

gemeentelijke organisatie om studenten te vinden voor concrete vragen of challenges. GOVLAB010 is 

voor studenten en voor jonge professionals een ideale plek om ervaring op te doen.  

5.2. Vooruitblik 

De komende jaren wil GOVLAB010 de gezaghebbende kennispartner voor de gemeente zijn om te helpen 

te bouwen aan een organisatie die in staat is maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en publieke 

waarde te realiseren. Voor de wetenschap is GOVLAB010 de partner voor het realiseren van kennis met 

impact aan de randen van disciplines en bestaande bodies of knowledge. Dat vraagt van de gemeente 

en van de universiteit een duurzaam commitment, eigenaarschap en de bereidheid echt de handen ineen 

te slaan en gezamenlijk te werken aan de kwaliteit van sturen en organiseren. 
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BIJLAGE: SAMENVATTINGEN 

AFGERONDE ONDERZOEKEN 

Tussen traditie en transitie. Een verkenning van veranderbeweging Reyeroord+ 

Hans Joosse en Arwin van Buuren 

Klik hier voor de publicatie 

In de Rotterdamse wijk Reyeroord (Rotterdam-IJsselmonde) is een groep energieke en eigenzinnige 

ambtenaren actief die werkt aan transities in de wijk (o.a. energie, circulariteit, data). Zij willen daarbij 

bewoners uitdagen en verleiden ook hún schouders eronder te zetten. Daarbij schudt ze de gemeentelijke 

organisatie flink op door afscheid te nemen van de gebruikelijke, strakke taakverdeling en afbakeningen 

van het werkveld. Alles wat in Reyeroord voorbijkomt, moet snel en in samenhang worden opgepakt. Dat 

doet ze als “beweging”, niet als traditioneel programma, project of afdeling. Voor de gemeente is het zaak 

om dit soort bewegingen ruimte te geven en te faciliteren; Reyeroord+ moet er anderzijds voor waken om 

collega’s niet te vervreemden door de oude structuren en ordes helemaal overboord te gooien.  

Op afstand maar toch verbonden: samen voor het publieke belang. 

Sandra van Thiel, Marieke van Genugten, Johan de Kruijf en Bart Voorn 

Klik hier voor de publicatie 

De Gemeente Rotterdam werkt samen met tal van publieke en private partijen bij maatschappelijke 

(transitie)vraagstukken. Die samenwerkingen tonen een bonte verzameling van verschillende relaties, 

rechtsvormen en verantwoordelijkheidsverdelingen. Dit essay biedt een helder overzicht van deze 

verschijningsvormen van verbonden partijen, maar bespreekt ook hoe de gemeente kan sturen op de 

publieke belangen die zij wil borgen en hoe zij verantwoord haar deelnemingen organiseert. Bijzondere 

aandacht is er voor het effectief inzetten van het budgetrecht van de raad en voor het relatief nieuwe 

fenomeen van de revolverende fondsen waar de gemeente in participeert. 

Over de boeg van een akkoord. De totstandkoming en oogst van het Rotterdams Klimaatakkoord 

Wouter Spekkink, Geert Teisman, Sam Muller en Arwin van Buuren 

Klik hier voor de publicatie 

In 2020 is met ruim 100 partijen het Rotterdamse Klimaatakkoord getekend. Dit akkoord is tot stand 

gekomen door middel van vijf “tafels” (Schone Energie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Consumptie, 

Haven en Industrie). In dit onderzoek staat deze “tafelaanpak” centraal, waarbij de Gemeente 

maatschappelijke partijen uitnodigt om gezamenlijk tot een gedragen aanpak te komen. Het Rotterdamse 

Klimaatakkoord laat zien hoe deze werkwijze het probleemoplossend vermogen van partijen heeft 

gemobiliseerd, waardoor in relatief korte tijd zowel nieuwe ideeën en verbindingen zijn ontwikkeld alsook 

bestaande plannen en samenwerkingen zijn versterkt. Door overlegstructuren tussen de tafels en de 

gemeentelijke organisatie (“bindweefsel”) is de verbinding georganiseerd met de interne gemeentelijke 

processen. Wel is het zaak om nu gezamenlijk uitvoering te geven aan het akkoord en de plannen blijvend 

te verbeteren. Er dreigt een vacuüm te ontstaan waarin de luiken van het stadhuis meer dichtgaan en 

gemeente zich op haar eigen rol focust. 

https://www.eur.nl/nieuws/leren-van-transities-de-rotterdamse-wijk-reyeroord
https://repub.eur.nl/pub/135249/Essay-verbonden-partijen-voor-Rotterdam-definitief.pdf
https://www.eur.nl/nieuws/unieke-rotterdamse-aanpak-versterkt-probleemoplossend-vermogen-bij-grote-vraagstukken
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Getouwtrek zonder bestek. Controverse over beleidsinnovatie in het Rotterdamse 

Doelgroepenvervoer 

Hans Joosse, Geert Teisman en Arwin van Buuren 

Klik hier voor de publicatie 

Het doelgroepenvervoer is er voor Rotterdammers die niet zelfstandig met eigen of openbaar vervoer 

kunnen reizen. Lange tijd had elke doelgroep, zoals leerlingen van het speciaal onderwijs, bezoekers van 

de dagbesteding of medewerkers van een sociale werkplaats, zijn eigen contract- en 

aanbestedingstraject, met als belangrijkste criterium “op tijd van A naar B”. In 2013 besloot de 

gemeenteraad de contracten te integreren. Dit onderzoek volgt het beleidsproces van 2013 tot 2020: van 

cliëntenonderzoek naar concurrentiegerichte dialoog (aanbesteding), uitvoering en borging. Het laat de 

kracht zien van “complex beleid”, namelijk beleid dat klantbehoeften niet platslaat tot punctualiteit, maar 

oog heeft voor diversiteit en de verbinding legt met andere maatschappelijke vraagstukken 

(duurzaamheid, eenzaamheid). Tegelijkertijd is dit beleid kwetsbaar als het wordt ontwikkeld aan de rand 

van de organisatie. Het komt in botsing met de bureaucratische en politiek-bestuurlijke behoefte aan 

“stevige sturing” op meetbare onderdelen (zoals punctualiteit). In deze controlereflex dreigen 

klantgerichtheid en maatwerk verloren te gaan.  

Doelen voor doeners. De Sustainable Development Goals als versneller naar een duurzame 

toekomst van Rotterdam. 

Floris Hager, Hans Joosse, Arwin van Buuren en Sharon Meijer 

Naar aanleiding van enkele moties in de gemeenteraad verkent de Gemeente Rotterdam de 

mogelijkheden om actief te gaan werken met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Vanuit 

GOVLAB010 zijn gesprekken gevoerd met verschillende ambtenaren (in interviews en een workshop) 

over hun ervaringen met SDG’s en de kansen en belemmeringen die zij zien om de SDG’s te omarmen 

in beleid en sturing. Ambtenaren zien de meerwaarde van de gemeentelijke taal die de SDG’s bieden 

voor interne en externe samenwerking en zien ook kansen om de SDG’s te benutten als integraal 

raamwerk en referentiekader dat richting geeft aan beleidsontwikkeling en -verantwoording. Wel is het 

zaak om de abstracte doelen te vertalen naar de Rotterdamse context en de agenda van de stad. Ook is 

bewustwording en politiek-bestuurlijke commitment noodzakelijk om het werken met SDG’s tot een 

succes te maken.  

Werken met spanningen rond complexe opgaven. Zicht op de onderstroom (intern verslag van 

twee werkconferenties) 

Martijn van der Spek (Universiteit Utrecht) en Hans Joosse 

De ene ambtenaar plant een boom in het kader van vergroening van de stad, voor de ander staat deze 

in de weg omdat er een warmtenet moet worden aangelegd. Dit soort spanningen tussen collegetargets, 

beleidsprogramma’s en afdelingen zijn inherent aan het werken aan complexe opgaven. Belangrijk is 

daarom om deze spanningen te kunnen hanteren en bespreekbaar te maken, in plaats van de hete 

aardappel doorschuiven tot de situatie uiteindelijk ergens escaleert. Vanuit het cluster Stadsontwikkeling 

is het initiatief genomen tot twee werkconferenties om ervaringen te delen en inzicht te krijgen in de 

organisatiedynamiek. Spanningen worden vaak vermeden, volgen de weg van de minste weerstand en 

belanden dan op het bordje waar ze niet thuishoren. Belangrijk is daarom scherp zicht te houden op de 

eigen taak en verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd een tussenruimte (tafel) te creëren om met 

collega’s en andere partijen te werken aan een gezamenlijke taak.  

  

https://www.eur.nl/nieuws/controverse-het-rotterdamse-doelgroepenvervoer-ontrafeld
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Verslag Discoverfase Implementatie Omgevingswet  

Lizet Kuitert, Arwin van Buuren, Hans Joosse, Geert Teisman, Roos Kramer 

De Omgevingswet vraagt van lokale overheden om integraal naar ruimtelijke initiatieven te kijken en meer 

programmatisch te sturen op waarden. Dat is een grote uitdaging in een sectoraal ingerichte organisatie. 

Dit onderzoek verkent het vraagstuk “implementatie Omgevingswet” bij de Gemeente Rotterdam via 

gesprekken met ambtenaren over hun ervaringen met integraal werken en welke barrières en 

belemmeringen zij zien om in de geest van de Omgevingswet te werken. Belangrijke beelden die hieruit 

oprijzen is dat integrerend momenteel sterk afhankelijk is van personen en (om)wegen die zij kennen om 

hun doel te bereiken. Ook is de verticale beweging veel sterker ontwikkeld dan de horizontale beweging 

en heeft de gemeente moeite met onaffe producten. Het is zaak om integrerend werken tot norm te 

verheffen (in plaats van uitzondering), te oefenen met de horizontale samenwerking en het leiderschap te 

ontwikkelen dat integrerend werken stimuleert en beloond.   

Versterken innovatief vermogen van Stadsontwikkeling Rotterdam  

Hanneke Gieske, Ingmar van Meerkerk, Nele Cannaerts, Arwin van Buuren 

Voor de gemeente is het belangrijk als zij niet alleen haar huidige functioneren en dienstverlening 

verbetert (=optimaliseren), maar ook nieuwe aanpakken ontwikkeld voor lange termijn vraagstukken zoals 

klimaat en circulaire economie (=innoveren). Samen vormen deze twee werkwijzen het innovatief 

vermogen. Met een vragenlijst en focusgroepen is het innovatief vermogen van het cluster 

Stadsontwikkeling in kaart gebracht. Op basis hiervan zijn handelingsperspectieven geschetst. Zo is het 

belangrijk om bij het maken van innovaties goed na te denken over de implementatie ervan. 

Leidinggevenden kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Andersom is het bij afdelingen die meer bezig 

zijn met optimalisatie belangrijk dat zij aandacht besteden aan innovatie. Directie en leidinggevenden 

moeten uitdragen dat beide werkwijzen waardevol zijn en dat een balans nodig is.  

Werken in stad en wijk 

Arwin van Buuren en Manon Koopman 

Het programma Werken Stad en Wijk is onderdeel van een ontwikkelingsspoor van de gemeente. Binnen 

dit programma dacht GOVLAB010 mee over de sturingsprincipes die hieraan ten grondslag liggen. Er zijn 

verschillende casussen op papier gezet door ambtenaren die demonstreerden waar de knelpunten lagen 

op het pad naar responsiviteit. Deze zijn na een verdiepende workshop vertaald naar de zogenoemde 5 

bronnen der ongemak. Deze zijn als volgt: (1) oude vormen van sturing dwarsbomen nieuwe manieren 

van sturing, (2) je kan niet doen wat nodig is, als je moet doen wat afgesproken is, (3) professionals 

durven geen ruimte te nemen, (4) de organisatie mist een gemeenschappelijk doel, (5) gebrekkige 

organisatorische sensitiviteit van bestuurders creëert simplificerende reflexen. 

PEAR010: Leren van Pilots 

Heleen Vreugdenhil, Jitske van Popering-Verkerk, Arwin van Buuren en Manon Koopman 

Pilots zijn voor de Gemeente Rotterdam een veelgebruikte methode om innovaties mee te verkennen, 

tegelijkertijd leiden deze vaak niet tot de gewenste duurzame verandering. Dit veroorzaakt scepsis onder 

ambtenaren om dit middel te blijven inzetten. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de zogenaamde ‘’pilot 

paradox’’, de voorwaarden die zorgen voor eenmalig succes van een pilot leiden er tegelijkertijd toe dat 

een pilot niet beklijft. Het belangrijkste inzicht uit dit onderzoek is dat de organisatie zichzelf als lerende 

organisatie moet opstellen om effectiviteit te vergroten. Hiervoor is het nodig om het leren op drie niveaus 

te ondersteunen; op het niveau van de pilot, de (formele) organisatie en de cultuur. Deze zijn in het 
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onderzoek uitgewerkt tot een aantal productroutes, concrete projecten die kunnen bijdragen aan het 

ontwikkelen tot een lerende organisatie.  

 

 

 

 

 

 


