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Veranderingen en transities vergen leiderschap. Het gemeentelijke sociale 
domein heeft door de jaren heen bijna permanent te maken met veranderingen, 
maar anno 2013 lijken de transities groter dan ooit. Dan is het niet alleen een 
kwestie van beleid aanpassen, maar vooral van leiderschap tonen om de organi-
satie de gewenste kant op te krijgen. Hoe staat het met dat leiderschap?
TEKST: PETER VAN EEKERT, BEELD: TON TOEMEN, JEROEN POORTVLIET

Gesprek van de dag: 

LEIDER-
SCHAP

Leiderschap in tijden 
van decentralisaties

Vertrouwen geven, verkokering doorbreken

Geluiden uit de praktijk 

 Leiderschap is wat staatssecretaris Jetta Klijnsma verwacht van lokale 
bestuurders en managers bij de uitvoering van de Participatiewet. Ze 
zei tijdens de Projectenparade zich te realiseren dat het geen makke-

lijke opgave is, maar verklaarde ook alle vertrouwen te hebben in gemeenten, 
niet in het minst omdat ze zelf wethouder is geweest. Ze vertelde hoe het 
ervoor staat met de Participatiewet, de eerste van de drie voorgenomen grote 
decentralisaties die dit kabinet in wetgeving vastlegt. Vrijdag 22 maart is het 
wetsvoorstel in de ministerraad besproken en nu gaat de Raad van State zich 
erover buigen. Maar volgens Klijnsma is het nog steeds een wet in aanbouw. 
“Ik wil ‘m zoveel mogelijk voeden met geluiden uit de praktijk. Hoe goed 
de medewerkers op het ministerie ook zijn, als de wet alleen daar wordt 
uitgedacht, wordt het een wet van lik m’n vestje. Daarom: iedereen met een 
goed idee: meldt het. Ik ben niet te beroerd om mijn 06-nummer te geven.” 
Dat 06-nummer gaan we toch maar niet in Sprank zetten, maar met haar 
goedvinden wel haar mailadres: jklijnsma@minszw.nl. 

Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen, vindt Jetta Klijnsma. Dat geldt 
ook voor haarzelf, zo deelde ze een anekdote met het publiek van de projec-
tenparade. Tijdens de verkiezingscampagne was haar boodschap steevast: 
geen Rutte II. “Nu zit ik er zelf in! Maar ik kan en wil niet aan de kant blijven 
staan.”

Kiezen
Leo van de Kerkhof was vele jaren 
directeur Sociale Zaken, Educatie 
en Zorg bij de VNG en zat in de 
jury van de Stimulansz Innovatie-
prijs voor de beste lokale beleids-
nota. Visie op de decentralisaties 
is er wel bij gemeenten, zo is zijn 
analyse. Maar het blijft veelal op 
een hoog strategisch niveau. Hoe 
de organisatie ingericht moet 
worden blijft vaak veel vager. De 
interne verkokering is groot.

 “Zoals mijn medejurylid René 
Paas bij de uitreiking van 
de Innovatieprijs zei: de no-

tities zijn een tsunami van beleid. 
Met veel visie, en de samenhang 
tussen verschillende beleidsterrei-
nen wordt goed in beeld gebracht. 
Maar er is veel minder oog voor 

wel in plaats van te controleren op 
de juiste uitvoering. Het is daarbij 
noodzakelijk dat het management 
zich als een leermeester opstelt en 
de organisatie faciliteert in plaats 
van bestuurt. Voor medewer-
kers betekent het mooie nieuwe 
kansen om in grotere teams en 
met integrale opgaven te werken. 
Om vakmanschap te ontwikkelen, 
in houding, gedrag en kennis. Dit 
impliceert ook om uit de bestaande 
patronen te stappen en te proberen 
of andere werkterreinen of zelfs 
andere rollen iets voor je zijn. Het 
management stuurt hierbij op 
hoofdlijnen, volgens het uitgangs-
punt ’vertrouwen aan de voorkant 
en verantwoording achteraf’. 
Rode draad is het verbeteren van 
kwaliteit en handelingsvrijheid in 
plaats van sturen op kwantiteit en 
procesgericht sturen in plaats van 
op activiteiten of producten.”

Vertrouwen voorop
Gijsbert van Herk is directeur 
Ontwikkeling van de gemeente 
Breda. Voor hem betekent leider-
schap in tijden van decentralisaties 
vooral: innovatie, ondernemerschap 
tonen, gewoon doen, meer facilite-
ren dan besturen, eerst vertrouwen 
geven, controleren kan achteraf en 
verbindingen aangaan met externe 
partijen. 

 “Het management heeft de 
opdracht randvoorwaarden 
te creëren. Het manage-

ment begeleidt bij het ontwikkelen 
van de organisatie en haar mensen. 
Ondernemerschap is geen vanzelf-
sprekendheid. De voedingsbodem 
zal ook bij het management verder 
moeten groeien. Ook met het oog 
op de transparantie en integriteit die 

van een overheid gevraagd worden. 
Ondernemerschap heeft vooral met 
gewoon doen, vertrouwen, veilig-
heid en durf te maken. Het zal met 
horten en stoten gaan, die zeker-
heid is er wel. Toch liggen er grote 
kansen. Want ondernemerschap 
wakkert juist het interne vuur aan 
wat de gemeente nodig heeft om 
boven zichzelf uit te stijgen. De basis 
is insluiten: met het bestuur en onze 
interne en externe partners bepalen 
we onze doelen en de beste manier 
om deze te bereiken. Dat betekent de 
bereidheid aan de top om verregaand 
verantwoordelijkheden te delege-
ren en de infrastructuur hiervoor 
(menselijk en technisch) aan te 
leggen. En daarmee te vertrouwen 
op het potentieel van goede mensen 
in de organisatie. Misschien zelfs 
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Buiten is binnen
Aalko van der Veen is adviseur in 
het sociale domein. Practice what 
you preach, is zijn boodschap aan 
gemeentelijke managers. De ene 
mens is de andere niet, dat geldt voor 
cliënten, maar ook voor medewer-
kers. Voor beiden geldt: vertrouwen 
als basis werkt beter. 

 “Het is nog niet zo 
lang geleden dat 
we alom spraken 

over reorganisaties. Ik zou deze term 
niet willen plakken op hetgeen nu 
aan de hand is. Er is immers veel 
meer aan de hand dan het wijzigen 
van de organisatie. Er is een ver-
schuiving van denken over mensen 
aan de orde. Uitgaan van de kracht 
van mensen zie je – terecht – nu 
overal als term opkomen. We gaan 
onze cliënten niet zeggen wat ze 
moeten gaan doen of nog erger pam-
peren, maar proberen in hun kracht 
te zetten. Dat vereist het nodige van 
de medewerkers. Persoonlijk ben ik 
niet zo kapot van de aanduiding ‘op 
je handen gaan zitten’ omdat het een 
soort passiviteit kan uitdrukken. Het 
gaat juist om een veel verscheidener 
vorm van interactie: de ene mens is 
de andere niet. Sommige mensen 
kunnen daar gemakkelijker mee 
omgaan (zelfredzamen) dan anderen 
(structuurzoekers). Het palet aan 

vaardigheden van de organisatie en 
de professional moet dus veel groter 
worden. Het vertrouwen in cliënten 
is een belangrijk uitgangspunt en 
de verantwoordelijkheden voor de 
professional zijn veel groter.
Daarbij weten we zo langzamerhand 
dat problemen bij cliënten heel veel 
keren in combinatie met andere 
voorkomen. De professional kan 
het niet alleen en zoekt contact met 
anderen in een open verhouding. De 
professional en de organisatie zoeken 
verbinding vanuit het vertrouwen in 
anderen.”

“Als we de kernbegrippen vertrou-
wen, verantwoordelijkheid en verbin-
den zo belangrijk vinden in wat we 
doen voor onze cliënten dan is het 
van groot belang dat ook in de eigen 
organisatie te praktiseren: handelen 
buiten en binnen moet gelijk zijn, 
was het credo van de eerste organi-
saties die op een heel andere manier 
hun organisaties gingen inrichten. 
Interpolis was één van de eersten 
en nu is term ‘werknemer 2.0’ heel 
gangbaar geworden. Het heel conse-
quent doordenken van deze filosofie 
op alle terreinen is een mooie uitda-
ging. Leidinggevenden spelen daar 
een cruciale rol in: kunnen zij de me-
dewerkers stimuleren bij het nemen 
van verantwoordelijkheid, krijgen zij 

het vertrouwen en laat de leiding-
gevende zien dat verbinding met an-
deren daadwerkelijk wordt gezocht. 
Om dat tot uitvoering te brengen is 
zoekend gedrag noodzakelijk. Niet 
altijd een kwaliteit die door politieke 
bazen wordt gewaardeerd. Maar het 
belangrijkste argument is natuurlijk 
gelegen in het motto: wat je buiten 
doet moet je binnen praktiseren.”

hoe het beleid concreet uitgevoerd 
moet worden. Gemeenten wijzen 
vaak op de verkokering bij het 
Rijk, maar ook de lokale uitvoering 
is sterk verkokerd, meer dan het 
beleid. Hooguit wordt een pro-
jectorganisatie opgezet, maar de 
gemeentelijke organisatie wordt 
niet fundamenteel anders ingericht 
vanwege de nieuwe taken en hun 
onderlinge samenhang. Natuurlijk, 
het is nogal wat dat georganiseerd 
moet worden. Leiderschap van 

bestuur en management vereist 
eerst en voor alles dat de transities 
worden vertaald in concrete doelen 
en een gewenste aanpak. Dat is veel 
meer dan een personele reorganisa-
tie, extra cursussen of het fuseren 
van enkele afdelingen. Er moet een 
hoofdkeuze worden gemaakt. Dat 
kan zijn om gebiedsgericht te gaan 
organiseren, wijkgericht werken bij-
voorbeeld. De consequentie is dan 
om multifunctionele en multidisci-
plinaire teams samen te stellen per 

wijk of andere gebiedseenheid. Een 
andere mogelijke hoofdkeuze is om 
doelgroepsgewijs te werken. Dan 
zul je de ICT-omgeving zodanig 
moeten inrichten dat meervoudige 
problematiek niet achter de horizon 
van de uitvoering blijft. Hoe dan 
ook, je hebt zo’n keuze nodig om 
van daaruit logisch verder te kun-
nen organiseren. Daarbij is het ook 
zo dat hét ideale organisatiemodel 
niet bestaat. Je zal altijd moeten 
blijven nadenken en bijstellen.”


