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‘Je moet de 
frontlijn op je 

netvlies hebben’
Het draait allemaal om vertrouwen. Pieter Winsemius, 

natuurkundige, oud-politicus, publicist en tot voor kort 
lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-

beleid (WRR), vindt dat de leiding van bedrijven en 
instellingen de medewerkers meer ruimte moet geven. 
“Als je baas je die ruimte niet geeft, dan steek je je nek 
niet uit.” Een gesprek over vertrouwen in burgers, die-

nend leiderschap, decentralisaties naar gemeenten 
en zijn nieuwste boek. 

TEKST: WENDY BRAANKER, BEELD: HOLLANDSE HOOGTE

oud hè, zijn de eerste woorden 
van Pieter Winsemius als hij 
arriveert. Hij heeft zich goed 
ingepakt, maar tegen de vries-
kou en een straff e wind valt 
bijna niet te kleden. In de serre 
van het etablissement komt 
even later een waterig zonnetje 
binnenvallen. Dat helpt. 
Winsemius vertelt dat hij de 

laatste hand legt aan zijn boek over Friese ridders. “Die 
Friezen hadden in de vijftiende eeuw twisten tussen de 
Schieringers en de Vetkopers, onderlinge vechtpartijen. 
Aan het eind werd er gezoend, dat heette verzoening. 
Om te zorgen dat de vrede bleef, trouwden een paar 
leden uit de families die eerder tegenover elkaar stonden 
met elkaar. Het fascineert me.” 
Trekt hij in zijn boek de lijn door naar de actualiteit van 
vandaag? “Ja, er zitten wel lessen in. Als ik schrijf zit 
ik altijd te moraliseren. Op een of andere manier zit er 
domineesbloed in me, of misschien heb ik iets van een 
schoolmeester.”

BIGGEN
Winsemius is de tel kwijt als het gaat om de boeken die 
hij geschreven heeft. Bekende titels zijn ‘Je gaat het pas 
zien als je het doorhebt’, over Johan Cruijff  en leider-
schap. En ‘Grote mensen gaan niet dood’, het boek over 
oude en nieuwe generaties. Beknopt komt het er op 
neer dat overledenen voortleven in de mensen die zij 
inspireerden. 
Behalve boeken schreef Winsemius ook andere publica-
ties zoals in 2012 het rapport ‘Vertrouwen in burgers’, 
zijn laatste advies voor WRR. Op 1 januari 2013 verstreek 
zijn termijn bij de raad. “Ik was er voor en ik was er te-
gen”, zegt Winsemius over zijn vertrek, om aan te geven 
dat hij nog best even door had willen gaan. “Maar het is 
goed dat er bij de WRR nieuwe mensen binnenstromen 
die nieuwe vragen oproepen.”
Winsemius deed onder meer onderzoek naar onder-
werpen rondom zorg, natuur, veiligheid, economie en 
schooluitval, wat lijvige rapporten opleverde. ‘Vertrouwen 
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in burgers’ vindt hij een goede afsluiting van zijn onder-
zoekswerk voor de WRR. “Tegen mijn collega’s zei ik: ‘Ik 
heb allemaal biggen gecreëerd; allemaal kleine blokken 
op verschillend beleidsterreinen. Toen alle biggen er wa-
ren, kwam de zeug: ‘Vertrouwen in burgers’.” Het idee 
erachter is dat als je wilt dat mensen meer doen, je ze 
ruimte en vertrouwen moet bieden. Dat geldt zowel voor 
de overheid als voor bedrijven en instellingen. “Vertrou-
wen is de sleutel. Eigenlijk heeft het ook te maken met 
de wil om samen te werken.”
Een voorbeeld. Winsemius vertelt over een Rotterdamse 
volksbuurt, die hij naar eigen zeggen ‘volledig eenzijdig 
heeft geadopteerd’. Hij kwam er regelmatig en moet er 
binnenkort weer eens naar toe. Dirk was er de wijkagent. 
Winsemius ontmoette Dirk nooit. Maar uit verhalen 
over Dirk werd wel duidelijk dat de vroegere wijkagent 
het snapte. “Dirk kende de mensen uit de buurt en wist 
snel in te schatten hoe er gehandeld moest worden. 
En hij deed bijzonder werk. Natuurlijk ving hij boeven 
en schreef hij bonnen uit, maar hij zorgde er ook voor 
dat allochtone bruiden die net naar Nederland waren 

gekomen en de taal niet spraken, taalonderricht kregen 
van assistent-leraressen op een basisschool.” Dirk haalde 
de bruiden thuis op – als een agent je komt halen, dan 
ga je mee – en bracht ze naar het schooltje. In de school 
was een zogenaamd moederlokaal ingericht waar ze les 
kregen. De vrouwen wisten binnen de kortste keren de 
weg. Dirk deed prima werk, zegt Winsemius, maar kon 
hierdoor wel minder bonnen schrijven. “Dus zei de dis-
trictscommandant tegen andere agenten: ‘Dan moeten 
jullie maar meer bonnen schrijven. Dirk moet zijn goede 
werk doen.’”
Belangrijk punt is volgens Winsemius dat Dirk de steun 
kreeg van zijn districtscommandant en hij op zijn beurt 
van zijn commissaris. Rugdekking geven. Dat houdt ook 
in dat leidinggevenden moeten weten wat er speelt ‘aan 
de frontlijn’. 
Nog een voorbeeld. Winsemius hield een toespraak voor 
een vereniging van toezichthouders van wooncorpora-
ties. “Ik vroeg: ‘Hoeveel vrouwen zitten er in de zaal?’ 
Dat waren er misschien tien, op een totaal van 250. ‘En 
hoeveel allochtonen?’ Welgeteld één. En dat terwijl in de 
huizen van die wooncorporaties, vooral in de grote ste-
den, veel allochtonen wonen. Te veel leden van raden van 
toezicht hebben geen idee wat er aan de frontlijn speelt. 
Dat kan niet.”

NETWERKJES
Doe veldervaring op, luidt het advies dat Winsemius ma-
nagers uit het sociale domein wil meegeven. En daarmee 
doelt hij niet op een avondje meelopen. Dat is hem te 
dun. “Als je baas wilt worden bij een zorgverlener is het 
goed als je zorgverlener bent geweest. En als je baas wilt 
worden bij de politie is het goed als je straatagent bent 
geweest. Je moet de frontlijn op je netvlies hebben.”
Het gaat altijd om mensen en de netwerken rondom 
die mensen. Wat kunnen ze zelf? Vervolgens laat je de 
netwerken waar nodig ondersteunen door professionals, 
de zogenoemde frontlijnwerkers – zorgverleners, wijk-
agenten, docenten – die ook de toegang waarborgen tot 
meer gespecialiseerde dienstverleners. Die frontlijnwer-
kers moetende ruimte hebben om op te trekken met de 
kleine eigen-krachtnetwerkjes. Vertrouwen geven aan de 
frontlijn levert meer op dan de decentralisaties van onder 
andere de AWBZ en de jeugdzorg waar het huidige kabi-
net op inzet om kosten te besparen. Winsemius vindt het 
jammer dat de fi nanciële nood de drijfveer is om taken 
over te hevelen naar gemeenten. “Betere kwaliteit leve-
ren, dat had de uitdaging moeten zijn, met als bijvangst 
dat ook de kosten omlaag gaan.”
Hij had meer fi losofi e en handvatten van de overheid 

 ‘ Beleidmakers vertellen de 
gemeenten: Wij kunnen het 
niet, maar jullie kunnen het wel 
hebben we besloten’

Pieter Winsemius in het kort
Winsemius begon zijn loopbaan tijdens zijn studie (Experimentele 
natuurkunde) en promotie (Wiskunde en Natuurwetenschappen) als 
medewerker van de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie. 
In 1975 ging hij aan de slag bij organisatieadviesbureau McKinsey in 
Amsterdam, de werkgever die hij  in 1982 tijdelijk verliet om minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te 
worden. Van 1986 tot december 2002 werkte Winsemius opnieuw 
voor McKinsey. Vanaf 1999 was hij daarnaast bijzonder hoogle-
raar Management van duurzame ontwikkeling aan de Katholieke 
Universiteit Brabant (nu Universiteit van Tilburg) en in 2003 trad 
hij toe tot de WRR. Beide aanstellingen onderbrak hij in 2006--2007 
voor een ministerschap, opnieuw voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer.  In 2012 nam Winsemius afscheid van de 
WRR en de Tilburgse universiteit.

verwacht. “Daar zit een beetje een punt van kritiek.” 
Beleidsmakers hevelen verantwoordelijkheden maar 
al te makkelijk over naar gemeenten. “Ze fl ikkeren het 
over de muur. Zeggen: ‘Wij kunnen het niet, maar jullie 
kunnen het wel hebben we besloten. En jullie zitten 
dichter bij de burger.’ Het spectaculaire voordeel is me 
nog niet helemaal duidelijk. De kostenbesparing is er wel 
zodra je de burgers erbij betrekt. Dan gaat het niet om 
geld vrijmaken voor een buurtbarbecue; daar bereik je 
geïsoleerde mensen zoals gehandicapten niet mee, want 
dat zijn nou net degenen die niet naar de buurtbarbecue 
gaan. Je moet veel kleinschaliger werken, netwerkjes 
versterken. Dat is een heel andere benadering.” 

DIENEND LEIDERSCHAP
Wie zijn mijn cliënten en wie zijn mijn potentiële cliën-
ten? Dat moeten instanties in kaart brengen, benadrukt 
Winsemius. De managers moeten vervolgens de al 
eerder genoemde ruimte bieden en rugdekking geven 
om hun medewerkers hun werk goed te kunnen laten 
doen. Als manager is het de kunst om op die manier 
veranderingen in gang te zetten. Dienend leiderschap, 
noemt hij dat. “Waarbij ze ook het lef moeten 
hebben om de kaders waarbinnen gewerkt 
moet worden op te rekken. Je moet 
kaders durven verplaatsen. Zo van: wat 
eerst niet mocht, doen we nu wel. Zo 
zie je dat de politie steeds vaker een 
beroep doet op burgers. Dat was 
eerder niet zo, maar men heeft 
gemerkt dat 90 procent van de 
opgeloste gevallen van crimi-
naliteit geschiedt op voorzet 
van burgers. Dus gebruik 
die burger. Ook op andere 
terreinen.” *


