
 HET DILEMMA 

SUCCESSEN 
ONTRAFELD   

Welk verhaal zit er echt 
achter het succes van 
onze ambtelijke colle-

ga’s? Welke afwegingen 
hebben zij gemaakt en 
welke dilemma’s zijn ze 
tegengekomen op hun 

pad naar succes? Als on-
derdeel van De Zoektocht 

naar het handwerk van 
de overheidsmanager 

worden hier hun ervarin-
gen in beeld gebracht. 

De Zoektocht maakt deel 
uit van het programma 

Ambitie: excellent 
overheidsmanagement, 
van onder andere VOM, 

IKPOB en VGS.

Dilemma’s in ambtelijk vak manschap

Toen Diana van der Stelt in 
september 2014 aantrad 
bij de Dienst Landelijk 
Gebied, was al bijna een 
jaar bekend dat de orga-

nisatie zou worden opgeheven. 
Vijfhonderd van de duizend werk-
nemers verhuisden mee naar de 
provincies en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, de rest 
moest op zoek naar ander werk. ‘Met 
mijn grote netwerk kon ik veel voor 
hen betekenen,’ vertelt Van der Stelt. 
‘Maar als je mensen succesvol naar 
ander werk begeleidt, weet je ook: 
“Binnenkort ben ik ze kwijt.” Terwijl 
ze heel hard nodig waren om de 
dienst tot 1 maart dit jaar draaiende 
te houden. ‘De ‘winkel’ moest immers 
open blijven, terwijl we tegelijker-
tijd de overdracht van de projecten 
en ontmanteling van de DLG in gang 
moesten zetten. Denk aan het op orde 
brengen van financiële administra-
ties en het opstellen van overdrachts-
documenten, maar ook de verhuizing 
van archieven en ict-systemen. Dat 
was mijn grootste dilemma.’ 

Daar kwam bij dat vertrekkende 
werknemers van hogerhand was 
medegedeeld dat ze hun verlof- 
dagen versneld moesten opnemen en 
dat ze twintig procent van hun tijd 
mochten besteden aan de vergroting 
van hun kansen op de arbeidsmarkt. 
Van der Stelt: ‘Ik heb geprobeerd om 
de mensen zoveel mogelijk voor te 
laten gaan en creatieve oplossingen te 
verzinnen voor het tekort aan mens-
kracht dat zo ontstond.’ 
Dat deed ze onder meer door 
afspraken te maken met nieuwe 
werkgevers, de opzegtermijn op te 
rekken en oud-DLG’ers in te schakelen. 
‘Terugblikkend zeg ik: “We zijn hier 
goed mee omgegaan.” Alleen hebben 
we er te weinig op toegezien dat 
mensen ruim op tijd hun verlofda-
gen gingen opmaken. Dat heeft me 
de laatste maanden wel grijze haren 
bezorgd.’

Erfgoed
Een ander dilemma waar Van der Stelt 
tegenaan liep, was de vraag: wat maak 
je nog in orde en wat niet? ‘Als je zaken 
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overdraagt, komt er van alles boven water: achter-
stallige archieven, fouten in de administratie. 
Maak je die in orde of laat je ze zitten? Dat laatste 
scheelt veel tijd en geld. Maar onze rechtsopvol-
gers hebben die dossiers nodig en dan ontkom je 
er niet aan om nog verbeteringen door te voeren.’ 
Dezelfde vraag rees voor het ‘erfgoed’ van de 
dienst, die 80 jaar heeft bestaan. ‘Er is geen 
vierkante meter in Nederland die niet door de DLG 
onder handen is genomen. Dat heeft een enorme 
hoeveelheid kennis opgeleverd.'  
‘We hebben een expositie ingericht en een film 
over de DLG laten maken, maar wat moesten we 
met het omvangrijke foto- en filmarchief? Dat 
moet eigenlijk naar het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid of het Nationaal Archief, maar dan 
moet het gedigitaliseerd worden. Ga je daar nog 
energie en geld in steken?’
Ook ten aanzien van de samenwerking met de 
‘buitenwereld’ heeft Van der Stelt afwegingen 
moeten maken. ‘Ga je namens de DLG nog naar een 
vergadering over nieuwe softwarepakketten? Vul 
je nog rapportageformulieren in van andere minis-
teries? Houd je die samenwerking in stand zodat je 
als organisatie nog meetelt of haak je af? Zelf vond 
ik vaak dat we betere dingen te doen hadden, maar 
soms ontkwam je er ook niet aan.’

Ontmanteling
Per 1 juli wordt Van der Stelt ict-ondernemer. Ze 
wil haar ervaringen bij de DLG graag delen met 
collega‘s, want ze verwacht dat er nog meer orga-
nisaties in het publieke domein worden gesloten. 
‘Mijn boodschap: begin op tijd en breng goed in 
kaart wat er moet gebeuren. Houd rekening met 
complicaties, bijvoorbeeld bij de accountantscon-
trole van projecten.’ 
‘Dankzij onze draaiboeken is de ontmanteling 
van de DLG op de meeste terreinen goed verlopen 
en binnen de gestelde termijn, maar achteraf 
hadden we beter eerder kunnen beginnen met de 
voorbereidingen.' 
‘Neem ook op een goede manier afscheid van 
elkaar en zorg als leidinggevende goed voor je 
werknemers. Dat beloont zichzelf, want dat houdt 
de organisatie veerkrachtig en dat heb je nodig bij 
een ontmanteling.’ n 

‘Zorg goed voor je 
werknemers, dat 
beloont zichzelf’

Tekst Friederike de Raat | Beeld Sander Foederer
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