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dan moet je dat afzetten tegen de ongeveer een miljoen 
 ambtenaren die we in Nederland  hebben en concluderen dat 
 ambtenaren het op dit punt  gewoon geweldig goed doen.

‘Een strikte scheiding tussen privé en professioneel, 
bijvoorbeeld Facebook voor je privéactiviteiten en Twitter 
voor je professionele is niet te handhaven, heb ik gemerkt. 
Bovendien: je bent een ondeelbaar persoon en als je op een 
privéaccount over de schreef gaat, dan zal en mag je daar 
toch op afgerekend worden.’

Er komt via alle mogelijke media steeds meer 
 informatie beschikbaar. Hoe maak je keuzes wat je 
tot je neemt?
‘Je moet je realiseren dat je nooit alles kunt weten, de 

beschikbare gegevens zijn oneindig. Het komt dus aan op 
zo goed mogelijk  selecteren. Gelukkig zijn er hulpmiddelen 
waarmee je steeds beter een voorselectie kunt  maken, denk 
aan Google Alerts. Daarnaast vormen digitale nieuwsbrieven 
van instanties die ik vertrouw een goede bron. Op  Twitter 
volg ik vooral mensen en instanties die ik  interessant en rele-
vant vind – vooral niet te veel, je kunt geen 3000 twitteraars 
volgen. Ik beperk het tot dorpsgrootte, pakweg 150 mensen, 
waaronder think tanks en journalisten van wie ik weet dat ze 
goed op de hoogte zijn. Vervolgens word je zelf ook weer een 
bron, want kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Je kunt 
nooit garanderen dat je  alles te pakken krijgt. Dat is ook niet 
nodig, zolang je er als  manager maar voor weet te zorgen dat 
je organisatie  afgestemd blijft op de omgeving.’ • MvdT

Dilemma’s in ambtelijk vakmanschap: 
successen ontrafeld

Voortbordurend op de dilemma’s uit de  ‘zoektocht 
naar het handwerk van de overheidsmanager’ 
 duiden we aan de hand van twintig portretten 
ervaringen van bijzondere persoonlijkheden uit 
het openbaar bestuur  met recente inzichten over 
vakmanschap. Het optekenen van deze portret
ten doen we aan de hand van interviews, waarbij 
ook geïnteresseerden aan kunnen schuiven. Welk 
verhaal zit er echt achter het succes van onze 
ambtelijke collega’s? Welke afwegingen hebben 
zij gemaakt en welke  dilemma’s zijn ze tegen
gekomen op hun pad naar succes? Met aandacht 
voor moraal, visie en waarden worden iconische 
 spanningen in beeld gebracht. De portretten 
 verschijnen in PM Public Mission.

De Zoektocht naar het handwerk van de overheids
manager is onderdeel van het programma ‘ambitie: 
excellent overheidsmanagement’ van onder andere  
VOM, IKPOB en VGS.

Bestuurskundige Paul ‘t Hart stelt in zijn 
 essay Ambtelijk vakmanschap 3.0 dat het 
 huidige  bestuur in temporeel turbulente 
 tijden  functioneert. De gemiddelde ambte-
lijke  organisatie heeft daardoor te maken met 

een ‘tsunami aan omgevingsdynamiek’ die snel handelen 
 vereist, maar ook leidt tot vele dilemma’s. Bestuurders én 
 ambtenaren moeten in ‘real time’ met behulp van sociale 
media van zich laten horen in debatten en campagnes en 

reageren op controverses en geruchten. Snel reageren is 
één ding, tegelijkertijd bedachtzaam blijven iets anders. 
 Ambtenaren moeten leren omgaan met transparantie en 
verantwoording afleggen. Openheid is wellicht extra lastig 
binnen een traditioneel gesloten organisatie als Defensie. 
Maar dat belemmert brigade-generaal Hans Damen, in 2013 
winnaar van de PM Top 100 Beste Ambtenaren, niet om met 
grote regelmaat van zich te laten horen, vooral op Twitter. 
Hoever kan hij daarbij gaan?

Allereerst: waarom twitteren?
‘Ik denk dat een moderne overheidsmanager geen keus 

heeft. Als je denkt dat netwerken, schriftelijk en mondeling 
communiceren essentiële competenties voor een leider en/of 
(top)manager zijn, dan zal die persoon dat ook in de virtuele 
wereld moeten laten zien. En bovendien is het gewoon leuk.’ 

Hoe ver kun je als ambtenaar gaan met openheid, 
met name op de sociale media? 
‘Wat betreft openheid is het heel simpel: wat geheim is 

moet geheim blijven. Dat betekent dat je niets vertelt over bij-
voorbeeld voorbereidingen van militaire operaties of com-

merciële aanbestedingstrajecten. Voor  beleidsambtenaren 
komt daar nog eens bij dat ze over beleid in ontwikkeling 
niet met verschillende meningen naar buiten komen. Wat 
speciaal bij Defensie speelt is de operationele veiligheid. Ik 
zal zeker tweets sturen naar aanleiding van een  bezoek aan 
Afghanistan of Mali, maar dan wel pas na afloop. 

‘Ik voer besluiten die zijn genomen loyaal uit, daar ben 
ik ambtenaar voor, maar dat wil niet zeggen dat ik het overal 
mee eens ben, zoals bijvoorbeeld met bezuinigingen. Alleen 

geldt daarvoor: je laat binnen het departement je mening 
horen, je doet dat niet door naar buiten te treden. Ik ben dan 
ook tegen lekken, met één uitzondering en dat is als je tegen 
een ethisch dilemma aanloopt. Gelukkig heb ik nooit in die 
situatie gezeten, ik heb altijd binnen de organisatie gehoor 
gevonden voor mijn opmerkingen.’

Wat deel je op sociale media als er slecht nieuws 
over de eigen organisatie is?
‘Je hoeft niet in een vlek te wrijven, maar als ik een net be-

richt lees waarin Defensie er niet goed afkomt, dan deel ik dat 
via Twitter. Ik deel ook veelvuldig krantenberichten, soms 
met wat corrigerend commentaar. Het is een kwestie van Fin-
gerspitzengefühl hoe en waar je wel en niet op kunt reageren.

 ‘Ik ga niet zelfstandig defensienieuws naar buiten 
brengen. Maar ik twitter wel over mijn eigen activiteiten 
of defensieactiviteiten waar ik bij ben. In het verleden zijn 
daarover bij de opkomst van de sociale media wel discussies 
geweest, maar dat is al lang voorbij. Mijn stelling daarbij 
is: er gaat nagenoeg niks mis. Als je ziet dat er in de afge-
lopen jaren amper vijf – vijf ! – voorbeelden voorbijkomen 
van ambtenaren die met  Twitter missers hebben begaan, 

Brigade-generaal Hans Damen
Dilemma sociale innovatie in het publieke domein

In de nieuwe setting van de sociale media moeten ambtenaren leren 
omgaan met transparantie en verantwoording. Communicatie wordt 
steeds meer onderdeel van beleid. Hoe verhoudt zich dat binnen een 

gesloten organisatie als Defensie?

‘Kennis delen is kennis vermenigvuldigen’ 

Openheid met mate

Geïnspireerd? Meld je dan aan voor het bijwonen 
van een van de bijeenkomsten via www.vom 
online.nl of aikvaneemeren@vomonline.nl.
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