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 ambtenaren dat ze het menen dat we Rotterdammergericht 
gaan werken. En verder wordt er in alle delen van het con-
cern over  gesproken, we organiseren workshops en halen 
best practices naar voren. Het is een permanent proces, het is 
geen  checklist waarop je op een bepaald moment alles hebt 
 afgevinkt. De oplossing voor het dilemma is dus scherp blij-
ven, mobiliseren en blijvend innoveren.’

En dat leidt tot een derde dilemma: hoe mobiliseer 
en innoveer je de ambtelijke organisatie terwijl 
ook 2500 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen? Is 
dit wel een goed moment om ook anders te gaan 
 werken? 

‘Het legt een zware druk op de organisatie, veel mensen zijn 
puur bezig met de reorganisatie en de onzekerheid die dat 
met zich meebrengt. Ze zijn bang om fouten te maken om-
dat ze daarmee de aandacht negatief op zichzelf vestigen. 
Maar bij de nieuwe manier van  werken horen fouten, dat 
kan niet anders; we hebben er geen receptuur voor liggen. 
Er zijn geen standard operational procedures, we moeten het 
uitvinden terwijl we het doen en dat is soms knap lastig.’

De deelgemeenten zijn vervangen door gebieds-
commissies. De werkzaamheden zijn weer meer op 
het stadhuis geconcentreerd. Ontstaat er daardoor 
niet juist weer meer afstand tot de burgers?

‘De besluitvorming is nu niet voor niets meer 
 geconcentreerd in het  stadhuis, want daarmee maken we 
het  overheidshandelen  effectiever en de mogelijkheid tot 
mobiliseren groter. De gebiedscommissies zijn er juist om 
met burgers en bedrijven te praten om te  horen wat er speelt, 
zodat wij het overheidshandelen daarop kunnen richten. 
Dat proces loopt nu, en er zal onderweg echt wel eens een 
kopje van de tafel vallen, maar onze  executieve kwaliteit 
moet net zo goed zijn als in de tijd dat de  deelgemeenten 
nog bestonden. De kwaliteit van de  overheid wordt door 

de burger afgemeten aan de snelheid en de kwaliteit van de 
dienstverlening. Pas als we de dienstverlening echt op de 
behoefte kunnen afstemmen zijn we Rotterdammergericht 
bezig.’ • 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.

‘Het grootste dilemma voor ons 
 allemaal is dat we in fundamenteel 
andere tijden werken dan tien of 
twintig jaar geleden. Wij moeten 
 ervoor zorgen dat wij mee kunnen 

veranderen en voldoen aan de eisen die gesteld worden. 
Tegelijkertijd  beschikken wij over minder middelen om 
onze maatschappelijke doelen te behalen. Hoe krijg je de 
ambtelijke organisatie mee in de veranderopgave en zorg je 
tegelijkertijd dat de bezuinigingsdoelstellingen worden ge-
haald? Dat betekent dat je als gemeentesecretaris feitelijk 
aanvoerder en saneerder moet zijn. Dit lukt beter als we ons 
werk op een andere manier vorm geven, namelijk samen 
met de stad. Door coalities te smeden en behoeftegericht te 
werken, komt ook de stad in beweging, ’

Hoe begin je daarmee?
‘De stad staat voorop, de overheid is er om te ondersteunen 
en te helpen. In het verleden kon de gemeente meer inves-
teren en vaker bewegingen in gang zetten waarna partners 
zich aansloten. Nu is het van belang dat onze partners 
ontwikkelingen in de stad oppakken en dat het ambtelijke 
 apparaat zo is ingericht dat wij dat kunnen stimuleren, 
aanjagen en faciliteren. Het college benadrukt dit door 
het “Rotterdammergericht werken” te noemen. Dat is iets 
heel anders dan “uitrollen” hoe je iets als gemeentelijke 
 organisatie wilt hebben. Het vergt een andere attitude. Het 

betekent dat je kennis moet hebben van de stad, wat speelt 
er, welke trends en ontwikkelingen zijn er? 

‘Dat is wennen. Onze rol wordt iets passiever in de zin 
dat wij niet de eerste stap kunnen zetten en niet meer alleen 
in the lead zijn. Ook voor onze partners is dit wennen, maar 
er komen nu al onverwachte ontwikkelingen uit voort. De 
Rijnhaven hier in de stad wordt opnieuw tot ontwikkeling 
gebracht. Een Rotterdamse wijk op het water is het doel. We 

hebben daar een projectleider voor benoemd met een bud-
get van nul euro. Dan heb je ineens een nieuw spel, want 
de initiatieven moeten uit de maatschappij komen. En dan 
 komen verschillende partijen kenbaar maken aan de ge-
meente in te willen stappen. 

‘Vervolgens moeten we als overheid voorkomen dat die 
initiatieven doodlopen op regels en obstakels. Dat geldt ook 
voor het Rotterdamse  Stadsinitiatief, waarin inwoners drie 
jaar lang met initiatieven konden komen om de stad aan-
trekkelijker te maken. Zo’n initiatief wint een prijs en wordt  
door de gemeente op het schild gehesen, maar daarna zijn 
er ineens allerlei  loketten waar het langs moet. We stimu-
leren, we doen aan cocreatie, maar hoe gaan we vervolgens 
om met de initiatieven die dat oplevert? We moeten  des-
illusies voorkomen. Kortom, een nieuw dilemma, want bij 
behoeftegericht werken hoort ook een organisatiestructuur 
en cultuur die daarop aansluit. Hoe los je dit op?’

De nieuwe manier van werken zal niet voor alle 
 ambtenaren even makkelijk zijn. Hoe krijg je ze 
 zover?

‘Ambtelijke organisaties staan er niet om bekend dat ze snel 
mee kunnen veranderen met de omgeving. Het is aan de ene 
kant een taak van een gemeente om goed en zorgvuldig om 
te gaan met beslissingen die de stad aangaan. Meer snelheid 
moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Maar op dit 
moment voelen veel ambtenaren zich beperkt in hun mo-

gelijkheden om Rotterdammergericht te werken doordat de 
wet- en regelgeving vaak nog gericht is op de oude manier 
van werken. 

‘Vooral door het ook zelf te doen en door te laten mer-
ken dat ze ondersteund worden, door de politiek én door de 
ambtelijke organisatie, krijg je iedereen mee.  Wethouders 
gaan samen met ambtenaren de stad in en praten met 
 inwoners, ze laten zo zien aan de bevolking en aan de 

Philippe Raets is sinds april 2012 gemeentesecretaris van  Rotterdam; 
eerder was hij directeur FEZ van het ministerie van Vrom en 

 plaatsvervangend SG op BZK. Wat zijn de dilemma’s waar hij in zijn 
werk als gemeentesecretaris mee te maken krijgt?

‘De stad staat voorop, de overheid is er 
om te ondersteunen’

Het dilemma van Philippe Raets

Geïnspireerd? Meld je dan aan voor het  bijwonen 
van een van de bijeenkomsten via www.vom 
online.nl of aikvaneemeren@vomonline.nl. Op  
16 oktober vragen we José Manshanden (lid 
RMO en directieraad gemeente Utrecht) naar de 
dilemma’s in haar werk.
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Saneren én voorop gaan in 
de veranderopgave  


