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we aan de gemeenteraad de ruimte gevraagd – en gekregen – 
om niet alle indicatoren en targets al precies vast te stellen.’

De overheveling van taken heeft nogal wat voeten 
in de aarde. Wat is uw grootste angst? 

‘Dat bordjes worden verhangen, maar er wezenlijk niets 
 verandert. Wat we soms zien als een verandering, is 
 eigenlijk een bypass binnen het huidige systeem. Als je kiest 
voor het multidisciplinair model voor je wijkteams moet je 
bijvoorbeeld oppassen dat het geen praatclub wordt waarin 
hulpverleners gezamenlijk alle dossiers gaan behandelen, 
dan wordt het een Poolse landdag. Worst case-scenario is 
dat deze veranderingen uitmonden in meer bureaucratie, 
 precies het tegenovergestelde van wat we willen bereiken. 

‘Om deze operatie te laten slagen en vernieuwing te 
 realiseren zullen we daadwerkelijk anders moeten gaan 
werken. Dit is niet alleen een kwestie van nieuwe wetgeving 
en andere financiering, hiervoor is ook een cultuuromslag 
noodzakelijk. Natuurlijk is het vervelend dat we deze  taken 
moeten uitvoeren met minder geld. Het is zuur dat de 
 kosten voor de baten uitgaan. Maar met het ontschotten van 
de financiering hebben we een enorme mogelijkheid om het 
systeem beter te laten functioneren. 

‘Hoe krijgen we iedereen mee? Dat is de voornaamste 
 opgave. Daarom ben ik continu in gesprek met maatschap-
pelijke organisaties, zorginstellingen en professionals. 
De gemeente moet niet concurreren met deze  partijen 
in het veld, maar de taak van ons ambtenaren is ervoor 
zorgen dat zij hun werk beter kunnen doen. Dat versta ik 
onder  ambtelijk vakmanschap: klanten het gevoel geven 
dat ze weer aan de knoppen zitten van hun eigen leven en 
 tegelijkertijd het systeem innoveren. Klanttevredenheid is 
daarbij de  belangrijkste graadmeter.’• RW

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 

 tegengekomen 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 
 overheidsmanager is onderdeel van het programma 
‘ambitie: excellent overheidsmanagement’ van onder 
andere  VOM, IKPOB en VGS.

‘De overheid moet leren loslaten en 
 uitgaan van de eigen kracht van de 
burger, maar tegelijkertijd ook de 
regie pakken om te komen tot inno-
vatie van het overheidssysteem.’ In 

het splinternieuwe stadskantoor zet José Manshanden de 
uitdaging waar zij voor staat kernachtig uiteen. Het is aan 
haar om de ambtenaren in Utrecht mee te nemen in de 
 veranderopgave omtrent de decentralisaties op het gebied 
van zorg en  ondersteuning, jeugdzorg en werk. 

‘We zijn een lerende organisatie en hebben  voortdurend 
te maken met nieuwe dilemma’s. Een bestuurder wil 
 bijvoorbeeld snel vernieuwing, maar het moet wel 
 uitvoerbaar zijn. Hoe ben je tegelijkertijd een goede 
 opdrachtgever en spelverdeler? En hoe zet je de burger meer 
aan de knoppen maar houd je toch de regie? Vier jaar  geleden 
zijn we begonnen met de voorbereidingen, maar dit betekent 

niet dat het op 1 januari 2015 klaar is,’ aldus Manshanden, 
 tevens lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. 
‘Ik ben mijn hele werkzame leven al bezig met de vraag hoe 
we de mensen aan de onderkant van de samenleving kunnen 
helpen, bij deze operatie komt dat  allemaal samen.’ 

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma luidde 
 vorige maand nog de noodklok over de last minute 
 wijzigingen die politici willen doorvoeren. Hoe 
gaat u om met de dynamiek die deze transitie met 
zich meebrengt? 

‘Dat is het politieke spel waar je als overheidsmanager mee 
te maken hebt. Politici hebben vaak een enorme drive om te 
vernieuwen en willen zo snel mogelijk naar die stip op de 
horizon. Ik zie het als mijn taak om realistisch te blijven 
en aan te geven wat er kan en hoe snel dat kan. Dat hoort 
bij ons ambacht, maar brengt ook een dilemma met zich 
mee,  namelijk snelheid versus realisme. Hoe ik dit oplos? 
Goed uitleggen, praten met veel partijen en kijken wat 

 mensen willen. Ambtenaar en bestuurder vinden elkaar bij 
dit  dilemma op de inhoud. Wethouders moeten besluiten 
ook goed kunnen uitleggen aan de raad en de samenleving, 
daarin moeten we gezamenlijk optrekken.’

Welke werkwijze hanteert u?
‘De gemeente gaat het niet zelf doen, we hebben heel be-
wust met onze partners een veranderstrategie ontwikkeld 
 gericht op samen leren. We moeten een goede opdracht-
gever en financier zijn, maar ook regisseur en spelverdeler 
om de zaken goed op de rit te krijgen. Een tweede dilemma 
 inderdaad. Ambtenaren en professionals kijken stapsgewijs 
naar de vraagstukken die nog opgelost moeten worden. 
Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de buurtteams. 
Het huidige systeem was een veelkoppig monster gewor-
den, professionals zijn te veel tijd kwijt aan administratie 
en dat gaan ten koste van de klant. Door de  decentralisaties 

kunnen we op wijkniveau de keten sluiten – een klant, een 
plan – en kunnen we één hulpverlener inzetten die het aan-
spreekpunt is. Dat is zoveel beter dan tien hulpverleners die 
allemaal een uurtje vrijmaken.’ 

Met de nieuwe rolverdeling tussen gemeente, 
 zorgverleners en professionals gaan nog veel 
 onzekerheden gepaard. Wat merkt u hiervan op de 
werkvloer?

‘Sommige ambtenaren willen het liefst vooraf het hele werk-
proces inrichten. Ik wil voorkomen dat de focus te veel ligt 
op het vaststellen van doelen, monitoren en verantwoorden. 
We moeten oppassen dat de norm niet het doel gaat worden, 
ook daar ligt een dilemma. Het leveren van goede zorg staat 
centraal. Is het bijvoorbeeld wel nodig dat vooraf voor ieder 
individueel geval een beschikking wordt aangemaakt? Daar 
moet je het met elkaar over kunnen hebben. We kunnen wel 
van alles stoer gaan vastleggen, maar eigenlijk weten we niet 
precies wat er volgend jaar gaat gebeuren. Daarom hebben 

José Manshanden werkt in het hart van de grootscheepse 3D-operatie. 
Als directeur van het sociale domein is het haar taak de gemeente 

Utrecht voor te bereiden op haar nieuwe rol binnen de samenleving. 
Maar hoe breng je anderen in positie terwijl je intern ook het 

systeem probeert te vernieuwen?

‘Ambtenaar en bestuurder vinden 
elkaar op de inhoud’

Het dilemma van José Manshanden

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


