
 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

Het duurde maar liefst twee-
enhalf jaar voordat alle 
basisscholen op Rotterdam-
Zuid overtuigd waren van 
het nut van extra lesuren 

voor achterstandsleerlingen. De ene 
schooldirecteur vond het niet nodig, 
de ander wilde eerst afwachten of 
de maatregel wel blijvend was en de 
derde had geen zin om zich extra in te 
spannen. Zo bezien valt het Pastors nog 
wel mee, tweeënhalf jaar. 
‘Al werkend ontdek je pas welke scholen 
“ja” zeggen en “nee” doen,’ zegt hij. ‘Ik 
heb met alle 31 directeuren gepraat om 
hen van het nut van extra lessen te over-
tuigen. Daar zit mijn dilemma: waar zet 
je druk op mensen en waar geef je ze 
wat ruimte? Als iemand vindt dat zijn 
docenten eerst zichzelf moeten verbete-
ren en dus meer tijd nodig hebben voor 
extra trainingen, dan is mijn afweging: 
geef je ze die extra tijd en doe je de leer-
lingen in die periode tekort? Of sta je 
erop dat ze het nu invoeren?’

De extra lesuren illustreren hoe lastig 
het is om medewerking te krijgen bij 
het wegwerken van de achterstanden 
op Zuid. ‘Maar was het minder lastig 
geweest, dan hadden we dit programma 
schriftelijk kunnen afhandelen. Dan had 
ik alle instanties een lijstje met maatrege-
len gestuurd en gezegd: “Voer maar uit”.’ 
Toch vindt Pastors zijn baan ‘totaal niet 
frustrerend’. ‘Integendeel, het is fantas-
tisch werk! Er lukt van alles. Alleen in het 
weekend denk ik wel eens: “Er moet nog 
wel héél véél gebeuren”.’

Geld
Want hij ontmoet veel problemen, vertelt 
hij in zijn kantoor midden op Rotterdam 
Zuid. Geld was niet het punt, er werd 
genoeg uitgegeven aan onderwijs, re-
integratie en wonen. ‘Maar er waren 
veel initiatieven en te weinig resultaat. 
Elke instantie werkte aan de realisatie 
van haar eigen droom. Hij noemt onder 
andere de uitkeringsinstantie, die veel 
projecten organiseerde, maar daarna het 

Onder druk  
of extra ruimte?

Marco Pastors over Programma Rotterdam Zuid:  
‘Er moet nog wel héél véél gebeuren’

Sinds drie jaar is Marco Pastors directeur van het Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid. Samen met rijksoverheid, gemeente, onderwijs- en 

zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven probeert hij om 
de achterstanden op Zuid weg te werken. Zijn dilemma: laat je instanties 

hun eigen afwegingen maken of sta je erop dat jouw ideeën zo snel 
mogelijk worden doorgevoerd?
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Onder druk  
of extra ruimte?

contact met de deelnemers weer verloor.’ 
Niet alleen bij ‘de instanties’ ging veel fout. Ook 
de motivatie van de bewoners speelt een rol, 
aldus Pastors. ‘Er zijn veel mensen in de bijstand 
die te lang met rust zijn gelaten. Er werd ook 
te veel rekening gehouden met wat mensen 
‘leuk’ werk vonden. Wij zeggen: “Ga eerst maar 
minder leuk werk doen, dan kun je daarna op 
zoek naar een leukere baan”. 
Nu ligt er een gemeenschappelijk plan bij 
alle instanties. ‘En dat voeren we uit. Onze 
boodschap aan alle bewoners: veel meer 
mensen moeten naar school en aan het werk. 
Wie niet meewerkt, kan worden gekort op zijn 
uitkering. Dat is nodig om te bereiken wat we 
voor ogen hebben.’

Succes
Ook bij de instanties moet nog wat veranderen. 
‘Het komt nog te vaak voor dat we afspreken dat 
iemand aan het werk gaat en dat hij de volgende 
dag een langdurigheidstoeslag op zijn uitkering 
krijgt. Of dat er budgethulp is geregeld en de 
uitkering wordt gekort. Er waren te veel hulp-
verleners in één gezin actief. Nu krijgt een gezin 
één hulpverlener die wordt aangesteld vanuit de 

Tekst Friederike de Raat | Beeld Sander Foederer

school waar de kinderen op zitten.’
Problemen in stukjes opknippen helpt, 
heeft Pastors gemerkt. ‘Niet zeggen 
dat mensen moeten zorgen voor meer 
hygiëne in hun huis, want dat snappen 
ze vaak niet. Laat een hulpverlener de 
problemen concreet maken: wie doet 
’s morgens de gordijnen open? Wie zet 
het vuilnis buiten? Leer mensen dat 
samen eten normaal is, dat je problemen 
ook met praten kunt oplossen.’
Wordt het Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid een succes? ‘Ja,’ zegt 
Pastors, ‘over twintig jaar, liefst sneller, 
zitten we op het niveau van de andere 
grote steden. Dat betekent onder meer 
dat er elk jaar netto circa 350 mensen 
van de bijstand naar duurzaam werk 
moeten worden begeleid. Dat lijkt 
misschien niet veel, maar als je zo lang 
op nul of daaronder hebt gezeten, 
dan is het wel veel. Dat is mijn grote 
uitdaging: dat die ambitie wordt gereali-
seerd. Daarvoor moet je geduld hebben 
om steeds weer met al die mensen in 
gesprek te gaan.’ n 
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