
DECEMBER 2020

W E L B E S C H O U W D  V O O R U I T

Communiceren  
over corona

Communicatieteams 
onder druk

Sterft kritisch denken 
een miserabele dood? 

Op de bres: durf  
te weten

Vrouwen zijn  
betere leiders

Meer diversiteit leidt 
tot betere kwaliteit

23

Dansen op een  
nieuw koord

Dienstverlening in tijden van crisis



 nr. 23 | 2020 

22
CRISISCOMMUNICATIE

Communicatieteams van 

gemeenten en veiligheids-

regio’s moeten hun handen 

flink uit de mouwen steken. De 

afgelopen maanden hebben 

hun organisaties een veel 

groter beroep op hen gedaan 

dan normaal. Overbelasting 

dreigt maar er is ook een licht-

puntje: er is meer waardering 

voor hun inzet en resultaten 

dan voor de crisis.
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Hoe is het om met armoede en 

schulden te leven? In november 

hoorden, voelden, en roken twee-

honderd medewerkers van de 

gemeente Westerkwartier en haar 

“armoedepartners” het zelf in Het 

Overleefhuis van Onzichtbaar 

Den Haag. ‘Je kunt pas echt 

begrijpen wat zij nodig hebben 

als je in hun schoenen staat,’ 

zegt projectleider Erwin van der 

Maesen de Sombreff.
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De coronacrisis heeft grote invloed 

op het werk van gemeenten en 

hun ambtenaren. Hoe ben en 

blijf je fit for the job? Een gesprek 

met Ton Heerts, burgemeester 

van Apeldoorn, bestuurslid van 

de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en voorzitter van 

het College voor Arbeidszaken 

en van de Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Gemeentelijke 

Organisaties van de VNG.
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DIENSTVERLENING IN  
TIJDEN VAN CRISIS

Corona houdt Nederland 
nog steeds in zijn greep. Het 
dringende advies is thuis-
werken waar het kan. Soms 
lijkt het wel alsof de wereld 
stilstaat. Maar hoe zit het 
met de dienstverlening 
door overheden? Hebben 
ze die weten af te stemmen 
op het nieuwe normaal 
en aan de veranderende 
wensen en behoeften van de 
samenleving?

 nr. 23 | 2020 

2



INHOUD

 nr. 23 | 2020 

14
COMPLOTTHEORIEËN
De aanhangers van QAnon die 
geloven dat de wereld wordt 
geregeerd door pedofiele 
netwerken, zijn niet langer 
slechts een vreemde, marginale 
groep. De corona-epidemie 
zorgde voor een perfect storm 
waarin verschillende theorieën 
met elkaar zijn vermengd tot één 
mondiaal supercomplot, schrijft 
filosoof Ivana Ivkovic. 
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organiseren om maatschap-
pelijke doelen te realiseren 
en transities te versnellen. 
Daarbij gaat het niet alleen 
om technologie, minstens zo 
belangrijk zijn de spelregels 
en voorwaarden waarop de 
spelers rond een platform met 
elkaar interacteren.
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kunnen voor een beter evenwicht 
in man-vrouwverhoudingen 
zorgen, maar net zo belangrijk 
zijn sociale bewegingen en indi-
viduele acties, ook van mannen, 
zeggen Liza Mügge en Zahra 
Runderkamp. Ook in Nederland is 
nog flink wat werk te doen. 
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VIA PUBLIEK DENKEN 
ONTVANG JE 
€ 50,- KORTING 
OP DE DEELNAMEPRIJS 
VAN € 499,-

JE KORTINGS-
CODE: KTPD50F

Deze masterclass is voor iedereen die in één dag
meer zicht en grip wil krijgen op het gebied van
klantgerichtheid, klantcontact en dienstverlening,
nu en in de toekomst. Wat betekent dit voor jou?
Waar kun je van elkaar leren en samenwerken?

DINSDAG 18 MEI 2021 
SPANT! TE BUSSUM

INITIATIEF EN ORGANISATIE

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN VIA WWW.KCCINTERACTIEF.NL

→  WENDBAARHEID EN WEERBAARHEID
IN TIJDEN VAN VERANDERING
De coronacrisis heeft ons laten zien hoe belangrijk klant-
contactcentra zijn. In een tijd van plotselinge verandering 
hebben inwoners en/of klanten enorm veel vragen en 
behoefte aan menselijk contact. Dat legt grote druk op 
de klantcontactcentra.

→  ONTZORGEN MET SOCIAL CARE
Bij social care, ook wel webcare genoemd, komt meer kijken 
dan alleen reageren via Facebook en of Twitter. Of je nu bij de 
overheid of in het bedrijfsleven werkt, social care vormt de 
oren en ogen van jouw organisatie. Met de juiste social care 
manage je online interacties met als doel de verbetering van 
huidige klantcontacten en het starten van nieuwe contacten.

JE HOOFDDOCENT 
JERRY DOWNING 
Laat je tijdens KCC Interactief in een exclu- 
sieve setting voeden met inspiratie en kennis 
om zo ook binnen jouw organi satie direct 
beter klantcontact te realiseren. 
Jerry Downing neemt je in één dag mee in 
de actuele thema’s op het gebied van wend-
baarheid, weerbaarheid en social care.



Creativiteit
Gemeenten zijn er voor ons en niet andersom. Ze hebben een maatschappelijke 
opgave: door het verstrekken van goede dienstverlening zijn inwoners, bedrijven 
en instellingen tevreden. Daar zijn we het over eens. Maar wat is nou precies die 
goede dienstverlening? Duidelijk is dat dienstverlening al een tijdje niet meer 
alleen plaatsvindt via het klantcontactcentrum of de balie. Het is iets van de gehele 
organisatie geworden. En dat wordt steeds zichtbaarder. Persoonlijk contact vindt 
niet alleen plaats aan de balie en de telefoon, maar ook in spreekkamers, aan 
keukentafels en op straat. 
Daar is in maart abrupt een einde aangekomen. Vanwege de RIVM-richtlijnen is 
bijna geen sprake meer van fysieke afspraken, spreekkamers worden niet meer 
gebruikt en gesprekken aan keukentafels vinden niet meer plaats. De 1,5 meter- 
samenleving is de nieuwe norm. In deze editie van Publiek Denken zijn we op zoek 
gegaan naar de menselijke maat in dienstverlening door gemeenten. Hoe hebben 
ze die weten af te stemmen op het nieuwe normaal? 
Uit onderzoek naar de impact van de coronacrisis op teams communicatie bij 
gemeenten en veiligheidsregio’s blijkt een grote behoefte aan steun, toetsingen en 
informatie-uitwisseling, aldus Esther Bunnik, hoofd Communicatie van de VNG. 
Zo heeft de nieuwe situatie bijvoorbeeld bij de gemeente Steenwijkerland 
meerdere nieuwe vraagstukken met zich meegebracht. De gemeente zette kinder-
noodvang op, een noodloket voor ondernemers en er was extra toezicht nodig om 
de coronaregels te handhaven. Tiny Bijl, wethouder Steenwijkerland, zegt terecht: 
‘Corona-vraagstukken zijn nu even prioriteit nummer één. Je kunt niet tegen een 
noodlijdende ondernemer zeggen: bel volgende maand maar even terug.’
De gemeente Tilburg - vorig jaar nog uitgeroepen tot Beste Overheidsorganisatie 
van het Jaar - is een van de koplopers en ontwikkelt een eigentijdse omnichan-
nel-aanpak die de klant organisatiebreed centraal zet en de dienstverlening 
toekomstbestendig maakt. ‘Videobellen, webinars of contact via de app met 
inwoners was eventjes wennen, inmiddels is het helemaal niet meer raar.’
Dick Laan, programmamanager iSociaal bij de gemeente Enschede en business 
analist Verbinden Schuldendomein bij de VNG, werkt aan het met elkaar verbinden 
van de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van de mensen. Dat is hard 
nodig, zegt hij. ‘Ik heb al langer geconstateerd dat de werelden van overheid en 
klant niet goed op elkaar aansluiten. We zijn als overheid goed in digitaliseren, 
maar niet in het omgaan met de leefwereld van de klant die bijvoorbeeld digitaal 
niet vaardig is. Overigens is de overheid in veel opzichten ook niet digitaal vaardig, 
we moeten veel meer aansluiten op de manier waarop de commerciële wereld 
opereert: onze klanten kunnen immers wel overweg met Facebook en Google.’
Uiteindelijk komt het erop neer dat je creatief bent met je dienstverlening en je 
inleeft in de leefwereld van je klanten.
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IN HET NIEUWS
Femke van Esch

Join the club
Het debat over de legitimiteit van de Europese Unie is lange tijd voornamelijk in 
institutionele termen gevoerd. Gebeurtenissen rondom de Brexit en Amerikaanse 
verkiezingen laten echter zien dat legitimiteit ook een sociaalpsychologische dimensie 
kent: identiteit, emoties, een gevoel van her- en erkenning spelen een grote rol en 
suggereren andere manieren om de legitimiteit van Europa te vergroten dan het 
opkrikken van de input-, throughput- en output-democratie. 
Een van die opties is het gebruik van gedifferentieerde integratie, een Europa van 
verschillende snelheden. Hierbij werkt een beperkte club van lidstaten op een bepaald 
terrein intensief samen terwijl andere de wedstrijd nog even uitzitten. De bekendste 
voorbeelden hiervan zijn de euro, Schengen en het Handvest van de Grondrechten van 
de Europese Unie, maar er bestaat ook een Europees keuzemenu op het gebied van 
octrooibescherming, echtscheidingswetgeving en belasting op financiële transacties. 
Gedifferentieerde integratie wordt op dit moment vooral ingezet als een pragmatische 
tussenoplossing voor situaties waarin bepaalde staten nog niet mee willen, of kunnen 
doen. Een dergelijk functioneel gebruik van dit instrument laat veel van haar legitime-
rende potentieel echter onbenut.
Doordat gedifferentieerde integratie de Europese diversiteit en het behoud van 
(nationale) eigenheid centraal zet, kan politieke en publieke inzet van dit instrument  
de EU niet alleen effectiever maar ook legitiemer maken. In plaats van een tijdelijke, 
pragmatische tussenoplossing, geeft een Europa van verschillende snelheden lidstaten 
en burgers de kans om op een positieve en vrijwillige manier te kiezen voor een 
Europese Unie die het beste bij hen past: een beetje meer samenwerking op defensie en 
ruimhartig meedraaien in de migratieclub, bijvoorbeeld, maar volle autonomie met 
betrekking tot gezondheidszorg en belastingen. Of andersom, als dat beter bij je past. 
Cruciaal is hierbij dat niemand verplicht wordt om uiteindelijk toch lid te worden van 
alle clubs (zoals nu bij de euro), of weggezet wordt als achterhoede als men nu eenmaal 
wel wil schaken maar niet van voetbal houdt. Je wordt lid van een club omdat zij reflec-
teert waar je voor staat, wie je bent, of lidmaatschap je belangen dient. 
Voor diegenen die bang zijn dat clubvorming de EU verzwakt, een geruststellende 
les uit de politieke wetenschappen: politieke systemen die opgebouwd zijn uit veel 
verschillende clubs waarbij het lidmaatschap elkaar deels overlapt zijn doorgaans een 
langer leven beschoren dan structuren waar een of twee scheidslijnen domineren. 
Daarnaast kan clubvorming en behoud van eigenheid de interne cohesie binnen en 
herkenbaarheid van de EU juist versterken. Maar daarvoor moet lidmaatschap wel 
berusten op een vrije en positieve keuze in plaats van op negatief wij-zijdenken. En 
varen de leden wel bij het lidmaatschap, dan krijgt een club vanzelf meer supporters.

Femke van Esch is uni-
versitair hoofd docent 
Europese integratie 
aan de Utrechtse 
School voor Bestuur 
en Organisatieweten-
schap (USBO). Samen 
met collega’s Gijs Jan 
Brandsma en Jan Pie-
ter Beetz schrijft zij bij 
toerbeurt over zaken 
die Europa aangaan. 
Het uitgangspunt: de 
Europese Unie is meer 
dan Brussel alleen.
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IN HET NIEUWS
Tekst Maurits van den Toorn

Maar liefst 30 procent van de 
Nederlandse vissers doet aan 
pulsvisserij

In de rubriek In het nieuws neemt Publiek Denken de actualiteit van de afgelopen 
drie maanden door. Wat zijn de opvallers en aandachtstrekkers?

En toen was het er ineens: het vuurwerk-
verbod. Ondanks jaren discussiëren 
en toenemende pressie op de politiek 
van artsen, zorgpersoneel, politie en 
brandweer (en van mensen die de herrie 
en de overlast beu zijn), lukte het maar 
niet om een einde te maken aan die 
leuke eindejaarstraditie, die telkens zo’n 
dertienhonderd gewonden en 15 tot 20 
miljoen euro schade oplevert. Wat er nu is 
gebeurd, is een perfecte illustratie van de 
aloude uitspraak “onder druk wordt alles 
vloeibaar”, want minister Grapperhaus 
van Justitie was kort na de jaarwisse-
ling 2018/2019 nog tegen een dergelijk 
verbod. ‘De goedwillende meerderheid 
die het leuk vindt om een keer per jaar 

wat vuurpijlen af te steken mag niet het 
slachtoffer worden van een gewelddadi-
ge minderheid,’ vond hij toen nog. Het 
kabinet vlucht nu naar voren en treedt 
ferm op: de boete wordt honderd euro en 
meteen een strafblad.
Vuurwerk steek je gewoonlijk niet 
ongehoord en ongezien af, dus de 
opsporing van het, nu ineens per definitie 
illegale, vuurwerk en de afstekers ervan 
zou niet al te gecompliceerd moeten zijn. 
Alleen kun je het nog steeds makkelijk 
scoren in België en Duitsland. Het 
zou mooi zijn als ook de buurlanden 
overgaan tot een vuurwerkverbod, maar 
van internationale coördinatie en samen-
werking hierbij lijkt geen sprake te zijn.

Vuurwerkverbod

Vervelend natuurlijk: de tracker app 
waarmee het regeringsvliegtuig via 
internet kon worden gevolgd was 
al uitgeschakeld en dan ziet een 
wakkere vliegtuigspotter op Schip-
hol bij toeval dat de PH-GOV voor 
een vlucht gereed wordt gemaakt. 
Gevolg: nog voor de aankomst in 
Athene was het vakantietripje van 
de koninklijke familie al het gesprek 
van de dag. De commotie liep zo 
hoog op dat de familie na enkele 
uren liet weten terug te keren en 

een paar dagen later in een wat 
schutterig tv-optreden spijt betuig-
de. Het strovuurtje was daarna al 
snel weer uit, maar het viel wel op 
hoe algemeen de ergernis was. 
Zelfs het tv-programma Blauw 
Bloed, dat echt niet van anti-mo-
narchale opvattingen kan worden 
beschuldigd, was kritisch over de 
gang van zaken.
Het was ook geen fijn moment 
voor de premier, die – staats-
rechtelijk correct – stelde dat hij 

een verkeerde inschatting had 
gemaakt. Wat er verder voor en na 
de mislukte vakantie is besproken 
blijft het geheim van het paleis. We 
kunnen in ieder geval concluderen 
dat de oproep van minister-presi-
dent Rutte om toch vooral je eigen 
verantwoordelijkheid te nemen 
(ook) in dit geval niet heeft gewerkt. 
Op dit punt zijn koning en koningin 
oer-Hollands en kan de inburgering 
van Máxima als volledig geslaagd 
worden beschouwd.

Korte vakantie
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Een van de beoogde maatregelen 
om de economie in coronatijden te 
ondersteunen is de Baangerelateerde 
Investeringskorting (BIK) om 
bedrijven tot investeren te stimuleren. 
Ondernemers die machines, computers 
of andere productiemiddelen 
aanschaffen, kunnen 3 procent van de 
kosten daarvan in mindering brengen 
op de te betalen loonheffing. Voor de 

regeling is twee miljard gereserveerd. 
De vraag is: hoeveel banen levert dit 
bedrag op? Niet zoveel, volgens critici. 
Daarmee zouden ze, zoals dat heet, 
weleens een punt kunnen hebben, want 
wie al wat langer meeloopt kan zich nog 
wel de WIR herinneren. Dat was de in 1978 
door het kabinet-Van Agt geïntroduceer-
de Wet op de investeringsrekening, ook 
een regeling om ondernemers te stimule-
ren om te investeren in bedrijfsmiddelen. 
Het is nooit goed duidelijk geworden wat 
de exacte baten ervan waren in de vorm 
van bijvoorbeeld banengroei.
Het huidige kabinet heeft er op één 
punt van geleerd. Voor de BIK is een 
vast bedrag beschikbaar, terwijl de WIR 
een openeinderegeling was. Toen de 
kosten steeds verder uit de hand liepen, 
besloot het kabinet-Lubbers II daarom 
de regeling begin 1988 af te schaffen. Dat 
voornemen lekte uiteraard uit, zodat veel 
bedrijven nog snel contracten sloten, 
zelfs in het weekeinde onder notariële 
begeleiding. Niet voor niets besloot 
het kabinet om op zondag een speciale 
Staatscourant te laten maken, zodat de 
afschaffing meteen de volgende maan-
dagochtend in kon gaan. 

De BIK en de WIR

Half oktober kwam minister 
Bijleveld met een Defensievisie, 
genaamd Vechten voor een 
veilige toekomst, die vooruit-
kijkt tot 2035. Het document 
beschrijft een wereld vol be-
dreigingen en Nederland is ‘nu 
niet in staat om alle dreigingen 
adequaat het hoofd te bieden’. 
Geen nieuwe constatering. Wel 
nieuw is dat bedragen worden 
genoemd die nodig zijn om wel 
adequaat te kunnen reageren: 
jaarlijks 13 tot 17 miljard 
euro, bovenop de huidige circa 
11 miljard die voor defensie 
beschikbaar is. Het is een 
sprong naar voren, want met die 

maximaal 28 miljard euro zou 
Nederland ineens een heel stuk 
boven de NAVO-norm zitten die 
bepaalt dat 2 procent van het 
BBP aan defensie moet worden 
besteed; nu haalt Nederland 

krap de 1,5 procent.
Het document is meer een 
wake-upcall dan een echte 
Defensienota; daar is dezelfde 
minister immers al in 2018 mee 
gekomen. Vlak voor de verkiezin-
gen met concrete investerings-
plannen komen heeft ook niet 
zoveel zin, waarschuwen dat een 
volgend kabinet meer geld voor 
defensie moet uittrekken is het 
hoogst haalbare. Dat niet alleen 
Nederland maar heel Europa 
meer voor de eigen defensie 
moet gaan betalen staat sowieso 
vast. President Biden kan in dit 
opzicht oogsten wat zijn voorgan-
ger Trump heeft gezaaid.

En ook minister Ollongren heeft een 
hoofdpijndossier: de Omgevingswet. 
Het indertijd door minister Schultz 
van Haegen met veel tamtam aange-
kondigde project om honderden 
wetten en regelingen samen te vatten 
in één nieuwe, complete wet sleept 
zich voort van uitstel naar uitstel. 
Bottleneck daarbij is steeds de ICT. 
Het is een beetje déjà vu-effect, het 
Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft het 
bij de wet horende Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO) weer bekeken 
en daarover een “definitief advies” 
opgesteld. De kern daarvan: ‘Wij 
maken ons zorgen over de tijdige en 
succesvolle Invoering van het DSO, 
ondanks dat is besloten de Invoering 
van de Omgevingswet een jaar uit te 
stellen. Kritieke onderdelen […] zijn 
niet af en nog niet voldoende beproefd 
om erop te kunnen vertrouwen dat het 
DSO als geheel werkbaar en beheers-
baar is.’ Zo’n oordeel wordt in de 
media wel aangeduid als snoeihard of 
vernietigend. 
Streefdatum van invoering van de 
wet is nu 1 januari 2022. Het BIT 
waarschuwt dat het onzeker blijft 
of het digitaal stelsel op tijd klaar 
en ingericht is, en somt een waslijst 
aan zaken op, zowel technisch als 
wat betreft het beheer, die nog 
moeten worden geregeld. Voor eind 
2020 zouden de werkbaarheid en de 
beheersbaarheid van het DSO voor alle 
partijen duidelijk moeten zijn. Dat is 
kort dag; het lijkt voorsorteren op nog 
een keer uitstel van invoering.

Defensievisie

Omgevingswet
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In vergelijking met de miljarden voor 
coronasteun klinkt 450 miljoen euro 
bijna als een klein bedrag. Het rijk maakt 
met dit door minister Ollongren toege-
zegde bedrag een rentree in de volkshuis-
vesting en in het wijkenbeleid – de term 
vogelaarwijken was al in de herinnering 
weggezakt.
Ook de leefbaarheid in die wijken zakt 
ondertussen weg. Gemeenten en woning-
corporaties luiden de noodklok daarover. 
Afgelopen zomer kwamen vijftien burge-
meesters met een manifest waarin ze het 
kabinet vroegen om extra geld voor deze 
kwetsbare wijken, die nu ook nog eens 
door de gevolgen van de coronacrisis 
worden getroffen.
450 Miljoen (vooralsnog eenmalig) is ook 
niet zoveel als je het afzet tegen de sinds 
2014 bestaande verhuurderheffing, die 
jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro opbrengt. 
Een meerderheid van de Kamer wil sinds 
begin dit jaar van die heffing af, maar 
dat is voor het kabinet nog een brug te 
ver. Het nieuwe fonds is nu in feite een 
kwestie van geld rondpompen oftewel 
een sigaar uit eigen doos, want het geld 

zal voor een groot deel bij de corporaties 
terechtkomen voor woningverbetering.
De rentree past bij de andere kijk op de 
rol van markt en overheid van steeds 
meer partijen. Neoliberalisme is uit de 
mode, markt en marktwerking zijn niet 
meer zaligmakend. De PvdA heeft die 
opvatting uit de “Paarse tijd” al langer 
afgezworen en ook de VVD ziet in het 
nieuwe verkiezingsprogramma een 
rol voor een sterke overheid die soms 
ingrijpt in de economie en heeft het zelfs 
over doorgeschoten marktwerking.

Dat grote infraprojecten zowel qua geld als 
qua tijd niet binnen de ramingen blijven is 
zo langzamerhand gewoon geworden. Con-
flicten tussen bouwers en opdrachtgevers 
zijn dat ook – zie het project Zuidasdok in 
Amsterdam, waar eerder dit jaar het contract 
zelfs werd ontbonden; de kosten lopen op 
van 1,9 miljard naar bijna 3 miljard, voltooiing 
schuift jaren naar achteren. Ook de renovatie 
van de Afsluitdijk kan in het rijtje projec-
ten-met-budget-en-tijdoverschrijding worden 
bijgeschreven. Het werk aan de Stevinsluizen 
gaat minstens 3 jaar langer duren dan 
gepland en wordt ook duurder dan de ge-
raamde 550 miljoen euro; genoemd worden 
meerkosten van honderden miljoenen. Pas 
komend voorjaar zal duidelijk worden hoe 
de nieuwe “kostenplaat” (aldus minister Van 
Nieuwenhuizen in een brief aan de Kamer) 
eruit gaat zien; het klinkt omineus dat ze 
geen verkleinwoord gebruikt. Dat de overheid 
voor de kostenoverschrijdingen op gaat 
draaien staat al vast, want Rijkwaterstaat is 
verantwoordelijk voor de vertraging en de 
meerkosten. De dienst zelf heeft het over de 
noodzaak van ‘aanpassing van de hydrauli-
sche randvoorwaarden’ om te verzekeren dat 
de vernieuwde spuisluizen ook bestand zijn 
tegen een combinatie van laag water en hoge 
golven vanaf het IJsselmeer. Zoiets wordt 
vaak afgedaan met het begrip “voortschrij-
dend inzicht”, maar het is wat curieus dat een 
organisatie als Rijkswaterstaat die inzichten 
pas in zo’n laat stadium had. IJsselmeer én 
De Afsluitdijk ligt er langer dan vandaag. 
Het is een van de zo langzamerhand vele 
hoofdpijndossiers bij Infrastructuur en Water-
staat. Niet voor niets duurt het bij kabinetsfor-
maties vaak lang voor deze ministerspost kan 
worden gevuld.

Kostenover-
schrijdingen

Beeld: CC BY-SA 4.0/Rijksdienst 
voor Cultureel Effgoed - Wikipedia

Eind oktober begon de Tijdelijke commissie 
Uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer – 
het resultaat van een motie van Kamerlid Pieter 
Heerma – met haar openbare hoorzittingen. Het 
onderwerp: de oorzaken van problemen bij uitvoe-
ringsorganisaties en het verlies van de menselijke 
maat daarbij. Zo’n veertig personen, van organi-
saties als de Belastingdienst, UWV en CBR en uit 
de wetenschap, zijn aan het woord gekomen. Hun 
kritiek op de handel en wandel van de Kamer was 
niet mals. Bijzonder: ook enkele Kamerleden zijn 
officieel gehoord door hun collega-Kamerleden in 
de onderzoekscommissie. 

Hopelijk gaat de Kamer zich (beter) realiseren 
dat ze zelf aan de wieg van veel problemen heeft 
gestaan. De Belastingdienst moest immers na 
de “Bulgarenfraude” juist van de Kamer keihard 
optreden tegen fraudeurs; toenmalig staatssecre-
taris Weekers kreeg keer op keer het vuur aan de 
schenen gelegd. Mede dankzij de inzet van enkele 
Kamerleden weten we inmiddels dat dat optreden in 
een groot aantal gevallen ontspoord is. 
Zorgenkind CBR kampt met achterstanden door 
een haperend ict-systeem, maar ook door steeds 
weer nieuwe regelgeving. CBR-directeur Pechtold 
erkende onlangs in EenVandaag dat hij daar als 
Kamerlid zelf aan heeft bijgedragen: ‘Ik heb ook 
weleens voor moties gestemd, waarvan ik nu denk: 
heb ik toen voldoende beseft wat dit betekent voor 
zo’n organisatie? Want ik kan het wel willen: weer 
een uitzondering of een voorrangspositie voor een 
bepaalde groep, maar wat roep ik dan over zo’n 
instituut af?’
De hand in eigen boezem steken heet zoiets. Altijd 
mooi, zeker als de Kamerleden van nu daar ook toe 
in staat zijn.

Onderzoek uitvoering

Volkshuisvesting

Beeld: CC BY-SA 3.0 NL/Robert de Greef-
Wikipedia
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Meer diversiteit leidt tot betere 
kwaliteit in politiek en bestuur

Vrouwen zijn  
betere leiders

S
tel, je bent een jonge vrouw met 
politieke of bestuurlijke ambities. 
Je wordt lid van een politieke partij 
en als je voldoende steun krijgt, 
kom je op de lijst. Maar dat proces 

is een stuk minder eenvoudig dan het lijkt, 
zegt Liza Mügge, universitair hoofddo-
cent Politicologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. ‘Formeel, wat betreft wetten en 
regels, is de weg daarnaartoe gewoon gelijk 
voor mannen en vrouwen. Informeel zijn er 
echter talloze structuren waardoor vrouwen 
het moeilijker krijgen dan mannen, zowel 
om toe te treden tot de politiek als om erin 
te blijven.’

Weerstand 
Vrouwen hebben bij voorbaat al een heel 
pakket aan achterstanden en ondervin-
den ook nog eens enorme weerstand als 
ze eenmaal zijn toegetreden tot politieke 
en bestuurlijke functies, aldus Mügge. 

Samen met Zahra Runderkamp, promo-
venda aan de Universiteit van Amsterdam, 
onderzocht ze de verklaringen en oplos-
singen voor een betere man-vrouwbalans 
in politiek en bestuur. Over het algemeen 
is de Nederlandse politieke ambtsdrager 
een witte, hoogopgeleide man van boven 
de 50 jaar. Mannen zijn oververtegenwoor-
digd in nagenoeg alle politieke en bestuur-
lijke machtsposities: van alle wethouders 
en burgemeesters is ongeveer een kwart 
vrouw, in waterschapsbesturen nog geen 
20 procent. ‘Die aantallen zijn belangrijke 
indicatoren die aangeven dat het nog niet 
goed gaat,’ zegt Mügge. ‘Om daar iets aan 
te doen, moeten we ook aandacht hebben 
voor de fase vóórdat vrouwen toetreden tot 
de politiek. Van machtsstructuren en stereo-
typen tot de verhalen die we onze kinderen 
voorlezen; al die zaken zorgen ervoor dat 
vrouwen minder snel geneigd zijn hun 
politieke ambities waar te maken.’

Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in politieke 
en bestuurlijke functies. Quota kunnen voor een beter 
evenwicht in man-vrouwverhoudingen zorgen, maar net 
zo belangrijk zijn sociale bewegingen en individuele acties, 
ook van mannen, zeggen Liza Mügge en Zahra Runderkamp. 
Ook in Nederland is nog flink wat werk te doen. Zo bezetten 
we een weinig indrukwekkende eenenveertigste plek op de 
wereldranglijst, als het gaat om vrouwen in het parlement.

Tekst Jelle van der Meulen
Beeld Aad Goudappel

‘Er is veel 
weerstand 

tegen vrouwen 
in bestuurlijke 

functies’
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Bewustwording van die structuren is een belang-
rijke eerste stap, zeggen Mügge en Runderkamp. 
Het bestaan van het probleem wordt vaak ontkend, 
bijvoorbeeld door te zeggen dat de beste kandidaat, 
man of vrouw, toch wel komt bovendrijven. 
Daarnaast hebben media vaak een negatieve rol, 
door van vrouwen het uiterlijk in plaats van hun 
competenties te benoemen en te benadrukken dat 
ze afwijken van de (mannelijke) norm. ‘Als je ziet wat 
vrouwen over zich heen krijgen op sociale media, 
de haat en het geweld, dat is vreselijk intimiderend,’ 
zegt Mügge. ‘Niet alleen de instroom van vrouwen is 
mede daardoor laag, ook is de uitstroom veel hoger 
dan bij mannen. We moeten daarom goed oppassen 
voor het behoud van vrouwen die al politiek en 
bestuurlijk actief zijn.’ 

Individuele actie
Aan de voorkant zijn quota het meest bekende 
middel om verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen gelijker te trekken. ‘Quota kunnen helpen 
in een deel van het proces, in de zogeheten kandi-
daatstellingsfase,’ legt Mügge uit. ‘Maar met quota 
ben je wel heel afhankelijk van formele structuren. 
Bij processen van ondervertegenwoordiging spelen 
juist veel informele structuren, waarbij veel mensen 
individueel betrokken zijn. Niet alleen machtige 
partijbonzen kunnen wat doen aan de ongelijke 
verhoudingen. Sociale bewegingen hebben nu 
momentum en zijn ongelooflijk belangrijk.’ 
‘We moeten minder wachten op grote actie en 
meer gewoon met z’n allen er iets aan doen,’ zegt 
Runderkamp. ‘Ook mannen moeten zich actief 
inzetten voor een betere verhouding. Als je bijvoor-
beeld in een panel zit met alleen maar mannen, 
weiger dan om deel te nemen. Dat is een kleine 
moeite en vergroot de directe zichtbaarheid van 
vrouwen in hoge functies.’ Inspireren en herkenning 
bieden kunnen voor vrouwen een belangrijk duwtje 
in de rug zijn, voegt Mügge toe. ‘Neelie Kroes is een 
groot voorbeeld geweest, ook voor vrouwen die niet 
haar politieke kleur hadden. Een voorbeeld hoeft niet 

van de eigen partij of gender te zijn, het gaat erom 
dat diegene jou inspireert.’
Die inspiratie dient niet alleen voor vrouwen, maar 
eigenlijk voor alle minderheden, zoals mensen die 
zich non-binair identificeren of mensen die opge-
groeid zijn in armoede, of met een beperking. 
‘Finland wordt geregeerd door een coalitie van 
vijf partijen met allemaal een vrouw aan het roer,’ 
zegt Runderkamp. ‘Dat lijkt op het eerste gezicht 
utopisch, maar ze zijn allemaal wit en hoogopge-
leid. Daarmee zijn ze alsnog niet representatief. Ook 
die groepen moeten vertegenwoordigd zijn in het 
politieke en bestuurlijke stelsel.’
Meer diversiteit is niet alleen een kwestie van recht-
vaardigheid, het leidt ook tot een betere kwaliteit 
van politiek en bestuur, zegt Mügge. ‘Met een meer 
diverse samenstelling worden automatisch meer 
perspectieven meegenomen, meer dimensies, 
waardoor beleidsvraagstukken inclusiever worden 
benaderd.’ Daarnaast zijn vrouwen vaak simpelweg 
betere leiders, aldus Runderkamp. ‘Ze hebben al die 
netwerken doorbroken en zolang tegen de stroom 
in moeten zwemmen. Door zich dubbel te moeten 
bewijzen hebben ze zich ook enorm ontwikkeld.’

Alle hens aan dek
Nederland bezet momenteel een weinig indruk-
wekkende eenenveertigste plek op de ranglijst wat 
betreft het percentage vrouwen in nationale parle-
menten. ‘Echt goed gaat het dus nog niet,’ zegt 
Runderkamp. ‘Uit het Global Gender Gap Report (een 
jaarlijks verslag over wereldwijde sekseongelijkheid) 
blijkt dat het nog 250 jaar duurt eer de man-vrouw-
verhoudingen gelijk zijn. Dat is een heel lange tijd 
en laat maar weer eens zien dat we als er ons niet 
actief voor inzetten, de gelijkheid nog heel, heel lang 
duurt.’ ‘Er is niet één instantrecept om betere verhou-
dingen te bevorderen,’ voegt Mügge toe. ‘Het is een 
proces, waaraan iedereen kan bijdragen. Maar het is 
wel alle hens aan dek.’ n

‘Neelie Kroes 
is een groot 
voorbeeld 
geweest’

‘Met quota ben 
je afhankelijk 
van formele 
structuren’
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Wie het nieuws van de afgelopen weken heeft gevolgd, 
kan het niet hebben gemist: de aanhangers van 
QAnon die geloven dat de wereld wordt geregeerd 
door pedofiele netwerken, zijn niet langer slechts een 
vreemde, marginale groep. De angst voor schadelijke 
effecten van 5G beperkt zich niet meer tot de dragers 
van alu-hoedjes. Bill Gates lijkt de mondiale schurk 
nummer één te zijn geworden, die stiekem chips bij 
iedereen wil implanteren via vaccinatie. De wereld 
lijkt helemaal in de greep van complottheorieën, en de 
corona-epidemie zorgde voor een perfect storm waarin 
verschillende theorieën met elkaar zijn vermengd tot 
één mondiaal supercomplot. 

Durf te weten
Sterft kritisch denken een miserabele dood?

W
at is een goede manier 
om op deze ontwikkeling 
te reageren? Sommige 
commentatoren stellen 
de directe aanval voor: 

‘Je moet de apekool van complotden-
kers bestrijden,’ betoogde schrijver 
en historicus Ian Buruma in het NRC. 
Anderen willen meer het gesprek 
opzoeken, bezorgd dat een harde 
aanpak een groeiende groep burgers 
nog meer zou vervreemden. Het debat 
is immers al gepolariseerd, en verder 
polariseren zou alleen averechts 
werken. Daarnaast ontstond er een 
discussie waar we de grens moeten 
trekken om de samenleving van 
desinformatie te beschermen. Na het 

Tekst Ivana Ivkovic
Beeld ANP en Shutterstock
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verschijnen van het blad Gezond Verstand in 
oktober, riepen verschillende Kamerleden 
Bruna en AKO op om hun maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid te nemen, en het 
blad van de schappen te verwijderen. Het 
verspreiden van desinformatie is gevaarlijk, 
riepen de voorstanders. Censuur, beargu-
menteerden de tegenstanders. 

Zorgplicht
Zoals met veel andere zaken, heeft de 
corona crisis ook hier de rol van de overheid 
onder een vergrootglas gelegd. Hoe moet de 
overheidsverantwoordelijkheid ingevuld 
worden om enerzijds de samenleving te 
beschermen tegen angstzaaierij en andere 
schadelijke invloeden, en anderzijds, de 
vrijheid van meningsuiting te waarborgen? 

Zijn veiligheid en democratische vrijheden 
nog met elkaar te combineren in de crisis-
tijd? Hoe moet de overheid opereren als het 
al gauw te veel of te weinig doet – of, in het 
slechtste geval, beide? 
Het helpt, denk ik, om te beseffen dat de 
invulling van die overheidsverantwoor-
delijkheid meer beslaat dan bepalen waar 
de grens van het overheidsingrijpen ligt. 
Ook de kaders waarbinnen de discussie 
überhaupt wordt gevoerd zijn van belang. 
Zo is een discussie rond censuur best 
misleidend, als het gaat om de kern van het 
probleem. Complottheorieën zijn namelijk 
niet per se uitingen die geweerd moeten 
worden uit het publieke domein omdat 
ze de wettelijke grens overschrijden. Het 
gaat om de hele sociale dynamiek van de 
verspreiding van berichten die kunnen 
leiden tot een toename van angst, wantrou-
wen, en onzekerheid in de maatschappij. En 
die effecten zijn niet alleen te herleiden tot 
de beschikbaarheid van (des)informatie. 

Bubbel
Het probleem is ook dat die informatie 
actief wordt aangeboden, met name op 
sociale media. Dankzij technologie is het 
niet langer nodig dat mensen informatie 
opzoeken; de informatie zoekt mensen als 
het ware zelf op. Dat is iets heel anders dan 
de kwestie: is een blad bij Bruna te koop of 
niet? Want mensen brengen tenslotte niet 
meerdere uren per dag door bij Bruna, waar 
telkens het bewuste blaadje voor hun neus 
wordt gehouden.  
Een ander element van die dynamiek is 
het isolement, het opgesloten raken in 
een bubbel waar alleen nog maar dezelfde 
informatie wordt rondgepompt. YouTube 
en Facebook hebben besloten om de epide-
mie-ontkennende berichten te verwijderen, 

Ivana Ivkovic 
is filosoof en schrijft over 
politiek en maatschappij. 
Dat combineert ze met 
het geven van cursussen 
en publieksoptredens. 
Voor meer informatie, ga 
naar haar website: 
nowishfulthinking.nl.

Viruswaanzin organiseert regelmatig betogingen 
tegen de coronamaatregelen van de overheid

‘Hoe kan de 
overheid ons 

beschermen tegen 
angstzaaierij?’
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COLUMN
Chris van der Heijden

Chris van der 
Heijden is historicus 
en publicist. 
Daarnaast doceert 
hij aan de School 
voor Journalistiek 
in Utrecht.

Onlangs, op het moment van dit schrijven althans, verscheen het SCP-rapport over  
5 jaar decentralisatie. Het was niet positief. Mislukt... of een variant daarvan kopten  
de meeste kranten naar aanleiding ervan. Dat lijkt me een onjuiste samenvatting. 
Maar geslaagd zou nog minder waar zijn. Complex dus. Zoals tegenwoordig altijd en 
alles. Het is voor gemeenten ingewikkeld om de sociale zorg voor hun rekening te 
nemen. Jeugdzorg is en blijft een struikelblok. Geld kun je maar één keer uitgeven.  
De situatie is overal anders. Niet verwonderlijk daarom dat het SCP vooral verder 
onderzoek aanbeveelt. Eerst meer weten, dan pas kunnen we het beter doen. 
Ik waag het vraagtekens bij dit cliché te zetten. Ja, cliché... want van de tien rapporten 
die ik lees, zijn er grofweg negen die zeggen dat meer onderzoek nodig is. Dat haal 
je de koekoek. Je weet nooit genoeg. Bovendien, hoor wie het zegt: Wij van Wc-eend 
adviseren Wc-eend. 
Het is misschien pretentieus, maar ik durf te beweren dat het probleem (niet de 
oplossing) heel wat eenvoudiger is dan het lijkt. Dat blijkt alleen al uit de titel van het 
SCP-rapport: Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decen-
traal beleid. Zoals in heel de huidige beeldvorming van het sociaal domein schuilt 
ook in deze titel een verbijsterende paradox, zo niet evidente tegenspraak. Die tegen-
spraak zit in de gedachte dat zoiets als het sociaal domein maakbaar is, een resultaat 
van, zoals de ondertitel zegt, beleid. Vandaar ook dat dit rapport, zoals in heel dat 
decentraal beleid, steeds weer om drie wetten draait: de Wet maatschappelijke onder-
steuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Wet, beleid, overheid en dat met 
betrekking tot het sociaal domein. Het is zoiets als het KNMI opdragen het voortaan 
minder te laten regenen. 
Het sociaal domein is iets van ons, chic gezegd: de burger. In gewoon Nederlands: wij 
in onze straat, buurt, wijk, dorp, stad, omgeving. Een overheid kan wel proberen de 
ontwikkeling van dat domein te faciliteren, sturen kan ze dat niet. 
Hiermee ben ik bij wat zonder twijfel een van de grootste kwesties is van de moder-
niteit c.q. moderne tijd: de implosie van het sociale huis ofwel het verdwijnen van 
ons thuis. Zo goed als alle klassieke sociale verbanden (zuil, kerk, klasse, dorpsgevoel, 
familie) zijn verdwenen. Een snel veranderende, vloeibare samenleving is ervoor in 
de plaats gekomen. Digitalisering maakt dat sociale contacten steeds vaker virtueel 
zijn. Individualisering heeft tot gevolg dat iedereen voor zichzelf staat. En dat zonder 
een god voor ons allen. Ondertussen drijven corona en maatschappelijke spannin-
gen mensen achter de gevels van hun huizen. Maar die huizen zijn weinig meer dan 
materiële omhulsels. Die voldoen niet. Een echt huis is een thuis en een thuis is eerst 
en vooral een sociaal gevoel. Zo’n gevoel kun je niet maken of sturen. Het groeit, als 
een boom, en niet met beleid maar, jawel, met liefde. 

Thuis gezocht
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omdat zij de effecten van die dynamiek erkennen. 
Maar de logica achter deze beslissing is eigenlijk 
omgekeerd dan die van censuur: het gaat om zorg-
dragen voor een effectief toegang tot een breed 
spectrum van informatie voor de burgers, en om het 
intomen van processen die dat beletten. Dit is geen 
kwestie van inperken, maar juist van breed houden 
van de informatievoorziening. Het zou interessant 
zijn als de overheid meer vanuit die gedachte een 
eigen “zorgplicht” invult. 

Bias
Wat het bestrijden van fake news en complottheorie-
en lastig maakt, is dat ze volgens vele onderzoeken 
redelijk immuun zijn voor een redelijke tegenstra-
tegie, voor de pogingen om ze te ontkrachten met 
feiten en cijfers. Zo heeft de nobellaureaat, psycho-
loog en econoom Daniel Kahneman onderzoek 
gedaan naar informatieverwerking, en aange-
toond dat wanneer mensen nieuwe informatie te 
verwerken krijgen, ze geneigd zijn alleen infor-
matie te onthouden die bevestigt wat ze al eerder 
wisten of geloofden, de zogenaamde bias. Maar als 
dat zo is, dan is een breed aanbod van informatie 
nog niet voldoende om het bovengenoemde zorg-
plicht in te vullen. Op één of andere manier zou die 
breedte ook effectief moeten worden behouden. Dit 
creëert een soort push om nieuwe kennis te ontwik-
kelen die gebruikt kan worden om de publieke 
opinie effectief te beïnvloeden en te keren. Zaken 
als persuasieve communicatie horen daar zeker bij, 
maar het gaat verder dan dat. Binnen sociale weten-
schappen wordt onderzoek gedaan naar mogelijke 
instrumenten om mensen te ontdoen van misper-
cepties en onjuiste overtuigingen. Echter, er wordt 
vaak voorbijgegaan aan het feit dat afwijkende 
opvattingen ook een resultaat kunnen zijn van 
een politieke overtuiging. Het gevaar dat hier 
ontstaat is dat dezelfde instrumenten die effectief 
tegen complottheorieën ingezet kunnen worden, 
kunnen worden gebruikt om kritische geluiden te 
onderdrukken. Dit is daarom geen remedie, maar 
levert onvermijdelijk ook een gevaar op voor de 
democratie. 

Omroep ZWART
Daarom moeten we verstandig met die instrumen-
ten omgaan, zullen de praktische geesten onder 
ons zeggen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Een aanpak gericht op het vinden van juiste 

prikkels om publieke perceptie te veranderen, gaat 
namelijk van meet af aan voorbij aan de politieke 
dimensie, en ziet de burgers niet als burgers maar 
als economische wezens met hun voorkeuren, 
meningen en likes die kunnen worden bijgesteld. 
Politieke voorkeuren worden daarin als één van de 
parameters opgenomen. 
Het resultaat? Hier is een voorbeeld: in recente 
berichtgeving over dat iedereen tegenwoordig 
“eigen nieuws” produceert en uitzendt, doorgaans 
via de YouTube-kanalen, werd in één adem de 
nieuwe omroep ZWART genoemd. Een omroep, nota 
bene, en dus een bewuste keuze om het niveau 
van een YouTube-kanaal te overstijgen. Om die 
reden moet de zoektocht naar een goed antwoord 
op het complotdenken niet gereduceerd worden 
tot pogingen om de publieke opinie effectiever te 
“managen”. 
Een aanpak om complottheorieën tegen te gaan 
zou kritisch denken niet in gevaar moeten brengen, 
maar juist moeten versterken. Tegenwoordig heet 
om het even welk geluid “kritisch”, maar we mogen 
niet vergeten dat de kracht van kritisch denken 
nooit lag in zomaar wat afwijkende meningen. 
Het credo “durf te weten” bracht zo’n diepgaan-
de transformatie op gang sinds de verlichting; het 
is de motor geweest achter de explosieve groei 
van kennis en de ontwikkeling van de weten-
schap, maar net zo goed de motor van maatschap-
pelijke en politieke transformaties, de roep om 
rechten, vrijheid, gelijkheid en veel meer zaken 
die we dierbaar en waardevol achtten. Als het 
gratuite beroep op kritische geluiden nu een motor 
wordt van processen die de maatschappij alleen 
maar meer angstig maken, meer wantrouwend, 
meer vervreemd, dan wordt die zwaarbevochten 
autonomie effectief ondermijnd, en niet vooruit-
geholpen. Dan sterft kritisch denken een misera-
bele dood. Die boodschap zou wat mij betreft wat 
luider en krachtiger uitgedragen mogen worden, 
door de burgers, maar ook door de politici en de 
bestuurders. Laten we op de bres staan om kritisch 
denken te verdedigen, en niet alleen kijken aan 
welke knoppen wij kunnen draaien om het geruch-
tencircuit in het gareel te houden. Wat wij nu nodig 
hebben, is een bredere horizon. n

‘Dankzij 
sociale 

media zoekt 
informatie 
mensen op’

‘De aanpak van 
complot theorieën 

moet kritische 
geluiden versterken’ 
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Platformen brengen
   maatschappelijke

missies dichterbij
Overheden zouden 
actief platformen 
moeten stimuleren en 
organiseren om maat-
schappelijke doelen te 
realiseren en transities 
te versnellen. Daarbij 
gaat het niet alleen om 
technologie. Minstens 
zo belangrijk zijn de 
spelregels en voorwaar-
den waarop de spelers 
rond een platform met 
elkaar interacteren.

Zo’n 3 jaar schrijf ik in dit blad 
over de overheid als platform. 
Welke vooruitgang is er in die 
tijd geboekt en wat is er nodig 
richting de toekomst? Tijd 

voor een reflectie. De afgelopen 10 jaar 
heeft een enorme “horizontalisering” 
plaatsgevonden, mede aangedreven door 
digitale netwerken. Dit heeft geleid tot 
de opkomst van een platformeconomie 
en een platformsamenleving: bedrijven 
en burgers organiseren hun initiatieven 
rondom digitale platforms, waarop veel 
verschillende partijen samenkomen rond 
gedeelde interesses en met elkaar in inter-
actie zijn: van marktplaatsen tot sociale 
netwerken.
Tot nu stonden overheden vooral aan 
de zijlijn: zij bleven vooral afwachtend 
en reactief. Zij grepen pas in wanneer 
de impact en ontwrichting van platfor-
men te groot werden, zoals bij huisjesver-
huur via Airbnb, taxidiensten van Uber 
en de contracten van pakketbezorgers en 
koeriers. Op Europees niveau wordt gepro-
beerd om de dominante datamacht van 
Google en Facebook aan te pakken. 
Daarnaast hebben overheden stappen 
gezet in het digitaliseren van de eigen 
diensten en gegevensbeheer, deels onder 
de noemer “open overheid” en “smart 
cities”, deels in voorbereiding op de 
Omgevingswet. Dit wordt vooral gezien 

als een technologische uitdaging. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
is belegd bij de IT-afdelingen en ingehuur-
de IT-bedrijven, op veilige afstand van 
bestuurders en beleidsmakers. 

Tegenstrijdige belangen
Als overheden hun ambities willen 
waarmaken om maatschappelijke missies 
te realiseren en grote transities in goede 
banen te leiden, dan moeten zij ook de 
volgende stap zetten: platformen organi-
seren en creëren rond maatschappelijke 
opgaven, waarbij zij zelf één van de spelers 
zijn, naast bedrijven, burgers en andere 
overheden.  Vooruitgang boeken op het 
ene terrein kan niet los gezien worden 
van de vooruitgang op andere terreinen. 
De grote uitdaging is om te komen tot 
een afstemming en een goede afweging 
te maken tussen de verschillende, soms 
tegenstrijdige, belangen. Dit kan niet aan 
de markt overgelaten worden: er is niet 

‘Ambitieuze 
doelen zijn alleen 
realiseerbaar als 

burgers zich actief 
inzetten’
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altijd ruimte om producten, diensten 
en infrastructuren met elkaar te laten 
concurreren. 
Dit betekent dat de overheid zichzelf (nog 
meer) moet gaan zien als een facilitator 
die een platforminfrastructuur aanbiedt, 
bestaande uit de fysieke (publieke) 
ruimte (de hardware) en de democrati-
sche rechtsstaat (de software). Deze plat-
formen dienen niet alleen als basis voor 
de eigen overheidsdiensten. Ze zijn ook 
een onderliggende basis voor (commer-
ciële) diensten en initiatieven van 
bedrijven en burgers. Overheden hebben 
deze partijen hard nodig om de maat-
schappelijke missies te realiseren. Zonder 
de investeringen en het ondernemer-
schap van bedrijven gaat dat niet lukken. 
Ambitieuze doelen zijn alleen realiseer-
baar als burgers zich actief gaan inzetten 
voor bijvoorbeeld duurzame energieop-
wekking, en hun gedrag gaan veranderen. 
Het gaat zeker niet alleen om technologie. 
Minstens zo belangrijk zijn de spelregels 
en voorwaarden waarop de spelers rond 
het platform met elkaar interacteren, ze 
mee te krijgen in de transities en de grote 
maatschappelijke doelen.

Eigen bedrijfsvoering
Naast faciliteren en stimuleren is coör-
dinatie nodig om te zorgen dat de vele 
losse, individuele acties van bedrijven 
en burgers niet leiden tot wildgroei en 
versnippering maar elkaar aanvullen en 
versterken. Ze moeten voldoende focus en 
massa krijgen om uit te kunnen groeien 
tot levensvatbare en succesvolle initiatie-
ven die significant bijdragen aan de maat-
schappelijke missies. En die missies zelf 
zullen ook in samenspraak met bedrijven 
en burgers ontwikkeld moeten worden, in 
een balans tussen ambities en wat techno-
logisch haalbaar is en waar de markt kan 
meehelpen. Platformen kunnen bij uitstek 
zorgen voor coördinatie en afstemming.

Dit alles brengt ook grote organisato-
rische uitdagingen met zich mee voor 
overheden. Het betekent onder meer 
dat de verschillende overheden moeten 
werken vanuit dezelfde standaarden, 
protocollen, werkwijzen, principes en 
data voor alle uiteenlopende activitei-
ten en diensten. Nu vindt elke overheid, 
provincie, gemeente het eigen wiel 
opnieuw uit, elk met eigen leveranciers, 
waarvan de systemen onderling niet 
goed op elkaar aansluiten. Het platform-
principe zal een integraal onderdeel 
moeten worden van de eigen bedrijfsvoe-
ring: van het hele proces van planning, 
beleidsontwikkeling en participatie tot 
en met uitvoering en verantwoording. Dit 
betekent een nog verdergaande afstem-
ming tussen of zelfs integratie van de 
verticale silo’s en departementen van 
de overheid. De verticale silo’s kunnen 
immers voor een groot deel gebruik-
maken van dezelfde onderliggende 
processen, regels, infrastructuur en data.

Complementair
Bij hun transformatie tot platform-
organisaties kunnen overheden leren 
van grote bedrijven als Microsoft, Adobe 
en Philips. Zij zijn ooit begonnen om een 
deel van hun eigen producten, systemen 
en bedrijfsinfrastructuur te openen voor 
derden. Rondom hun platformen orga-
niseren ze ecosystemen met grotere en 
kleinere spelers, die een veelheid aan 
diensten ontwikkelen in uiteenlopende 

sectoren. Ze zijn allemaal gebaseerd op 
dezelfde onderliggende basis, in dit geval 
een technologieplatform met clouddien-
sten, standaarden en protocollen. 
Deze diensten kunnen zowel concurre-
rend als complementair zijn. Uiteindelijk 
creëren ze voor consumenten en burgers 
toegevoegde waarde. Om toepassingen 
en diensten op het platform aan te jagen 
bieden de platformeigenaren ontwikkel-
gereedschappen aan en maken ze data 
gemakkelijk toegankelijk. Ook bepalen ze 
de spelregels.

Governance by platforms
Het gaat zeker niet alleen om technolo-
gie. Minstens zo belangrijk zijn de spelre-
gels en voorwaarden waarop de spelers 
rond het platform met elkaar interacte-
ren. Wanneer een overheid organisator is 
van een platform dan kan zij toezien op 
de spelregels en er invloed op uitoefenen 
zodanig dat belangrijke maatschappelij-
ke waarden zoals solidariteit, toeganke-
lijkheid voor iedereen of bescherming 
van kwetsbaren geborgd worden. Ze kan 
ervoor zorgen dat verschillende innova-
ties op elkaar voort kunnen bouwen en 
complementair zijn, in plaats van leiden 
tot gesloten en versnipperde systemen 
(denk aan de verschillende kabeltjes 
voor mobiele telefoons). Zo kunnen 
overheden een deel van hun regulerende 
en sturende rol ‘uitvoeren’ via de spelre-
gels van het platform. Dit wordt ook wel 
governance by platforms genoemd. 
Alles bij elkaar zijn platformen een 
geschikt organisatiemodel voor het 
sneller en gerichter realiseren van de 
maatschappelijke missies. Overheden 
zouden dus platformen moeten gaan 
oprichten en hier omheen ecosystemen 
gaan ontwikkelen met bedrijven, burgers 
en andere overheden, die allemaal in 
samenspel een rol vervullen in het realise-
ren van de maatschappelijke missies. n

‘Bij hun 
transformatie 

kunnen overheden 
leren van grote 

bedrijven’
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COLUMN
Arwin van Buuren

Onbevangenheid 
Arwin van Buuren is 
bijzonder hoogleraar 
bestuurskunde aan de 
Erasmus Universiteit 
Rotterdam.

Er is al veel gezegd over de toeslagentragedie. De parlementaire verhoren dragen zacht 
gezegd niet positief bij aan onze indruk van “het systeem”. Een ontluisterend beeld 
rees op over hoe overheidsorganisaties als starre, ongenaakbare en onverzettelijke 
machinerieën uitvoering geven aan wat er van bovenaf wordt opgedragen of aan wat 
men meent af te leiden uit geldende regels en afspraken. Het niet kunnen reageren 
op signalen omdat men opgesloten zit in een bureaucratisch keurslijf dat met geen 
mogelijkheid kan meeademen met wat er zich in de werkelijkheid afspeelt.   
Hoe kon het dat signalen van de werkvloer, soms nog niet eens halverwege hun weg 
naar de top, bleven steken? Waarom is het zo gemakkelijk om in een publieke organi-
satie de beweging van boven naar beneden te maken terwijl de omgekeerde weg zo 
moeilijk is? Waarom is het instrueren zo makkelijk en het escaleren zo ingewikkeld? 
Waarom krijgt die omgekeerde beweging, van beneden naar boven, eigenlijk direct 
zo’n zware lading door dit “escaleren” te noemen?   
Het is intrigerend hoe dat werkt in die machtige Haagse kolossen... alle moderne 
discoursen over ketenomkering, vraagsturing en publieke waarden ten spijt. Het 
is nog niet zo gemakkelijk om een beer te leren jongleren. Een kritische blik op de 
ontwerpprincipes die leidend zijn bij de vormgeving van publieke organisaties geeft 
al snel antwoord op deze vragen. Afgeleid van het primaat van de politiek en de  
ministeriële verantwoordelijkheid, geprikkeld door alom aanwezige verantwoor-
dingsmechanismen en opgejaagd door de hete adem van de media die altijd beves-
tiging zoekt van het beeld van een falende overheid, wordt beleid een onaantastbare 
grootheid en management het vehikel om het uit te voeren. Fouten toegeven en terug-
keren op je schreden past daar maar heel moeilijk in.  
De grote vraag is wat mij betreft niet hoe we de omgekeerde weg, van beneden naar 
boven, net zo makkelijk maken als vice versa. De grote vraag is hoe we ruimte orga-
niseren voor onbevangenheid. Onbevangenheid bij alle spelers in “het systeem”, 
bij de politiek en het bestuur, de beleidsmakers en wetgevers, de toetsers en de 
uitvoerders, de controleurs en auditors. En hopelijk blijven de media dan niet achter. 
Onbevangenheid als nieuw beginsel van doelzoekend en ontvankelijk bestuur.  
Als er in het nieuwe kabinet weer gesproken wordt over bestuurlijke vernieuwing of 
hervorming van de rijksdienst, dan heb ik slechts één tip aan de formerende partijen. 
Steek geen moeite in de heilige huisjes van links of van rechts, maar begin maar eens 
een creatief en inclusief zoekproces hoe vorm te geven aan onbevangenheid. En als de 
partijen vooral druk zijn om de onafwendbare bezuinigingsopgave in te vullen, dan 
zou ik ze willen meegeven dat het met wat meer onbevangenheid onder de Haagse 
kaasstolp vast en zeker ook mogelijk zal blijken te zijn om met minder publieke 
middelen meer publieke waarde te realiseren.   
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Gemeenten en veiligheidsregio's

Dat blijkt uit onderzoek naar 
de impact van de coronacri-
sis op teams communicatie 
bij gemeenten en veiligheids-
regio’s. Aan het onderzoek 

deden 86 gemeenten (24,2 procent van 
alle gemeenten) en 13 veiligheidsregio’s 
(52 procent van alle veiligheidsregio’s) 
mee. Het onderzoek is in de eerste helft 
van oktober uitgevoerd. Initiatiefnemers 
zijn de Nederlandse beroepsorganisa-
tie voor communicatieprofessionals 
Logeion, de VNG (Vereniging Nederlandse 
Gemeenten) en zelfstandig adviseur in 

overheidscommunicatie Renata Verloop. 
André Manning is directeur van Logeion. 
‘Als beroepsvereniging vinden we het 
interessant een thermometer in het 
vakgebied te steken,’ legt hij uit. ‘Om 
te peilen: hoe gaan onze collega’s door 
deze crisis heen? Communicatie is een 
van de zogenoemde cruciale beroepen 
geworden. Bovendien horen we om 
ons heen hoe druk iedereen is en dat 
reguliere activiteiten naar de achter-
grond zijn verdwenen.’ 
‘Ook bij de VNG zijn de geluiden over 
groeiende werkdruk binnengeko-
men,’ zegt hoofd Communicatie Esther 
Bunnik. ‘Bij onze leden blijkt een grote 
behoefte aan steun, toetsing en informa-
tie-uitwisseling. Het coronaforum dat op 
Vng.nl is opgezet, had binnen de kortste 
keren 2.400 leden. Een ding is duidelijk: 

Gemeenten en veilig-
heidsregio’s doen sinds 
de start van de coronacri-
sis een groter beroep op 
hun teams communica-
tie. Bestuur en organisatie 
laten zich beter adviseren 
en hebben meer waar-
dering voor de inzet en 
resultaten van communi-
catie dan voor de crisis. 
De vraag is echter hoe- 
lang de teams dat nog 
volhouden. Bij gemeenten 
geeft bijna de helft aan 
overbelast te zijn en bij 
veiligheidsregio’s is dat 
een derde. 

Medewerkers  
onder druk

Crisiscommunicatie over corona

Tips aan communicatie-
teams voor 2021
1. Maak scherpe keuzes in je communicatie-

prioriteiten en zorg voor een realistische 
planning.

2. Zorg dat de communicatie over corona in 
ieder geval in 2021 een vaste plek heeft 
in de organisatie en daarvoor voldoende 
capaciteit beschikbaar is.

3. Voor gemeenten: ontwikkel een lokale 
communicatiestrategie en maak daarvoor 
gebruik van aanwezige kennis binnen de 
veiligheidsregio en de rijksoverheid.

4. Benut de impuls die online participatie 
nu krijgt en deel je kennis daarover met 
elkaar.

5. Ga tijdig het gesprek aan over eventuele 
bezuinigingen en de keuzes die je daarin 
kunt maken over communicatie. 

Esther Bunnik
‘Er behoefte aan 

steun en toetsing’

“De afdeling Communi
catie laat enorm haar 
toegevoegde waarde 

zien voor de organisatie

”
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tijdens de coronacrisis is iedereen 
knetter hard aan de slag gegaan.’

Gewone werk opzij
Het onderzoek van de VNG en Logeion laat 
inderdaad zien dat communicatieteams 
de handen flink uit de mouwen hebben 
moeten steken. Bij 75 procent van de 
gemeenten blijkt de organisatie een groter 
beroep op communicatie te doen dan 
voor de crisis, aldus Bunnik en Manning. 
‘Ondertussen zegt bijna de helft van de 
teams bij gemeenten overbelast te zijn en 
is slechts een op de drie is in control.’ De 
veiligheidsregio’s staan er niet veel roos-
kleuriger voor. ‘Daar wordt in 85 procent 
van de gevallen een groter beroep op 
communicatie gedaan dan voor de crisis, 
blijkt slechts de helft van de communie-
teams in control en geeft een derde aan 
overbelast te zijn.’
Daar komt bij dat de situatie er voorlopig 
niet beter op wordt. Slechts 14 procent van 
de communicatieteams bij gemeenten 
krijgt volgend jaar extra capaciteit 
vanwege corona. In de veiligheidsre-
gio’s is dat bij 30 procent van de teams 
het geval. Ondertussen wil 40 procent 
van de gemeenten en 50 procent van 

de veiligheidsregio’s dat communicatie 
over corona structureel wordt ingebed in 
de organisatie. Bunnik: ‘In het geval van 
een noodsituatie is er geen twijfel: al het 
gewone werk wordt tijdelijk opzijgezet. 
Maar wanneer een crisis langer duurt, 
zoals bij corona, komen ook de reguliere 
onderwerpen weer op de agenda te staan: 
de Omgevingswet, klimaat, stadsbeheer… 
corona wordt dan een van de opgaven 
waaraan communicatie een bijdrage moet 
leveren.’ 

Good crisis
De vraag is hoelang de communicatie-
teams bij gemeenten en veiligheidsre-
gio’s dit kunnen volhouden. Vraag 2 is: 
wat kunnen ze doen om hun werkdruk te 
verlichten? ‘Sommige teams hebben ons 
onderzoek gebruikt om de situatie bij hun 
directie aan te kaarten,’ zegt Manning. ‘Ze 
voeren inmiddels een discussie: wat doen 
we wel en niet, als we aandacht aan corona 
willen blijven geven?’ 
‘Die discussie voer je als communicatiead-
viseur eigenlijk altijd,’ vult Bunnik aan. ‘De 
organisatie vraagt me tien dingen, ik kan 
er zeven doen. Ik denk dat deze zaken prio-
riteit moeten krijgen. Is de organisatie dat 
met me eens?’

Volgend jaar
Belangrijk om te onthouden, aldus 
Manning: never waste a good crisis. ‘In 
crisis- en noodsituaties wordt altijd 
gekeken naar de regiefunctie van commu-
nicatie,’ zegt hij. ‘Daarom is het nu tijd om 

bij budget- of prioriteitenbesprekingen 
door te pakken.’ 
Bovendien is de waardering voor commu-
nicatie de afgelopen maanden bij 
driekwart van de gemeenten en veilig-
heidsregio’s toegenomen en dat geeft 
zelfvertrouwen, aldus Bunnik. ‘Er is snel 
gehandeld, er zijn successen behaald 
en communicatie heeft als strategische 
partner aan de directietafel gezeten. Die 
plek moet je niet meer afstaan.’
Volgend jaar willen Logeion en de VNG 
opnieuw onderzoeken hoe het er met de 
communicatieteams bij gemeenten en 
veiligheidsregio’s voorstaat. Manning: 
‘De werkdruk is nu geagendeerd en men 
is bezig budgetten vrij te maken.’ Maar 
de vraag is wat daar in de praktijk van 
terechtkomt. ‘Daarom is het goed om in 
maart of april nog eens te kijken hoe de 
vlag erbij hangt.’ n

#SameNSterker
Niet alleen bij gemeenten en veiligheidsre-
gio’s maar ook in andere sectoren hebben 
organisaties extra communicatie-inspan-
ningen moeten leveren in verband met de 
coronacrisis. Zoals de NS met #SameN-
Sterker. Met dit project heeft de NS de 
Galjaardprijs 2020 gewonnen. Deze prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt door Logeion 
aan het meest innovatieve, impactvolle en 
inspirerende communicatieproject uit het 
publieke domein.
De NS krijgt van de ene op de andere 
dag te maken met uitgestorven stations, 
gesloten winkels en lege treinen. Een 
aantal collega’s staat aan de frontlinie, 
terwijl anderen thuiszitten en werk 
wegvalt. Met #SameNSterker reikt de NS 
uit naar die 21.000 collega’s. Het doel: 
binding onderling en met de NS, en goede 
informatievoorziening.

“Veel dingen die geen door
gang konden vinden zijn nu 
ineens mogelijk, de digitale 
mogelijkheden worden veel 

meer benut, participatie
mogelijkheden zijn  

hierdoor groter

”

“Meer integrale samenwerking 
tussen afdelingen en gemeen
ten: een team, een taak helpt

”

André Manning
‘Het is nu tijd 

om door te 
pakken’

“We leren ook beter prioriteren. 
Soms maken we zelf dingen be

langrijker dan dat ze zijn en daar 
hebben het dan vaak heel druk 
mee. In coronatijd hebben we 

de essentie ervaren van wat echt 
belangrijk is en waarvoor inwo

ners de gemeente nodig hebben. 
Het gaat helpen om nog meer als 

voorheen de inwoner centraal 
te stellen en ons vooral bezig te 

houden met onze kerntaken

”
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Toen het coronavirus uitbrak 
en Nederland grotendeels 
op slot ging, stond ook in 
Steenwijkerland de wereld 
even stil, zegt wethouder Tiny 

Bijl. ‘Afspraken werden afgezegd, de 
agenda was opeens leeg. Maar gemeen-
telijke dienstverlening moet natuurlijk 
gewoon doorgaan.’ De nieuwe situatie 
bracht verschillende nieuwe vraagstuk-
ken met zich mee. Rijk aan toerisme 
en horeca richtte Steenwijkerland 
een noodloket in voor ondernemers. 
Daarnaast zette de gemeente kinder-
noodopvang op en was er extra toezicht 
nodig om de coronaregels te handhaven. 
‘Corona-vraagstukken zijn nu even prio-
riteit nummer één. Je kunt niet tegen een 
noodlijdende ondernemer zeggen: bel 
volgende maand maar even terug.’

Belrondje
Dat betekent echter niet dat het 
reguliere werk volledig stil kwam te 
staan. Doordat ze veel thuiswerkten, 
gingen inwoners klussen en bijbouwen 
aan hun huis, waardoor de gemeente 
een hausse aan vergunningaanvragen te 
verwerken kreeg. ‘Normaal gesproken 
hebben we vrije inloop in het gemeente-
huis, maar dat kan natuurlijk niet meer,’ 
zegt Bijl. ‘Het klantcontactcentrum is 
daarom op volle toeren blijven draaien.’
Ze merkte dat er veel behoefte was aan 
contact, zij het dan tijdelijk digitaal. ‘In 

mijn werk is contact met de samenleving 
en mijn achterban essentieel. Fysieke 
aandacht of een luisterend oor is gewoon 
een belangrijk onderdeel van mijn 
functie. Dat is nu even heel moeilijk. 
Videobellen, webinars of contact via de 
app met inwoners was eventjes wennen, 
inmiddels is het helemaal niet meer 
raar. We hebben net nog een belrondje 
gedaan met ondernemers, we organise-
ren webinars over verduurzaming van 
de gemeente. Deels digitale dienstverle-
ning is de toekomst, dat gaan we dan ook 
uitbouwen de komende tijd.’

Inwonerspanel
De crisis duurt inmiddels veel langer dan 
aanvankelijk gedacht. Bijl is tevreden 
over het handelen van de gemeente in 
crisistijd, maar benadrukt dat het er 
nog niet op zit. ‘Richting de feestdagen – 
normaliter hier gevierd met grote bijeen-
komsten, feesten in jongerenketen en 
carbidschieten – wordt het nog wel 

even spannend. Als er mogelijkheden 
zijn, gaan we daarin mee, maar het is 
belangrijk om ons aan de regels te blijven 
houden.’
Om ook het eigen handelen kritisch 
onder de loep te nemen organiseert de 
gemeente Steenwijkerland deze maand 
een online inwonerspanel. ‘We hebben 
stevige discussies gevoerd met inwoners, 
maar komen er gelukkig goed uit met 
z’n allen,’ zegt Bijl. ‘Toch is het belangrijk 
aan inwoners te vragen hoe zij de dienst-
verlening in deze tijd hebben ervaren en 
wat zij eventueel gemist hebben. Mensen 
krijgen veel op hun bordje, dus wij willen 
hen zoveel mogelijk tegemoetkomen.’ n

Gemeenten hebben de afgelopen 8 maanden 
hun dienstverlening moeten aanpassen. Ook de 
gemeente Steenwijkerland. Corona-vraagstukken 
staan op de eerste plaats.  ‘Je kunt niet tegen een 
noodlijdende ondernemer zeggen: bel volgende 
maand maar even terug.

Steenwijkerland  
draait op volle toeren

Tiny Bijl: ‘Het is belangrijk aan inwoners te vragen hoe 
zij de dienst verlening in deze tijd hebben ervaren’

‘Fysieke aandacht 
of een luisterend 

oor is nu even heel 
moeilijk’

Online contact met burgers
Flexibel in de coronacrisis
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De sociale basis kan bij steeds 
meer gemeenten rekenen op 
(hernieuwde) aandacht. In een 
sterke sociale basis brengen 
buren elkaar een bakje soep 

en staan er minikoortjes te zingen bij 
seniorenflats. In tijden van corona kan dit 
de eenzaamheid verzachten. Naast deze 
gemeenschapskracht horen ook zaken als 
effectief georganiseerde mantelzorgon-
dersteuning bij een sterke sociale basis, 
evenals buurthuizen en skateparkjes. 
Kortom, voorzieningen waar inwoners 
zelf aan bijdragen en gebruik van maken, 
zonder indicatie.

Preventie en rendement
Nu investeren in de sociale basis levert 
straks besparingen op omdat dure 
maatwerkvoorzieningen uitgesteld of 
voorkomen kunnen worden. Deze veron-
derstelling van de preventieve waarde 
wordt breed gedeeld, weet adviseur 
Frank Kriek van Regioplan: ‘Alle professi-
onals, beleidsmakers en ook wetenschap-
pers weten dat investeren in de sociale 
basis verstandig is, zeker in tijden van 
bezuinigingen.’ 

Dat deze investeringen in veel gemeenten 
desondanks onder druk staan, valt 
volgens Hilde van Xanten, expert bij 
Movisie, deels te verklaren uit het 
ontbreken van wettelijke verplichtingen. 
Verder helpt het niet dat het rendement 
van de investeringen lastig aan te tonen 
is. Movisie en Regioplan hebben een 
verantwoordingssystematiek ontwikkeld 
waarmee dat wél lukt.

Effectief bij eenzaamheid
Bij de vertaalslag van gemeentelijk doel 
naar activiteit is het cruciaal om kennis te 
gebruiken over werkzame mechanismes. 
Neem het complexe en door corona uiterst 
actuele vraagstuk van eenzaamheid. 
Daarbij volstaat het niet om in de verant-
woording te vermelden dat er vijftien 
koffieochtenden zijn georganiseerd. 

‘Uit onderzoek blijkt immers,’ zo legt 
Van Xanten uit, ‘dat ontmoetingsmoge-
lijkheden lang niet altijd afdoende zijn. 
Voor ouderen is het leren omgaan met 
computer en internet wel effectief.’ In 
de Wat werkt bij-dossiers van Movisie is 
veel kennis over werkzame elementen te 
vinden. Dit helpt je om te sturen op het 
rendement van de sociale basis.

Vakmanschap
Een sterke en betaalbare sociale basis kent 
drie basisingrediënten: de inwoner en 
diens vraag leidend laten zijn, de samen-
leving versterken en stoppen met dingen 
doen die niet werken. Daaraan gekoppeld 
is dat je als gemeente de ruimte durft te 
geven aan het vakmanschap van professi-
onals in die sociale basis en aan het eigen 
initiatief van inwoners. Hiermee erken je 
dat de sociale basis een autonome kant 
heeft en een wat ongrijpbare dynamiek. 
Movisie kan bij dit alles voor gemeenten 
van waarde zijn met kennis, instrumen-
ten en ondersteuningstrajecten. Dan 
kan zomaar blijken dat er helemaal geen 
dilemma meer is en is de keuze snel 
gemaakt: investeren loont. n

Door de coronacrisis neemt de financiële druk op gemeenten alleen maar toe. Moet 
je nu snijden of juist investeren in de sociale basis? Veel gemeenten worstelen met 

deze vraag. Maar het hoeft helemaal geen dilemma te zijn: Regioplan en Movisie 
stellen dat een sterke sociale basis en betaalbaarheid hand in hand kunnen gaan.

Sterke sociale basis en  
betaalbaarheid gaan prima samen

Tekst Tea Keijl 
Beeld Shutterstock

Dat het leren omgaan 
met de computer een 
effectief middel is om 
eenzaamheid onder 
ouderen te bestrijden, 
staat in de Wat werkt 
bij-dossiers van Movisie

Movisie

Meer informatie:
• https://www.movisie.nl/sturen-kwaliteit-

outcome
• https://www.movisie.nl/weten-wat-werkt
• https://www.movisie.nl/artikel/snijden-

investeren-sociale-basis-hoeft-geen-
dilemma-te-zijn
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Informatiepunt Digitale Overheid

laat een bibliotheek nou net daarvoor 
zijn opgericht.’

Digitaal burgerschap
Deze maatschappelijke rol van bibliothe-
ken, als partner in grote maatschappe-
lijke opgaven, werd onlangs vastgelegd 
in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. 
Daarin spreken nationale, provincia-
le en lokale actoren af dat het netwerk 
van openbare bibliotheken bijdraagt 
aan een geïnspireerde, geïnformeer-
de en betrokken samenleving waarin 
iedereen kan meedoen. Een aantal 
zaken in het convenant is belangrijk, 
aldus Lily Knibbeler, directeur van de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. 
‘Het is best bijzonder dat verschillende 
bestuurslagen de handen ineen hebben 
geslagen. Daarnaast zijn de afspraken 
voor het netwerk zelf niet vrijblijvend: 
er is echt beweging om gezamenlijk 
bij te dragen aan de aanpak van de drie 
grote maatschappelijke opgaven in het 
convenant – het bevorderen van gelet-
terdheid en leesplezier; digitale inclusie 
en digitaal burgerschap; en basisvaar-
digheden en een leven lang ontwikke-
len. Het convenant bevestigt daarmee de 

bibliotheek als een robuuste partner in 
maatschappelijke vraagstukken.’
Juist bij complexe opgaven is het 
namelijk belangrijk dat organisaties 
durven om supra-institutioneel te 
denken, zegt Knibbeler. ‘Je moet verder 
reiken dan je eigen tuintje. Het gaat erom 
welk aandeel je levert, niet of jij erover 
gaat. Het vraagstuk, de opgave, staat 
centraal. Daaraan kun je altijd een stukje 
bijdragen. Samen kun je zoveel meer 
impact hebben dan ieder voor zich.’ 
De KB heeft een nationale regierol. Ze 
zorgt voor randvoorwaarden, runt de 
digitale openbare bibliotheek en initieert 
pilots en proeftuinen. Knibbeler: ‘De 
lokale bibliotheken zijn op hun beurt 
sterk in de interactie met mensen in 
hun omgeving. En het gaat uiteinde-
lijk bij iedere maatschappelijke opgave 
om de mensen zelf. Zij weten wat zij 
nodig hebben. Waarde toevoegen begint 

Bibliotheken dragen in 
toenemende mate bij aan 
de oplossing van maat-
schappelijke vraagstuk-
ken. Ze ondersteunen 
inwoners bij digitalise-
ring en taalvaardigheid en 
vormen een doorgeefluik 
naar welzijnsinstanties. 

Robuuste partner in geïnspireerde en betrokken samenleving 

Bestaansrecht bibliotheek
is groter dan ooit

De maatschappij is altijd aan 
verandering onderhevig. 
Maar de huidige toename 
van complexiteit, vooral 
ingegeven door vergaande 

digitalisering, verloopt in een wel heel 
hoog tempo, meent Hans van der Veen, 
directeur-bestuurder bij Bibliotheken 
Midden-Fryslân. ‘De vraag is: hoe kunnen 
mensen in een complexe maatschappij 
participeren? Met vaardigheden! Je moet 
taalvaardig zijn en op het juiste moment 
over de juiste informatie beschikken. En 

‘Je moet verder 
reiken dan je 
eigen tuintje’

Hans van der Veen: ‘Door de 
complexiteit van de digitale 
maatschappij is ons bestaans-
recht groter dan ooit’
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daarom, ook voor ons als netwerk, met 
vragen stellen.’
Zeker 2,5 miljoen Nederlandse burgers 
hebben moeite met digitalisering, werd 
begin dit jaar door verschillende media 
gemeld. Om die burgers te ondersteu-
nen, hebben bibliotheken, in samenwer-
king met de Manifestgroep (een netwerk 
van 16 uitvoeringsorganisaties dat geza-
menlijk optrekt om de dienstverlening 
aan burgers en bedrijven te verbeteren, 
red.) en de KB, Informatiepunten Digitale 
Overheid opgezet. 
‘De overheid communiceert vrijwel alleen 
nog maar digitaal,’ weet Van der Veen. 
‘Maar heel veel mensen kunnen zich 
niet redden. Met de informatiepunten 
koppelen we digitale vaardigheden en 
taalvaardigheid aan elkaar, en helpen we 
mensen hun zaakjes te regelen.’ De infor-
matiepunten zijn vooral ook een enabler 
richting de bredere maatschappelijke 
functie van bibliotheken, voegt Marcel 
Pellicaan, adviseur van het CAK (aangeslo-
ten bij Manifestgroep, red.), toe. ‘Dat zie 
je ook aan de ondersteuning die biblio-
theken nu bieden met de implementatie 
van de corona-app en het donorregister. 
Zonder de informatiepunten was het 
ministerie van VWS ons niet op het spoor 
gekomen.’

Spin in informatienetwerk
Eenzelfde functie als doorgeefluik en 
verbinder ziet Hans van der Veen bij 
de bibliotheek van Leeuwarden. Dbieb 
(de naam van de moderne Friese biblio-
theek) werkt daar samen met de stichting 
Buurtservicepunt, die hulp biedt aan 
inwoners die vragen hebben over wonen, 
werken en welzijn. ‘De stichting zit echt 
in de haarvaten van de wijken,’ legt Van 
der Veen uit. ‘Een relatief grote groep 
inwoners van Leeuwarden heeft het lastig. 
Het is aan bibliotheken om die mensen 
een duwtje in de rug te geven, maar zij 
zullen niet zo snel naar de centrale biblio-
theek komen. Wij denken laagdrempe-
lig te zijn, maar de vraag is of kwetsbare 
doelgroepen dat ook zo ervaren. Daarom 
doen we ons werk samen met partners 
die echt laagdrempelig zijn, die stevig 
geworteld zijn in de wijken.’ Dbieb onder-
steunt Buurtservicepunt en is op korte 
termijn van plan eenzelfde opzet uit te 
rollen in de dorpen van Tytsjerksteradiel. 

Daarnaast zal Dbieb het huidige cursus- 
en activiteitenprogramma nog verder 
uitbreiden. Maar Van der Veen weet wel: 
aan het werk van de bibliotheek zitten 
grenzen. ‘Ik wil niet dat onze medewer-
kers zich scholen in belastingzaken, om 
maar iets te noemen. De servicepunten of 
welzijnsinstanties hebben medewerkers 
die weten waar ze het over hebben. De 
bibliotheek is een intermediair, de spin 
in een informatienetwerk dat mensen 
doorsluist naar de daadwerkelijke 
professionals.’

Zakelijkheid en passie
Het blijkt wel: we zijn meer dan een 
huisje met boeken, vervolgt Van der Veen. 
‘De bibliotheek heeft een gigantisch 
bereik. Kijk je naar de missie en visie van 
bibliotheken, dan kom je automatisch 
uit op de maatschappelijke rol die wij 

vervullen. Sterker nog, door de complexi-
teit van de digitale maatschappij is ons 
bestaansrecht groter dan ooit.’
Desondanks hebben bibliotheken te 
maken met bezuinigingen, vooral omdat 
veel gemeenten al jaren financiële 
tekorten kennen. ‘Samen met de branche-
vereniging VOB (Vereniging Openbare 
Bibliotheken) werken we aan het garan-
deren van een robuuste basis, zodat alle 
openbare bibliotheken de vijf functies 
uit de Wsob (de Bibliotheekwet) kunnen 
vervullen,’ zegt Knibbeler. ‘Als gemeenten 
investeren in bibliotheken, krijgen ze 
daar op andere manieren weer geld bij, 
bijvoorbeeld voor de aanpak van grote 
maatschappelijke opgaven, waarvoor 
vaak landelijk extra middelen beschik-
baar zijn. Bovendien is de efficiëntie en 
de effectiviteit van het bibliotheekwerk 
inmiddels ook stevig. Als we die verza-
kelijking nu weer weten te versterken 
met de herbevestiging van onze rol in 
de samenleving en dat combineren met 
onze passie voor ons werk, blijft de biblio-
theek ook de komende jaren de belangrij-
ke, maatschappelijke partner die ze van 
oudsher is.’ n

‘Ervaren kwetsbare 
doelgroepen ons als 

laagdrempelig?’

Lily Knibbeler: ‘Als 
gemeenten investeren in 
bibliotheken, krijgen ze 
daar op andere manieren 
weer geld bij’
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Thuiswerken

‘Ken je dat grappige filmpje 
waarmee de Duitse 
overheid mensen oproept 
om thuis te blijven,’ vraagt 
Heerts. ‘Een oudere man 

blikt terug op de coronawinter van 2020. 
Hoe kom je die crisis door? Door op de 
bank te liggen en niks te doen. Andere 
vormen van vrijheid. We zijn met z’n 
allen inmiddels wel een levensles verder.’ 
Heerts wil maar zeggen: corona heeft ons 
leven op z’n kop gezet en dat moet je niet 
onderschatten.
Thuiswerken bijvoorbeeld heeft grote 
gevolgen. Heerts: ‘De balans tussen 
werk, contact met collega’s en privéle-
ven verandert. Dat is een nieuw koord, 
waarop we aan het dansen zijn. De druk is 
hoog, de verleidingen zijn groot. Je kunt 
meer doen op een dag, alleen al doordat 
de reistijd is weggevallen. Maar daar zit 
een keerzijde aan. Reistijd is niet per se 
verloren tijd, je kunt die bijvoorbeeld 
gebruiken om je hoofd leeg te maken. 
Samen met collega’s lunchwandelen is er 
niet meer bij, koffiepauzes zijn nu nog de 
enige remmen op het werk. Voor je het 
weet maak je heel lange dagen, dat is niet 
goed, dat moet niet de norm worden.’
‘Door het thuiswerken bewegen we 
minder. Ik merk het zelf ook. Op kantoor 
loop je vaker ergens heen, neem je de 
trap. Thuis zit ik in een kamer. De licha-
melijke en geestelijke vitaliteit van 
mensen is een belangrijk punt. Ik begrijp 
bijvoorbeeld jonge ouders wel, die op een 

gegeven moment zeggen: mag ik alsje-
blieft naar kantoor, om even eruit te zijn. 
Binnen het A&O fonds Gemeenten en het 
College voor Arbeidszaken besteden we 
steeds meer aandacht aan de vitaliteit van 
de medewerker.’ 

Wendbaar en vitaal
Het “nieuwe koorddansen”, zoals Heerts 
het noemt, speelt ook een rol in de 
cao-onderhandelingen. ‘We zullen thuis-
werken meer moeten faciliteren. Dat 
zal landelijk allerlei vragen oproepen. 
Wat betekent het bijvoorbeeld voor 
zorgtaken, wat zijn de gevolgen hiervan 
voor de wegen en het openbaar vervoer? 
Gaat de NS bijvoorbeeld de dienstrege-
ling inkrimpen? Hoe zit het met de capa-
citeit van gebouwen? Ik denk niet dat we 
snel de kantoorruimte gaan uitbreiden. 
We zullen meer goede werkplekken thuis 
moeten faciliteren. Daarvoor is onder 
meer apparatuur nodig, als gemeente 
steken we nu veel geld in grote schermen 
om kleine oogjes te voorkomen. Zoals ik 
al zei, bewegen we minder. En wat doen 
we met de sociale kant van werk, het 
contact met collega’s bijvoorbeeld? De 
vrijdagmiddagborrel had zo z’n charme, 
dat moet anders worden ingevuld.’
Het A&O fonds Gemeenten onder-
steunt gemeenten op veel punten. Het 
fonds heeft zijn bereik dit jaar flink zien 
groeien dankzij het digitale werken, en 
blijft zich inzetten zodat medewerkers 
zelf wendbaar en vitaal kunnen zijn. 

De coronacrisis heeft 
grote invloed op het werk 
van gemeenten en hun 
ambtenaren. Hoe ben 
en blijf je fit for the job? 
Een gesprek met Ton 
Heerts, burgemeester van 
Apeldoorn, bestuurslid 
van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en voorzitter 
van het College voor 
Arbeidszaken en van de 
Werkgeversvereniging 
Samenwerkende 
Gemeentelijke Organisa-
ties van de VNG.

Balans tussen 
scherm en knuffel

Dansen op nieuw koord
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Heerts: ‘Denk bijvoorbeeld aan advies 
op afstand, tips en opleidingen op het 
gebied van digitale vaardigheden en ga 
zo maar door. We moeten alert zijn op 
het risico van rsi: in het verleden hebben 
we geleerd hoe belangrijk aanpassingen 
aan de werkplek zijn, zoals werken op 
de juiste hoogte. Dat heb je niet zomaar 
thuis. Het goed inrichten van werk-
plekken thuis is de grootste uitdaging. 
Digitale veiligheid is ook een belangrijk 
punt. Heb je betrouwbare verbindin-
gen? Als je digitaal vergadert, kun je dan 
niet gehackt worden? De functie van 
Chief Information Officer wordt steeds 
belangrijker.’

Contact op afstand
Zelf heeft Heerts veel zien veranderen. 
‘Tijdens de eerste coronagolf kwam ik 
meer op het stadhuis dan nu, onder meer 
voor de vergaderingen van de crisisstaf 
en het gemeentelijk beleidsteam. Maar al 
vóór de zomer verschoof dat naar digitaal 
vergaderen. Het vraagt een aanpassing, 

maar voor mij is die niet erg groot. Ik 
was al gewend om met mobieltje, iPad en 
laptop naast elkaar te werken.’ 
‘De digitale raadszittingen met de griffier 
waren wel wennen, dat is topsport. Maar 
we worden een volleerd team. Ik mis wel 
de sociale kanten van het burgemees-
terschap. Rond de viering van 75 jaar 
vrijheid is veel niet doorgegaan, dat is 
erg jammer. En ik mis ook de bezoekjes 
aan mensen die 100 jaar worden, of die 
60 jaar getrouwd zijn. Maar niet alles is 
afgezegd, ik ga nog wel naar bijvoorbeeld 
verzorgingshuizen en ondernemers.’
‘Van de medewerkers hoor ik dat zij ook 
die sociale kant missen. In de omgang 
met collega’s, maar ook met burgers of 
bedrijven. Keukentafelgesprekken gaan 
nu bijvoorbeeld veel via het scherm, al 
worden ze soms ook nog fysiek gehouden. 
Ik zie dat de flexibiliteit van de mensen 
groter is geworden. Conferenties gaan 
anders, je hoeft er ook niet meer voor te 
reizen. Je kunt meedoen aan webinars, er 
zitten zeker aantrekkelijke kanten aan. 

Deze nieuwe situatie biedt dus kansen, 
ook in de dienstverlening en het contact 
met burgers. In de zorg zie je dat al langer 
opkomen, het gebruik van domotica voor 
contact op afstand tussen een patiënt 
en een arts of verpleegkundige. We gaan 
naar een nieuwe balans, een mix tussen 
scherm en knuffel.’ n

‘Kun je 
gehackt 

worden, als 
je digitaal 

vergadert?’

‘Door 
thuiswerken 
bewegen we 

minder’

Ton Heerts: ‘Binnen het A&O fonds Gemeenten en 
het College voor Arbeidszaken besteden we steeds 
meer aandacht aan de vitaliteit van de medewerkers’
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Omnichannel-aanpak

‘Lokale overheden kunnen 
niet meer achterblijven,’ 
stelt programmamana-
ger omnichannel Marcel 
van Gool van de gemeente 

Tilburg. ‘De kwaliteit van onze dienstver-
lening staat onder druk. Onze klanten 
gebruiken steeds meer kanalen, en in 
toenemende mate door elkaar, maar 
verwachten wel een naadloze klantreis. 
Daar voldoen we op dit moment niet aan.’
‘Als je via chat een aanvraag doet en 
vervolgens de klantenservice belt, kan 
het zijn dat de klantmedewerker nog een 
keer alle informatie uitvraagt,’ zegt Van 
Gool. ‘Of als je belt met een vraag kan het 
zijn dat je geen antwoord  krijgt, omdat 
de verantwoordelijke medewerker niet 
aanwezig is. Vanuit de klant is dit onwen-
selijk en onbegrijpelijk. Die doet zaken 
met één gemeente.’ 
Van Gool stelt dat de overheid wordt 
ervaren als black box. Processen zijn niet 
altijd navolgbaar en dat kan tot onge-
wenste of vervelende situaties leiden. 
Zoals e-mails met belangrijke klantin-
formatie die in een individuele inbox 
belanden en verdwijnen, waardoor 
burgers in de problemen komen.

In 2016 maakte gemeente Tilburg de 
verbetering van de dienstverlening tot 
een van de speerpunten in haar visie: de 
klant moet centraal staan. De dienstver-
lening moet toegankelijker, toekomst-
bestendig en vooral ook inclusief zijn. 
Adviseur dienstverlening Jesse Leemput: 
‘Ouderen willen misschien liever bellen 
of langskomen, terwijl jongeren kiezen 
voor digitale kanalen. Iedereen moet 
via zijn of haar eigen voorkeurkanaal 
contact met ons op kunnen nemen. Om 
dit te organiseren hebben we gekozen 
voor een omnichannel-aanpak, een 
aanpak die in de commerciële wereld 
al heel normaal is, maar nieuw voor 
overheden. Voorheen hadden we een 
multichannel-aanpak, waarin we kanalen 

Tilburg maakt  
dienstverlening  

toekomstbestendig 

WhatsApp, online formulie-
ren, telefoon, Instagram... 
de manier waarop burgers 
en overheden contact 
met elkaar hebben, 
verandert snel en in deze 
tijd verwacht de klant 
niets minder dan goede 
en passende dienstverle-
ning. Daar zijn commerci-
ele partijen al op ingericht, 
maar overheidsorganisa-
ties moeten nog een flinke 
slag maken. Tilburg is 
één van de koplopers en 
ontwikkelt een eigentijdse 
omnichannel-aanpak die 
de klant organisatiebreed 
centraal zet en de dienst-
verlening toekomstbesten-
dig maakt.

‘De overheid 
wordt ervaren 

als een 
black box’
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los van elkaar inzetten, zonder duide-
lijke centrale sturing. In de omnichan-
nel-aanpak vormen alle kanalen een 
samenhangend geheel. Het maakt niet 
meer uit hoe je contact met ons opneemt, 
je krijgt altijd de juiste informatie en je 
vraag wordt goed afgehandeld. Je wordt 
niet meer van het kastje naar de muur 
gestuurd en informatie hoef je maar 
een keer te geven. Per kanaal bepalen we 
welke soort dienstverlening we kunnen 
leveren en tot op welk niveau. Informeren 
en adviseren doe je bijvoorbeeld via social 
media, telefonie of balie. Maar komt via 
chat een aanvraag binnen voor financi-
ele ondersteuning dan geleid je ze naar 
een veilige omgeving, bijvoorbeeld een 
Mijn-omgeving.’

Mensenwerk
Van Gool houdt zich onder andere 
bezig met de systemen die omnichan-
nel-management faciliteren: ‘We hebben 
onder andere een interactiemanage-
mentsysteem nodig, bijvoorbeeld een 
CRM-systeem, waarin we per klant en 
per proces alle interacties centraal 
opslaan. Die informatie kunnen we ook 
gebruiken om inwoners en bedrijven 
inzicht te geven in alles wat ze bij ons 
hebben lopen, van parkeerontheffing 

tot aanvraag financiële ondersteuning, 
bijvoorbeeld in een Mijn-omgeving.’ 
Maar of de nieuwe aanpak slaagt, heeft 
voor 80 procent te maken met het dienst-
verlenings-DNA van de medewerkers en 
met het innovatieve vermogen van de 
organisatie, stelt Leemput: ‘Er is geen 
enkele overheidsorganisatie die klantin-
teractie echt centraal stelt. Wel binnen 
een kolom, maar niet organisatiebreed. 
Dus we hebben geen voorbeelden van hoe 
je zoiets aanpakt. Maar de eerste stap in 
houding en gedrag gaat met name over 
bewustwording rond bereikbaarheid. 
Het kan niet zo zijn dat het KCC netjes de 
telefoon beantwoordt en doorverbindt en 
dat dan een beleidsmedewerker opneemt 
en zegt: ik ben niet van het klantcontact. 

Als we de klant echt centraal zetten, is 
iedereen er voor de klant!’

Privacy
Om te kijken waar je als lokale overheid 
tegenaan loopt als je volgens de omni-
channel-aanpak gaat werken, richtte 
Tilburg een proeftuin in rond de 
processen “ik start een onderneming” 
en “bijzondere bijstand aanvragen”. Een 
belangrijk aandachtspunt blijkt privacy. 
Van Gool: ‘Welke informatie mag je 
delen? Voor welke toepassingen mag je 
ze gebruiken? Binnen de organisatie is 
veel terughoudendheid. Maar vanuit een 
de grondhouding “Ja, mits” in plaats van 
“Nee, tenzij” kun je ook kijken naar wat 
wél mogelijk is. We kunnen bijvoorbeeld 
aan de klant toestemming vragen om 
zijn gegevens te gebruiken voor bepaalde 
dienstverlening. Als een klant verhuist 
naar een andere parkeerzone, vindt hij het 
dan prettig als we de parkeervergunning 
meeverhuizen? Hoe we dat gaan orga-
niseren weten we nog niet. We gaan het 
uitzoeken en uitproberen. En natuurlijk 
gaan we daar geheid onze neus bij stoten.’

Meer efficiency
De voordelen voor de gemeente zijn 
evident, stelt Van Gool: ‘Vanaf het moment 
dat het klantinteractiesysteem draait, 
kunnen we bedrijfsprocessen beter 
inrichten, relevante informatie (beter) 
delen en ons werk efficiënter doen.’ 
Gartner-onderzoek geeft aan dat met 5 
procent investering in klantinteractie zo’n 
30 procent bespaard kan worden op klant- 
interactie. ‘Aan de hand van data-analyse 
kunnen we vervolgens de dienstverlening 
stap voor stap verbeteren. Bij alles wat we 
doen moet de toegevoegde waarde voor de 
klant centraal staan. Dat kan zover gaan 
dat we businessprocessen aanpassen die 
wel gunstig zijn voor de klant, maar niet 
per se voor de organisatie. Alles in balans 
natuurlijk. De klant staat centraal, maar is 
geen keizer.’ n

De omnichannel-aanpak is onontgonnen gebied 
voor overheidsorganisaties. Tilburg is op ontdek-
kingsreis en deelt haar ervaringen graag met 
andere organisaties. Daarvoor is de gemeente 
onder meer aangehaakt bij de innovatiegroep 
Omnichannel van de VNG.

‘Per kanaal bepalen 
we welke soort 

dienstverlening we 
kunnen leveren’

Elke inwoner heeft zijn eigen voorkeurkanaal 
om contant op te nemen
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Sociaal domein

In gemeente Westerkwartier leven 
ruim drieduizend gezinnen in 
armoede. Met het project Van Arm 
naar Beter wil de gemeente de dienst-
verlening beter en toegankelijker 

maken. Speerpunt is een website waarop 
alle hulp voor mensen met weinig geld 
te vinden is, van schulphulpverlening 
tot Humanitas en minimaregelingen. 
Van der Maesen de Sombreff: ‘In het 
ontwikkeltraject kwamen we erachter 
dat het niet alleen gaat om het neerzet-
ten van een goed technisch ontwerp dat 
ook geschikt is voor mensen die minder 
digitaal vaardig zijn of om eenvoudig 
taalgebruik. Toen we  ervaringsdeskun-
digen van Sociaal Werk De Schans en 
een panel van mensen met weinig geld 
bij onze plannen betrokken, bleek dat 
het een laag dieper gaat: het gaat over 
verbinding, beleving en bejegening. 
Over hoe we als hulpverlenende instan-
ties, ondanks al onze goede bedoelingen, 
soms volledig de plank misslaan en hoe 
belangrijk het is om elkaar als mens te 
ontmoeten.’ 
Hij was diep geraakt door de persoonlij-
ke verhalen. ‘Je hebt al snel vooroordelen 
over mensen in schulden, maar het kan 

iedereen gebeuren. Denk aan een hore-
caondernemer die failliet gaat en met z’n 
gezin in de schuldhulpverlening komt. 
De schaamte is enorm. Iemand vertelde 
dat hij onverwacht bezoek kreeg van een 
hulpverlener. Die was toch in de buurt en 
wilde graag de bankrekeningen inzien, 
dat was onderdeel van de procedure voor 
de steunaanvraag. Vanuit de hulpverle-
ner misschien goedbedoeld, maar denk je 
eens in hoe dat voelt als je aan de andere 
kant staat. Je bent al afhankelijk van hulp 
en dan moet je al je trots inslikken en 
aan een vreemde je bankrekening laten 
zien. Dingen worden anders ervaren dan 
wij ons voorstellen. Je kunt dan zeggen: 
pech, ze passen zich maar aan als ze hulp 
willen hebben. Maar je kunt ook – en dat 

Hoe is het om met 
armoede en schulden 
te leven? In november 
hoorden, voelden, 
en roken tweehon-
derd medewerkers 
van gemeente Wester-
kwartier en haar “armoe-
departners” het zelf in 
Het Overleefhuis van 
Onzichtbaar Den Haag. 
‘We willen onze dienst-
verlening voor mensen 
met weinig geld verbe-
teren. Maar je kunt pas 
echt begrijpen wat zij 
nodig hebben, als je in 
hun schoenen staat,’ stelt 
projectleider Erwin van 
der Maesen de Sombreff.

Gemeente Westerkwartier gaat van arm naar beter

‘Als hulpverlener 
kun je verstrikt 

raken in regels en 
hoge werkdruk’

Vooroordelen over 
de kwetsbare burger 

sneuvelen in Overleefhuis

In Het Overleefhuis ervaren hulpverle-
ners wat armoede betekent
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past beter in deze tijd – je realiseren dat 
je ook dienstverlener bent en kijken wat 
beter kan.’ 
Toen hij zijn eigen ervaring begin dit jaar 
bevestigd zag in het rapport 50 stemmen 
van mensen in armoede of schulden van 
het Sociaal Planbureau Groningen en 
Trendbureau Drenthe, wilde hij als 
onderdeel van Van Arm naar Beter ook 
verbinding en beleving op de agenda 
zetten. Samen met Onzichtbaar Den Haag 
haalde Van der Maesen de Sombreff Het 
Overleefhuis naar het Westerkwartier.  
In Het Overleefhuis biedt de gemeente  
medewerkers in het sociaal domein en tal 
van netwerkpartners de gelegenheid om 
te ervaren hoe het is om rond te moeten 
komen met een klein budget.Voormalig 
cultureel centrum De Oude Ulo in Leek 
werd antikraak ingericht met spullen van 
de kringloop, precies zoals je het vaak 
ziet bij mensen die om wat voor reden 
dan ook in armoede en schulden zijn 
gekomen. De fictieve bewoonster Beata 
verwelkomde kleine groepen bezoekers 
die ze samen met de trainers in 2,5 uur tijd in haar verhaal en in haar 

leefwereld trok. ‘Je kunt over armoede 
lezen, je kunt er een workshop over 
volgen, maar zelf ervaren is de hoogste 
vorm van leren’, vertelt Boy Zandbergen, 
oprichter/trainer van Onzichtbaar Den 
Haag. De organisatie is gespecialiseerd 
in confronterende belevingsgerichte 
trainingen met de inzet van ervarings-
deskundigen. Zo ook in Het Overleefhuis 
waar het personage Beata ook zelf diep 
in de schulden heeft gezeten en weet hoe 
het is om afhankelijk te zijn van hulp. 
‘In het huis worden deelnemers gecon-
fronteerd met hun eigen vooroorde-
len. En ervaren ze hoe het is om onder 
permanente druk met een klein budget 
rond te komen en wat dat doet met je 
vermogen om de juiste beslissingen te 
nemen. Wist je dat mensen met te weinig 
geld gemiddeld 13 IQ-punten lager scoren 
dan normaal?’ Ook weet Beata de deelne-
mers bijna zonder uitzondering te raken 
met haar persoonlijke verhaal. Het doel 
is uitdrukkelijk niet om hulpverleners 
terecht te wijzen, benadrukt Zandbergen 
die zelf jaren hulpverlener was. ‘Regels, 

protocollen, hoge werkdruk, op een 
gegeven moment kun je als hulpverlener 
verstrikt raken. Terwijl je als mens diep in 
je hart eigenlijk nog steeds precies weet 
wat er moet gebeuren en wat anders kan.
Dat besef willen we weer activeren. Wij 
willen ruimte creëren waarin de hulp-
verlener ook zichzelf laat zien en beiden 
vanuit gelijkwaardigheid contact met 
elkaar kunnen maken. Uiteindelijke doel 
van Het Overleefhuis is dat de deelnemers 
met een nieuwe blik naar hun werk gaan 
kijken. Hoe draag ik bij aan het systeem?’

Pijnlijk
Aanvankelijk wilde de gemeente alleen 
de consulenten trainen. Van der Maesen 
de Sombreff: ‘Maar toen realiseerden we 
ons dat het ook interessant kon zijn voor 
de andere teams in het sociaal domein en 
voor teamleiders, beleidsmedewerkers, 
directie en raadsleden. Zelfs voor partners 
in het voorliggend veld, bijvoorbeeld het 
onderwijs. Uiteindelijk hebben we in een 
week een kleine tweehonderd mensen 
getraind, zowel van de gemeente als van 
onze partners. Wat het Overleefhuis ons 
heeft gebracht is het besef dat het nog 
veel moeilijker, pijnlijker en complexer 
is om in die schoenen te staan van die 
ander dan je je kunt indenken en dat 
menselijk contact vooropstaat. Ik gun dit 
elke gemeente die het minimabeleid wil 
verbeteren.’ n

Ook een Overleefhuis organiseren met lokale casu-
istiek? Gemeente Westerkwartier en Onzichtbaar 
Den Haag delen graag hun ervaring in een webinar 
op donderdag 28 januari 2021 van 14.00-15.30 
uur. Aanmelden via boy@onzichtbaar-denhaag.nl.

‘Inwoners in 
kwetsbare situaties 

ervaren zaken 
anders dan wij’
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Chapeau

Met het platform Werken 
aan jouw toekomst van 
het A+O fonds Rijk kunnen 
rijksambtenaren beter en 
plezieriger leren werken 
en zich persoonlijk ontwik-
kelen. Van netwerken voor 
thuiswerkers tot zorgen 
voor je fysieke en mentale 
gezondheid: met gratis 
webinars, online tools en 
cursussen leren ambtena-
ren het vanuit huis. ‘Met een 
gezonde geest in een gezond 
lichaam kunnen ambte-
naren optimaal presteren, 
ook vanuit huis.’

Hoe werk je gezond thuis, hoe 
gebruik je online tools en 
hoe ga je van werkdruk naar 
werkplezier? Deze en talloze 
andere vragen worden beant-

woord op het online platform Werken 
aan jouw toekomst: Online, voortgeko-
men uit een samenwerking tussen A+O 
fonds Rijk en online opleider SkillsTown. 
‘Via Werken aan jouw toekomst boden 
wij al een aantal jaar trainingen op 
locatie aan, maar vanwege corona is de 
reeds geplande online leeromgeving 
versneld ontwikkeld en gelanceerd,’ zegt 
Eddy Cloosterman, beleidsadviseur FNV 
Overheid en projectleider van het A+O 
fonds Rijk. 

Online netwerken
Want van gevangenisbewaarders tot 
beleidsmedewerkers die het corona-
beleid vormgeven: ook ambtenaren 
moeten tijdens de coronacrisis (extra) 
hard werken. ‘Mensen met cruciale 

beroepen werken zich drie slagen in 
de rondte, maar ook door thuiswerken 
kun je werkstress ervaren,’ zegt Lenneke 
Moolenaar, beleidsadviseur CNV Overheid 
en projectleider van het A+O fonds Rijk. 
‘Het is enorm belangrijk om dan lekker in 
je vel te zitten en je te kunnen ontwikke-
len, maar wat is daar nou voor nodig?’
De online leeromgeving biedt daar 
verschillende mogelijkheden voor aan, 
zoals bijvoorbeeld de veelgebruikte 
zelftest 21st century skills. ‘Dat is een online 
tool waarmee je inzicht krijgt in wat 21st 

‘Netwerken gaat 
veel verder dan 

alleen een borrel 
bezoeken’

Persoonlijke ontwikkeling

Online werken  
aan je toekomst
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century skills zijn en hoe het gesteld is 
met je eigen skills,’ legt Cloosterman uit. 
‘Via verschillende testonderdelen wordt 
een persoonlijk rapport opgesteld dat 
inzicht geeft in jouw 21st century skills; 
hoe je omgaat met nieuwe technolo-
gie, hoe je samenwerkt met technolo-
gie en hoe je je werk uitvoert. Je ontdekt 
hiermee wat je kernkwaliteiten zijn en 
je krijgt tips om datgene waar je minder 
goed in bent te ontwikkelen.’
Een ander gevolg van het massale 
thuiswerken is dat netwerken lastiger 
wordt. ‘Dus hoe doe je dat in corona-
tijd?’ vraagt Moolenaar. ‘Netwerken gaat 
veel verder dan een borrel bezoeken. 
Wij willen ambtenaren er zich bewust 
van maken dat je netwerk ook vanuit 
huis veel groter is dan je denkt. Als je 
een ander benadert met een vraag of 
juist iemand ergens bij helpt, ben je al 
onbewust aan het netwerken. In onze 
training ga je aan de slag met het helpen 
van elkaar door elkaars contacten in te 
zetten. Ontmoetingen komen nu minder 
toevallig tot stand, maar je kunt ze nog 
altijd prima inzetten om je netwerk te 
verbreden. Het vereist alleen om er net 
even op een andere manier tegenaan te 
kijken.’

Gezonde geest 
Online opleider SkillsTown biedt al jaren 
trainingen aan (zoals webinars, e-lear- 
ningmodules, podcasts en micro-cursus-
sen) om bij te dragen aan de ontwikke-
ling van werknemer en organisatie. ‘In 
de coronacrisis hebben we snel gescha-
keld,’ zegt Hans Schuurmans, CEO van 
SkillsTown. ‘Er is een hele lijn aan online 
content bijgekomen. Mensen moesten 
leren omgaan met videobellen, met 
Microsoft. Maar we moeten ook goed 
letten op de mentale en fysieke gezond-
heid van medewerkers. Een burn-out of 
een bore-out liggen op de loer. Als opleider 
willen wij medewerkers optimaal 
laten presteren. Dat kan alleen met een 
gezonde geest in een gezond lichaam.’
SkillsTown Connect, een divisie binnen 
het bedrijf die met digitale oplossin-
gen zorgt voor extra verbinding tussen 
de organisatie en klanten, leden of 

stakeholders werd extra belangrijk. ‘Het 
is nu raadzaam nog meer te luisteren 
naar en mee te denken met organisaties,’ 
weet Matthijs Akkenaar, directeur van 
SkillsTown Connect. ‘Welke leerlijnen 
zetten we actief om mee te denken met 
organisaties?’

Hybride vergadering
Nieuwe manieren om contact te houden 
en kennis te delen bleken uitstekend te 
werken, zegt Akkenaar. ‘Door de noodwet 
ALV (algemene ledenvergadering) hebben 
we hier een studio heringericht, met 
plexiglas schermen en al, zodat we online 
ALV’s online konden organiseren, samen 
met onze partner MOS. Ook voor werk-
geversorganisaties bleken online panel-
discussies goed te werken, juist omdat 
besluitvorming professioneler werd met 
live polls en stellingen.’ Daarnaast bleek 
de opkomst bij een online seminar vaak 
hoger dan bij de ouderwetse fysieke 
variant. Schuurmans: ‘Online is laagdrem-
pelig en scheelt reistijd. Veel mensen 
reageerden enthousiast en vonden deze 
vorm eigenlijk best prettig.’

‘Maar oude vormen zullen niet volledig 
worden vervangen,’ verwacht Akkenaar. 
‘De livecomponent komt zeker terug, 
maar wel in een hybride vorm. Er gaan 
natuurlijk weer bijeenkomsten komen 
die fysiek zijn, maar dan wel met een 
livestream en opnameapparatuur om het 
later nog eens terug te kunnen kijken.’

Regie pakken
Onze manier van werken lijkt dus 
blijvend veranderd. ‘Mensen zijn snel 
geschakeld naar online events volgen 
en contact hebben, maar er kan nog wel 
een heleboel beter,’ zegt Cloosterman. 
‘Nu komen we er bijvoorbeeld achter 
dat werkfaciliteiten thuis helemaal niet 
zo goed geregeld zijn, en dat veel thuis-
werken toch wel een wissel trekt op je 
werkstress en je werk-privébalans. Pak 
dus vooral die mogelijkheid aan om 
bijvoorbeeld een cursus mindfulness te 
volgen of een podcast te luisteren. Het 
aanbod is er, dus ga vooral even rondneu-
zen en meld je aan.’ 
Het is belangrijk dat ambtenaren kijken 
waar ze energie van krijgen, voegt 
Moolenaar toe. ‘Zijn dat je collega’s, 
zoek dan informeel contact. Maar het 
belangrijkste: pak de regie over je eigen 
toekomst. Ga een cursus volgen, ga het 
gesprek aan hoe je je werk wilt inrichten. 
En heb je behoefte aan trainingen of vaar-
digheden, laat het ons weten, dan gaan 
wij ermee aan de slag.’ n

Voor meer informatie en aanmelden zie 
www.werkenaanjouwtoekomst.nl.

‘We werken 
weliswaar anders 
maar er kan nog 
heel veel beter’
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COLUMN
Ladders tegen wolken

Hans Bakker, Dirk-Jan de Bruijn, Michiel Jak

Hans Bakker, 
Dirk-Jan de Bruijn 
en Michiel Jak zijn 
ervaringsdeskundi-
gen als het gaat om 
praktisch richting 
geven aan grote 
systeeminnovaties. 
Lees nu hun laatste 
werk: Ladders tegen 
wolken. Publiek 
Denken: Den Haag, 
2020. ISBN 
9789083020303.

Om onze welvaart en welzijn op langere termijn te behouden en te vergroten, 
moet onze economie anders groeien. Daarom moeten we manieren vinden om 
in een veranderende wereld blijvend productief te zijn. Want als we de verwachte 
economische groei van de komende jaren afzetten tegen wat er geïnvesteerd moet 
worden in collectieve voorzieningen als de energietransitie, zorg of de krijgs-
macht, dan zie je dat elke euro die we straks extra verdienen daarnaartoe moet.  
Het is dus van belang om te zorgen dat we op een andere manier geld verdienen. 
Daar komt bij: we willen onze voorzieningen behouden. Iedereen wil veilige 
straten en goede zorg, ook voor volgende generaties. Maar door de  vergrijzing 
neemt de druk op de voorzieningen toe, in een wereld die razendsnel verandert.
Het zijn inspirerende ambities! Maar die hebben meer nodig dan micromanage-
ment.  Ze vragen om fundamentele stappen, met een centrale plaats voor het 
ecosysteem: think big, start small and act now. Niet bedacht in een Haagse toren, 
maar gefikst in cocreatie met de denkkracht vanuit professionals die alle 4O’s 
(overheden, ondernemers, onderwijs en omgeving) vertegenwoordigen. Om zo 
met elkaar te werken aan een sluitende collectieve valuecase waarin het gedeelde 
hogere doel wordt gecombineerd met het individuele belang, vanuit een enthou-
siaste coalition of the willing. 
Ingewikkeld: zeker en vast! In ons recente boek Ladders tegen wolken hebben we 
vanuit onze vlieguren met dit type casuïstiek een soort van routekaart beschre-
ven, waarin we inzichtelijk maken hoe nieuwe vormen van de benodigde sturing 
en leiderschap eruit kunnen zien. Gericht op concrete (maatschappelijke) waarde-
creatie. Dit alles gebaseerd op een vijftal ervaringen:  1) er moet sprake zijn van een 
beleefde urgentie;  2) waarin de opgave centraal staat: 90 procent van systeem- 
innovaties komt tot stand tussen organisaties; 3) met nadrukkelijke aandacht voor 
het belang van sociale innovatie; 4) voorzien van zowel een gemeenschappelijk, 
ambitieus maar vooral tastbaar doel als een sluitende valuecase; 5) met een actieve 
coalition of the willing, bij elkaar gehouden door een verbindende kwartiermaker.
Dat de overheid hierin een cruciale rol heeft, spreekt voor zich. Helemaal in een 
landschap met een mêlee aan spelers. Dat vraagt niet zozeer om een omvangrijke 
of zelfbewuste overheid, maar om een invloedrijke en professioneel opereren-
de overheid. Die richting geeft en partijen bij elkaar brengt en verleidt om na te 
denken over een betere wereld. Zonder top-down de baas te willen spelen. 
Het hoeft geen betoog dat dit betekent dat het investeren in dit type competen-
ties wel iets hoger op de prioriteitenlijst mag staan. Ongetwijfeld iets voor het 
komende regeerakkoord?
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Schuldhulpverlening

 Schuldenlandschap 
in crisistijd

De maatregelen om schuld problemen 
aan te pakken, zijn vaak naast elkaar 
in kokers ontwikkeld. In het slechtste 
geval komen mensen die hulp vragen 
daardoor bij steeds weer een ander 
loket terecht, terwijl ze juist behoefte 
hebben aan een samen hangende 
aanpak van hun problemen. De VNG 
heeft daarom een schulden landschap 
in kaart gebracht, dat is vastgelegd in 
een Service Blueprint. De gemeenten 
Deventer, Enschede, Groningen 
en Zwolle hebben daar al ervaring 
mee opgedaan.

Aanleiding voor de VNG om “een reis door 
het schuldenlandschap” te maken is de 
naderende inwerkingtreding van enkele 
wetten: de Wet herziening van het beslag- 
en executierecht (die onder meer regelt 

dat de schuldenaar bij beslaglegging over een bepaald 
bedrag voor levensonderhoud blijft beschikken), de 
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en een wijziging 
van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
Gemeenten krijgen door dat laatste de mogelijkheid 
om gegevens van burgers met betalingsachterstanden 
in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorpo-
raties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverze-
keraars. Later volgt nog de Wet adviesrecht gemeenten 
bij schuldenbewind.
Vanwege deze veranderingen in de schuldenaanpak 
is de VNG met het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in gesprek hoe de wetten zich tot 
elkaar verhouden en hoe er samenhang kan komen 
in de implementatie en de informatievoorziening. 

‘De drempel om 
hulp te vragen is 

heel hoog’
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‘We willen sneller 
signaleren welke 
schulden mensen 
hebben en bij wie’

‘We willen 
sneller signaleren 
welke schulden 
mensen hebben 

en bij wie’

Tegelijkertijd liepen er bij de VNG al projecten 
rond schuldhulpverlening, de behoefte aan 
verbetering was er al langer. ‘Je had corona niet 
nodig om grote problemen te hebben,’ zegt 
Edith van Ruijven, programmamanager van het 
VNG-project Verbinden Schuldendomein. ‘We 
zien de schuldproblemen toenemen, al wordt de 
deur van de schuldhulpverlening nog niet plat-
gelopen. De drempel om hulp te vragen is heel 
hoog.’ Staatssecretaris Van Ark van SZW schatte 
in 2018 het aantal huishoudens met risicovolle of 
problematische schulden op 1,4 miljoen, waarvan 
slechts iets minder dan 200.000 bekend waren 
bij schuldhulpverlening. Van Ruijven: ‘Door 
corona kan dat aantal in het worstcasescenario 
oplopen tot 2,9 miljoen. We willen daarom graag 
een snellere signalering om beter inzicht te 
krijgen welke schulden de mensen hebben en bij 
wie ze die hebben.’

Stappenplan
De maatregelen om schuldproblemen aan te 
pakken zijn vaak naast elkaar in kokers ontwik-
keld. In het slechtste geval komen mensen die 
hulp vragen daardoor bij steeds weer een ander 
loket terecht, terwijl ze juist behoefte hebben 
aan een samenhangende aanpak van hun 
problemen. Van Ruijven: ‘De VNG heeft daarom 
een schuldenlandschap in kaart gebracht met 
verschillende “tegels” om aan te geven hoe de 
ideale schuldhulpverlening eruitziet. Nu is dat 
nog een tamelijk theoretisch verhaal, uiteinde-
lijk moet het inzicht bieden in wat er nodig is aan 
gegevens en informatie om de inwoners zo goed 
mogelijk te kunnen helpen. Door het hele proces 
van de schuldhulpverlening te analyseren zien 
we wat er botst en wat aanpassing nodig heeft.’

Het uitgangspunt is dat mensen makkelijk 
iemand moeten kunnen benaderen voor hulp. 
‘Dat moet iemand net zo makkelijk kunnen doen 
als wanneer hij een reis boekt, zonder door tien 
loketten te worden gemangeld.’ Het schulden-
landschap is vastgelegd in een Service Blueprint 
met zeven “tegels”, een soort stappenplan om 
het probleem aan te pakken. Dat begint bij 
“bewustwording” (vroegsignalering + preventie) 
en “kennismaking” (intake + gegevensuitwis-
seling) en loopt via onder meer “plan maken”  
en “schuld afbouwen” tot “vinger aan de pols” 
(nazorg).
Op basis van de uitgewerkte tegels wordt 
momenteel een toolkit met diensten en instru-
menten gemaakt die waarschijnlijk in het eerste 
kwartaal van 2021 gereed is. Met die toolkit 
kunnen gemeenten dan hun eigen processen 
analyseren en op basis daarvan hun werkproces-
sen bij de schuldhulpverlening beter inrichten. 
Wanneer dat gebeurt zal van gemeente tot 
gemeente verschillen.

Service Blueprint
Dick Laan, programmamanager iSociaal bij 
de gemeente Enschede en business analist 
Verbinden Schuldendomein bij de VNG, werkt 
aan het met elkaar verbinden van de systeem-
wereld van de overheid en de leefwereld van 
de mensen. Dat is hard nodig, zegt hij. ‘Ik heb 
al langer geconstateerd dat de werelden van 
overheid en klant niet goed op elkaar aanslui-
ten. We zijn als overheid goed in digitaliseren, 
maar niet in het omgaan met de leefwereld van 
de klant die bijvoorbeeld digitaal niet vaardig 
is. Overigens is de overheid in veel opzichten 
ook niet digitaal vaardig, we moeten veel meer 

Schulden problemen 
nemen steeds meer toe
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aansluiten op de manier waarop de commer-
ciële wereld opereert: onze klanten kunnen 
immers wel overweg met Facebook en Google.’
Om hier verbetering in te brengen hebben 
vanuit i4Sociaal de gemeenten Deventer, 
Enschede, Groningen en Zwolle samen “klant- 
reizen” gemaakt om uit te vinden waar de 
klant behoefte aan heeft. ‘Die klantreizen zijn 
technisch vertaald in een Service Blueprint. Bij 
het opstellen daarvan hebben we stapje voor 
stapje gewerkt en steeds gekeken wat de klant 
wil en wat hij nodig heeft – wat moet hij op een 
bepaald moment doen, aan welke informatie 
heeft hij behoefte, waar kan hij hulp krijgen? 
Hoe kunnen we hulp makkelijker toegankelijk 
maken? Dat is de leefwereld. Voor de systeem-
wereld hebben we gekeken welke wet op welk 
moment relevant is, of wetten elkaar aanvullen 
of juist tegenspreken.’
In Enschede zijn met zo’n Service Blueprint al 
pilots in het sociaal domein uitgevoerd. Laan 
is nu bij de VNG bezig met de verdere ontwik-
keling. ‘We willen hiermee de schuldhulpver-
lening inrichten op basis van wat de inwoners 
nodig hebben en dat aanbieden op de juiste 
manieren: digitaal, telefonisch en mondeling. 
Dat laatste is van belang voor mensen die 
digitaal niet vaardig zijn, zoals onder meer 
laaggeletterden, maar vergeet niet dat ook 
mensen die wel digitaal vaardig zijn behoefte 
hebben aan menselijk contact. Dat is ook 
gebleken uit onze klantreis; een computer kan 
stress niet verminderen, menselijk contact kan 
dat wel.’

Malafide aanbieders
Bij de leefwereld is technologie eigenlijk het 
kleinste probleem, vindt Laan. Het gaat er 
vooral om dat je op het netvlies van de mensen 
komt. ‘Hoe pak je mensen eerder bij de kop 
om schuldenproblematiek te voorkomen? 
Jongeren die op hun achttiende op eigen benen 
komen te staan bijvoorbeeld raken weleens 
in de problemen; het onderwijs kan eraan 
bijdragen om dat te voorkomen.’ Er is nu wel 
een systeem van vroege signalering, waarbij 
zorgverzekeraars en corporaties de gemeente 
waarschuwen als er betalingsachterstanden 
zijn, maar dan is het al te laat. Eigenlijk moet 
je er al bij zijn voor er achterstanden zijn, 
maar dat is lastig, ziet Laan. ‘Ik heb er nog geen 
antwoord op hoe je dat kunt doen. Je hebt 
immers te maken met de privacy van mensen.’

Nog een probleem is dat mensen die krap 
zitten gaan googlen met termen als “geld 
nodig”. ‘Vaak komen ze daardoor terecht bij 
malafide aanbieders, ze lenen geld en dan gaat 
de teller lopen. We moeten die mensen online 
de goede kant op krijgen. Dat betekent dat je 
als gemeente in de online wereld van – liefst 
– Google moet zitten, want daar zoeken de 
mensen. Zorg dus als overheid dat je daar ook 
bent en gevonden wordt.’

Preventie
Een andere manier van benaderen kan de 
drempel om hulp te vragen verlagen. ‘Richt 
je kantoor vriendelijk in, maak er een soort 
huiskamer van, zoals Dordrecht dat heeft 
gedaan. Het is een hospitality-benadering die 
in het ambtelijk domein niet is aangeleerd, 
waardoor mensen zich minder op het matje 
geroepen voelen. Ook de eis bij schuldsane-
ring om je administratie op orde te hebben 
is vaak te hoog gegrepen, mensen kunnen 
dat niet altijd en komen met een vuilnis-
zak vol papieren. En hoe kan een dakloos 
persoon documenten uploaden, wat sommige 
gemeenten willen bij een hulpaanvraag? Zorg 
dat je daar een oplossing voor hebt.’
En doe als gemeente vooral meer aan preventie: 
‘Gemeenten kunnen betalingsachterstanden 
bij zorgpremies opvragen bij het CAK maar veel 
gemeenten doen daar niets mee. De ervaring 
heeft geleerd dat mensen eerder stoppen met 
het betalen van hun zorgpremie dan hun 
huur, dus op dat moment zit je nog helemaal 
vooraan en heb je een ingang om het gesprek 
aan te gaan.’ n

Voor meer informatie: 
• Bron wanbetalersregeling: https://www.hetcak.nl/

zakelijk/regelingen/regeling-wanbetalers/gemeenten/
lijst-van-wanbetalers. 

• Mooi voorbeeld preventie: fietsteam Tilburg, https://
www.zorgverzekeringslijn.nl/nieuws/benieuwd-naar-het-
aantal-wanbetalers-in-de-gemeente-en-in-de-wijk/.

‘Houd het  
eenvoudig’
‘Verbetering van de schuldhulp-
verlening is van harte welkom, 
maar daarbij geldt vooral: houd 
het eenvoudig,’ adviseert Rina 
Beers. Zij is senior beleidsadvi-
seur bij Vereniging Valente, de 
branchevereniging van instel-
lingen en instanties die zorgen 
voor kwetsbare mensen zoals 
dak- en thuislozen, slachtoffers 
van huiselijk geweld en cliënten 
in beschermd wonen. ‘Het is nu 
vaak enorm ingewikkeld, mensen 
hebben soms te maken met wel 
veertien inkomensbestanddelen, 
terwijl er aan de andere kant bij 
schuldhulp op verschillende mo-
menten in de maand weer geld 
van de rekening verdwijnt.’ 
Beers is pragmatisch ingesteld: 
‘Houd de hulpverlening zo 
eenvoudig mogelijk en zet er 
voldoende mensen voor in. De 
loketten hiervoor zijn nu vaak 
schaars bemand, ambtenaren 
hebben te weinig tijd. Ook hebben 
maar weinig gemeenten één loket 
waar mensen met al hun vragen 
terechtkunnen. Laat één persoon 
met de burger praten over alle 
problemen, dat is veel fijner dan 
langs allemaal verschillende 
loketten te moeten; soms lijkt 
dat wel een soort dagbesteding. 
Gemeenten weten ook wel dat 
één loket voor integrale toegang 
prettiger is voor cliënten, maar 
weten is nog geen doen.’ Er zijn 
gelukkig goede voorbeelden: 
Gouda gaat hiermee aan de slag, 
terwijl er in Rotterdam een proef 
loopt met een ‘loketversneller’.

‘De hospitality-
benadering is in het 
ambtelijk domein 
nooit aangeleerd’
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Dit gedicht schreef de Joodse SDAP-senator 
Simon de la Bella op 1 mei 1941 – de Dag van de 
Arbeid – in gevangenschap in het naziconcen-
tratiekamp Dachau. Het gedicht zou inderdaad 
een laatste groet blijken, zo schrijft Laurens 

Dragstra, stafmedewerker van de Griffie van de Eerste 
Kamer, in het onlangs door deze Kamer gepubliceer-
de boek Oorlogslichting dat gaat over Eerste Kamerleden 
in de periode 1937-1946. Simon de la Bella overleefde de 
Tweede Wereldoorlog niet. Hij werd ruim een jaar later, 
op 10 of 11 juli 1942, op 52-jarige leeftijd vergast, vermoe-
delijk in Schloss Hartheim in Oostenrijk, waar de nazi’s 

hun beruchte euthanasieprogramma 
uitvoerden. 

Verraden
De woorden van De la Bella laten de kracht van taal 

zien, hier in het bijzonder via poëzie. Het toont een man 
die in de schier uitzichtloze situatie van nazi-gevangen-
schap – waarschijnlijk tegen beter weten in – toch probeert 
moed te houden. De la Bella geeft in zijn gedicht, zoals 
zoveel anderen in vergelijkbare situaties in die tijd, zowel 
blijk van wanhoop (de dagen zonder doel/een rusteloos 
gevoel) als hoop (verlangen naar het bos, de hei/de zee, het 
strand, de groene wei/naar ’t weerzien, ook der maats in tal…). 
Het gedicht eindigt met een opmaat naar de toekomst (als 
eens de zon weer schijnen zal).
Het gedicht zelf overleefde de oorlog ternauwernood. 
Medegevangenen in Dachau wisten het naar buiten te 
smokkelen en het bereikte enkele vrienden van De la Bella. 
Het gedicht werd kort na de Tweede Wereldoorlog gepu-
bliceerd in een orgaan van het Nederlands Vakverbond 
(NVV), een van de voorlopers van de FNV. De la Bella was 
immers niet alleen Eerste Kamerlid (een deeltijdfunc-
tie), maar in het dagelijks leven tweede voorzitter van de 
vakcentrale. Hij kreeg kort na de Duitse inval de opdracht 
het vermogen van de vakbond – 5 miljoen gulden in goud – 
in Engeland in veiligheid te brengen. Kort voor zijn vlucht 
vanuit de haven van IJmuiden werd hij verraden en kwam 
uiteindelijk in Dachau terecht. 
De la Bella en het gedicht raakten na de Tweede 
Wereldoorlog in de vergetelheid. Dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de journalist en schrijver Jan Campert 

Tekst Gert Riphagen

Een laatste 
groet

Een levensteken en een groet,
Een stemmingsbeeld van het gemoed;
De studie en het werk ten spijt:
Eentonigheid…
De dagen zonder doel,
Een rusteloos gevoel,
Tot dragen van het lot bereid,
Gelatenheid.

Verlangen naar het vrije leven,
De krachten weer te kunnen geven
Aan allen, die met zorg belaân,
Met moeite door het leven gaan.
Verlangen naar het bos, de hei,
De zee, het strand, de groene wei,
Naar ’t weerzien, ook der maats in tal…
Als eens de zon weer schijnen zal!
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en diens gedicht Het lied der achttien dooden, over achttien 
verzetsstrijders – vijftien Geuzen en drie Februaristakers 
– die op 13 maart 1941 werden geëxecuteerd op de 
Waalsdorpervlakte in Den Haag. Zijn verzetsgedicht werd in 
1943 illegaal uitgegeven en geldt als één van de meest drama-
tische en krachtige, en ook meest geciteerde, verzetsgedich-
ten in Nederland. 
In het zesde van de zeven coupletten probeert Campert 
tussen alle rampspoed eenzelfde optimisme aan de dag te 
leggen als De la Bella dat de oorlog en de bezetting weer 
voorbij zou gaan:

Gedenkt die deze woorden leest
mijn makkers in den nood
en die hen nastaan 't allermeest
in hunnen rampspoed groot,
gelijk ook wij hebben gedacht
aan eigen land en volk
- er daagt een dag na elken nacht,
voorbij trekt iedre wolk.

Campert overleefde de oorlog evenmin: hij werd door de 
nazi’s gearresteerd omdat hij joden had geholpen en overleed 
op 12 januari 1943 in het concentratiekamp Neuengamme bij 
Hamburg. 

Oorlogslichting
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van 
de Duitse bezetter. Bij tal van gelegenheden is hierbij in 2020 
stilgestaan. Het is ook 75 jaar geleden dat het parlement – de 
Eerste Kamer en de Tweede Kamer – na de oorlog weer 

bijeenkwamen. Hiermee werd de parlementaire democra-
tie na de bezetting hersteld. Op 20 november 1945, ruim 
een halfjaar na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog 
in Nederland, kwamen de Eerste en Tweede Kamer in de 
Ridderzaal voor het eerst weer samen in de Verenigde 
Vergadering van de Staten-Generaal. Het was een verlate en 
eerste naoorlogse Prinsjesdag waar koningin Wilhelmina het 
parlement en het volk toesprak. 
Beide Kamers hebben de afgelopen maanden met diverse 
initiatieven bij de gevolgen van de bezetting voor het 
parlement stilgestaan. Het eerste exemplaar van het boek 
Oorlogslichting werd op dinsdag 27 oktober in de Ridderzaal 
aangeboden aan minister-president Mark Rutte.
Het gedicht van Simon de la Bella staat welbewust op de 
achterkant van het boek Oorlogslichting. Om het gedicht aan 
de vergetelheid te ontrukken. En om uitdrukking te geven 
aan de emotie tussen vrijheid en onvrijheid, tussen hoop en 
berusting. Indachtig de uitspraak van de Amerikaanse dichter 
Edwin A. Robinson: ‘Poëzie is een taal, die ons, door een min 
of meer emotionele reactie, iets zegt dat niet gezegd kan 
worden’. Maar wel gezegd moet worden. n

Geïnteresseerde lezers kunnen een exemplaar van Oorlogslichting 
aanvragen bij de Eerste Kamer via postbus@eerstekamer.nl.

‘Poëzie is een taal 
die ons iets zegt 

dat niet gezegd kan 
worden’

Delen uit Oorlogslichting
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COLUMN
Marike Simons

College als één persoon
Accountants moeten soms wel honderd keer uitleggen wat een rechtspersoon 
inhoudt. ‘Dat is een juridisch concept, zoals een bv, maar voor de wet is het een 
persoon.’ Huh? ‘Ja, een persoon, die schulden kan maken. Of fouten. En daarvoor 
aansprakelijk is.’ Een rechtspersoon: een helder concept in theorie, maar hoe dat er 
in de praktijk uitziet wil nog wel eens tot verwarring leiden. 
En zo is het ook met een college. De wet herkent geen individuele bestuurders. 
Alleen het concept college. En dat college spreekt met één mond. Dat college besluit 
als één man (of vrouw). Dat college bewaakt de koers met één roer. 
Veel ambtenaren merken in de praktijk hoe lastig dit concept soms is. Want nog 
altijd is er in ambtelijke organisaties de neiging om voor één bestuurder te gaan 
rennen. Of het woord van die ene bestuurder te beschouwen als het woord van 
het college.
Zo kan het gebeuren — nee, zo gebeurt het vaak — dat de hardste schreeuwer, de 
taaiste bestuurder, diegene in het college die niet bang is voor conflict, de grootste 
stempel drukt op het beleid, op de ambtelijke capaciteit, op de begroting. Want je 
kunt je euro als college maar één keer uitgeven, en als wethouder Pietje die euro al 
heeft bestemd, dan gaat dat automatisch ten koste van andere bestuurders. 
Ambtenaren weten vaak precies de vinger op de zere plek te leggen: er is een scheve 
machtsbalans in het college. En ze weten ook altijd over wie het gaat als er in de 
gangen wordt gefluisterd over de sterkste bestuurder. Iedereen merkt het, maar 
weinigen durven de tegenmacht te activeren. Terwijl dat gek genoeg niet moeilijk is. 
In theorie dan. Want in theorie heeft die ene bestuurder geen enkele macht. 
Het betekent trouwens niet dat je als ambtenaar zelf een tegenmacht moet worden. 
Sterker nog: dat is helemaal niet de bedoeling. Als organisatie ben je de voorbe-
reider en uitvoerder van het beleid, niet de bepaler. Ga gewoon niet rennen voor 
een opdracht van een individuele bestuurder als die opdracht niet past binnen 
de kaders van een eerder genomen besluit door het hele college. Het is vooral de 
bedoeling om de rest van het college in stelling te brengen en als ambtenaren te 
rennen namens het gehele college.
Nogmaals: dit lijkt gemakkelijk, en het is een mooie theorie. Maar ga het in de 
praktijk maar eens doen. En toch, en toch. Totdat de organisatie doordrongen is van 
het feit dat ze voor een heel college werkt, en verantwoordelijkheid neemt voor het 
op de juiste manier besluiten voorleggen aan het college als geheel, tot dat moment 
kan de sterke bestuurder floreren. En geeft het dus geen pas daar als ambtenaar over 
te klagen. Je krijgt het college en de bestuurders die je verdient.  

Marike Simons, 
Maud van de Wiel en 
Harmen Binnema zijn 
de auteurs van een 
boek over politieke 
sensitiviteit voor amb-
tenaren in het lokale 
openbaar bestuur: Het 
geheime Handboek. 
Voor Publiek Denken 
schrijven ze columns 
over kwesties die zij 
tegenkomen in hun 
dagelijks werk bij ge-
meenten, waterschap-
pen en provincies. Met 
hun eigenzinnige blik 
onderzoeken ze de 
laatste ontwikkelingen 
in overheidsland.
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Snel en veilig 
(Wkpb) documenten 
eAnonimiseren
In de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) is geregeld dat overheden 

inzicht geven in welke beperkingen zij op eigendom hebben gelegd. Bijvoorbeeld het aanwijzen van een pand als 

gemeentelijk monument. Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners, ondernemers en overige partijen alle informatie 

over beperkingen en bijbehorende brondocumenten bij één partij vinden: het Kadaster. 

Alle aan te leveren documenten moeten privacy proof zijn en 

daarom worden geanonimiseerd. Handmatig anonimiseren is 

tijdrovend, arbeidsintensief en foutgevoelig. Ook is er tijdsdruk, 

voor 1 januari 2021 moet alle informatie geanonimiseerd op te 

vragen zijn bij het Kadaster! 

Via de oplossing eAnonimiseren kunt u het anonimiseren geau-

tomatiseerd uitvoeren. eAnonimiseren is gebaseerd op context- 

gevoelige taaltechnologie (Nederlandstalig) en beschikbaar 

na vele jaren van onderzoek, ervaring en doorontwikkeling. 

Dit is niet alleen 90% sneller en e�  ciënter (voordeliger) dan 

handmatig anonimiseren, ook eenvoudiger en nauwkeuriger! 

Naast Anonimiseren kunnen we eenvoudig pseudonimiseren 

en metadateren.

www.especialisten.nl/eanonimiseren/introductie

•  Geen implementatie nodig: Via een

 link kunt u direct aan de slag!

•  Een API toolkit voor de integratie met

uw zaaksysteem is inbegrepen.

•  Ook een full-service model, u kunt 

het anonimiseren volledig aan ons 

uitbesteden.

Zoeken en vinden van informatie

Het wordt een steeds grotere opgave juiste en actuele informatie te vinden. Een dossier kan verspreid staan, waardoor samenhan-

gende gegevens geen koppeling meer hebben en zoeken zo moeilijk wordt. Zaakgegevens van inwoners worden niet integraal op-

geslagen, maar blijft de behoefte integraal te kunnen zoeken. eData, initiatief van Puurdata en eSpecialisten, heeft inmiddels bewezen 

op een laagdrempelige manier door meerdere bronnen snel de juiste informatie te kunnen presenteren. Hierbij maken we gebruik van 

Elastic Search, ’s werelds snelste Open Source search engine. 

Wij zijn in staat in een korte periode een integrale zoekportal aan te bieden, waarbij wij uw gegevens kunnen schonen, metadateren en 

vernietigen. eData verzorgt regelmatig kosteloos webinars om deelnemers kennis te laten maken met de mogelijkheden. 

Interesse? Kijk op www.especialisten.nl/edata en op 

www.edata.nu of bel voor een afspraak (of incompany 

webinar) Peter Oude Heuvel: 06-23888044 

www.especialisten.nl/agenda

• Gegevens schonen • Metadateren • Vernietigen • Preserveren


