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Samenvatting
Er lijkt een verschuiving gaande in het dominante denken over het openbaar bestuur. Het
bedrijfsmatige denken uit het New Public Management maakt steeds meer plaats voor een
denken over openbaar bestuur in termen van democratische waarden. Deze stroming , ook
wel het New Public Service (NPS) genoemd, gaat uit van het dienende karakter van de
ambtenaar en netwerksturing met aandacht voor de civil society.
Dit verkennende onderzoek richt zich op een kleine groep beleidsambtenaren,
werkzaam binnen diverse ministeries, die in hun werk gelijkenissen vertonen met de
principes uit het NPS. Zij proberen de verticale systeemwereld van beleidsmakers beter te
verbinden met de leefwereld van burgers en visa versa. De vraag die hierbij centraal staat is
in hoeverre deze ambtenaren de ruimte ervaren binnen de organisatie vorm te geven aan
een overheid die beter aansluit op de leefwereld; en welke consequenties dit heeft voor hun
(beleefde) positie binnen de organisatie. Het onderzoek redeneert hierbij vanuit een
cultuurperspectief waarin de subjectieve beleving van deze beleidsambtenaren centraal
staat. Als onderzoeksmethode is daarom de grounded theory gekozen, welke de empirische
bevindingen centraal stelt. De data is verzameld door middel van diepte-interviews met 15
beleidsambtenaren en aangevuld met een kleine survey, observaties en documentanalyses.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het denken van het New Public
Management en het Weberiaanse gedachtegoed nog als erg dominant wordt ervaren
binnen de cultuur van de Rijksoverheid. Deze dominante cultuur wordt door enkele
ambtenaren zelfs als zo verstikkend ervaren, dat zij binnen hun werk bijna geen ruimte zien
om vorm te geven aan een overheid die beter aansluit op de leefwereld. De oude dominante
zingevingpatronen in de organisatie verdringen daarmee de vernieuwende principes uit
het New Public Service denken. Het lukt maar enkelen van deze ambtenaren echt een
productieve relatie tussen de leef- en de systeemwereld tot stand te brengen. Het
onderzoek onderscheidt drie categorieën ‘type’ ambtenaren die, afhankelijk van de ruimte
die zij ervaren, vormgeven aan een betere aansluiting op de leefwereld. Sommige
ambtenaren lopen bewust buiten de lijnen om een verandering op gang te brengen, anderen
doen ‘gewoon’ hun werk als professionele ambtenaar. Wel zien we dat er iets ‘rommelt’ in
de organisatie. Dit is mede af te lezen uit de vele termen die in omloop zijn met betrekking
tot nieuwe sturingsfilosofieën, als dat de respondenten zelf ook aangeven dat zij het gevoel
hebben dat er een verandering gaande is. Of dat zij daadwerkelijk onderdeel uitmaken van
een verandering in het openbaar bestuur, daar kan dit onderzoek geen antwoord op geven.
Een opvallende bevinding is wel dat persoonlijke motivatietheorieën uit de jaren ’60 een
verklaring lijken te bieden voor het gedrag van deze ambtenaren, wat dus vragen zet bij het
‘vernieuwende’ karakter van hun denken en handelen. Dit onderzoek stelt dan ook dat of er
nu een grotere beweging gaande is of niet, de onderzochte ambtenaren allemaal op hun
eigen manier waarborgers zijn van publieke waarden in een openbaar bestuur dat zich de
afgelopen decennia steeds meer als bedrijf is gaan gedragen.
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Voorwoord
Op 3 februari begon mijn stage bij het Ministerie van BZK, een plek waar ik sindsdien niet
meer ben weggegaan en waar ik nu werk als beleidsmedewerker. Het gebouw op de
voorkant is het nieuwe gebouw van dit ministerie en het ministerie van Veiligheid en Justitie.
voor mij een vast gegeven in mijn werk, waar ik eigenlijk nooit zo bij heb stilgestaan. Pas
tijdens het schrijven van mijn scriptie ben ik hier met andere ogen naar gaan kijken. Zo
bestaat het gebouw uit twee verticale hoge torens en heeft het een imposante en statige
uitstraling. Een groot goud hek om het pand heen markeert de grens met de buitenwereld.
Binnen heb ik het vaak niet eens door hoe hoog ik zit te werken. Pas wanneer ik dan naar
buiten kijk zie ik het prachtige uitzicht over de hele stad. Wat een overzicht. Totdat ineens
het besef tot je doordringt dat de buitenwereld miniatuurvormen heeft aangenomen,
omringd door een grijze mist die het zicht beperkt. Wanneer ik vervolgens naar beneden ga
en weer op straat sta, zie ik iets heel anders. Wat in het gebouw nog een georganiseerde
mierenhoop leek, is nu een chaos van mensen die door elkaar heen lijken lopen. Niemand
die je opmerkt; ik ben ineens weer één van hun.
De beeldspraak over de hoge torens geven wat mij betreft goed weer hoe je als
ambtenaar steeds moet zoeken naar de balans tussen het contact houden met de leefwereld
en het werken vanuit de systeemstructuren van de overheid. Dat dit een zoektocht is, dat
komt niet alleen in dit onderzoek naar voren, maar is ook iets dat ik elke dag merk in mijn
eigen werk. Deze scriptie is daarmee meer geworden dan alleen de afronding van mijn
master Organisaties, Verandering en Management aan de Universiteit van Utrecht. Het
heeft mij op een andere manier laten kijken naar de overheid, mijn werk, maar ook mezelf
als persoon
Voor dit onderzoek wil ik allereerst mijn respondenten bedanken voor hun openheid
en het vertrouwen dat zij mij gegeven hebben tijdens dit onderzoek, dat zonder hen niet
mogelijk was geweest. Ook wil ik mijn begeleiders bij het Ministerie van BZK bedanken, Jornt
van Zuylen en Angelique Boel. Ik wil hen bedanken voor de inspiratie voor dit onderzoek, de
verdiepende gesprekken, het vertrouwen en de vrijheid die mij geschonken is om dit
onderzoek op mijn eigen manier op te schrijven. Marja Gastelaars, mijn begeleidster van de
Universiteit van Utrecht, wil ik bedanken voor haar betrokkenheid en kritische blik die mij
steeds scherp en bij de feiten hebben gehouden. Bovendien heb ik het zeer gewaardeerd dat
zij mij even betrokken is blijven begeleiden ook na haar pensionering bij de Universiteit van
Utrecht. Daarnaast wil ik op persoonlijk vlak mijn vrienden en familie bedanken voor hun
support en in het bijzonder mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun voor alles wat ik
doe. Last but not least wil ik mijn vriend Eric Masteling bedanken. Het is niet altijd even
makkelijk geweest een scriptie te schrijven en tegelijkertijd te werken en dat heeft hij
geweten ook. Bedankt voor je geduld, je luisterend oor en je steun, ook wanneer ik het even
helemaal gehad had met het schrijven van deze scriptie.
Amsterdam, 11 december 2013
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1. Inleiding
“Werken voor Nederland betekent een mooie carrière en zinvol werk doen. Dat is een van de
slogans in de wervingscampagne voor nieuwe ambtenaren, Je gaat werken aan een beter
bestuur en rechtvaardige samenleving. Ja, dat klopt. Ambtenaar is een beroep om trots op te
zijn. Maar in de praktijk lijkt het er vaak op dat ambtenaar-zijn betekent dat je emigreert
naar een eiland met een status aparte. Mijn pleidooi: Ambtenaren, laat je horen, laat je ware
aard zien. Kom uit de kast. Het kan, het moet en de burger vraagt er ook om” (M. Borsje,
2013).
Bovenstaand citaat, afkomstig van een ambtenaar werkzaam bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken, is gegrepen uit de essaybundel Publieke Pioniers (2013) dat onlangs
verschenen is onder redactie van Simone Huijs. Het boek constateert een beweging binnen
de overheid, waarbij ambtenaren op verschillende niveaus op zoek zijn naar manieren om
meer open te staan voor wat er gebeurd in de samenleving en hier op aan te sluiten. Het
sturen in netwerken wordt steeds belangrijker voor de overheid en de ambtenaar wordt dan
ook gevraagd meer ‘van buiten naar binnen te werken’. Dit betekent dat de ambtenaar
actief signalen uit de samenleving zou moeten opvangen en deze terugvertaald naar beleid.
Zeker voor ambtenaren op rijksniveau is dit een grote uitdaging, gezien zij zich van nature al
verder van de burger bevinden dan bijvoorbeeld lokale overheden. Deze scriptie wil meer
inzicht geven in deze zoektocht van beleidsambtenaren op rijksniveau. Wie zijn zij, wat drijft
hen en hoe geven zij vorm aan een overheid die aansluiting zoekt op de veranderende
samenleving? Deze inleiding zal een toelichting geven op de context van deze vragen en
welke hoofdvraag er uiteindelijk gekozen is als uitgangspunt voor dit onderzoek. Ook zal er
een vooruitblik gegeven worden op de wijze waarop deze vraag beantwoord zal worden en
de structuur van dit onderzoeksverslag.
1.1 Een gat tussen leefwereld en systeemwereld
Diverse adviesorganen van de overheid als de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR, 2012) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob, 2012) signaleren
een gat tussen de systeemwereld van beleidsmakers en de leefwereld van burgers.
Koepelorganisaties representeren steeds minder de belangen van hun achterban en door
geïnstitutionaliseerde overlegstructuren wordt zo de afstand tussen de burger en de
overheid steeds groter. Oplossingen bedacht vanuit de verticaliteit van de overheid, lijken
hierdoor steeds minder aan te sluiten op het dagelijkse leven van burgers. Bovendien
worden de problemen in onze samenleving steeds complexer en zijn er door de crisis steeds
minder financiële middelen voor de overheid om mee te sturen. De roep om nieuwe
verhoudingen tussen burger en overheid is hierdoor de afgelopen jaren steeds groter
geworden (Rob, 2012 en WRR, 2012). Waar het gedachtegoed van het New Public
Management ervoor heeft gezorgd dat de burger jarenlang als ‘klant’ werd gezien, wordt er
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daarom nu steeds meer van de overheid verwacht de burger te benaderen als coproducent
van publieke diensten. Het sturen in netwerken wordt hierbij steeds belangrijker, net als het
aansluiten op de kracht van burgers die zelf willen bijdragen aan publieke diensten (NSOB,
2013). In de praktijk wordt er wel gesproken van een nieuwe vorm van sturen op publieke
diensten die zich kenmerkt door overheidsparticipatie: ‘waar de aandacht eerst was gericht
op de vraag hoe burgers betrokken konden worden bij de uitvoering en ontwikkeling van
beleid – burgerparticipatie- gaat het in de netwerksamenleving om de vraag hoe de
overheid aan kan sluiten bij wat burgers en maatschappelijke partijen doen. Beleidsrealisatie
is dan niet meer sturen, maar het aansluiten bij de inspanningen van anderen’ (Van der
Steen en Specht, 2013: 25). De activiteiten en zienswijze van burgers en maatschappelijke
partijen wordt in dit onderzoek opgevat als de ‘leefwereld’, waarbij het denken vanuit beleid
en overheidslogica wordt opgevat als de ‘systeemwereld’. In de literatuur wordt deze
verschuiving naar nieuwe manieren van sturen, maar ook het ontstaan van nieuwe waarden
binnen het openbaar bestuur, op verschillende manieren geduid. Er wordt zelfs gesproken
over een ‘paradigmashift’. Het New Public Management denken wordt daarbij opgevolgd
door nieuwe opvattingen over het functioneren in het openbaar bestuur, dat in deze scriptie
het ‘New Public Service’ wordt genoemd. De kern van deze stroming is dat zij stellen dat de
overheid niet als bedrijf gerund moet worden, maar als democratie.
1.1.2 Actieve ambtenaren
Binnen de overheid zien we een groep ambtenaren ontstaan die actief het gat proberen te
dichten tussen deze verticaalgeoriënteerde systeemwereld van de overheid en de
horizontaal georganiseerde leefwereld van burgers.
Van der Steen et al. (2010) zien deze ambtenaren werkzaam in functies die zij
‘tussenfuncties’ noemen. ‘Dergelijke functies pogen om in een belangrijke behoefte van de
organisatie te voldoen, die niet tot stand komt en waarschijnlijk ook niet tot stand kan
komen in de ‘reguliere’, bureaucratische organisatieonderdelen’ (2010: 45). Zij proberen de
verticale organisatie van de overheid en de bureaucratie te omzeilen om beter te kunnen
aansluiten op de wensen van burgers en maatschappelijke organisaties. Het zijn dus
ambtenaren die vormgeven aan het New Public Service binnen hun werk. In het boek
Publieke Pioniers (2013) laat Simone Huijs zien dat deze ambtenaren zich niet beperken tot
specifieke functies die aangewezen zijn om deze verbinding te maken. Ook
beleidsambtenaren in reguliere functies geven actief vorm aan een betere verbinding tussen
de leefwereld van burgers en de systeemwereld van beleidsmakers. In het boek komen tal
van praktische voorbeelden naar voren van zowel lokaal als regionaal en nationaal niveau.
Echter, de voorbeelden doen vermoeden dat deze ambtenaren nog veelal de uitzondering
zijn in overheidsorganisaties. Ook van der Steen et al. (2010) signaleren dat de
tussenfuncties zich tot de randen van het beleid beperken. De grote vraag is dan ook wat het
voor deze ambtenaren zo moeilijk maakt om vorm te geven aan dit New Public Service
binnen de organisatie.
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Hoewel van der Steen et al. (2010) ingaan op praktische bezwaren hiervoor als de
verticaliteit van de overheid, blijft de ambtenaar die vormgeeft aan deze verbinding een
‘black box’. Over het algemeen weten we maar weinig over deze ‘Publieke pioniers’ of
‘tussenfuncties’ binnen overheidsorganisaties. Dit komt mede omdat er niet altijd
onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende overheidsniveaus. Bovendien dreigen
inzichten over dit handelen verloren te gaan in gefragmenteerde beschrijvingen van
praktische voorbeelden of juist het tegenovergestelde: de overheid als monolithisch
systeem. De hoofdvraag van dit onderzoek beperkt zich dan ook tot de rijksambtenaar en de
manier hoe deze binnen de rijksorganisatie vormgeeft aan een overheid die aansluit op wat
er in de leefwereld van burgers speelt. De hoofdvraag die in deze scriptie centraal zal staan
luidt daarmee als volgt:
In hoeverre ervaren de onderzochte beleidsambtenaren binnen hun directe
organisatieomgeving ruimte of maken zij zelf de nodige ruimte om beter aan te sluiten op de
leefwereld van burgers; en wat zijn daarvan de implicaties voor hun (ervaren) positie binnen
de organisatie van de Rijksoverheid?’
Door aandacht te hebben voor de manier waarop deze rijksambtenaren vormgeven aan een
beter aansluiting tussen de leef- en de systeemwereld, wordt er met dit onderzoek gepoogd
meer inzicht te krijgen in de ‘strategieën’ die zij binnen de bureaucratie hebben ontwikkeld
hiervoor. Deze strategieën hebben tevens invloed op hun (ervaren) positie binnen de
organisatie. Met de (ervaren) positie wordt bedoeld de positie die zij denken in te nemen in
de organisatie en die in de analyse naar voren komt. De strategie die zij kiezen, zo wordt
verwacht, is voor een groot deel afhankelijk van de weerstand die zij wel of niet binnen de
organisatie ervaren. De hoofdvraag poogt daarmee zowel inzicht te geven op de individuele
handelingen van de ambtenaar en hun handelingsmotieven, als dat zij de bredere barrières
in hun organisatiecontext duidt waar deze ambtenaren tegenaan lopen. Hebben zij het
gevoel serieus genomen te worden of niet?
1.2 De Rijksoverheid bestudeert vanuit een cultuurperspectief
Voor het duiden van deze barrières is er in de literatuur veel aandacht geschonken aan
institutionele beperkingen. Zo zou een horizontaal bestuur van de overheid en verticale
instituties voortdurend met elkaar in spanning staan (Koppenjan et al., 2007; de Bruijn et al.,
2003). Veel bestuurlijke hervormingen richten zich dan ook vaak op organisatorische
structuren en systemen: de formele verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
mensen in de organisatie. Maar zijn deze formele structuren daadwerkelijk het probleem?
Het WRR weerlegt deze aanname dat institutionele arrangementen de grootste invloed
zouden hebben op de grootte van dit democratische tekort. Zij stelt dat er vaak te weinig
aandacht wordt besteed aan de cultuur binnen de overheidskolom: “de manier waarop we
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hier dingen doen” (WRR, 2013: 187). Om het handelen van rijksambtenaren in de
Rijksorganisatie te kunnen duiden, is er in dit onderzoek dan ook gekozen om vanuit een
cultuurperspectief naar de organisatie van de Rijksoverheid te kijken. De hoofdvraag is
aansluitend hierop subjectief van aard. Zij is niet uit op het verklaren van de werkelijkheid,
maar is gericht op het achterhalen van de subjectieve zingevingpatronen binnen de
rijksoverheid. De scriptie zal dan ook een weerspiegeling zijn van de ervaringen en
interpretaties van ambtenaren die vormgeven aan een participerende overheid. Het doel is
daarmee een uitvoerige beschrijving (thick description) te geven van deze ervaringen. ‘Such
case descriptions [thick descriptions] give readers an ability to “see the world in a grain of
sand” – that is, to see an entire culture in a singly sharply focused description’ (Martin, 2002:
43). Het gaat er dus niet zozeer om de onderzoeksresultaten te generaliseren; maar wel om
een scherpe kijk op de organisatie te geven vanuit één specifiek perspectief, namelijk het
perspectief van de rijksambtenaar die in zijn handelen probeert te zorgen voor een betere
aansluiting tussen de leef- en de systeemwereld. Door de Rijksoverheid vanuit deze
ambtenaren te bezien, kunnen er nieuwe handelingsperspectieven ontstaan voor
rijksambtenaren en bestuurders die in mindere mate bezig zijn met het vormgeven aan een
participerende overheid. Bovendien zal het onderzoek hen een spiegel bieden van hoe zij
door hun collega’s worden gezien die zich met dit thema bezighouden. Tegelijkertijd poogt
dit onderzoek met haar nadruk op de empirische bevindingen en inductieve aard, vooral
nieuwe inzichten te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden voor verder
cultuursociologisch onderzoek binnen de Rijksoverheid.
1.3 Opbouw scriptie
In deze thesis wordt u allereerst meegenomen in de geschiedenis van het openbaar bestuur.
Het theoretisch kader schept daarmee zowel een bredere context van de hoofdvraag, als dat
het noodzakelijk is om in een later stadium de bevindingen van dit onderzoek te kunnen
duiden. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het gebruik van het concept cultuur als
onderdeel van de organisatie, maar ook als root metaphor om naar een organisatie te kijken.
In het methodologie hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie van de ‘grounded
theory’, welke empirische bevindingen voorop stelt. Er zal ingegaan worden op de kwaliteit
van dit onderzoek: zowel krachten als zwakten zullen hierin besproken worden. De
bevindingen uit het onderzoek bestrijken het grootste gedeelte van deze scriptie. Wat komt
er uit de praktijk naar voren met betrekking tot de hoofdvraag? De bevindingen zijn
opgebouwd uit een aantal paragraven. Paragraaf 4.1 zal ingaan op de politiek-bestuurlijke
context van de verschillende beleidsambtenaren binnen het Rijk. De geselecteerde
respondenten komen van verschillende ministeries, welke allemaal vanuit hun eigen bril
kijken naar de verhouding tussen overheid en samenleving en voelen een verschillende
urgentie wat betreft dit thema. Met dit in het achterhoofd wordt er vervolgens in paragraaf
4.2 stilgestaan bij de verschillende zingevingpatronen in de overheid en hoe deze op
gespannen voet met elkaar kunnen staan. Paragraaf 4.3 zal vervolgens de vraag behandelen
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hoe de onderzochte beleidsambtenaren omgaan met het verschil in zingevingstructuren.
Tenslotte zal Hoofdstuk 5 bestaan uit de analyse, waarin de bevindingen uit de voorgaande
hoofdstukken worden verbonden met de theorie uit dit onderzoek, om vervolgens in de
conclusie antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag. Dit onderzoeksverslag wordt
afgesloten met een aantal aanbevelingen zowel voor het interne beleid van de Rijksoverheid
als voor verder onderzoek.
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2. Theoretisch kader
De concepten from government to governance (Rhodes, 1997; Sandberg & Targema, 2007;
Bonnafous-Boucher, 2005) de netwerksamenleving ofwel network society (Castells, 2011;
Hajer en Wagenaar, 2003 ; Barney, 2004; Weber, 2008) en de term public administration die
in de literatuur steeds meer vervangen is door public management (Grey en Jenkins, 1995;
Vigoda, 2003) geven aan dat er iets gaande is in ons openbaar bestuur. Traditionele
instrumenten en beleidspraktijken lijken niet meer te voldoen aan ons steeds complexer
wordende samenleving. Modernisering van het overheidsapparaat en professionalisering
van de beleidsvoering lijken als antwoord hierop dan ook niet uit te blijven (Brans et al.,
2003: 1).
Vernieuwingen binnen de (Rijks)overheid zijn geen nieuw gegeven. Na het vaststellen
van de Nederlandse bestuurlijke inrichting heeft het huis van Thorbecke verschillende
ontwikkelingen doorgemaakt. In dit theoretisch kader zal om deze reden de verschuivingen
in het dominante denken over het openbaar bestuur en de positie van burgers hierin,
beschreven worden. Het nieuwe denken van het New Public Service en wat dit betekent voor
het functioneren van ambtenaren in het openbaar bestuur, zal hierbij extra aandacht
krijgen. Tenslotte zal er uitgelegd worden op welke wijze het centrale concept ‘cultuur’ in
deze scriptie wordt opgevat in dit onderzoek en hoe de theorie van Weick over sensemaking
hierbij wordt gebruikt als analytisch kader om processen binnen de organisatie zichtbaar te
kunnen maken.
2.1 Ontwikkelingen in het openbaar bestuur van vroeger tot nu
Deze scriptie focust niet zozeer op de formele institutionele en organisatorische
ontwikkelingen, maar juist de dominant subjectieve opvattingen en praktijken van sturing
binnen de overheid. Theoretisch wordt vaak beschreven hoe deze oude ontwikkelingen in
denken en doen plaatsmaken voor de nieuwe, waarbij de oude structuren vervolgens
verdwijnen (Denhardt en Denhardt, 2011; Dunleavy et al., 2005). Echter, vanuit een
cultuurperspectief bezien zou dit niet logisch zijn. Handelingen zijn veelal gestuurd door
ervaringen uit het verleden, waardoor de ‘resten’ van vroeger vaak nog te zien zijn. Er wordt
daarom in dit onderzoek gekozen voor de benadering die van der Steen et al. (2013)
voorstaan, namelijk dat verschillende ontwikkelingen in het openbaar bestuur náást elkaar
bestaan en elkaar niet uitwissen. ‘Daarin maken we zichtbaar dat er enerzijds sprake is van
een zekere chronologie – een opeenvolging – van verschillende opvattingen en praktijken
van sturing, maar dat die anderzijds elkaar niet geheel vervangen maar juist als sedimentaire
lagen naast en over elkaar liggen’ (van der Steen et al., 2013: 10). De ontwikkelingen in het
openbaar bestuur moeten dan ook niet los van elkaar worden gezien.
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2.1.1 Het Weberiaans model
De grondlegger van het denken over de bureaucratie binnen het ambtelijke
overheidsapparaat is Max Weber (1942). Weber zag een positief verband tussen de
ontwikkeling van het kapitalisme en het ontstaan van een moderne bureaucratie. Het sociale
leven werd gecompliceerder, welke volgens hem hogere eisen stelde aan het
staatsapparaat. Bureaucratisering was volgens hem dan ook een onvermijdelijk gevolg van
de industriële ontwikkeling (Weber, 1919). Webers model van de bureaucratie wordt vaak
gezien als een afgeleide van het organisatiemodel van Taylor en Ford, gebaseerd op het
scientific management (Grey en Jenkins, 1995: 16). Net als hen richtte Weber zich in zijn
model op een duidelijke arbeidsverdeling, strikte regels, hiërarchie en uitsluiting van
persoonlijke voorkeuren in het dagelijkse werk. Het primaat van de politiek stond hierbij in
hoog vaandel: waar de politiek op de voorgrond mocht treden door haar mening te geven,
diende de ambtenarij zich op de achtergrond te houden. Trouw en objectief was het hun
taak het gezag van de organisatietop uit te voeren (Bovens et al., 2007: 29). In dit klassieke
model opereren de politiek en het ambtelijke apparaat autonoom van elkaar, om zo
belangenverstrengeling en machtsmisbruik te voorkomen (Brans et al., 2003: 85).
Belangrijkste waarden in de dienstverlening waren betrouwbaarheid, rechtvaardigheid en
legaliteit (Bockel en Noordegraaf, 2006: 590). Alles verliep volgens regels en procedures, om
iedereen op dezelfde manier van dienst te kunnen zijn. Inspraak vanuit individuele burgers is
in het Weberiaanse model niet gewenst en gaat uit van de expertise van beleidsmakers.
2.1.2 Het New Public Management
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er steeds meer kritiek op dit Weberiaanse model.
Naast de conceptuele kritiek, was er de empirische kritiek dat het er in de werkelijkheid
helemaal niet zo gescheiden aan toe ging. Administratieve actoren waren ook betrokken in
de beleidsprocessen en dus niet geheel gescheiden van de beslissingen die alleen gemaakt
zouden worden op politiek niveau. Bovendien kwam er steeds meer normatieve kritiek die
stelde dat het ook wenselijk was dat administratieve actoren betrokken zouden worden bij
beleidsprocessen. Zij zouden ideeën en waarden kunnen doorvertalen naar de
beleidspraktijk die anders niet gesignaleerd zouden worden door de verkozen politici (Brans
et al., 2003: 86). De meest invloedrijke kritiek op het functioneren van het
overheidsapparaat kwam uit de hoek van het New Public Management (NPM). De
voorstanders van deze stroming pleitten voor een bedrijfsmatige en strategische aanpak van
het openbaar bestuur. Deze Angelsaksische sturingsfilosofie waaide in de jaren ’70 van
Engeland over naar Nederland. Het Nederlandse politieke bestuur had in die tijd te kampen
met een verzorgingsstaat die zij niet meer in stand kon houden door sociale kosten die de
pan uitrezen. Het NPM schreef een nadruk op output voor, waarin de controle op kosten,
efficiëntie, flexibiliteit en de responsiviteit naar haar ‘klanten’ (burgers) het belangrijkst
werden geacht voor de publieke dienstverlening (Bockel en Noordegraaf, 2006: 590). In
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Nederland uitte deze beweging zich onder andere in het privatiseren en verzelfstandigen van
staatsbedrijven als de NS, KPN en de Postbank en werden nutsbedrijven, die onder het
beheer van de staat waren gekomen ,steeds meer afgestoten. In de serie ‘Verkenningen’
merken auteurs van het WRR op dat Nederland toch vrij gematigd is gebleven in het afstoten
van de overheidstaken aan de markt. Volgens den Hoed en Schouten was de vernieuwing
vooral op de interne organisatie van het staatsbestuur gericht. ‘Ter bevordering van de
samenhang en doeltreffendheid van de staat werd er in de jaren tachtig en negentig naar
gestreefd om de groei van het overheidsapparaat onder controle te houden’ (2010: 90). De
nadruk lag hierbij op de ‘ontvlechting’ van onderlinge relaties tussen ministeries en werd
naar gestreefd de overlapping van beleid en bestuurslagen te beperken.
2.1.3 Van government naar governance
Vanaf de jaren ’90 kwam er steeds meer kritiek op het NPM. Met haar focus op privatisering
en een bedrijfsmatige aanpak zette het NPM de ethiek van de publieke dienstverlening
onder druk (Bockel en Noordegraaf, 2006: 587; Rhodes, 2000: 353). Ambtenaren werden
gedwongen naar kosten en output te kijken en hadden door decentralisaties van
overheidstaken steeds minder contact met burgers. Samen met de toenemende
individualisering ontstond er zo een steeds grotere kloof tussen de overheid en de
samenleving (WRR, 2012: 164). De overheid had bovendien een regulerende taak op zich
genomen, maar had voor haar controle op het bestuur juist steeds meer regels nodig.
Rhodes (2000) beschrijft deze crisis van het NPM als de ‘uitholling’ (“hollowing out’) van de
staat, waarin de staat als individuele actor steeds minder macht en controle heeft over haar
publieke dienstverlening. Door onderlinge afhankelijkheid tussen organisaties, vervagen en
verschuiven de grenzen tussen wat publiek, privaat en vrijwillig is. De overheid is hierdoor
gedwongen samen te werken en te sturen binnen publiek-private netwerken. Er wordt
gesteld dat deze netwerken sinds de jaren ‘70 steeds belangrijker zijn geworden door
globale ontwikkelingen, als bijvoorbeeld de informatisering en toename van digitale
communicatie (Castells, 2005). In deze netwerken is de overheid één van de actoren,
afhankelijk van anderen. De beweging waarin de staat niet meer de centrale actor is in het
sturen en voorzien in publieke middelen en afhankelijk is van netwerken, wordt in de
literatuur veelal aangeduid met de termen waarin de rol van de overheid verschuift van
government naar governance (Rhodes, 2000: 346; Peters en Pierre, 1998). Governance
wordt in de meta-analyse van Peters en Pierre vertaald naar een andere manier van sturen
voor de staat, namelijk ‘steering society through less direct means and weakening the power
of the State to control policy’ (Peters en Pierre, 1998: 225). Als noodzaak voor de beweging
naar governance als manier van sturen, wordt het gebrek aan legitimiteit van de staat
genoemd (Peters en Pierre, 1998: 225), maar ook de beleidsuitdagingen die de overheid niet
meer alleen zou kunnen oplossen. Deze wicked problems (Weber 1973; Weber en
Khademian, 2008; Roberts, 2000) kenmerken zich door een gebrek aan consensus over wat
het probleem is en wat de mogelijke oplossingen daarvoor zijn en een grote complexiteit
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door bepaalde gebreken als bijvoorbeeld (financiële) bronnen en politieke kwesties die
kunnen veranderen. Bovendien zijn er bij wicked problems veel verschillende stake-holders
betrokken (Roberts, 2000: 1).
Het toenemend belang van sociale netwerken in bestuur en beleid
Aan de legitimiteitscrisis waar ons openbaar bestuur voor staat is nog geen einde gekomen,
laat staan dat het NPM hier een antwoord op was. In het rapport van de WRR komt een
duidelijke kloof naar voren tussen het denken van de overheid en dat van de burger. Deze
twee nationaliteiten worden aangeduid met de “leefwereld” van burgers en de
‘systeemwereld’ van beleidsmakers. Het WRR (2013) stelt in haar rapport hierover het
volgende: ‘Burgers en beleidsmakers praten langs elkaar heen, zo kregen we op veel
plaatsen te horen. De logica van burgers – hun manier van denken, spreken en handelen –
verschilt van de (interne) logica van beleidsmakers en bestuurders. De schurende logica’s
tussen burgers en beleidsmakers – veel woorden zijn dezelfde maar ze betekenen aan beide
zijden iets anders – laten zich kennen in de vorm van uiteenlopende wereldbeelden en
werkwijzen’ (2013: 107). Daar komt bij dat het aantal complexe maatschappelijke
vraagstukken de afgelopen jaren zijn toegenomen en ook heeft de financiële crisis de
noodzaak om met andere partijen tot een oplossing te komen verder aangewakkerd. Er lijkt
hierbij niet alleen een crisis in de maatschappij te zijn, maar ook in de literatuur zien we
wetenschappers zoeken naar wat de nieuwe rol van de overheid zou moeten zijn.
Nu de markt geen ideale partner is gebleken om te voorzien in publieke middelen,
wordt er bijvoorbeeld steeds meer gekeken naar de burger en maatschappelijke organisaties
voor het behalen van publieke doelstellingen (van Steen et al., 2013, WRR, 2012, Rob 2012).
Bennington signaleert dat het paradigma van het New Public Management hierdoor steeds
meer verschuift naar een paradigma waarin netwerken en gemeenschappen centraal komen
te staan. Hij noemt dit paradigma het tijdperk van een overheid die stuurt vanuit
“Networked Community Governance” (NCG). Deze nieuwe overheid denkt niet vanuit (het
belang van) de staat, maar stelt de samenleving centraal. Dat heeft een andere rol voor de
overheid tot gevolg: ‘(…) the policy initiative (the definition of goals and priorities, the
generation of policy ideas and options, the assessment of alternatives, the design of
programmes, the forms of organization and implementation) is increasingly shared with
informal networks of users, neighbourhood associations, community groups and minority
ethnic organizations, as well as with more formal partners from the public, private and
voluntary sectors’ (Bennington, 2011: 43). In plaats van het betrekken van vaste partners als
koepelorganisaties in het beleid, zal het steeds belangrijker worden ook oog te hebben voor
informele partners als (georganiseerde) burgers, minderheden en maatschappelijke
organisaties. Waar het Weberiaanse model redeneerde vanuit de bureaucratische staat en
het NPM vanuit de efficiëntie en effectiviteit van marktwerking, redeneert het NCG vanuit
de gemeenschap. In plaats van alleen te kijken naar wat mensen willen en belangrijk vinden

14

(zoals de ‘klantgerichtheid’ bij het NPM), zou je volgens hem ook moeten kijken naar ‘what
adds value to the public sphere’ door aandacht te schenken aan het breder publieke belang.
2.1.4 Het New Public Service
Een kritisch punt op het werk van Bennington is dat hij uitgaat van een sturingsprincipe van
government, waarbij de overheid het gedrag en de houding van burgers probeert te sturen
om maatschappelijke vraagstukken op een duurzame manier aan te pakken. Hoewel de
netwerksturing in zijn theorie voorop staat, gaat hij uit van een maakbaarheidsdenken
waarin de overheid burgers inzet om haar eigen beleidsdoelen te halen. Echter, wanneer de
overheid daadwerkelijk meer aan burgers en maatschappelijke partijen wilt overlaten, dan
zal zij soms ook haar eigen agenda moeten aanpassen. Het WRR (2013) stelt dat het gaat om
de ‘ leefwereld’ zoals burgers die beleven, steeds meer te integreren met de
‘systeemwereld’ van beleidsmakers. In dit onderzoek wordt de systeemwereld opgevat als
alles wat mensen ontwikkeld hebben aan instellingen en structuren op het gebied van
economie, politiek, onderwijs, overheid, gezondheidszorg, etc. De leefwereld daarentegen
gaat uit van het privé domein, waarin mensen met elkaar omgaan buiten die systemen
(Kunneman, 1999). Dit aansluitende principe ligt daarom meer op een lijn met de gedachte
van Denhardt en Denhardt (2011) en wat zij noemen het New Public Service (NPS). Zij stellen
dat de overheid niet als bedrijf gerund moet worden, maar als democratie. Hierbij staat het
‘dienend’ karakter van ambtenaren aan de samenleving centraal en zij stellen ook dat dit
type ambtenaren steeds meer toeneemt. ‘Administrators are realizing that they have much
to gain by “listening” to the public rather than “telling” and by “serving” rather than
“steering” (Denhardt en Denhardt, 2011: 3). Voor dit dienend karakter van de ambtenaar is
het dus belangrijk oog te hebben voor de leefwereld en de prikkels van buitenaf.
Achterliggende waarden van dit denken zijn veelal de legitimiteit van democratisch bestuur
en het bevorderen van beleid dat aansluit op de wensen en belevingen van burgers. Het gaat
dan ook niet zozeer om het ‘sturingsvermogen’ van de overheid, maar juist het
“aanpassingsvermogen” en de “flexibiliteit” dat binnen dit model wordt verwacht van
ambtenaren. Meer praktische literatuur van het NSOB (van der Steen et al.,2010) stelt dat in
deze nieuwe periode er een verschuiving in het overheidssturen plaatsvindt, waarbij gaat om
het contingentieprincipe van de overheid, namelijk ‘de vorm van de sturing volgt de aard van
de maatschappelijke problematiek’ (2010: 4). Zij stellen dat er kracht en innovatievermogen
in de samenleving zelf zit, waarbij het de taak van de overheid is deze kracht in de
samenleving op te zoeken en te benutten.
In de literatuur wordt er geconstateerd dat er weer een verschuiving plaatsvindt
binnen het openbaar bestuur. Definities en accenten om deze verschuiving te duiden
verschillen, maar de theorieën hierover delen ook een duidelijk aantal overeenkomsten. Het
New Public Service lijkt het meest in het verlengde te liggen in het denken over het dichter
bij elkaar brengen van de leef- en de systeemwereld, waar de onderzochte
beleidsambtenaren in dit onderzoek een bijdrage aan proberen te leven. Om deze reden
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wordt het New Public Service als uitgangspunt genomen voor de manier waarop de
onderzochte beleidsambtenaren binnen de Rijksoverheid vormgeven aan hun manier van
werken. Vanuit andere literatuur wordt dit denken concreet aan- en ingevuld met
elementen als netwerksturing en het bottom-up vormgeven van beleid, waarin de
ambtenaar handelt vanuit democratische waarden die het aansluitingsvermogen van de
systeemwereld op de leefwereld centraal stelt. Voor een duidelijk overzicht van de
ontwikkelingen in het openbaar bestuur, zie figuur 1. Dit overzicht is geïnspireerd op het
overzicht van Bennington (2011: 7), waarin hij verschuivingen tussen paradigma’s laat zien
tot aan het networked community governance”. De kolommen zijn vertaald naar het
Nederlands, waarbij de laatste kolom is aangepast naar het New Public Service.

Context

Weber
Stabiel

Benodigdheden/
problemen

Eenvoudig,
geformuleerd door
professionals
Organisatiestrategie Hiërarchisch
Beleid
Top-down
Ambtenaar

Loyaal aan politiek

Burger
Theorie

Object
Publieke goederen

New Public Management New Public Service
Competitief
Voortdurend in
verandering
Behoeften, geformuleerd Complex, vluchtig en
door de markt
gevoelig voor risico
Bedrijfsmatige efficiëntie
Met marktpartijen
Aandacht voor kosten en
efficiëntie
Klant
Publieke keuzes

Contingent
Bottom-up,
netwerken
Aandacht voor civil
society
Coproducent
Publieke waarden

Tabel 1. Ontwikkelingen in het openbaar bestuur.

De ‘Doe-democratie’
Het nieuwe denken over het openbaar bestuur zet de aandacht voor de civil society centraal.
Zoals van der Steen et al. (2010) stellen is het de taak van de overheid de kracht in de
samenleving op te zoeken en te benutten. Deze komt tot uiting in wat de praktijk en
literatuur aanduiden als de ‘Doe-democratie’, ofwel de derde generatie burgerparticipatie
(Ministerie van BZK, 2010; WRR, 2012; Rob, 2012; Van der Steen et al., 2013). Steeds meer is
er aandacht voor burgers die het heft in eigen hand nemen om sociale vraagstukken in hun
directe omgeving aan te pakken. Er bestaan verschillende visies op deze zelforganiserende
samenleving (van der Steen, et al., 2013). Optimisten zien vooral de voordelen van
burgerinitiatieven voor het behalen van grote beleidsdoelen als bijvoorbeeld de
duurzaamheiddoelstellingen (Hajer, 2011), terwijl anderen juist benadrukken dat burgers
worden gedwongen in deze rol. Het is niet omdat ze dit willen, maar omdat de
terugtredende overheid de burger dwingt zelf in te voorzien in publieke voorzieningen
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(Tonkens, 2003; Uitermark en van Beek, 2010). Hoe dan ook zien we dat het gebeurt. In deze
scriptie wordt er daarom uitgegaan van actieve burgers in perspectief van een veranderende
samenleving. Het gaat er dan ook niet zozeer om het ‘activeren’ van burgers, maar wel om
het aansluiten op wat er gebeurd, waar burgerinitiatieven een onderdeel van zijn. Volgens
de Raad van het openbaar bestuur (2012) gaat het hier om een rol van
‘overheidsparticipatie’: het is niet meer de burger die zich aanpast aan de overheid, maar de
overheid die zich steeds meer aanpast aan de burger. De Rob stelt dat hiermee de rol van de
ambtenaar verandert.
De boom en het rizoom
Voor de overheid is de onoverzichtelijkheid en de onvoorspelbaarheid waarmee burgers zich
gedragen vaak een lastig te grijpen fenomeen. Deze scriptie gaat niet in op dit fenomeen,
maar een punt is wel dat ambtenaren zich op de één of andere manier moeten verhouden
tot deze complexiteit, gelaagdheid en onvoorspelbaarheid in de samenleving. Het NSOB (van
der Steen et al., 2010) heeft een poging gedaan om deze verhouding uit te beelden in een
metafoor afgeleid van de Franse filosofen Gilles Deleuze en Félix Guattari (1998), waarin de
samenleving wordt gekenmerkt door een ‘rizoom’. ‘Een rizoom is in letterlijke zin een veelal
horizontaal vertakte wortelstructuur, die niet te herleiden is tot één hoofdtak of tot één
plant aan de oppervlakte, maar bestaat uit ondergronds voortwoekerende worteltakken
waartussen steeds nieuwe verbindingen kunnen ontstaan’ (van der Steen et al, 2010: 10).
Het rizoom laat goed zien hoe complex de samenleving in elkaar zit en hoe moeilijk daarin te
sturen is voor de overheid. De rizoom is een verzameling van verbindingen, waar er geen
plan is of waar plannen door elkaar heen lopen. Het rizoom is daardoor in staat hele mooie
dingen tot stand te brengen, zoals innovaties op de arbeidsmarkt, maar heeft aan de andere
kant ook minder aangename ontwikkelingen, zoals cybercrime of hedendaags terrorisme
(2010: 11). Van een overheid wordt verwacht dat zij in staat is te kunnen interveniëren in
processen die de samenleving schaden, voor verbetering te zorgen en sommige kwesties
geheel van de agenda te laten verdwijnen (2010: 3). Zowel vanuit het veld, door burgers en
de politiek wordt de overheid dus gevraagd zich te verhouden tot dit rizoom. Dat dit lastig is,
komt volgens van der Steen et al. (2010) omdat door de hiërarchische en verticale
organisatie van de overheid die te weinig flexibel is om zich te kunnen aanpassen. Als de
samenleving een rizoom is, kan de bureaucratie van de verticaal georganiseerde overheid
dan ook worden gezien als de boom.
Om een zeker contingentieprincipe - de vorm van de sturing volgt de aard van de
maatschappelijke problematiek – toe te passen pleiten zij daarom voor ‘tussenfuncties’ in de
organisatie. Dit zijn intermediaire functies, waarbij de ambtenaar ‘de verbinding aanbrengt
tussen enerzijds de noodzakelijkerwijs verticaal hiërarchisch georganiseerde binnenwereld
van (in dit geval) een departement en anderzijds de horizontaal, ad-hoc gekoppeld en astructureel georganiseerde netwerken’ (2010: 38). Zij stellen dat het meespelen in een
netwerk lastig is met bureaucratische uitgangspunten, maar dat ze tegelijkertijd ook niet
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zonder kan. ‘De zoektocht naar beleidsrealisatie in netwerkverbanden is dus een zoektocht
naar vormen waarmee de beide logica’s kunnen worden verbonden en verenigd’ (2010: 34).
De tussenwerker zorgt voor deze verbinding.
Hoewel in deze scriptie de respondenten geen officiële tussenfunctie bekleden,
wordt er aangenomen dat zij ook worstelen met het verbinden van de boom (de
systeemwereld) met de rizoom (de leefwereld). De uitdagingen waar zij voorstaan zijn dus
goed vergelijkbaar met de uitdagingen van de ambtenaren in tussenfuncties zoals van der
Steen et al. (2010) stellen. Één van de uitdagingen, zo wordt aangenomen, ligt in de cultuur
van de organisatie.
2.2 Cultuurbenadering
Bennington stelt dat met het aanbreken van een nieuwe paradigma er veel kansen liggen
voor de overheid en samenleving, mits mensen in staat zijn zich aan te passen aan dit
nieuwe tijdperk. ‘This context of continuous change, complexity, and uncertainty can offer
rich opportunities for innovation, learning and creativity for those who have the knowledge,
experience, capability, disposition and confidence to cope. However these changes are also
felt to have undermined many of the traditional beliefs, structures and support networks
which helped people to manage and make sense of their lives in the past’ (Bennington, 2011:
1). Het overgaan naar een nieuw paradigma stelt de traditionele waarden, structuren en
ondersteunende netwerken ter discussie, wat niet voor iedereen is weggelegd.
Veronderstelt wordt dat oude waarden, normen en structuren op spanningsvoet staan met
de waarden, normen en structuren van een overheid die zich aanpast aan de samenleving.
Om erachter te komen waar het in de essentie om draait in deze omslag van denken en
doen, wordt de situatie bekeken vanuit een cultuurperspectief en ‘cultuur’ als duiding van
de werkwijzen binnen de Rijksoverheid.
Elke organisatie beschikt over een eigen cultuur, maar wat is cultuur precies? Het
begrip cultuur komt uit de antropologische wetenschappen, waar er geen eenduidige
definitie over het concept bestaat (Smircich, 1983: 29). Binnen de
organisatiewetenschappen wordt cultuur over het algemeen gezien als een “lijm” die de
organisatie bijeenhoudt (Smircich, 1983: 344). Een gangbare definitie van cultuur is die van
Smircich, hij definieert cultuur als ‘a fairly stable set of taken-for-granted assumptions,
shared beliefs, meanings and values that form a kind of backdrop for action’ (1985: 58). Een
organisatiecultuur ontstaat door de jaren heen en geeft de waarden of sociale idealen weer
en het geloof dat leden van de organisatie met elkaar gemeen hebben. Zo kan cultuur
worden opgevat als de persoonlijkheid van een organisatie: ‘culture is to an organization
what personality is to an individual. Like human culture generally, it is passed on from one
generation to the next. It changes slowly, if all (Wilson, 1991: 91). Cultuur ontstaat dus door
een proces van vele jaren, dit maakt cultuur altijd een lastig element om in de organisatie te
veranderen.
Binnen de organisatiewetenschappen wordt het concept ‘cultuur’ veelal op twee
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manieren opgevat. Binnen de populaire managementliteratuur wordt het begrip ‘cultuur’
vaak gezien als een los onderdeel van de organisatie, als een variabele’ die beïnvloed kan
worden voor het management om bepaalde organisatiedoeleinden te halen (Frissen, 1989;
Kunda, 2006; De Man, 2009). Deze instrumentele benadering ziet de organisatie als een
machine, waar het management aan kan sleutelen totdat processen naar wens verlopen
(Morgan, 2006: 6). De uitkomst van een onderzoek dat cultuur als subsysteem ziet van een
organisatie is dan ook meestal een aanbeveling hoe deze organisatiecultuur verbetert en
beïnvloed zou kunnen worden door het management. Naast cultuur te interpreteren als een
kritische variabele, wordt het begrip cultuur steeds vaker gebruikt als manier om naar een
organisatie te kijken, als root metaphor . ‘Wie die metafoor hanteert, kijkt naar de
organisaties in termen van betekenis, zingeving, constructie en dergelijke’ (De Man, 2009:
28). Deze culturele benadering bevraagt de vanzelfsprekende aannames binnen een
organisatie, staat stil bij de context en betekenis daarvan en maakt onderliggende waarden
expliciet (Smircich, 1983: 355). Het doel van deze culturele benadering is niet te oordelen
over de kwaliteit van het functioneren van organisaties, maar het concept cultuur wordt
ingezet als een strikt analytisch begrip ( Frissen, 1989: 40). ‘Organizational culture […] is a
powerful tool for interpreting organizational life and behaviour and for understanding the
processes of decay, adaption and radical change in organizations’ (Allaire en Firsirotu, 1984:
216). In deze thesis zal het concept cultuur zowel gebruikt worden als een analytisch
instrument om zingevingpatronen binnen de Rijksoverheid te kunnen achterhalen, als dat
het een fundamentele categorie betreft hoe mensen hun omgeving zien en interpreteren.
Cultuur is in dit onderzoek dan ook geconceptualiseerd naar de definitie van Frissen
(1989:112):
‘Cultuur is het geheel van zingevingpatronen in en rondom een organisatie’.
Frissen stelt dat her hierbij om waarden (het ‘willen’), normen (het ‘moeten’) en om
betekenissen (de hiermee verbonden symbolen) gaat. Dit onderzoek richt zich op de
bestaande waarden en normen binnen de organisatie, en niet zozeer op de verbonden
symbolen.
2.2.1 Cultuur als root metaphor
Om de organisatie te kunnen bezien vanuit zingevingpatronen, zal er verder gekeken
moeten worden dan naar de Rijksoverheid als één geheel. Uiteindelijk is het niet de
organisatie die handelt en zingevingpatronen creëert, maar de mensen binnen de
organisatie. Als we de organisatie en zijn cultuur willen begrijpen, zullen we hen dan ook als
actoren moeten beschouwen die handelen op basis van motieven ontleent aan hun begrip
van de situatie. ‘Actions have meaning, and different actions acquire their particular
meaning through various collective processes that taken place in organizations and society’
(Sandberg en Targama, 2007: 39). Om het handelen van deze actoren te kunnen begrijpen
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zullen we in het referentiekader van de actor moeten kruipen, om zo de motieven en
achterliggende betekenissen die hij of zij aan de situatie geeft te kunnen achterhalen.
Om dit te doen wordt gebruik gemaakt van de theorie van Weick, over sensemaking ofwel
zingeving. ‘Sensemaking refers to those processes of interpretation and meaning production
whereby people interpret phenomena and produce intersubjective accounts’ (Brown en
Humphrey, 2003: 123). Sensemaking is het proces hoe mensen de wereld om zich heen
begrijpen. Het is de basis waarop mensen met elkaar interacteren binnen een organisatie en
betekenis geven aan zichzelf en de personen en gebeurtenissen om zich heen.
Sensemaking stuurt ons handelen. Weick stelt dat dit gebeurd doordat elke actor bepaalde
signalen uit een situatie selecteert die zijn/haar aandacht heeft getrokken. Deze signalen, de
extracted cues worden gebruikt door actoren om een beter begrip van de situatie te krijgen
over wat er op dat moment gebeurd (Weick, 1995: 50). Dit begrip ontstaat pas wanneer
deze extracted cues worden vergeleken en geïnterpreteerd met behulp van een een
cognitive frame, een cognitief referentiekader. ‘When cues are set in a cognitive frame they
can be understood, interpreted and made sense of’ (Skalen, 2004: 252). Echter, sensemaking
is meer dan alleen de interpretatie van de extracted cues. Het is als een tekst lezen en
schrijven tegelijkertijd (Weick, 1995: 30). Actoren creëren namelijk deels zelf hun
werkelijkheid waaruit zij deze signalen opvangen. Dit doen ze door middel van hun
handelen, wat Weick noemt enactment. ‘The term ‘enactment’ is used to preserve the
central point that when people act, they bring events and structures into existence and set
them in motion. People who act in organizations often produce structures, constraints, and
opportunities that were not there before they took action’ (Weick, 1988: 306). Enactment
gaat dus over zowel een proces als een product. Dit laatste noemt Weick dan ook de enacted
environment. Dit is niet zomaar een bijproduct of een ongeluk, maar ‘it is an orderly,
material, social construction that is subject to multiple interpretations’ (1988: 306). Het kan
hier gaan over simpele gebruiksvoorwerpen en direct waar te nemen objecten, maar
bijvoorbeeld ook normen en waarden. Er bestaan geen twijfel mogelijk over het bestaan van
deze objecten, maar de betekenis die verschillende actoren er aan geven wordt hierbij in
kwestie gesteld. Het is uit deze enacted environment waar actoren hun extracted cues
vandaan halen en waarop ze handelen (enactment).
Het vaststellen van de werkelijkheid gebeurt dus door een vicieus proces van het
achterhalen van signalen, hier betekenis aan geven vanuit een cognitief referentiekader en
hier vervolgens op te handelen. Het cognitieve referentiekader is hierbij niet statisch en
wordt voortdurend opnieuw gedefinieerd. Ervaringen en acties in het verleden zijn de
bouwstenen voor een cognitief frame (Weick, 1979). Door onze huidige ervaringen af te
zetten tegen ons verleden, kunnen we deze zo beter begrijpen. Sensemaking is daarmee
retrospectief, het zegt iets over ons verleden. Weick stelt hierbij dat de context van
ervaringen bepalend zijn voor het sensemaking proces en welke signalen we hieruit halen.
Zeker wanneer er geen duidelijke gedragsregels zijn en verwachtingen elkaar tegenspreken,
gaan mensen op zoek naar redenen om zich op de juiste manier te gedragen. March en
Olsen (1989) noemen dit ook wel de logica van ‘passendheid’. Weick stelt dat deze redenen
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vaak gehaald worden uit institutionele beperkingen, organisatorische structuren, plannen,
verwachtingen, aanvaardbare rechtvaardigheden en tradities afkomstig van hun
voorgangers (Weick, 2005: 409).
2.2.2 Cultuur als onderdeel van de organisatie
Naast cultuur als een zienswijze te beschouwen, wordt cultuur in dit onderzoek tevens
opgevat als onderdeel van de organisatie, namelijk het geheel van zingevingpatronen in de
organisatie. De uitleg van het concept geeft al aan dat er vanuit wordt gegaan dat er niet één
zingevingpatroon bestaat in een organisatie, maar dat dit er vaak meerdere zijn. Het
onderscheidt zich hiermee van het klassieke integratieperspectief, dat er vanuit gaat dat een
organisatie bestaat uit één cultuur die gekenmerkt wordt door eenheid, consensus en
helderheid (Martin, 2004: 4). Martin onderscheidt naast het integratieperspectief nog twee
perspectieven: het differentiatie en het fragmentatieperspectief. Beiden gaan uit van het
idee dat er geen holistische benadering van cultuur bestaat. Hoewel er dus verschillende
manieren zijn om te kijken naar een situatie (sensemaking), zal er binnen een subcultuur
over het algemeen één heersend zingevingpatroon zijn. Als uitgangspunt van analyse
worden de verschillen en overeenkomsten tussen deze subculturen genomen. Sommige
subculturen versterken het gedachtegoed van het top management of werken coöperatief
samen met elkaar. Andere subculturen kunnen juist een weerstand hebben ten aanzien van
de initiatieven vanuit het management of deze negeren (Martin, 2004: 7). ‘A Differentiation
study includes evidence of inconsistency between one cultural manifestation and another’
(2004: 9). Verandering binnen een organisatie wordt vanuit het integratieperspectief
gelokaliseerd in een of meerdere subculturen. Wijzigingen zijn dan vaak incrementeel en
verandering wordt veroorzaakt door druk vanuit de organisatieomgeving. Hierbij is het dus
aannemelijk dat verschillende subculturen in dezelfde organisatie een andere mate en vorm
van verandering ervaren. Het differentiatieperspectief leent zich daarom goed voor
onderzoek dat de nadruk legt op omgevingsdeterminanten van gedrag binnen de organisatie
(Martin, 2004: 12).
Dit onderzoek stelt het differentiatieperspectief voorop, maar wil daarmee de
overige twee benaderingen niet afschrijven. Hoewel er vaak wel voor één benadering wordt
gekozen, stelt Martin (2004) dat een organisatiecultuur elementen van alle drie de
benaderingen omvat. Het zou dus te beperkend zijn te kiezen voor één perspectief (2004:
12). Enerzijds zal het doel zijn het achterhalen van subculturen, ofwel gedeelde
zingevingstructuren, binnen de Rijksoverheid. Aan de andere kant zal er vanuit een
integratieperspectief gezocht worden naar de meest dominante zingevingstructuren binnen
de Rijksoverheid. Hierbij wordt rekening gehouden met onderlinge tegenstrijdigheden en
ambiguïteit in deze subculturen zoals het fragmentatieperspectief stelt.
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2.3 Conclusie: theoretisch model
Verschillende theorieën worden in dit onderzoek met elkaar verbonden. Om duidelijk te
maken waar het onderzoek over gaat, volgt hier een theoretisch model met een
samenvattende uitleg:

Figuur 1. Theoretisch model

De ambtenaar is in het onderzoeksmodel de centrale actor. Deze bevindt zich in de
systeemwereld, ofwel de boom, en zoekt betere aansluiting met de leefwereld, het rizoom.
De vraag waar dit onderzoek zich op richt is tweeledig: enerzijds wordt onderzocht ‘hoe’ de
ambtenaar vormgeeft aan het maken van deze verbinding tussen de systeem- en de
leefwereld en anderzijds wordt gepoogd meer inzicht te geven in de processen die
voorafgaan aan dit handelen. Dit proces voorafgaand aan dit handelen is beschreven als het
sensemaking process (Weick, 1995, 1988, 1979). Dit sensemaking process bevindt zich in een
krachtenveld van het individuele cognitive frame van de ambtenaar en externe
organisatiefactoren die cultuurgerelateerd zijn. Er wordt hierbij verondersteld dat de
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historisch bepaalde lagen betreffende het denken over het openbaar bestuur (de
geschiedenis) een belangrijk onderdeel vormen van deze externe organisatiefactoren en
bovendien invloed uitoefenen op de huidige zingevingspatronen (cultuur) binnen het Rijk.
Dit krachtenveld interacteert met elkaar binnen het sensemaking process, waarbij het
resultaat uiteindelijk het handelen is.
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3. Het onderzoeksdesign
In dit hoofdstuk zal er ingegaan worden op de methodologische opzet van het onderzoek.
Een bepalend gegeven voor dit onderzoek is geweest de keuze voor de grounded theory als
onderzoeksstrategie. Het onderzoeksproces kan hierbij als een ontdekkingstocht worden
gezien. Op zoek naar een antwoord, beslist de onderzoeker om een bepaalde richting op te
gaan. Onderweg zorgen gesprekken, ervaringen en signalen uit de omgeving ervoor dat de
onderzoeker zo nu en dan van koers wijzigt. Tegelijkertijd wordt er gebruik gemaakt van een
kaart, die van bovenaf signaleert op welke plekken de onderzoeker is geweest en welke
mogelijke ontdekkingen er nog in het verschiet liggen. De reis is afgelopen wanneer de
onderzoeker een goed beeld heeft van zijn omgeving en er een verzadigingspunt lijkt te zijn
ontstaan in de informatie die hij onderweg heeft gevonden. Een ontdekkingstocht als deze is
altijd lastig op papier te vangen. Onderweg worden verschillende onderzoekskeuzes
gemaakt: concepten worden opnieuw gedefinieerd, nieuwe vragen worden bedacht, oude
vragen worden aangepast en theoretische invalshoeken worden bijgesteld. Vaak bewust,
soms onbewust. Deze flexibiliteit in het onderzoeksdesign is zowel het sterkste punt van dit
onderzoek als dat zij beschouwd kan worden als haar zwakste punt. Ter verantwoording van
dit onderzoek zal er daarom stilgestaan worden bij de belangrijkste keuzes die zijn gemaakt
in het onderzoeksproces en de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen. Daarnaast zal
er aandacht zijn voor de manier waarop de data is verzameld in dit onderzoek en zal er
afgesloten worden met een reflectie op rol van de onderzoeker en de kwaliteit van dit
onderzoek.
3.1 De grounded theory
De relevantie van dit onderzoek ligt voor het grootste deel in haar empirische bevindingen.
Om deze bevindingen te structureren en vervolgens te analyseren is er daarom gebruik
gemaakt van de grounded theory. Anders dan de naam doet vermoeden gaat het hier dus
om een onderzoeksmethode en niet zozeer om een theorie. Kenmerkend voor deze
methode is het proces, waarbij de verzameling van theorie tegelijk en in interactie
plaatsvindt met de dataverzameling in de praktijk (Glaser, 1978: 2). Zo wordt de gevonden
theorie constant vergeleken met de bevindingen uit de praktijk en andersom, waardoor deze
elkaar tijdens het onderzoeksproces beïnvloeden. Het onderzoek test dan ook geen
hypothese, maar heeft als doel te komen tot nieuwe theoretische inzichten en is daarmee
inductief van aard (Bowen, 2006: 2). Als start van het onderzoek is er een ruwe definitie van
de onderzoeksvraag geformuleerd met daarbij een aantal ‘sensitizing concepts’.
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3.1.1 Sensitizing concepts
Als leidraad voor het beantwoorden van de hoofdvraag zijn een aantal niet-vastomlijnde
concepten gekozen, die ook wel sensitizing concepts worden genoemd. Blumer geeft dit
contrast tussen definitieve en ‘sensibiliserende’ concepten als volgt aan ‘Whereas definitive
concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggest directions
along which to look (1954: 7). Gedetailleerde beschrijvingen van concepten en classificaties
zorgen er dus voor dat een onderzoeker direct gefocust zijn data kan verzamelen en deze
vervolgens vanuit de van te voren gedefinieerde classificaties kan analyseren. Sensitizing
concepts ontbreekt het bewust aan deze gedetailleerde beschrijving om ruimte te laten voor
verrassende inzichten en andere manieren van kijken, waar van te voren door de
onderzoeker geen rekening mee was gehouden. De redenen voor het gebruik van
sensetizing concepts waren dan ook vooral de concepten zelf, die van te voren niet gevangen
konden worden in vaste categorieën en modellen. Het gaat hier dan over concepten als
bijvoorbeeld het sensemaking process (Weick, 2005), dat zo afhankelijk is van de individuele
beleving van de werkelijkheid dat categorieën van de antwoorden van te voren onmogelijk
te voorspellen zijn. Ook is een combinatie van de theorie van Bennington (2011) en
Denhardt en Denhardt (2011) gekozen als uitgangspunt voor de manier waarop de
geinterviewde beleidsambtenaren werken of willen werken. Andere concepten ontwikkelde
zich pas aan het eind van het onderzoek, zoals bijvoorbeeld de theorieën van Downs (1967)
en Tullock (1965). Voor grounded theory is het dan ook belangrijk niet te starten met teveel
preconcepten, omdat deze meeste relevante concepten zich pas tijdens het onderzoek laten
zien (Bryman, 2008: 442).
3.1.2 Verschuiving in het onderzoek
De ruwe hoofdvraag die als uitgangspunt voor dit onderzoek was genomen, betrof de vraag
hoe verschillende beleidsambtenaren op rijksniveau vormgeven aan de rol van een
participerende Rijksoverheid en welke kansen en belemmeringen zij hierbij ondervinden
binnen hun organisatie- en beleidscontext. Het cultuurperspectief en de sensitizing concepts
waren daarbij een gids bij het zoeken naar een antwoord. Gaandeweg het onderzoek heeft
er een verschuiving plaatsgevonden met betrekking tot de focus van de hoofdvraag. Zo is de
focus op het bestuderen van de dominante cultuur binnen de organisatie grotendeels
verschoven naar het handelen van de individuele rijksambtenaar. Dit is onder andere te
verklaren doordat tijdens het onderzoek het steeds duidelijker naar voren kwam dat er wel
een aantal dominante zingevingpatronen waren te onderscheiden, maar dat de manier
waarop de onderzochte ambtenaren daarmee omgingen van elkaar konden verschillen. Het
gedrag was zo beduidend divers, dat het interessant was hier meer aandacht aan te
schenken dan alleen gericht te zijn op de overeenkomsten die zij met elkaar hebben.
Bovendien werd naarmate het onderzoek vorderde hierdoor het onderscheidende karakter
van dit onderzoek steeds duidelijker. In het artikel ‘De boom en het rizoom’ (van der Steen
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et al., 2010) werd er bijvoorbeeld al veel aandacht besteed aan de verticale kenmerken van
de Rijksoverheid en hoe het horizontale karakter van de ‘tussenwerker’ hier niet goed inpast
(2010: 49). Ook werd halverwege het onderzoeksproces kennisgemaakt met Max Herold,
werkzaam bij de het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die op dat moment
onderzoek deed naar de ‘ongeschreven regels’ binnen een aantal departementen (Herold,
2013). Het beschrijven van alleen de algemene culturele structuren binnen de Rijksoverheid
zou daarom minder vernieuwend werk opleveren, dan de inzichten in de diversiteit van het
individuele handelen van de ambtenaar binnen de Rijksorganisatie. Over dit laatste was
namelijk vrij weinig terug te vinden in boeken en online artikelen. Echter, om dit handelen
van de ambtenaar te kunnen duiden is aandacht voor de organisatie- en beleidscontext
essentieel en daarom ook niet los te zien van dit individuele handelen. Bovendien zorgt de
rijke empirische beschrijving van de ervaren dominante cultuur binnen de organisatie van de
rijksambtenaren zelf voor een meerwaarde ten opzichte van het onderzoek zoals dat
geschreven door der Steen et al. dat vooral aandacht heeft voor overheidssturing in zijn
algemeenheid (2010; 2013).
3.1.3 Het vinden van de juiste theoretische concepten
Één van de grootste zoektochten in dit onderzoek was het vinden van een theorie die
aansluit op de manier hoe de geïnterviewde ambtenaren werken. Als uitgangspunt van dit
onderzoek werd niet zozeer het New Public Service genomen, maar de manier waarop
rijksambtenaren vormgeven aan ‘overheidsparticipatie’ en het aansluiten op de derde
generatie burgerparticipatie, ofwel de ‘doe-democratie’. Deze keuze is gemaakt om te
benadrukken dat de theorie in dit onderzoek dienend is aan de empirische bevindingen en
daarom niet als uitgangspunt kan worden genomen. Echter, de praktijk van
‘overheidsparticipatie’ en ‘doe-democratie’ leek minder eenduidig dan het deed vermoeden.
Tijdens de verkennende fase van het onderzoek werd duidelijk dat dit thema op
verschillende manieren geïnterpreteerd werd, afhankelijk van beleidsterrein. Zo komen
verschillende termen voorbij als we het hebben over de derde generatie burgerparticipatie
en overheidsparticipatie. De vitale samenleving, participatiesamenleving, burgerkracht,
eigen kracht, energieke samenleving, samenredzaamheid, zelfsturing, zelforganiserend
vermogen, actief burgerschap, doe-het-samen-maatschappij, sociaal ondernemerschap, doe
democratie, maatschappelijk initiatief, overheidsparticipatie, en meer termen worden
gebruikt om naar dezelfde trend in het openbaar bestuur te wijzen die uitgaat van nieuwe
manieren van sturen (Ministerie van BZK, 2013: 11).
Deze diversiteit in taal laat goed zien dat een strikt linguïstisch onderscheid in dit
onderzoek wellicht contraproductief zou werken, omdat hierdoor de werkelijke praktijk niet
erkent zou worden en belangrijke gegevens verloren zouden kunnen gaan. Er is in dit
onderzoek dan ook niet steeds specifiek ingegaan op één term, maar aangesloten bij de
termen van de respondent. Wel is steeds uitgelegd dat het onderzoek gaat over ‘het beter
aansluiten op wat er leeft in de samenleving en hoe ambtenaren hier aan vormgeven’. Er is
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uiteindelijk gekozen om in de hoofdvraag dit te verwoorden als ‘het beter aansluiten op de
leefwereld’, Boor de analyse zijn de empirische verbindingen uiteindelijk verbonden met de
theorie van het New Public Service denken, omdat het denken en het werken van deze
ambtenaren veel gelijkenissen tonen met de principes uit deze denkstroming.
3.1.4 Het coderen
Waar kwantitatief onderzoek begint met een aantal categorieën voor het verzamelen van
data, werkt de grouded theory andersom. Na het verzamelen van alle data wordt deze
gecodeerd, waar uiteindelijk verschillende categorieën uit volgen. Voor het proces van
coderen is er gebruik gemaakt van wat Strauss en Corbin (1990) noemen open coding. Deze
manier van coderen leggen zij uit als ‘the process of breaking down, examining, comparing,
conceptualizing and categorizing data’ (1990: 61). Coderen wordt gedaan door bepaalde
woorden, zinnen of delen van de tekst een label te geven, waarin deze labels vervolgens met
elkaar worden vergeleken, aangepast en gecategoriseerd. Tijdens dit onderzoek is er vooral
veel gebruik gemaakt van “lumper” coding ( Saldaña, 2007: 19). De interviews zijn opgedeeld
in delen tekst, in plaats van het labelen van elk woord apart. Dit is gedaan vanuit de
holistische gedachte dat de uitspraken die iemand heeft gedaan niet zomaar opgeknipt
kunnen worden in een aantal losse woorden. Ze zijn vaak onderdeel van dezelfde
boodschap. Worden de woorden apart gelabeld, dan kan dit ervoor zorgen dat zij uit hun
verband worden gehaald, dat misinterpretatie van de datagegevens tot gevolg kan hebben.
Bovendien werd er vaak gebruik gemaakt gemaakt van in vivo coding (2007: 19), om zo dicht
mogelijk bij de empirische bevindingen te kunnen blijven. Dit gebeurde bij woorden/
zinsdelen die meerdere malen voorkwamen als bijvoorbeeld ‘dienend aan de minister’,
‘adviseur van de minster’, ‘ruimte maken’, ‘buitenspelen’, etcetera. Voor de analyse zijn de
verschillende categorieën met elkaar vergeleken, soms opnieuw gecategoriseerd en
teruggebracht naar de meest voorkomende en belangrijke categorieën in dit onderzoek.
Toch is het ook belangrijk verder te kijken dan alleen deze categorieën. Zoals Bowen (2006)
beschrijft in zijn onderzoek naar anti-armoede projecten,
’It was vital, too, to move beyond the words drawn from interview transcripts and various
documents— from a descriptive to an interpretive and explanatory mode—so that concepts
would give way to themes and themes would produce a theory’ (2006: 8). Naast het
beschrijven van de categorieën, zal er ook gekeken moeten worden naar de informatie
achter de data. Onderliggende assumpties, aangenomen rollen, probleemdefinities en
definities over oplossingen kunnen zo vanuit een interpretatief kader expliciet worden
gemaakt en met elkaar in verband worden gebracht.
Het bevindingenhoofdstuk van dit onderzoek presenteert de belangrijkste analyses
die zijn gedaan tijdens het coderen. Shkedi (2004) noemt dit de first-order analysis. Hier
vindt de eerste analyse plaats die direct is verkregen uit de empirische data. Pas tijdens de
second-order analysis zullen deze inzichten opgedaan uit de empirische data worden
vertaald naar theoretische inzichten. Dit laatste zal plaatsvinden in hoofdstuk 5, de analyse.
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3.2 Selectie van respondenten
Er heeft een specifieke selectie plaatsgevonden van ambtenaren voor dit onderzoek.
Allereerst richt dit onderzoek zich alleen op de ‘beleidsambtenaren’, wat strikt genomen
maar 11% van de gehele overheidsorganisatie is (Ministerie van BZK, 2013). Daarnaast is er
gekeken welke ambtenaren daadwerkelijk het aansluiten op de samenleving als een
belangrijk gegeven beschouwen in hun werk. Deze keuze voor respondenten is afgeleid uit
een netwerk ‘Burgerschap’ dat onderhouden wordt door het ministerie van BZK. Dit netwerk
is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen omtrent het thema ‘Burgerschap’,
waarin vraagstukken over het omgaan met maatschappelijke initiatieven, cocreatie en het
aansluiten op de leefwereld van burgers centraal staan. Gezien rijksambtenaren zichzelf
hebben aangemeld voor dit netwerk, kan worden aangenomen dat zij binnen hun werk
aandacht besteden aan dit thema. De ledenlijst bestaat uit 68 personen, waaronder ook
uitvoerende ambtenaren en communicatiemedewerkers. Op deze lijst ontbraken de
ministeries die uiteindelijk buiten beschouwing zijn gelaten voor dit onderzoek, met
uitzondering van Buitenlandse Zaken. Echter, na een oriënterend gesprek leek deze
internationale kijk op overheidsparticipatie toch lastig te vergelijken met de antwoorden van
de rest van de respondenten. Uiteindelijk zijn er 15 diepte-interviews gehouden met
beleidsambtenaren werkzaam op diverse departementen binnen de ministeries Veiligheid
en Justitie (V&J), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken (EZ),
Infrastructuur en Milieu (I&M), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW). Directies van de volgende ministeries zijn buiten beschouwing
gelaten: het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van
Defensie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

3.3 Dataverzameling
Voor dit onderzoek zijn verschillende methoden van dataverzameling gehanteerd. De
belangrijkste bron van informatie waren de semi-gestructureerde diepte-interviews met
rijksambtenaren werkzaam op diverse beleidsafdelingen. Een belangrijk gegeven is het feit
dat de onderzoeker haar data verzamelde tijdens een stage bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (directoraat-generaal Burgerschap en
Informatiebeleid, afdeling Interactie). Hier heeft de onderzoeker meegewerkt aan de
veldverkenning van de nota Doe-democratie (Ministerie van BZK, 2013). Diverse
bijeenkomsten die in het kader van de veldverkenning bezocht of georganiseerd zijn, werden
tevens gebruikt als data voor het onderzoek. Hieronder volgt kort een overzicht van de
gebruikte technieken voor dataverzameling.
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3.3.1 De diepte-interviews
Er zijn 15 semi-gestructureerde diepte-interviews gehouden met beleidsambtenaren
werkzaam op diverse departementen. Tijdens de interviews is de respondent benaderd als
wat Schön (1983) noemt de reflective practioner. Om meer zicht te krijgen op de manier
waarop de respondenten begrip maken van situaties en zingevingpatronen creëren heeft de
onderzoeker de respondenten laten reflecteren op hun eigen handelen. Er werd hierbij
ingegaan op hoe de respondent zijn/haar omgeving ervaart en welke rol en houding hij/zij
aanneemt in de organisatie. Het is een manier om de tacit knowledge dat aanwezig is in de
ambtenaar naar boven te halen. ‘Competent practitioners usually know more than they can
say. They exhibit a kind of knowing in practice, most of which is tacit.… Indeed, practitioners
themselves often reveal a capacity for reflection on their intuitive knowing in the midst of
action and sometimes use this capacity to cope with the unique, uncertain, and conflicted
situations of practice” (Schön, 1983, pp. 8-9). Schön stelt dat er vaak te weinig gebruik wordt
gemaakt van deze ‘tacit knowledge’ die het handelen van professionals stuurt. Het interview
was aansluitend op deze interviewmethode semi-gestructureerd van aard, zodat er
voldoende ruimte was om in te kunnen gaan op gegeven antwoorden.
3.3.2 Documentanalyse
Om de politiek-bestuurlijke context van de onderzochte beleidsambtenaren te begrijpen en
te beschrijven, zijn er verschillende documenten verzameld en geanalyseerd. Zo is er
gekeken naar het regeerakkoord en welke aanknopingspunten deze biedt voor een open
manier van werken binnen de Rijksoverheid. Daarnaast is er in de interviews aan de
respondenten ook gevraagd naar relevante (beleids)documenten met betrekking tot het
onderzoek en kwamen de respondenten vaak zelf ook met boekjes en diverse
beleidsdocumenten aanzetten na een interview. Veel documenten zijn gebruikt als
achtergrondinformatie voor dit onderzoek en zijn niet direct terug te lezen in dit
onderzoeksverslag. Wel hebben zij een rol gespeeld in de interpretatie van de data.
Tijdens dit onderzoek ontstond er discussie naar aanleiding van de Troonrede, waarin
de koning sprak over een ‘participatiesamenleving’. Deze actuele informatie is later nog
toegevoegd aan het onderzoeksverslag, met aanvullend ook enkele mediabronnen.
3.3.3 Kleinschalige survey
Dit jaar is er een project geïntroduceerd door het ministerie van BZK waar rijksambtenaren
zich kunnen opgeven om gekoppeld te worden aan een maatschappelijk initiatiefnemer. Het
idee is dat dit een win-win situatie oplevert: de ambtenaar krijgt meer gevoel voor wat er in
de praktijk speelt en de initiatiefnemer kan de hulp en het netwerk van de ambtenaar goed
gebruiken voor het verder brengen van zijn/haar initiatief. De deelnemers zijn dus direct
bezig met het vormgeven aan een participerende overheid. Aan de hand van een heel
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concreet programma kon zo nog een kleine survey gehouden worden om te kijken of de
bevindingen uit de diepte-interviews overeenkwamen met de ervaring die deze deelnemers
hadden als het gaat om de ruimte die de deelnemers ervaren van hun leidinggevenden te
krijgen. In de bijlage vindt u het formulier dat de respondenten hebben ingevuld voor de
survey. Van de totaal 28 personen hebben 16 personen de vragenlijst ingevuld.
3.3.4 Observaties
Tijdens het onderzoek vonden er voorbereidende gesprekken plaats voor het vormgeven
van een Community of Practice (CoP) over het thema burgerschap, maatschappelijk initiatief
en overheidsparticipatie. Deze gesprekken vonden plaats tussen iemand van het ministerie
van BZK (de initiatiefnemer van de CoP) en een aantal directeurs van diverse
departementen. Ingegaan werd of deze directeuren lid zouden willen worden van een
dergelijke gemeenschap en wat voor hun belangrijk zou zijn om in de bijeenkomsten te
bespreken. Ook was er aandacht voor de manier waarop zij bezig zijn met de thema’s
burgerschap en overheidsparticipatie op hun directie en waar zij tegenaan lopen. Tijdens de
gesprekken heeft de onderzoeker genotuleerd en nam dus niet deel aan het gesprek. 9 van
de in totaal 14 gesprekken die in het kader van deze CoP zijn gehouden zijn door de
onderzoeker geobserveerd.
3.3.5 Bezoeken van bijeenkomsten, conferenties, congressen
De nieuwe verhoudingen in het openbaar bestuur is een thema dat breed speelt en waar
verschillende conferenties, congressen en bijeenkomsten over zijn gehouden gedurende de
onderzoeksperiode. Om een goed beeld te krijgen van de context waarin de hoofdvraag zich
afspeelt zijn er daarom verschillende activiteiten en bijeenkomsten bezocht die hier
aandacht aan besteden. In tabel 1 volgt een overzicht van de meest relevante activiteiten.
Datum

Bezochte activiteit

Organisator

28 feb.

Festival der Bestuurskunde

Vereniging voor Bestuurskunde

15 mrt.

Congres ‘Petje af voor de burger’

23 apr.

Landelijk Contact Gemeentelijk
Welzijnsbeleid
Conferentie ‘Zelforganisatie is beter voor WOT Natuur en Milieu, Ministerie
de Natuur”
van EZ en Wageningen Universiteit
Bijeenkomst netwerk Burgerschap
Ministerie van BZK

18 jun.

‘De ambtenarenspiegel’

21 jun.

Landelijke bijeenkomst maatschappelijk
initiatief & de rol van gemeenten

21 mrt.

Trainees binnen het ministerie van
BZK
VNG

30

25 jun.

Bijeenkomst netwerk Burgerschap

Ministerie van BZK

10 sept.

Interne bijeenkomst Natuurbeleid en
burgerschap
EZ manifestatie: Ministerie van EZ als
netwerkende partner
Mini symposium burgerschap

Ministerie van EZ

24 sept.
25 sept.

Ministerie van EZ
De Balie, Amsterdam

Tabel 2. Bezochte activiteiten

De landelijke festivals, bijeenkomsten, congressen en conferenties zijn vooral gebruikt om de
context van de hoofdvraag helder te krijgen. Ook waren er enkele respondenten die werkten
aan de natuurvisie bij EZ. Er is daarom ook specifiek een bezoek gebracht aan de conferentie
over zelforganisatie in de natuur. De bijeenkomsten van het netwerk Burgerschap zijn
gebruikt als data voor het onderzoeksverslag. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het
bespreken van uitdagingen en worstelpunten omtrent overheidsparticipatie en daarom zeer
geschikt als data voor dit onderzoek. De bijeenkomst op 23 april ging specifiek in op de nota
Doe-democratie waar het ministerie van BZK op dat moment mee bezig was. De aanwezigen
werden daar gevraagd mee te doen aan een Group Decision Room, wat inhoud dat de
aanwezigen via computers antwoord konden geven op vragen die gingen over het thema
doe-democratie. In de bijeenkomst verschenen de antwoorden vervolgens op een scherm en
werden besproken.
3.4 Discussie
Zoals gesteld in dit hoofdstuk heeft het gebruik van de grounded theory zowel voordelen als
nadelen voor de kwaliteit van het onderzoek. In deze paragraaf zal stilgestaan worden bij de
algemene beoordelingscriteria voor onderzoek, namelijk de validiteit en de
betrouwbaarheid. Ook had de onderzoeker een bijzondere positie in het onderzoeksproces
omdat zij tevens stage liep bij het Ministerie van BZK. Voor de transparantie van dit
onderzoek zal er daarom ook een uitvoerige reflectie plaatsvinden op deze rol en welke
consequenties dit heeft gehad voor de kwaliteit van dit onderzoek.
3.4.1 Validiteit en betrouwbaarheid
Een gangbare methode om onderzoek te evalueren is deze te beoordelen aan de hand van
de criteria van haar validiteit en betrouwbaarheid. Echter, voor kwalitatief onderzoek is hier
steeds meer kritiek op gekomen. Zo is de externe validiteit vaak zeer gering bij kwalitatief
onderzoek omdat het veelal gaat om diepte-onderzoek dat niet te generaliseren is naar
andere onderzoeksdomeinen (Krefting, 1990: 215). Wat betreft de validiteit over de vraag ‘
meet je wat je wilt weten’ is het bovendien ook lastig bij dit onderzoek een uitspraak te
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doen. Zo gaat de grounded theory onder andere uit van een constante bijstelling van
onderzoeksvragen. Pas in een later stadium weet de onderzoeker wat hij precies aan het
onderzoeken is en wat hij daarvoor nog meer moet weten. Heb je daarmee dan juist wel of
juist niet gemeten wat je (uiteindelijk) wilde weten? Om tot een gepaste evaluatie te komen
van veel kwalitatief onderzoek stelt Krefting dan ook dat er soms gekozen moet worden voor
alternatieve criteria. Hiervoor stelt zij het model van Guba (1981) voor dat gaat over de
trustworthiness van kwalitatief onderzoek. Hierbij zijn een aantal criteria te onderscheiden,
namelijk:
- Truth value : dit criteria gaat over de vraag van de waarheid van de bevindingen.
- Applicability: Guba presenteert dit criteria als zijnde of de bevindingen ook gebruikt
kunnen worden buiten dit onderzoek, in andere contexten.
- Consistency: dit criteria gaat over de vraag of het duidelijk is waar de data vandaan
komt.
- Neutrality:
Lincoln en Guba (1985) stellen dat het hierbij niet zozeer om de
neutraliteit van de onderzoeker gaat, maar of de data op een neutrale
manier verkregen is.
Het waarheidsgehalte (truth value) van kwantitatief onderzoek gaat over de vraag of er
geprobeerd is een zo objectief mogelijke werkelijkheid te weergeven, waarin diverse
perspectieven aan bod komen. Bij dit kwalitatieve onderzoek gaat het om de vraag of de
bevindingen een goede representatie zijn van de verzamelde data. Zou een respondent zich
bijvoorbeeld gelijk herkennen in de bevindingen zijn beschreven in dit onderzoek? Met deze
vraag is zoveel mogelijk rekening gehouden door in het onderzoeksverslag zo uitgebreid
mogelijk in te gaan op de verschillende percepties van de respondenten.
Bovendien is het uiteindelijke verslag ook voorgelegd aan de respondenten ter
goedkeuring. Er is in dit onderzoek geen rekening gehouden met de vraag of de bevindingen
ook toepasbaar kunnen zijn op andere contexten. Het vermoeden is wel dat er parallelle
processen bestaan tussen de samenleving en verschillende lagen van de overheid. Echter,
het gebruik van dit onderzoek in andere contexten valt onder de verantwoordelijkheid van
de onderzoeker die hier interesse voor heeft.
Met de consistentheid van dit onderzoek bedoelt Guba de afhankelijkheid. In hoeverre
zijn de bevindingen traceerbaar? Met dit criteria is rekening gehouden door zoveel mogelijk
bij de empirische data te blijven. Echter, voor de bescherming van de respondenten en het
waarheidsgehalte van de onderzoeksbevindingen te verhogen zijn de respondenten
geanonimiseerd. De onderzoeker kan de consistentie in de bevindingen garanderen, hoewel
deze niet openlijk gepresenteerd zijn in het onderzoeksverslag. Er is tevens een overzicht
gegeven van bezochte bijeenkomsten, conferenties en dergelijke om ook transparant te zijn
in de externe invloeden tijdens dit onderzoeksproces die soms bewust en soms onbewust
zijn gebruikt in de analyse.
De neutraliteit van dit onderzoek is een duidelijk punt van aandacht geweest omdat het
onderzoek een onderdeel was van een stage bij het ministerie van BZK. Hier zal daarom wat
uitgebreider op in worden gegaan in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.
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Aanvullend op de criteria van Guba is een veelvoorkomende kritiek op het gebruik van
de grounded theory de kritiek die praktische problemen aan de kaak stelt. Het transcriberen
van interviews en de constante vergelijking en analyse van empirische data en theorie
maken dat dit type onderzoek veel tijd vraagt die er niet altijd is. Dit is zeker een punt van
aandacht van dit onderzoek. De onderzoeksvraag betrof een breed veld, zowel empirisch als
theoretisch. Het was dan ook zeer lastig om te besluiten wanneer er voldoende materiaal
verzameld was. Het is om deze reden en de beperkte populatie dan ook dat dit onderzoek
verkennend van aard is en zeker niet gelezen moet worden als een verklarend document.
3.4.2 De rol van de onderzoeker
Zoals eerder aangegeven is dit onderzoek onderdeel van een stage bij het Ministerie van
BZK. Dit is van grote waarde geweest voor dit onderzoek. Allereerst had dit als voordeel dat
er toegang verschaft werd tot verschillende faciliteiten als bijvoorbeeld het hebben van een
apart e-mailadres (dit was kaat.goderie@minbzk.nl), waardoor de respondenten wellicht
toch eerder geneigd zijn te reageren omdat je een ‘collega’ bent. Ook hielp het constant
aanwezig zijn op de werkvloer bij het ‘feeling’ krijgen met de organisatie, zoals bijvoorbeeld
het begrijpen van het ambtenarenjargon en de organisatiestructuur. Bovendien gaf het werk
dat naast dit onderzoek werd gedaan voor het ministerie van BZK de mogelijkheid om
verschillende ambtenaren te ontmoeten, waarvan enkele later gekozen zijn om te
benaderen als respondent. Dit heeft veel bijgedragen aan de validiteit van dit onderzoek,
gezien de extern georiënteerde ambtenaar niet apart ergens stonden geregistreerd. De lijst
van het netwerk Burgerschap diende dan wel als uitgangspunt, maar deze lijst bestond
alsnog uit zo’n kleine zeventig personen. Een goede selectie was dus erg belangrijk.
Toch heeft het zijn van een stagiair tijdens een onderzoek ook schaduwkanten. Zo is
er het gevaar dat de onderzoeker niet meer onafhankelijk zou kunnen denken en handelen,
het onderzoek is immers in opdracht van het Ministerie van BZK. Deze valkuil is geprobeerd
te voorkomen. De stagebegeleider vanuit het Ministerie van BZK heeft in het begin
ondersteund bij het wegwijs maken in de organisatie, het zoeken naar de interessante
onderzoeksvragen en geholpen bij het vinden van de juiste respondenten. In de
onderzoeksperiode is de onderzoeker daarna geheel vrij gelaten en tussentijds vonden er
geen beoordelingen van het onderzoek plaats door de stagebegeleider of mensen binnen
het ministerie van BZK. Ook naar de respondenten toe is altijd duidelijk gecommuniceerd
dat de rol van stagiair en onderzoeker gescheiden waren in de zin dat de informatie die werd
verkregen uit de interviews tussentijds niet met naam en toenaam gecommuniceerd zouden
worden met anderen. Dit om te voorkomen dat de respondenten dingen zouden verzwijgen
omwille van bepaalde belangen. Natuurlijk kan dit nooit geheel voorkomen worden, maar de
kans is hierbij niet aanzienlijk groter dan bij welk ander kwalitatief onderzoek dan ook. Voor
de integriteit van dit onderzoek is de informatie die voor het onderzoek is gebruikt
voorgelegd ter goedkeuring aan de respondenten.
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4. Bevindingen
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in zowel de zingevingpatronen binnen de
Rijksoverheid als het individuele handelen van de onderzochte beleidsambtenaren. Zoals we
hebben kunnen zien in de uitleg met betrekking tot het concept sensemaking zijn deze twee
onderdelen niet los van elkaar te zien en interacteren zij met elkaar. In dit
bevindingenhoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste data van dit
onderzoek. De eerste paragraaf, de politiek-bestuurlijke context van de rijksambtenaren, zal
een indruk geven van de organisatieomgeving van de rijksambtenaren. Hierbij wordt er
gekeken naar de context op diverse niveaus, namelijk het organisatieniveau als geheel, het
ministerieel niveau en naar de directe werkvloer van ambtenaren. Er wordt hierbij gekeken
vanuit zowel een integratieperspectief, met oog voor overeenkomsten in zingevingpatronen,
als het differentiatieperspectief, met oog voor verschillende subculturen in de organisatie. In
deze paragraaf wordt er gebruik gemaakt van zowel informatie verkregen uit de interviews,
als dat verschillende beleidsdocumenten zijn gebruikt. De overige paragraven van dit
hoofdstuk laten alleen data zien zoals verkregen uit de interviews. Hierbij moet opgemerkt
worden dat het hier niet gaat om een volledige weergave van alle empirisch verkregen data,
maar dat de citaten nauwkeurig geselecteerd zijn aan de hand van de coderingsmethode uit
de grounded theory. Er heeft dus al een (first-order) analyse plaatsgevonden. De tweede
paragraaf beschrijft de botsing tussen enerzijds de dominante cultuur en anderzijds de
zingevingpatronen van de onderzochte beleidsambtenaren. Hierbij wordt er gekeken in
termen van harmonie, conflict en onverschilligheid. Hetzelfde geldt voor de laatste paragraaf
welke stil staat bij de manier waarop de onderzochte ambtenaren omgaan met deze
ambiguïteit en conflicten in cultuur. In deze paragraaf is aandacht voor het individuele
handelen van de beleidsambtenaar. De data daarvoor is voornamelijk verkregen uit
verschillende beleidsdocumenten. De overige paragraven zijn een weergave van empirische
data verkregen uit de interviews.
4.1 Politiek-bestuurlijke context van de beleidsambtenaren
Een rijksambtenaar werkt in een bijzondere organisatiecontext, waarin deze te maken heeft
met een kabinet, ministers en een Tweede Kamer. In deze verticale en hiërarchische
structuur is het daarom belangrijk aandacht te besteden aan de formele context van de
organisatie (zie rechts) en de visie van het huidige kabinet als het gaat om participatie vanuit
de samenleving en de overheid. Ook de leidinggevenden binnen het Rijk vervullen een
belangrijke taak, omdat zij degene zijn aan wie de rijksambtenaren direct verantwoording
moet afleggen. Zowel ministers als leidinggevende directeuren en afdelingshoofden hebben
een grote invloed op hoe een ambtenaar zijn of haar werk kan invullen en op de manier ‘hoe
de dingen gaan’ in de organisatie. Tenslotte bepaald de ambtelijke top voor een groot deel
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hoe de beleidsambities van het kabinet vormgegeven worden in het maken van beleid, ofwel
het werk van de rijksambtenaren.
4.1.1 De kabinetsvisie

De rijksorganisatie

In de troonrede van 17 september 2013
sprak de koning de erkenning van het
huidige kabinet uit voor een veranderende
samenleving:

De Rijksoverheid bestaat uit 11 ministeries,
verschillende uitvoerende diensten, inspecties en
de Hoge Colleges van de Staat. Een minister geeft
politieke leiding aan een ministerie en wordt vaak
bijgestaan door één of meerdere
staatssecretarissen. Exclusief het ministerie van
Defensie, zijn de ministeries georganiseerd in zo’n
35 directoraten-generaal (DG), ongeveer dertig
grotere uitvoeringsorganisaties en een tiental
rijksinspecties. Elk DG kent een directeur, met
daaronder een aantal afdelingshoofden die
verantwoordelijk zijn voor het functioneren van
hun afdeling, welke naar beleidsterrein
gecategoriseerd zijn. Het is maar een klein deel
van de rijksorganisatie dat zich bezighoudt met
het maken van beleid (zo’n 11%). De
beleidskernen ondersteunen de ministerraad en
de bewindspersonen bij het voorbereiden,
vaststellen, evalueren en bijstellen van het beleid.
Ongeveer driekwart van de medewerkers zit in de
uitvoering, ondersteuning of bekleed een
toezichtfunctie. Om tot een kleinere en betere
Rijksoverheid te komen, wordt er op het moment
1,1 miljard bezuinigd op beleidsfuncties. Om deze
reden is onder het kabinet Rutte I al het aantal
ministeries teruggebracht van 13 naar 11
(Ministerie BZK, 2013).

‘Het is onmiskenbaar dat mensen in onze
huidige netwerk- en informatiesamenleving
mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger.
Gecombineerd met de noodzaak om het
tekort van de overheid terug te dringen,
leidt dit ertoe dat de klassieke
verzorgingsstaat langzaam maar zeker
verandert in een participatiesamenleving.
Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of
haar eigen leven en omgeving’ (Troonrede,
2013).

Hoewel er binnen de PvdA discussie (Bos,
19 september 2013) ontstond na de
Troonrede over het begrip
‘participatiesamenleving’, zien we dat
minister Plasterk van Binnenlandse Zaken
een voorstander is van het gedachtegoed
dat de overheid meer ruimte moet maken voor initiatief vanuit haar burgers. Ook hij ziet dat
de samenleving verandert en de overheid hierop dient in te spelen.
‘De overheid moet ruimte maken waar het kan, loslaten in vertrouwen dat de burgers zelf
weten hoe ze het hebben willen, onnodige regels schrappen, niet alles willen controleren,
diversiteit van oplossingen toestaan. Kort gezegd: mensen kunnen meer doen, willen meer
doen, en er is de ruimte en behoefte dat ze meer doen’ (Plasterk, 2013).

Er kan dus gesteld worden dat dit kabinet een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid
van burgers. In het regeerakkoord gaat het kabinet dieper in op de rol die dit vraagt van de
overheid. In het regeerakkoord staat:
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‘De ene partij is beducht voor een overheid die in de weg loopt. De andere partij vreest een
overheid die mensen in de steek laat. Samen kiezen we voor een overheid die mensen niet in
de eerste plaats als consument ziet, maar als burger die de ene keer zelfstandig, de andere
keer samen de toekomst van Nederland vormgeven. Een betrouwbare overheid die kansen
biedt en grenzen stelt; die optimaal beschermt en minimaal belemmert’ (Rijksoverheid,
2012).
Dit kabinet laat dus merken dat het meer wilt gaan bouwen op de kracht van de
samenleving. Ook wordt er ingezet op het verminderen van regeldruk en nog belangrijker
‘de beleving’ van regeldruk die burgers, bedrijven en overheden ervaren.
‘We gaan ook de minder meetbare, maar zeer merkbare regeldruk verminderen door met
belanghebbenden in tenminste vijftien regeldichte sectoren en domeinen de ervaren
problemen te verkennen en concrete oplossingen te vinden. Sectoren als chemie, logistiek,
agri & food, life sciences, de bouw, (jeugd)zorg, onderwijs en politie zullen hier deel van
uitmaken’ (Rijksoverheid, 2012).
Bovendien zet dit kabinet in op vernieuwing, innovatie en een ‘open oog voor de wereld om
ons heen’. Tegelijkertijd zegt zij ook de overheidsfinanciën op orde te willen krijgen.
‘Wij willen Nederland sterker uit deze crisis laten komen. Met een solide beleid: dus brengen
wij de overheidsfinanciën op orde en stimuleren wij innovatie en duurzame technologie’
(Rijksoverheid, 2012).
Het huidige kabinet zendt met de troonrede en het regeerakkoord twee signalen uit:
enerzijds wil zij samenwerken met de burger, zich richten op de beleving van burgers
(minder meetbare regeldruk) en werken aan innovatie. Anderzijds worden al deze
ontwikkelingen in één adem genoemd met bezuinigingen. Daar komt bij dat de woorden
voornamelijk betrekking hebben op de samenleving en de rol van de overheid als geheel; er
wordt niets gesteld over wat dit vraagt van de interne organisatie. Over deze veranderingen
wordt wel in het regeerakkoord gesproken in termen van de ‘compacte
overheid’(Rijksoverheid, 2012). Echter dit thema gaat alleen om het ‘afslanken’ van het
ambtenarenapparaat en niet zozeer over werkwijze die het mogelijk maken beter aan te
sluiten op de leefwereld van burgers. De woorden in het regeerakkoord zijn abstract en
moeten nog voorzien worden van wat dit betekent voor de ambtelijke routines en de
organisatie van de overheid.
4.1.2 De verschillende ministeries
De ambtelijke routines en organisatie van de overheid verschilt per ministerie. Om deze
reden kan het draagvlak voor meer overheidsparticipatie in het dagelijkse werk verschillen
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per ministerie en dit bleek ook het geval te zijn. Dit is een belangrijk gegeven geweest bij het
interpreteren van de data, gezien de organisatiecontext ook een grote invloed heeft op de
beleidsvrijheid die een ambtenaar voelt om aan te sluiten op de leefwereld van burgers.
Subculturen
Algemeen kan er gesteld worden dat de ministeries van BZK, I&M en EZ het meest actief
bezig zijn met deze consequenties voor de ambtelijke routines en de organisatie binnen de
Rijksoverheid. Dit is niet alleen terug te zien in de samenstelling van het
interdepartementale netwerk dat zich bezighoudt met vraagstukken omtrent burgerschap
en de participerende overheid (zie tabel 3), ook de meeste deelnemers van het project
‘Empowering People’ bestond uit ambtenaren uit deze departementen. Bij dit project kregen
rijksambtenaren de mogelijkheid kennis te maken met een initiatiefnemer die zich inzet voor
het oplossen van een maatschappelijk probleem. Het project was gestart vanuit BZK om
ambtenaren te verbinden met de praktijk en tegelijkertijd initiatiefnemers een stap verder te
helpen. BZK heeft daarnaast ook diverse publicaties uitgebracht omtrent de ‘doe
democratie’ en nieuwe rollen die dit vraagt van de overheid1.

BZK
EZ
I&M
OCW
VWS
V&J
BZK

Figuur 2: Samenstelling ledenlijst interdepartementaal Netwerk Burgerschap
Ook diverse beleidsstukken en publicaties op de andere ministeries wijzen op de aandacht
die er voor dit thema daar is. Zo heeft EZ de essaybundel uitgebracht over ‘Meervoudige
overheidssturing in open,dynamische en lerende netwerken’ en de rol die EZ speelt in de
energieke samenleving. Aansluitend hierop organiseerde zij onder andere een hele
ambtenarendag dat in teken stond van EZ als netwerkpartner in de samenleving. Het
1

O.a. de Nota Doe Democratie, verschillende magazines voor gemeenten als ‘Gemeente en Gemeenschap’
(2013) en ‘De Raad’ (2013) en het werkboek ‘Help een burgerinitiatief!’ (2010).
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ministerie van I&M legt de nadruk op dit thema in hun strategische kennis- en innovatieagenda en heeft in januari 2013 het Centrum voor Publieksparticipatie omgedoopt tot een
directie Participatie, dat als doel heeft ‘bevorderen dat publieksparticipatie een
vanzelfsprekend onderdeel is van elk besluitvormingsproces over ruimtelijk-economische
plannen van de Rijksoverheid’ (Website Centrum Publieksparticipatie, 2013). Voor de
ministeries van OCW, SZW en V&J lijkt dit thema toch iets verder weg te liggen. Zo stelt een
ambtenaar van OCW:
‘Bij wijlen en tijden bekruipt ons dat gevoel dat wij wel heel erg intern gericht zijn.
Initiatieven betrekken we eigenlijk nooit structureel en ze doven ook altijd vrij snel weer uit’
(Interview 10, OCW).
Over de externe gerichtheid van het ministerie van OCW is wel een nota
‘vermaatschappelijking’ verschenen, maar daar is volgens de respondent nooit wat mee
gedaan. Deze interne gerichtheid is ook terug te zien in de justitiecultuur. Veiligheid, eens
een beleidsveld dat viel onder het ministerie van BZK, valt tegenwoordig onder het
ministerie van V&J. De ambtenaren die werkzaam zijn op het beleidsterrein veiligheid voelen
het verschil van de cultuur tussen het ministerie van BZK en V&J. Over het betrekken van de
samenleving in het beleid en het aansluiten op initiatief zegt een ambtenaar van het
ministerie van V&J dan ook het volgende:
‘Het past niet helemaal in het plaatje. Kan je zo hebben hè. Cultuur is dat. Dat is de erg
repressieve ingestelde cultuur, echt de oude justitie cultuur en niet de veiligheidscultuur’
(Interview 2, V&J).
Ook de afdeling Integratie viel eerst onder het ministerie van BZK en is afgelopen
kabinetswisseling ondergebracht bij het ministerie van SZW. De ambtenaren werkzaam op
de afdeling Integratie worden ook wel de ‘nomaden van Den Haag genoemd’, omdat ze door
de jaren heen tijdens kabinetswisselingen steeds verplaatst zijn naar een ander ministerie.
Vanuit dat perspectief zegt een rijksambtenaar het volgende:
‘Het lijkt in die zin een beetje wat we bij OCW ook zien, onze collega’s van Sociale Zaken
voelen zich verantwoordelijk voor het goed draaien van het stelsel en alle regelingen en alle
uitkeringswetten, de bijstand en noem maar op. Dat is in die zin ook een enorme
verantwoordelijkheid waar een andere soort van ja aansturing bij hoort. […] Je bent
verantwoordelijk voor een stelsel. Dat is een andere dan dat je verantwoordelijk bent voor
beleidsvorming, dat is een andere tak van sport’ (Interview 14, SZW).
Het aansluiten op de leefwereld is dan ook voor een groot deel afhankelijk van de taken van
een ministerie en of deze zich wel lenen voor bijvoorbeeld meer participatie in het beleid. Zo
is het ministerie van Binnenlandse Zaken bij uitstek een coördinerend ministerie en ligt het
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daarom meer voor de hand dat er op dit ministerie meer aandacht is voor de veranderende
samenleving en de rol van de overheid. Ook andere rijksambtenaren geven aan dat niet
iedereen naar buiten hoeft te gaan, dat dit ook zeer afhankelijk is van je taak. Zoals de
ambtenaar werkzaam bij het ministerie van SZW aangeeft, ligt dit bijvoorbeeld anders voor
directies die verantwoordelijk zijn voor een stelsel (Interview 13, SZW). Hierdoor zal het voor
sommige beleidsambtenaren in hun ministerie minder gangbaar zijn om de leefwereld op te
zoeken, omdat dit minder past bij de algehele taakomschrijving of beleidsambities. De
respondenten voor dit onderzoek bevinden zich daarentegen allen op een beleidsterrein
binnen de ministeries waar zij die mogelijkheid voor participatie wel zien. De respondenten
van de ministeries van OCW, SZW en V&J stuiten in hun werkwijze vaak op meer weerstand
in het vormgeven aan een participerende overheid dan de ambtenaren uit de overige
ministeries.
4.1.3 De ambtenarij
Het doorvertalen van de kabinetsambities naar het beleid en de ambtelijke routines is één
van de taken van de ambtelijke top. Zij geven leiding aan de departementen en zijn daarom
de directe leidinggevenden van de geïnterviewde rijksambtenaren. Het management geeft
binnen de kaders van zijn of haar ministerie juist wel of geen ruimte aan ambtenaren om de
leefwereld van burgers op te zoeken en hier op aan te sluiten.
Loyaal aan politieke top
In de intake-gesprekken met directeuren over een Community of Practice omtrent het
thema van een participerende overheid komt naar voren dat verschillende directeuren zich
bezighouden met de veranderende samenleving en ook bewust hun medewerkers ruimte
willen geven hier beter op aan te sluiten. Toch bleek het nog lastig te zijn voldoende
directeuren binnen de hele Rijksoverheid te vinden die open staan voor een dergelijke CoP.
Ook de directeuren die wel aangaven mee te willen doen, worstelen met verschillende
vragen. Zo is het voor hun vaak lastig te weten wat prioriteit heeft, maar ook wordt er
gezocht naar manieren om te kunnen sturen zonder geld en hoe je naar buiten toe je
geloofwaardigheid behoudt ondanks de verschuivingen op politiek niveau (intakegesprekken CoP burgerschap). De manier waarop er met deze vragen wordt omgegaan
verschilt per leidinggevende. Waar de ene directeur voornamelijk risicomijdend gedrag
vertoont, zegt de andere directeur dat hij ambtenaren soms een duwtje moet geven om zelf
meer risico in hun werk te nemen. Toch wordt ook hier aangegeven dat er niet zo snel van
de ‘ondernemende’ ambtenaar worden gesproken, omdat het altijd moet passen binnen het
primaat van de politiek.
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Nadruk op geld en capaciteiten
De ambtelijke top heeft met zijn beslissingen en communicatie invloed op de heersende
cultuur op hun afdeling. Het gaat dan niet zozeer om hun objectief waar te nemen
beslissingen, maar de manier waarop hier betekenis aan wordt gegeven door de
ambtenaren. Voelen zij juist veel ruimte vanuit hun manager om zich bezig te houden met
de leefwereld of hebben zij het gevoel hierin geremd te worden? Het antwoord hierop
verschilt. Waar de ene leidinggevende de visie op het aansluiten op de leefwereld van
burgers volgens de respondenten helemaal omarmd heeft, is de ervaring dat een groot
aantal leidinggevenden de hete adem van de bezuinigingen in hun nek voelt en daarom geen
noodzaak zien om ruimte te geven aan hun medewerkers het contact met de leefwereld op
te zoeken. Veelal wordt er gehamerd op resultaten, kosten en capaciteiten, zoals
bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid:
‘Maar ook daar zie je weer: waar het om gaat is aanhoudingen, pakkans. Heterdaad. Want
ja, het gaat om de cijfers hè. En we hebben natuurlijk in 2 jaar tijd eenderde van het aantal
overvallen eraf gehaald, dus het werkt die focus, maar er wordt dan niet gedacht van “goh
wat doet dat met een burger”, met het veiligheidsgevoel’ (Interview 2, V&J).
Bij het project van de Green Deals wordt er aangegeven dat er vooral gestuurd wordt op
grote projecten en resultaten. Bedrijven, maatschappelijke organisaties kunnen zich
opgeven voor deze Green Deals als zij tegen knelpunten aan lopen wanneer ze een
duurzaam initiatief willen starten. De overheid kan door middel van deze
geïnstitutionaliseerde afspraak, de Green Deal, hen helpen om deze barrières te doorbreken
(Rijksoverheid, 2013). Echter, hierbij gaat het meestal om het behalen van economische
winst. Kleinere activiteiten die gericht zijn op het betrekken van de samenleving in beleid
worden dan ook minder serieus genomen.
‘De enige keer dat ik bij een Green Deal presentatie Q-music aan de telefoon had die er meer
van wilde weten - heb je eindelijk aansluiting bij de burger - was het net de Greendeal
waarvan men zich afvroeg in de bestuursraad of dat wel naar buiten kon, of dat niet te klein
was. […] We gaan hier natuurlijk wel voor de inhoud, voor duurzaamheid. Hoe dichterbij de
burger, hoe minder effect vaak. En vanuit de efficiency gedacht: de mensen van MVO en
VNO-NCTV die willen graag grote aantallen, veel milieuresultaten zien. Dan ga je weer verder
van de burger af’ (Interview 9, I&M).
De respondent geeft aan dat bij de Green Deals de betrokkenheid van burgers nog weleens
ondermijnd wordt door het streven naar maximale economische winst.
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Weinig ervaren ruimte door ambtenaren
De ambtenaren welke respondent waren voor dit onderzoek, gaven aan dat zij vaak geen
ruimte ervaren vanuit hun leidinggevenden het contact met de leefwereld op te zoeken. Zo
kreeg niet elke ambtenaar evenveel ruimte mee te doen aan het programma ‘Empowering
People’, dat vanuit het ministerie van BZK werd georganiseerd. Dit programma koppelt
beleidsambtenaren aan een maatschappelijk initiatiefnemer die iets (gratis) doet voor zijn
omgeving. Voor de beleidsambtenaren bood dit een mogelijkheid eens met eigen ogen te
zien waar initiatiefnemers tegenaan lopen bij de overheid. In de enquête werd de vraag
gesteld of een dergelijk programma wordt aangemoedigd vanuit het management team
(MT). Meer dan de helft antwoordde hierop dat hier geen steun voor was binnen het
management. Opgemerkt hierbij moet worden dat de vraag ging over het daadwerkelijk
‘aanmoedigen’ van participatie aan dit programma. Veel respondenten gaven een toelichting
met dat het niet aangemoedigd werd, maar dat het ook niet werd tegengewerkt of
ontmoedigd. In de interviews zegt een respondent over het programma Empowering People
de volgende reactie te krijgen van zijn leidinggevende:
‘Doe het maar in je eigen tijd’. Dat is het lastige met dat soort. Dan zegt zo’n manager ik heb
gewoon mijn doelstellingen en daar moet ik mijn capaciteiten op indelen. Ja, dan kan ik dus
niet dingen doen waarvan mijn superieuren zeggen “waarom zet jij mensen in op iets wat
onder een andere directie valt”?’ (Interview 9, I&M).
Deze manager keurt het project niet zozeer af, maar zegt duidelijk er geen ruimte voor te
willen maken. Managers bevinden zich steeds op het spanningsveld van wat nodig is om
visie te realiseren en de beschikbare middelen die dit vraagt. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit
de ambities die vanuit de top wel worden genomen, maar die lastig zijn op directieniveau:
‘Onze vorige SG die vond ook dat beleidsmedewerkers met enige regelmaat buiten bij de
instellingen moest zijn. Hij ging ook zelf met regelmaat eruit. Alleen ja binnen een directie
valt zoiets toch niet helemaal lekker, want daar zitten gewoon directeuren en
leidinggevenden die hartstikke klem en krap zitten in de capaciteit van de directie en de
afdeling. Dus dan kan zoiets wel geroepen worden, maar zij zitten dan ook te kijken van er
moeten dingen gebeuren, er moet gewerkt worden’ (Interview 12, OCW).
Verschillende respondenten geven dan ook aan dat zij het idee hebben dat de visie
en wil voor een overheid die meer aansluit op de leefwereld er wel is bij bepaalde ministers
of de secretaris-generaals (interview 1, V&J; interview 4, BZK; interview 10, OCW), maar dat
het veelal de middenmanagers zijn die zich klemgezet voelen door het gebrek aan geld en
capaciteiten.
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4.2 Botsende zingevingpatronen
Hoewel niet elke rijksambtenaar evenveel ruimte ervaart om vorm te geven aan een
participerende overheid vanuit het management en de context in het ministerie, zien we
verschillende rijksambtenaren toch actief op dit vlak. Zij geven aan zich hierin te
onderscheiden van een groot aantal collega’s. De zingevingpatronen die de respondenten
hebben strookt niet altijd met het dominante zingevingpatroon zoals zij ervaren binnen de
Rijksoverheid. Zo worden aan dezelfde woorden en functies veelal verschillende uitleggen
gegeven. In de interviews zijn twee patronen van zingeving, ofwel culturen, te
onderscheiden. Aan de ene kant de dominante verticale cultuur binnen de Rijksoverheid en
anderzijds de horizontale cultuur die de respondenten er zelf op nahouden. In deze
paragraaf zullen de meest dominante verschillen tussen zingevingpatronen worden
besproken, waarbij er stilgestaan wordt bij de achterliggende motivaties van de
respondenten om niet mee te gaan in het denken van deze dominante cultuur binnen de
Rijksoverheid.
4.2.1 Even voorstellen: de participerende ambtenaar
Dé participerende ambtenaar bestaat niet. Wel kunnen we stellen dat de respondenten
allemaal met elkaar gemeen hebben dat het contact met de leefwereld veel nadrukkelijker
aanwezig is in hun dagelijks werk dan bij de meeste ambtenaren. Dit uit zich al in zeer
concrete situaties zoals onderstaand citaat beschrijft:
‘Een keer, een paar jaar geleden was dat, werd iedereen gevraagd om het aantal relaties.
Laat je visitekaartjes eens zien? Met welke organisaties heb je regulier contact? Dan komen
de meeste tot 10 à 12, en degene die een beetje hun best doen komen misschien wel tot 30 à
40 organisaties en ik zat met mijn programma over de 300. Je hebt echt een substantieel
verschil’ (Interview 5, EZ).
Alle respondenten geven aan een verschil te merken in hoe zij met de buitenwereld omgaan
en hoe een groot deel van hun collega’s dit doen. Het verschil in handelen tussen hen en
andere collega’s duidden de respondenten zelf aan als een verschil in ‘cultuur’ (o.a.
interview 2, V&J; interview 2, OCW; interview 2, SZW, interview 1, SZW), waarin hun
collega’s veelal nog denken in oude, klassieke en/ of hiërarchische structuren (o.a. interview
2, OCW; interview 1, V&J).
‘Je hebt natuurlijk nog wel de ouderwetse ambtenaar die denkt van “we hebben een
bestuursakkoord, we houden ons aan de afspraken en de wetgeving en voor de rest moeten
we niet teveel gekke dingen willen doen als overheid”’ (Interview 8, I&M).
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Over het van buiten naar binnen werken wordt dan ook gesteld dat de cultuur hier niet altijd
ruimte voor geeft:
‘Er is politieke wil, dat denk ik, maar dat is heel moeilijk te instrumentaliseren. Er is geen
ambtelijke routine of een ambtelijke structuur om zoiets op te pakken. Dat maakt het dan
ook moeilijk binnen een bureaucratische hiërarchie om iets van de grond te krijgen’
(Interview 3, BZK) .
Er wordt gesteld dat er nog te veel vanuit het systeem gedacht wordt en te weinig vanuit de
burger en leefwereld zelf (Interview 3, BZK). Één zeer concreet voorbeeld van het denken
vanuit de leefwereld bij de respondenten is het op bezoek gaan bij anderen, in plaats van ze
uit te nodigen in Den Haag. In een drietal gesprekken is dit voorbeeld gegeven en volgens
een ambtenaar bij SZW les één voor de goede netwerker (Interview 14, SZW).
‘Waarom moeten zij dan altijd naar Den Haag komen? Alleen dat al hè, het idee dat ik dus
vrijdagochtend een afspraak heb met de gedeputeerde van Flevoland. Ik ga dan gewoon
naar Lelystad. Het is een pokke-eind weg, maar ik ga daar wel naartoe want hij is een
partner en hij heeft mij uitgenodigd. Ik vind het dus ook onbeschoft om hem naar Den Haag
te laten komen. Dat vergeten we hier nog wel eens in de Haagse twee vierkante kilometer.
De arrogantie van maar “wij zijn dé Rijksoverheid, dus ze komen maar naar ons”, nou
walgelijk!’ (Interview 5, EZ).
Het redeneren vanuit de leefwereld is eigenlijk inherent aan de geïnterviewde
rijksambtenaren die actief vormgeven aan een participerende overheid.
‘Ik denk altijd van we zijn naast het feit dat we hier werken ook allemaal burger. Ik probeer
me altijd te verplaatsen in het feit van, als ik me nou zo opstel, hoe zou ik daar als persoon op
reageren. Ja en dan zou ik ook niet alles even fijn vinden van wat er gebeurd: langs te veel
schijven, of te star, of.. maar ja, ik ben ervan overtuigd dat er een verandering in denken
nodig is’ (Interview 3, BZK).
Een ander stelt zichzelf na het werk de vraag ‘heeft iemand iets gemerkt van het werk dat ik
vandaag heb gedaan?’ (interview 2, OCW). Dit maakt dat de respondenten nog iets
overeenkomstig met elkaar hebben, namelijk dat zij allemaal de tijd nemen voor reflectie op
hun werk. Een respondent geeft aan dat dit reflectievermogen pas is ontstaan na zijn/ haar
periode als trainee. Het regelmatig reflecteren op je eigen werk en de relatie met het
beleidsveld is dan ook niet iets dat aangeleerd wordt binnen de overheid, maar iets dat de
ambtenaren aangeven zelf ontwikkeld te hebben. Deze reflectie maakt ook dat zij alledaagse
zingevingpatronen binnen de Rijksoverheid ter kwestie stellen en niet altijd aannemen. Dit
zorgt ervoor dat er ook binnen de organisatie spanningen ontstaan die het werk van deze
ambtenaren in de weg kan zitten.
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4.2.2 Spanning tussen zingevingstructuren
Binnen de Rijksoverheid zien we een verschil in zingeving naast elkaar bestaan. Enerzijds het
zingevingpatroon van de zojuist beschreven ‘participerende ambtenaar’ en anderzijds het
dominante zingevingpatroon in de organisatie. Dit verschil zal aan de hand van een aantal
concrete ‘signalen’ worden weergegeven.
Capaciteiten en kosten
Één van de spanningsvelden is de zingeving omtrent het steeds schaarser worden van
capaciteiten en financiële middelen. Geld en capaciteiten spelen volgens de meeste
ambtenaren een grote rol waarom hun collega’s niet veel naar ‘buiten’ gaan om te zien en
horen wat er in de leefwereld speelt.
‘Collega’s die er verder vanaf staan die kijken alleen maar wat geeft dit voor overlast in
termen van extra capaciteit, kosten’ (Interview 13, SZW).
Het van buiten naar binnen werken en aansluiten op de leefwereld wordt volgens hen dan
ook veelal gezien als ‘ buitenspelen’ (Interview 1, EZ en Interview 2, OCW). ‘De nota voor de
Tweede Kamer gaat voor’ (Interview 11, OCW) is wat zij dan horen. Een logisch gevolg is dus
dat een ambtenaar het naar buiten gaan niet als prioriteit ziet, omdat hij/zij het interne
proces (Kamervragen beantwoorden, nota’s schrijven, vastleggen van nieuwe wetgeving)
voorop stelt. Competenties ontwikkelen als het verkrijgen van een ‘ antennefunctie’, het
‘van binnen naar buiten werken’ of het aansluiten bij de leefwereld zijn dan ook per
definitie ondergeschikt aan het interne politiek-ambtelijke proces.
Wanneer BZK een Community of Practice (CoP) voor directeuren wilde starten en
hiervoor intakegesprekken hield met verschillende directeuren, kwam naar voren dat ook
daar het ‘ naar buiten gaan’ niet altijd serieus wordt genomen. Één van de directeuren gaf
aan dat zij naar voren was geschoven voor de deelname aan deze CoP door collega’s. Hierbij
werd er gezegd dat ‘ zij hier wel tijd voor zou hebben’. De directrice verwoordde dit als
zijnde dat zij wel tijd heeft voor dit ‘gefreubel’ (Intake-gesprekken CoP). Ook een andere
ambtenaar geeft aan dat deze werkwijze nogal eens wordt gezien als ‘franje’ (Interview 13,
SZW).
‘Ja het ontwikkelen en implementeren van beleid, dat is iets anders dan babbelen met
burgers die sowieso het niet allemaal begrepen hebben’(Interview 12, OCW).
De respondenten geven dus aan dat het contact houden met de samenleving zeker niet als
vanzelfsprekend wordt ervaren en vooral wordt gezien als een bezigheid voor als je tijd over
hebt. Het probleem van een systeemwereld die te ver zou afstaan van de leefwereld wordt
in die zin dan ook niet (h)erkent.
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Bezuinigingen als kans
De respondenten daarentegen maken begrip van de bezuinigingen in termen van kansen.
‘Regelgeving mag niet meer, geld hebben we niet meer. Personeel hebben we ook nauwelijks
meer. Als je toch iets voor het milieu voor elkaar wilt krijgen dan ontkom je er niet aan, dan
moet je wel. Dus het is voor veel terreinen ook zoeken. Aan de ene kant doen we aan
maatschappelijke ontwikkeling en aan de andere kant is het ook wel noodgeboren, dus een
extra stimulans om meer ondersteunend en meer samen met te doen’ (Interview 9, I&M).
Gebrek aan geld wordt dus gezien als stimulans voor een nieuwe manier van werken,
waarbij het samenwerken met andere partners steeds belangrijker wordt. Het is in zekere
zin dus noodgeboren dit samenwerken. Naast dat het noodzakelijk is, wordt de meerwaarde
niet alleen uitgedrukt in het besparen van geld. Het is voor velen vooral de ervaring die het
oplevert als je met andere middelen moet sturen dan geld. Zo wordt kennis en inzicht
opgedaan over wat er speelt in het veld.
‘Het is ook vooral dat je op een andere manier werkt. Weer wat scherp gesteld. Soms helpt
het om minder geld te hebben, omdat je creatiever bent dan wanneer je met geld dingen
oplost. Laat ik het zo maar zeggen. Dat betekent wel vaak dat het arbeidsintensiever wordt.
Dat je je eigen tijd en energie er in moet stoppen, maar dat je het er ook uithaalt aan kennis,
netwerken en aan begrip over wat er allemaal aan de hand is. In plaats van dat je met geld
heel veel dingen uitbesteedt waardoor je eigenlijk de ervaring die je hebt opgedaan ook
uitbesteedt’ (Interview 14, SZW).
Over het algemeen wordt vooral de toegevoegde waarden gezien in de ervaring die het
oplevert als men de leefwereld verkent. Een aantal van de respondenten hebben voorheen
bij een gemeente of maatschappelijke organisatie gewerkt en zetten deze kennis in binnen
hun werk. Andere proberen deze ervaring binnen hun functie op te doen. De problematiek
‘kruipt zo veel dichter op je huid’ (Interview 5, EZ). Het daadwerkelijk zien en horen van de
situatie is volgens de meeste belangrijk om hun beleid goed vorm te kunnen geven
(Interview 3, BZK). Verschillende rijksambtenaren onderbouwen hun visie bovendien met
het idee dat het alternatief niet veel beter is. In een gesprek met een ambtenaar bij EZ wordt
er een onderzoek aangehaald dat verricht is door Arcades. Hierbij zijn 12 projecten gedaan
met een lerende aanpak en een sociaal instrumentarium en 12 projecten gedraaid zonder
sociaal instrumentarium. De les die hieruit getrokken werd door de ambtenaar was als volgt:
‘Nou in het begin gaat het langzamer, laten we met het negatieve beginnen. Maar aan het
eind gaat het sneller. Grosse modo maakt het dus niet uit. Maar je hebt wel creatievere
oplossingen, meer draagvlak, minder bezwaarprocedures en grotere kans op cofinanciering,
want het is namelijk niet een project van de overheid, het is hun project’ (Interview 5, EZ).
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Ook andere bevestigen dat het nadelig kan werken als je de samenleving niet betrekt in je
beleid:
‘Mensen die dat niet doen, maken in het begin vaak wel veel meters maar zijn die vaak aan
het eind weer kwijt. Het is dus maar net hoe gedragen het is’ (Interview 5, EZ).
Het gaat hier voor de ambtenaren vooral om het creëren van draagvlak van beleid, maar
tegelijkertijd ook om een zeker commitment te creëren in de samenleving ten aanzien van
het samen oplossen van sociale problemen. Een gemeente welke zelf geïnvesteerd heeft in
een programma zal dit minder snel afbouwen dan wanneer dit geheel gefinancierd en
opgezet is door de Rijksoverheid, zo luidt de redenering (Interview 5, EZ). Naar buiten gaan
kan zo leiden tot coproductie dat zowel innovatie oplevert als dat het geld kan besparen. Het
kan in die zin volgens hen een meer efficiënte manier van werken zijn.
Dienen van de minister
Het gegeven dat de respondenten ook betekenis geven aan de bezuinigingen in termen van
kansen, heeft te maken met de manier waarop zij tegen hun rol in de organisatie aankijken.
Deze verschilt van de dominante cultuur, waarin het dienen van de ambtenaar het hoogste
goed is in de rol die de ambtenaar heeft in de overheidsorganisatie.
‘Eén van de onderliggende overtuigingen die we vaak in de instituten heerst is dat je werkt
om de minister uit de wind te houden. Het kan niet schelen wat er verder gebeurd, maar de
minister moet er geen last van hebben’ (Interview 1, V&J).
Er kan gesteld worden dat de meest overheersende opvatting binnen de Rijksoverheid eruit
bestaat dat een goed ambtenaar er alles aan doet om zijn of haar minister te dienen. Het
regeerakkoord is dan ook het meest leidend in het werk dat deze ambtenaren verrichten
(Interview 2, BZK). Deze ambtenaren hebben dan ook geen tijd om ‘buiten te spelen’. De
overheid wordt door hen beschouwd als pure wetgever en wat daar buiten valt is niet hun
taak (Interview 2, OCW; Interview 1, SZW).
‘Ten principale ben je ingehuurd om de minister en de politiek te bedienen en tegelijkertijd is
het dus ook als ambtenaar niet verstandig om intern tegen de stroom in te zwemmen’
(Interview 2, OCW).
Dit dienende karakter van de ambtenaar en het beeld van de overheid als wetgever lijkt niet
afhankelijk te zijn van het ministerie waarin de ambtenaar zich begeeft. Ditzelfde geldt voor
de ambtenaren die hun rol op een andere manier vormgeven en er wel voor kiezen om
‘tegen de stroom in te zwemmen’. Ook zij zien het als hun plicht de minister te dienen, maar
geven hier een andere invulling aan. Zij stellen dat de nota’s en het beantwoorden van
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Kamervragen maar een deel is van waar een beleidsambtenaar zich mee bezig zou moeten
houden.
‘Een groot gedeelte van die overheid zit in de tredmolen van het dienen van de
bewindspersoon. Eigenlijk is dat maar een heel klein deel van de werkelijkheid’ (Interview 5,
EZ).
Het gaat hier dan ook niet om rolverwarring, maar om een rolopvatting die zich
differentieert van de rolopvatting van veel andere ambtenaren. De rijksambtenaren die naar
buiten gaan om te horen, zien en voelen zien dit het juist als plicht de minister goed te
informeren hierover en deze indien nodig ook tegen te spreken.
‘Soms wil de minister rechtsaf en het veld linksaf. Wat doe je dan? Je hebt ook een functie als
adviseur tegenover de minister, dus als je denkt dat het een foute beslissing is dan zeg je dat.
Als ambtenaar moet je ook adviseren in plaats van alles gelijk opvolgen. Dit advies moet je
wel kunnen onderbouwen, bijvoorbeeld met de signalen die je hebt ontvangen en onderzoek’.
(Interview 2, V&J)
‘[…] Je hebt niets aan ambtenaren die alleen ja en amen zeggen. Je hebt ministers die weinig
tegengeluid dulden, maar dan nog ben je ervoor om te adviseren’(Interview 2, V&J).
Ambtenaren moeten volgens de respondenten dus goed weten wat er speelt om de minister
van het juiste advies te voorzien. Naast ‘diener’ ben je als ambtenaar voornamelijk
‘adviseur’. Juist daarom moet je naar buiten gaan, kijken wat er speelt en deze signalen naar
binnen brengen. Er zijn ook rijksambtenaren die hier nog een stapje verder ingaan. Het is
namelijk niet alleen het ‘objectief’ willen adviseren, maar het gaat uiteindelijk ook om het
verkopen van oplossingen voor een maatschappelijk probleem. Een minister krijgt af en toe
wat uit het veld te horen, maar weet daardoor te weinig wat er écht speelt (Interview 2,
V&J). Het wordt dus als ambtelijke taak gezien de ideeën die worden opgehaald uit de
samenleving op een doordachte manier te verkopen aan de leidinggevenden en de minister
en tegelijkertijd de ideeën van de minister weer te verkopen en uit te leggen aan het veld.
‘Nou als ambtenaar ben je gewoon verkoper, je verkoopt het uiteindelijk aan de Kamer voor
je minister, maar uiteindelijk verkoop je het ook aan je minister en je verkoopt het aan je
leidinggevende. Als je een goed beleidsidee hebt, dat verkoopt zichzelf. Als het een oplossing
is voor een maatschappelijk probleem, daar zitten we hier natuurlijk voor. […] Als een
bewindslied iets roept van preventie is belangrijk of burgerinitiatief is belangrijk, nou leveren.
Hup! Dan sta je voor de deur. Er wordt onderschat wat je commerciële kwaliteiten moeten
zijn als ambtenaar. […] Aan de ene kant probeer je dat te verkopen intern door middel van
een nota, maar je moet bijvoorbeeld ook ons beleid verkopen in het veld. Je moet uitleggen
waarom we iets doen (Interview 2, V&J).
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In bovenstaand citaat wordt ook letterlijk aangegeven dat de ambtenaar er zit voor het
oplossen van een maatschappelijk probleem. Het belangrijkste goed is voor hem dan ook de
samenleving, en niet zozeer de minister.
Publieke waarden versus individuele waarden
De motivatie van de rijksambtenaren is bij velen voor een groot deel gestuurd vanuit een
persoonlijke betrokkenheid, omdat het hun bijvoorbeeld positieve ‘energie’(Interview 2,
V&J; Interview 3, OCW) geeft en ze er voldoening uit halen. Daarnaast geven de meeste
gesproken ambtenaren aan dit vooral te doen vanuit een plichtsgevoel (Interview 2, V&J;
Interview 3, OCW) en vanuit een besef van nutsmaximalisatie (Interview 4, BZK; interview 4,
BZK). Het is in die zin onderdeel van hun professionalisering als ambtenaar.
‘Ja het ligt wel heel erg in het licht van mijn persoonlijke belangstelling, maar persoonlijk vind
ik dat het gewoon onderdeel is van je professionaliteit als ambtenaar. Als je gewoon in de ICT
werkt, moet je ook iedere 4 jaar aan een nieuwe methode geloven. Ik vind het te gek voor
woorden dat je als ambtenaar misschien wel elke 4 jaar aan een ander digitaliseringssysteem
moet geloven, maar niet elke 4 jaar je methodiek voor je primaire klanten – de maatschappij
– update’ (Interview 2, V&J).
Het is een wisselwerking tussen functie en persoon, in die zin dat vaak personen die affiniteit
hebben het vormgeven aan een participerende overheid ook vaak op de beleidsterreinen
zitten waar dit van hen wordt verwacht:
‘Ik zoek altijd een portefeuille op waar het gaat om het oplossen van een maatschappelijk
probleem, ik zou heel moeilijk bij een beheersclub kunnen werken. Daarom werk ik bij de
overheid. Ik vind dat wij daar een rol in hebben’ (Interview 2, V&J).
Deze motivatie om de samenleving te dienen botst soms met de overheersende extrinsieke
motivatie binnen de departementen die zich kenmerkt door een bepaalde scoringsdrang.
Een voorbeeld hiervan was de bijeenkomst georganiseerd door BZK, waar werd gesproken
over het schrijven van een kabinetsbrede nota, waar alle departementen stukken voor
konden aandragen. Daar kwam duidelijk naar voren dat niet iedereen bereid was de
activiteiten op zijn of haar beleidsterrein te benoemen in een kabinetsbrede nota. Liever
worden deze activiteiten benoemt in een nota die alleen de eigen minister toekomt. Volgens
respondenten is dit kenmerkend voor de scoringsdrang die binnen de ministeries heerst. Dit
is allereerst de scoringsdrang om de minister er goed uit te laten zien, om hem of haar ‘op
het blok te kunnen zetten’.
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‘Nouja goed, dan hijsen we zo’n wethouder op het podium, of een directeur van een bedrijf
en dan krijgt hij zijn kleine moment van glorie en mag hij een lintje knippen. Daarna denkt ie
joh het zal me een kont roesten. Dat is ook inherent aan het overheidsgedrag, die
scoringsdrift. Ik merk dat dát de laatste tijd enorm in de weg staat’ (Interview 5, EZ).
Het gaat bovendien niet alleen om de minister te laten scoren, vaak hangt dit samen of
bestaat dit naast een individuele scoringsdrang die interdepartementale samenwerking in de
weg staat en bovendien blokkerend kan werken in het dienen van de samenleving.
‘Als er dergelijke projecten zijn dan is er de situatie dat daar vooral mensen inspringen die
zich inderdaad willen gaan profileren in de richting van hun meerderen en de
bewindslieden’(Interview 12, OCW).
Je hoort dan ook niet ‘in elkaars vijvers te vissen’ (Interview 3, BZK). Ook werkzaamheden
waarvan niet direct wordt gezien wat het voor de ambtenaar oplevert, worden ter kwestie
gesteld:
‘Want een normale ambtenaar doet zoiets doorgaans niet, zonder dat er iets inzit voor hemof haarzelf’ (Interview 12, OCW).
Een illustratie van de gevolgen van deze scoringsdrift wordt gegeven door deze ambtenaar
van OCW. Zijn ervaring is dat het ene mentorproject van buiten werd ondermijnd om het
eigen mentorproject meer ruimte te geven. De taak van een overheid om te ondersteunen in
plaats van te creëren, botst dan ook met de heersende cultuur van presteren.
‘Wat je ook ziet is dat deze manier van werken, zo’n ondersteunende overheid, die
ondersteunt bij initiatieven van anderen, dat daar mensen voor zijn die daar warm voor
lopen. Echter, er zijn ook mensen die hebben daar veel meer moeite mee. Ook omdat ze dan
zelf niet meer centraal staan op het podium. Ondersteunen is namelijk op de achtergrond’
(Interview 9, I&M).
Het uitgaan van de wensen van de samenleving vraagt volgens de meeste geïnterviewde
ambtenaren een bescheiden houding. Voor een organisatie als de overheid kan dit
belemmerend werken omdat geboekte resultaten zo minder zichtbaar zullen zijn, zowel
intern als naar de samenleving toe.
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4.3 Omgaan met culturele spanningen
Als we het algemene zingevingpatroon van de participerende ambtenaar leggen naast de
beschreven dominante cultuur binnen de Rijksoverheid, dan lijken deze met elkaar te
botsen. Zoals één respondent dit verwoordde roept het vormgeven aan een participerende
overheid op tot “ambtelijke ongehoorzaamheid” (Interview 5, EZ). Mits een ambtenaar
natuurlijk durft in te gaan tegen de bestaande structuren en zingevingpatronen. Deze
ambtelijke ongehoorzaamheid varieert per ambtenaar. Hoewel zij zichzelf allemaal zien als
adviseur van de minister en dienend aan de samenleving, geven de ambtenaren hier in
verschillende gradaties aan vorm. De respondenten geven aan dat dit voor een groot deel
afhankelijk is van het leiderschap binnen hun directie. Is deze bijvoorbeeld drager van de
dominante cultuur binnen de Rijksoverheid of is deze een voorstander van een
participerende overheid? In het laatste geval zullen ambtenaren meer ruimte beleven om
hier vorm aan te geven. Grofweg kunnen er drie strategieën onderscheiden worden wat
betreft het omgaan met deze culturele spanningen binnen de organisatie: de ambtenaar die
ruimte maakt, de ambtenaar die onder de radar blijft en de ambtenaar die zich beperkt tot
zijn eigen taken. Er kan gesteld worden dat er eigenlijk nog sprake is van een vierde
categorie, namelijk de ambtenaar die door deze culturele spanningen niet vormgeeft aan
een participerende overheid. Echter, deze groep ambtenaren viel bij voorbaat al buiten de
populatie waaruit de respondenten geselecteerd zijn en maakt dan ook geen deel uit van dit
onderzoek.
4.3.1 De ambtenaar die ruimte maakt
In de interviews komt naar voren dat het maar enkele ambtenaren lukt ruimte te maken
binnen hun werk vorm te geven aan de participerende overheid. Deze ambtenaren
kenmerken zich door een hoog reflectievermogen en zijn niet uit te zijn op persoonlijke
winst. Bovendien weten ze de weg binnen zowel het systeem als de leefwereld en proberen
deze aan elkaar te verbinden.
‘Je gaat naar andere systemen hè. Een systeemverandering komt niet als iedereen gewoon
netjes in de orde van het systeem blijft lopen. Dus je hebt een aantal mensen nodig die buiten
de orde van dat systeem treden, totdat daar zoveel waarden uit ontstaat dat het systeem
denkt dat het wel verstandig is om dat te doen en dan verschuift het systeem op’ (Interview
5, EZ).
De ambtenaar die ruimte maakt is niet bang om buiten de orde van het systeem te treden.
Ook zij voelen dat hun werk van hun vraagt om ‘ambtelijke ongehoorzaamheid’ (Interview 5,
EZ), maar dat houdt hun niet tegen de leefwereld op te blijven zoeken. Bovendien geeft
bovenstaand citaat aan dat zij zicht hebben op het groter geheel. Er wordt gesproken van
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een ‘systeem’ dat aan het veranderen is. Deze verandering komt volgens deze respondenten
niet vanzelf.
‘Waar we nu naar aan het zoeken zijn, zijn de goede momenten en de voldoende massa om
dat vliegwiel over het punt heen te trekken’ (Interview 1, V&J).
Bovenstaand citaat geeft zelf weer dat sommige bewust bezig zijn met deze grotere
beweging verder te brengen. Deze personen, die actief deze verandering najagen in het
openbaar bestuur, zijn niet uit op zekerheid, carrière of geld. Zoals een respondent dit mooi
verwoordde berust zijn ‘bonheur du monde’ niet op het hebben van geld of het behoren tot
een hogere macht (Interview 1, V&J). Zelfs wanneer de situatie zich voordeed heeft deze
persoon niet gekozen voor een leidinggevende functie.
‘Ik heb alle visitekaartjes mooi in een doosje gestopt er een strik omheen gedaan en op het
bureau van de directeur gezet en gezegd ik doe het niet. Daar hadden ze nog nooit van
gehoord. Het geld interesseert me helemaal niets, le bonheur du monde hangt niet af van
geld’ (Interview 1, V&J).
Bij EZ geeft een ambtenaar aan wel iets anders te gaan doen als hij geen ruimte in zijn werk
krijgt om de samenleving in te trekken en op zoek mag gaan naar innovatie (Interview 5, EZ).
Door zich niet te conformeren aan de overheersende opvattingen en denkwijzen binnen de
Rijksoverheid creëren zij hun eigen ruimte.
‘Vrijheid creëer je, je hebt die ruimte. Iedereen heeft die ruimte, maar niet iedereen ziet hem’
(Interview 1, V&J).
Deze personen zien deze ruimte omdat zij een groter doel nastreven, namelijk de
verandering binnen het openbaar bestuur. Tevens geven zij wel aan dat dit niet betekent dat
ineens iedereen binnen de overheid zou moeten veranderen; het werk dat zij doen is
volgens hen dan ook niet voor iedereen weggelegd en niet elke functie leent zich voor een
werkwijze die redeneert van buiten naar binnen. Het gaat ze bovendien niet om het
behouden van hun eigen baan of het maken van carrière binnen de Rijksoverheid. Wat
volgens hen wel helpt is het gegeven dat zij een goede verhouding hebben met hun
leidinggevenden, van wie zij veel vertrouwen genieten. Hun gedrag wordt dan ook erkend in
de organisatie en er wordt ook gebruik van gemaakt.
‘Ik krijg de indruk, ik wordt wel gewaardeerd. Met name omdat er dan net dat onverwachte
element bij mij vandaan komt. Net dat moment waarop je zegt van ‘ik ken daar nog wel
iemand’ of ik doe dat wel even’ (Interview 1, V&J).
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De kennis en kunde van deze ambtenaren wordt als aanvulling gebruikt op het systeem.
Hoewel een respondent aangeeft dat je wel een ‘rare snijboon’ bent dat hier en daar irritatie
wekt, merkt hij ook dat het bewondering oproept (Interview 5, EZ). Deze erkenning in de
organisatie zorgt ervoor dat zij in staat zijn een verbindende schakel kunnen zijn tussen de
leef- en de systeemwereld.
‘Kijk het credo is van buiten naar binnen werken, dan moet ik toch ook naar buiten om die
mensen mee te nemen naar binnen?’ (Interview 5, EZ).
Dit citaat is sprekend voor hun werk: ze halen de leefwereld binnen de organisatie. Ze
proberen daarmee ook een effect uit te oefenen op hun eigen organisatie:
‘Eigenlijk moeten we die instituten leren kijken door de ogen van de burger. Daar ben ik heel
hard mee bezig. Daar heb ik een aantal maatjes voor nodig in het land, kameraadjes’
(Interview 1, V&J).
Het beleid wordt daarmee niet alleen binnen de organisatie vormgegeven, maar ook buiten
de organisatie. Door eerst te kijken wat andere partners te bieden hebben en aan te sluiten
op wat er al is, wordt er geprobeerd ook aan de rest van de organisatie de kracht in de
samenleving te laten zien. Deze ambtenaren proberen de systeem- en leefwereld zoveel
mogelijk op elkaar aan te sluiten voor onderlinge beïnvloeding. Bijvoorbeeld door input te
leveren op de speech van de minister, het regelen van financiële steun aan projecten, het
verwezenlijken van pilots of het zo interbestuurlijk en interdepartementaal vormgeven aan
een programma. Zij opereren in de leefwereld niet zozeer als persoon, maar als onderdeel
van de rijksorganisatie. Toch is deze groep van personen maar klein. De houding die zij
aannemen getuigd van erg veel lef en zelf onverschilligheid naar wat zowel leidinggevenden
als ambtenaren van hen denken. Zij hebben het gevoel niets te verliezen. Voor veel
ambtenaren ligt dit anders. De dominante cultuur die heerst binnen de overheid zorgt
ervoor dat zij helemaal niet deze vrijheid voelen.
4.3.2 De ambtenaar die ‘onder de radar’ blijft
Veel ambtenaren voelen helemaal geen ruimte vanuit hun collega’s en leidinggevende om
vorm te geven aan een participerende overheid. Toch zoeken zij binnen de organisatie wel
manieren om toch een bijdrage te kunnen leveren aan dit aansluitingsvermogen van de
overheid. Hoe verstikkend de cultuur ervaren kan worden blijkt wel uit het volgende citaat:
‘Dat komt omdat je dan net genoeg geel hebt hè.. en als er een cultuur heerst dat geel
uitgeroeid moet worden omdat dat niet praktisch is, dan ben je ook vooral bezig met het
overleven in een blauw/rode wereld. Dan kun je niets groens/geels meer vormgeven’
(Interview 13, SZW).
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In bovenstaand citaat staat de kleur geel voor eigenschappen als “bezield” ,
“expressief” en “dynamisch” (The Insights Group Ltd, 2010). De blauwrode wereld waar
deze ambtenaar het over heeft is de cultuur zoals die wordt ervaren als prestatiegericht,
rationeel en verticaal vormgegeven. Deze ambtenaar geeft aan dat deze dominante cultuur
binnen SZW zo sterk is, dat er geen ruimte is voor innovatie en het vormgeven aan een
participerende overheid. Hoewel deze respondent uit persoonlijke interesse rapporten leest
die hierover gaan, ziet deze ambtenaar voor zichzelf weinig ruimte hier actief mee aan de
slag te gaan. Wel wordt elke ruimte gepakt die er is om hier vorm aan te geven en dit geldt
voor meerdere ambtenaren (Interview 2, V&J). Zoals deze ambtenaar het zelf omschrijft is
het ‘overleven’ binnen de cultuur van de Rijksoverheid. Er zijn meer mensen zoals deze
beleidsambtenaar, die aangeven maar weinig tot geen ruimte te voelen actief vorm te geven
aan een participerende overheid. De keuze die zij maken is ‘onder de radar’ blijven. Zij
zoeken wel degelijk het contact met de leefwereld op, maar doen dit buiten de
systeemwereld om. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat 43% van de participanten van het
programma Empowering People aangeeft hier buiten werktijd aan deel te nemen (Enquête
Empowering People). Ook zien we dat ze vaak buiten de overheid om actief zijn (Interview 2,
V&J; Interview 2, OCW). Ze zijn in zekere zin onderdeel van de groep actieve burgers uit de
samenleving. Één van de respondenten geeft aan dat hij het ziet als een win-win relatie
tussen hem en de organisatie waarin hij werkt.
‘Het is raar, maar het is in zekere zin een win-win relatie. Voor de organisatie als ze er niks
van weten of als ze er alleen maar zoveel van weten dat het geen werktijd kost. Er zit geen
ambtelijke opdracht of iets dergelijks in, dus dan kunnen ze ook vrij klapjes uitdelen als het
fout gaat’ (Interview 12, OCW).
Door niemand in dit contact met de leefwereld te betrekken, kan het ook nooit zo zijn dat de
overheid hiervoor aansprakelijk is. Maar ook als het binnen werktijd is, wordt er soms
strategisch gekozen buiten de Haagse torens af te spreken om het zo buiten het zicht te
houden:
‘Als het zo uit komt drink ik die kop koffie ergens op een station met iemand. Spreken we
daar af’ (Interview 12, OCW).
Deze ambtenaar zegt dat het niet zozeer verboden is met mensen van buiten zomaar af te
spreken, maar gangbaar is het ook niet. Zeker niet als je iets wilt doen met de informatie die
je krijgt. Zoals een rijksambtenaar bij OCW dit stelt:
‘Als je je oriënteert is niemand daar op tegen. Er echt iets mee doen is een ander verhaal’
(Interview 10, OCW).
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Toch kruipt bloed waar het niet gaan kan. Het meer luisteren naar de samenleving en hier
aansluiting op zoeken wordt binnen V&J meer gezien als de “softe” kant van beleid, veelal
gebruikt bij preventie. Binnen V&J wordt er steeds minder aandacht besteed aan preventie,
tot ontevredenheid van een ambtenaar. Omdat hier geen politiek mandaat voor is, wordt er
daarom gezocht naar andere wegen om dit thema warm te houden:
‘De beleving van preventie is eigenlijk de beste preventie is opsluiten. Zo merk je dat er iets
weg blijft. Wat ik gedaan heb is samen met een paar andere een preventietafel organiseren.
Dit is een beetje een ondergronds netwerk. Tegen de verdrukking in komen een aantal
directies van V&J bij elkaar om te praten over preventie Dat heeft er in ieder geval toe geleid
dat wij vanmiddag een mini-symposium over preventie hebben. Wat wij proberen is dus de
preventie een beetje warm te houden’ (Interview 2, V&J)
Binnen het departement is hier een groep gevormd van een aantal ambtenaren die wel
openstaan voor maatschappelijk initiatief van buiten en het opzoeken van ‘zachte’
instrumenten van beleidsvorming. Op het mini-symposium werden bijvoorbeeld ook de
buurtpreventieteams uit Den Haag uitgenodigd om te komen vertellen over hun
maatschappelijk initiatief hun buurt veilig te houden.
De verbinding tussen de leef- en de systeemwereld vindt bij deze ambtenaren maar weinig
plaats, zolang ze het aansluiten op de leefwereld alleen vormgeven binnen hun vrije tijd.
Hoewel zij indirect invloed uitoefenen op de organisatie, wordt hun kennis en inzicht over
wat er zich buiten afspeelt niet benut.
‘De buitenwereld benut het, de binnenwereld niet. Dat vind ik in die zin ook logisch, omdat de
binnenwereld vooral druk bezig is met het bedienen van de bewindslieden en de politiek. Ja,
het ontwikkelen en implementeren van beleid, dat is iets anders dan babbelen met burgers
die het sowieso - tussen aanhalingstekens - ‘ het niet allemaal begrepen zullen hebben’
(Interview 12, OCW).
Het systeem wordt als een gegeven beschouwd dat niet te veranderen is. Het ‘onder de
radar’ blijven lijkt zo de veiligste optie, om niet in conflict te komen met het dominante
zingevingpatronen. Binnen deze groep wordt er daarom zo min mogelijk verbinding gelegd
tussen de leef- en de systeemwereld, omdat hier risico’s mee gepaard gaan. Op kleine schaal
zien we het ontstaan van ‘ondergrondse’ netwerken, wat betekent dat een aantal van deze
ambtenaren probeert buiten de orde van het systeem te lopen. De kenmerken die zij
bezitten vertonen overeenkomsten met de ‘ruimtemakers’. Zo reflecteren zij regelmatig op
hun werk en hun werkomgeving, zijn zij zich bewust van ‘een grotere beweging’ en zetten zij
het publieke belang centraal in hun werken. Echter, zij slagen er niet in de leefwereld met de
systeemwereld te verbinden binnen hun werk. Opvallend hierbij is dat de geïnterviewde
mensen die zich onder de radar begeven afkomstig zijn uit de ministeries van OCW, SZW en
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V&J. Deze worden door de respondenten zelf gekenmerkt als de meest gesloten ministeries
die wat betreft het thema van een overheid die aansluit op de leefwereld van burgers nog
een lange weg te gaan hebben.
4.3.3 De ambtenaar die beperkt ruimte krijgt
Naast deze respondenten die ruimte zoeken of maken, was er ook een groot aantal
respondenten dat aangaf helemaal niet veel moeite met deze ruimte te hebben. Sterker
nog: volgens hen is het ingebakken in de portefeuille en wordt dit ook van hen verwacht. Zij
merken dus zeker wel het cultuurverschil tussen de manier waarop zij denken en hoe andere
ambtenaren denken, maar zien dit niet zozeer als probleem. Volgens hen moet iedere
ambtenaar zelf weten hoe deze zijn taken uitvoert.
’De een is gewoon meer extern georiënteerd dan de ander. Overigens, want als ik dat zo zeg
dan zullen mensen daar verschillend op reageren. De een zegt ja mijn externe oriëntatie hoef
ik niet per se buiten op te doen. Voor hun is een externe oriëntatie ook de krant lezen en de
dingen uit de brancheorganisaties lezen, de koepels. Dat is hun externe oriëntatie’ (Interview
3, BZK).
Uit de woorden ‘overigens, want als ik dat zo zeg dan zullen mensen daar verschillend op
reageren’, blijkt de behoedzaamheid naar de reacties vanuit de omgeving. Deze
voorzichtigheid onderscheidt zich dus van de onverschilligheid die de ambtenaren hebben
die echt ruimte moeten maken voor hun werk buiten de systeemwereld. Voor deze groep
ambtenaren geldt dan ook dat zij wel de ruimte krijgen op de samenleving op te zoeken,
maar ruimte voor andere opvattingen ligt ook hier gevoelig. Deze ambtenaren kiezen ervoor
hier hun zingevingpatroon dan ook voor zich te houden. Tenslotte voelen zij zich zeer
verantwoordelijk voor hun taak en daar hoort niet het beïnvloeden van de rest van de
organisatie bij.
‘Weet je wat het is, het is zo vaak dat je dit soort dingen doet om je eigen projecten en
trajecten zo goed mogelijk erdoorheen te krijgen. Dan is eigenlijk de tijd en de aandacht op
om dat ook voor een ander te doen. Ik zou graag een keer een bijdrage aan een bijeenkomst
willen leveren die specifiek daarover gaat, volmondig, maar ik ga niet me aan bemoeien
tegen trajecten van andere departementen om ze daar op te wijzen. Dat zou ook een beetje
belerend zijn. Ik denk dat het beter is dat ze dat gewoon zelf doen’ (Interview 14, SZW).
Zoals zij zelf aangeven, geven zij vorm aan een betere verbinding met de leefwereld, maar
dit beperkt zich wel tot hun eigen werk. Net als dat je niet in iemands anders vijver vist, ga je
ook niet vertellen hoe anderen het beter kunnen doen. Bovendien stelt een respondent dat
participatie an sich geen doel voor hem is, het gaat erom dat de beleidsdoelen worden
gehaald (Interview 4, BZK). De waarden van het aansluiten op de leefwereld wordt door
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deze groep dan ook veelal uitgedrukt in termen van effectiviteit. Zij moeten bijvoorbeeld
voor de politiek snel op de hoogte kunnen zijn van wat er speelt in de samenleving
(Interview 14, SZW) of gebruiken participatie voor het behalen van (politieke) beleidsdoelen
(Interview 3, BZK; Interview 2, EZ; Interview 1, EZ; Interview 1, BZK; Interview 1, I&M;
Interview 2, I&M). Toch zien we ook hier dat de ambtenaren wel degelijk de noodzaak zien
tot een bredere verandering:
‘Het idee van hand in eigen boezem, dat je kijkt wat je zelf kan veranderen en dat je zelf ook
meer participeert in maatschappelijke processen dan dat je van de burgers moet verlangen
dat zij participeren in overheidsprocessen. Dat is eigenlijk waar het om gaat’.(Interview 14,
SZW).
Het verschil met de overige respondenten is dat zij de mogelijkheid tot verandering zien in
termen van ‘ik’ in relatie met de buitenwereld en zien geen rol weggelegd voor zichzelf voor
het veranderen van de interne organisatie. De verbinding met de systeemwereld ziet er dan
ook anders uit dan bij de ambtenaren die ruimte moeten creëren. De systeemwereld wordt
namelijk door deze ambtenaren wel naar buiten gebracht, maar de leefwereld wordt niet
verder dan nodig binnen de organisatie gebracht.
4.4 conclusie
Het bevindingenhoofdstuk laat zien dat er op alle niveaus aandacht is voor nieuwe manieren
van werken, met aandacht voor de leefwereld van burgers. Zeker de ministeries van BZK,
I&M en EZ zijn op dit gebied het meest vooruitstrevend. Echter, op de werkvloer zien we dat
een aantal onderzochte ambtenaren nog weinig ruimte ervaren daadwerkelijk vorm te
geven aan deze aansluiting op de leefwereld binnen hun werk. Niet alleen hebben de
middenmanagers als afdelingshoofden moeite dit denken door te vertalen naar ambtelijke
routines; ook binnen de organisatie heerst een dominante cultuur waarin de nadruk ligt op
een tekort aan geld, capaciteiten en het bedienen van de bewindspersoon als belangrijkste
taak van de ambtenaar. Het van buiten naar binnen werken wordt dan ook veelal gezien als
iets extra’s, franje, waar op gekort kan worden. De onderzochte ambtenaren gaan
verschillend om met deze spanningen in de organisatie. Er zijn in dit hoofdstuk ruwweg drie
strategieën van elkaar onderscheiden die beschrijven op welke manier deze ambtenaren
ruimte maken of omgaan met de ruimte die ze al hebben. In het volgende hoofdstuk zullen
deze bevindingen vanuit een theoretische invalshoek benadert worden, om de situatie
binnen de Rijksoverheid en het gedrag van deze ambtenaren beter te kunnen duiden.
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5. Analyse
In de bevindingen is er stilgestaan bij de verschillende zingevingpatronen binnen de
organisatie van de Rijksoverheid en de manier waarop de onderzochte beleidsambtenaren
omgaan met de culturele spanningen die de verschillen in deze zingevingpatronen
oproepen. In deze analyse zal er ingegaan worden op de verhouding tussen het macroniveau van de zingevingspatronen binnen de Rijksoverheid en het zingevingspatroon van de
individuele ambtenaar die vormgeeft aan overheidsparticipatie. Theoretische inzichten zoals
beschreven in het theoretisch kader zullen hierbij gebruikt worden om de empirische
bevindingen te kunnen duiden. Hoe zijn beide zingevingpatronen opgebouwd, welke
factoren kunnen er geduid worden die bepalen hoe een ambtenaar de verbinding maakt
tussen de leef- en de systeemwereld en wat zegt dit over hun positie binnen de organisatie
van het Rijk?
5.1 New Public Service als basis van subcultuur
De onderzochte ambtenaren kenmerken zich door een ander zingevingpatroon dan de
dominante cultuur binnen de Rijksoverheid, waardoor zij misschien wel aangeduid kunnen
worden als een aparte subcultuur binnen de organisatie. Hun cognitive frame waaruit zij
begrip maken van de situatie, strookt niet altijd met de dominante opvattingen en routines
binnen de organisatie van de Rijksoverheid. In plaats van barrières te zien voor het opzoeken
van de leefwereld, worden deze bijvoorbeeld gezien in termen van kansen die het biedt voor
de beleidsvorming en uitvoering. Zij zijn dan ook voorstanders van beleid dat bottom-up en
in netwerken tot stand komt. Bovendien stellen zij niet de minister in hun werk centraal,
maar juist het dienen van de burger. Zeker hun rolopvatting en voorkeur voor
beleidsvorming komt sterk overeen met die van het New Public Service denken. Deze
personen reflecteren op zichzelf door te kijken vanuit de buitenwereld: merken zijn wat we
doen? Hoe zou ik zelf als burger reageren? Zij kijken veel meer vanuit een democratisch
begrip naar hun werk, dan vanuit bedrijfskundige termen.
De bezuinigingen binnen de Rijksoverheid zetten deze tegenstrijdigheden in
sensemaking op de werkvloer op scherp: waar de ene groep ambtenaren deze zien als
aangrijpingspunt om nu écht anders te gaan werken, zorgt het ervoor dat andere
ambtenaren dit juist opvatten dat er nog minder tijd is om naar buiten te gaan. Toch zien we
ook in deze eerste groep verschil in dit denken en moet er uitgekeken worden de
ambtenaren die beter proberen aan te sluiten op de leefwereld te zien als ‘boodschappers’
van het New Public Service denken of mensen die zichzelf allemaal als een ‘Publieke pionier’
zien. Het New Public Service vormt een theoretische basis om het onderscheid in denken en
doen tussen ambtenaren te bepalen, maar - zoals later in deze analyse zal blijven – daarbij
zal de verscheidenheid in de positie die zij innemen in de organiseren niet uit het oog
verloren moeten worden.
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5.1.1 Het New Public Service denken in verdrukking
Het New Public Service denken en vooral hier uiting aan geven stuit op weerstand binnen de
organisatie. Er lijkt een dominante cultuur te zijn die het New Public Service verdringt in de
organisatie. Zoals in het theoretisch kader al beschreven, is de cultuur binnen een
organisatie historisch bepaald. Oude ontwikkelingen maken plaats voor nieuwe
ontwikkelingen, waarbij de resten van eerdere tijdsperiode vaak nog goed te zien zijn (van
der Steen et al., 2013: 10). Verschillende ontwikkelingen kunnen daarom naast elkaar
bestaan, zo laat dit onderzoek ook duidelijk zien. Echter, daarbij zien we ook dat het
ontstaan van een nieuwe opvattingen en zingevingpatronen niet zonder slag of stoot ruimte
krijgt binnen de organisatie. Het New Public Service denken - dat de onderzochte
ambtenaren voorstaan - wordt voor een groot deel nog verdrongen door principes afkomstig
uit Weberiaanse opvattingen en het New Public Management.
Toch zien we zowel binnen de politieke als de ambtelijke top een bewustzijn van een
veranderende context van de overheid. Het kabinet geeft aan dat zij hierop in wilt spelen
door vernieuwing, innovatie en een “open oog voor de wereld om ons heen”. De nadruk ligt
hierbij op de burger als coproducent van publieke diensten, een opvatting dat ook in het
New Public Service denken gedeeld wordt. Echter, de motivatie voor deze opvatting ligt
meer in het verlengde van het New Public Management met haar aandacht voor kosten en
efficiëntie. Ook het voorbeeld van de Green Deals dat vooral gericht is op grote projecten en
resultaten, bevestigt het beeld dat economische winst belangrijker is dan de creatie van
publieke waarden. De context en de problemen die worden gesignaleerd door dit kabinet
komen dus overeen met het New Public service denken, maar de organisatiestrategie lijkt
nog afkomstig te zijn uit het New Public Management denken. Het is aan de ambtelijke top
om deze diffuse signalen vanuit het kabinet door te vertalen naar de werkvloer. Zij bevinden
zich hierdoor in de spagaat van te sturen op de output, in termen van financiële en
meetbare doelen, en het proces, namelijk het opvangen van voldoende signalen van buiten
voor het maken van het beleid. In deze spagaat lijken zij terug te vallen op de oude
structuren van voornamelijk het New Public Management. De bedrijfsmatige efficiëntie staat
hierbij centraal en wat de ambtenaar daar verder aan wilt toevoegen, zal in zijn eigen tijd
moeten plaatsvinden. The logic of apropriateness – datgene wat gepast lijkt in de situatie –
wordt gehaald uit oude regels en structuren die altijd goed gewerkt lijken te hebben. Net
zoals Weick (2005: 409) beschrijft , bestaan deze redenen vaak uit institutionele
beperkingen, organisatorische structuren, plannen, verwachtingen, aanvaardbare
rechtvaardigheden en tradities afkomstig van hun voorgangers . Politici bepalen bovendien
wat er gebeurd en niet de ambtenarij. De organisatiestrategie is hiermee doorvertaald naar
een mix van het Weberiaanse denken en het New Public Management. Loyaliteit naar de
politieke top is het meest belangrijk, met als oog op het laag houden van kosten en het
behalen van financiële winst. De veranderende context van de rijksorganisatie past niet in
dit plaatje en wordt in zekere zin dan ook genegeerd.
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Deze cultuur werkt door tot op de werkvloer, waar de sterk Weberiaanse opvatting
heerst dat het dienen van de bewindspersoon belangrijker is dan een open oog voor wat er
gebeurd in de samenleving. Ambtenaren zijn dan ook net zo goed onderdeel van deze
enacted environment die in de top wordt gecreëerd en versterkt. Voor veel ambtenaren is
het dan ook een voor de hand liggende keuze om de verticale structuur van de
systeemwereld voorrang te geven boven de eisen van de horizontaal georganiseerde
samenleving. Bovendien is er in de tredmolen van het maken van wetten en het dienen van
de politiek weinig tijd voor reflectie, dat cruciaal is als men de bestaande patronen en
structuren binnen een organisatie wilt doorbreken (Sandberg & Targema, 2007).
Kortom, het New Public Service denken wordt op hoger niveau niet geïntegreerd met
principes uit andere stromingen. Zeker het denken van het New Public Management lijkt in
grote strijd met de principes uit het New Public Service denken. Hierdoor komt het New
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Figuur 3. Type ambtenaren

Public Service denken van de organisatie niet naast of over de oude structuren te liggen,
maar tegenover het Weberiaanse en vooral het New Public Management denken. Deze
‘botsing’ die ontstaat tussen verschillende stromingen binnen de organisatie, maakt het voor
een rijksambtenaar niet makkelijk om ruimte te maken voor het New Public Service als
manier van werken.
5.2 Drie typen ambtenaren
De manier waarop ambtenaren ruimte maken of krijgen in de organisatie varieert sterk. De
ambtenaren hebben allemaal hun eigen strategie ontwikkeld om te kunnen omgaan met de
culturele spanningen in de rijksorganisatie. Deze verschillen leiden tot drie ‘typen’
ambtenaren binnen de rijksorganisatie die vormgeven aan overheidsparticipatie. Zie figuur 3
voor het overzicht. Elke ambtenaar heeft een effect op hoe de Rijksoverheid als geheel
functioneert in een veranderende samenleving.
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5.2.1 De gemandateerde ambtenaar
De ruimte-ontvanger past heel goed in de systeemwereld van de Rijksoverheid. Zij heeft
veelal een politiek mandaat om het contact met de leefwereld op te zoeken, om
bijvoorbeeld snel op de hoogte te zijn van zaken of te kunnen ingrijpen waar nodig. Zij
vertonen veel overeenkomsten met de ‘tussenfuncties’ waar van der Steen et al. het over
hebben: ‘Dergelijke functies pogen om een belangrijke behoefte van de organisatie te
voldoen, die niet tot stand komt en waarschijnlijk ook niet tot stand kan komen in de
‘reguliere’, bureaucratische organisatieonderdelen’ (van der Steen et al., 45) . Het zijn
functies die een verbinding tussen de leef- en de systeemwereld maken, maar tegelijkertijd
wel op de payroll van de overheid staan. Echter, van der Steen et al. stellen dat deze functies
zich geheel onttrekken aan de logica van de bureaucratie en dat het per definitie
procesfuncties zijn en dat zij niet vanuit de inhoud verbinden. Dat is waar het bij deze
ambtenaren aan ontbreekt. De functies die zij vervullen zijn opgezet vanuit een
systeemdenken en sterk verweven met het dienen van politieke belangen. Ook heeft de
beleidsambtenaar meestal een inhoudelijke taak, waardoor de verbinding met de leefwereld
voor een groot deel gelegd wordt vanuit deze inhoud. Hoewel de gemandateerde
ambtenaar dus wel ruimte krijgt om aan te sluiten op de leefwereld, wordt deze ruimte
voornamelijk gelegitimeerd vanuit een New Public Management denken, in plaats van een
New Public Service denken. De leefwereld wordt dan ook vanuit een New Public
Management gedachte van effectiviteit en bedrijfsmatig werken benut, in plaats van dat het
dienende karakter centraal staat. Daar staat tegenover dat deze ambtenaren binnen de
functies zichzelf meestal wel als dienend ambtenaar beschouwen. Zij geven hier uiting aan
tot zo ver hun functie hiervoor de ruimte geeft. De gemandateerde ambtenaar krijgt ruimte
en heeft geen behoefte deze ruimte te verbreden voor zichzelf. Als je hen vraagt of zij
andere ambtenaren willen motiveren vanuit New Public Service principes te werken, geven
de meeste antwoorden die blijken van een zekere ‘systeemmoeheid’. Zij richten zich daarom
sterk op het goed verwezenlijken van hun individuele taken en bevestigen daarmee
onbewust de dominante zingevingpatronen in de organisatie.
5.2.2 De ‘doe-ambtenaar’
De ambtenaren die de voorkeur geven om ‘onder de radar’ te blijven krijgen geen ruimte en
nemen geen ruimte. Tenminste, zo lijkt het. Als er beter gekeken wordt, zien we hoe deze
ambtenaren zich organiseren buiten het zicht van de politieke en ambtelijke top. Interne
netwerken die worden opgericht, agendasetting, maatschappelijke stages die in de vrije tijd
worden gevolgd en het openstaan voor burgers tijdens werktijd, zijn allemaal activiteiten die
worden vorm gegeven vanuit een zeker New Public Service denken. Het New Public Service
zit diepgeworteld in hun denken en dit verklaart dan ook waarom bij deze ambtenaren toch
het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In zekere zin vertonen deze ‘doe-ambtenaren’
onder de radar gelijkenissen met de actieve burger in de samenleving: Zij voelen zich niet
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gehoord, zelfs onderdrukt, en besluiten daarom op kleine schaal zelf initiatief te nemen om
bij te dragen aan een betere verhouding tussen bestuur en samenleving (Ministerie van BZK,
2010; WRR, 2012; Rob, 2012; Van der Steen et al., 2013). De bijdrage die zij leveren naast
hun dagelijkse werk zijn vaak maar van kleine aard en nauwelijks zichtbaar in de organisatie.
Hun effect bereiken zij dan ook vooral buiten de organisatie. De informatie en kennis die zij
ophalen uit de leefwereld biedt kansen voor de Rijksoverheid als geheel als het gaat om een
betere aansluiting op de leefwereld en het innovatief vermogen. Echter dit ‘van buiten naar
binnen’ werken wordt verhinderd door de dominante cultuur in de organisatie. Er wordt wel
naar buiten gegaan, maar er is geen ruimte voor deze ambtenaren om hun kennis en
informatie ook binnen de organisatie te brengen. Hun invloed binnen de organisatie blijft
dan ook maar beperkt.
5.2.3 De ‘verbinder’
De ‘verbinder’, die de verbinding tussen de leef- en systeemwereld weet te leggen, is maar
schaars in de organisatie. Deze verbinders onderscheiden zich van de ‘tussenfuncties’ waar
van der Steen et al. over hebben, omdat zij geen officiële functie in de organisatie bekleden
die van hen vraagt de verbinding tussen de leef- en de systeemwereld te maken. Wel
brengen zij deze verbinding binnen hun werk tot stand en vertonen zij in hun werkwijze
daarom veel overeenkomsten met de ‘tussenfuncties’ waar van der Steen et al. het over
hebben. Net als de personen in tussenfuncties hebben de verbinders de bevoegdheid en
bekwaamheid om te handelen volgens de wetten en regels van zowel de bureaucratie als de
buitenwereld. Veel dat gevraagd wordt om een goede tussenfunctie te vervullen, is in de
logica van de normale organisatie onlogisch, onproductief en onprettig (van der Steen et al.,
2010: 39). Dit wordt bevestigd in de bevindingen, waaruit blijkt dat de verbinders het gevoel
hebben dat zij ambtelijk ongehoorzaam zijn. Als je als ambtenaar wilt fungeren als
tussenwerker, dan zal je een plek moeten bevechten in de organisatie. Dit betekent niet
alleen dat je lef en uitzonderlijke competenties moet hebben, maar bovenal niet uit moet
zijn op erkenning of het maken van carrière binnen de Rijksoverheid. De dominante cultuur
van de overheid is tenslotte opgebouwd vanuit de gedachte dat het dienen van de verticale
structuur meer waarde heeft dan het direct dienen van de samenleving. De resten van de
Weberiaanse ambtenaar die trouw en loyaal uitvoert wat de bewindspersoon van hem of
haar verlangt zijn dan ook nog sterk aanwezig. De verbinder is in staat zich los te maken van
deze dominante cultuur en weet draagvlak bij zijn leidinggevende te creëren voor zijn werk
dat zich voor een groot deel afspeelt in de leefwereld. Zij zijn hierdoor in staat te kunnen
meespelen in het netwerk en tegelijkertijd de verbinding te maken met bureaucratische
uitgangspunten van de systeemwereld. In tegenstelling tot de ambtenaren onder de radar,
opereren zij in het netwerk als onderdeel van de organisatie. Hun motivatie is niet anders
dan die van de ambtenaar die onder de radar blijft en ook deze ambtenaren geven aan
gewoon dingen te ‘doen’. Echter, zij zijn zich bewust van hun rol binnen de organisatie als
veranderaar. Zij zijn niet bang om voor hun opvattingen uit te komen en kunnen ook wel
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worden gezien als wat Meyerson (2001) noemt ‘tempered radicals’ ‘Tempered radicals thus
uphold their identities as insiders but push hard to change the system that casts them as
outsiders’ (2001: 5). Bewust kiezen ze ervoor om buiten de lijnen te blijven lopen, zodat er
een verandering kan plaatsvinden in het systeem.
5.3 Persoonlijke motivatie
De verscheidenheid in handelen tussen de typen ambtenaren blijkt niet zozeer afhankelijk te
zijn van de inhoud van hun functie, zoals bij de tussenfuncties die van van der Steen et al.
(2010) bespreken. Het zit veel meer in de persoon en hoe deze betekenis geeft aan zichzelf
binnen de organisatie. De typen ambtenaren lijken daarom overeen te komen met de
theorieën van Downs (1967) en Tullock (1965). Deze twee theorieën werden gaandeweg het
onderzoeksproces gevonden in een artikel geschreven door van Mierlo (1991), waarin hij de
relevante van deze theorieën laat zien voor de veranderingen in ambtelijke posities en
rollen.
Tullock onderscheidt ambtenaren naar hun oriëntatie op de politieke top (Tullock, 1965:
107). Hij maakt hier een onderscheid in de ambtenaren die alleen maar toekijken en vier
ambtenaren die zich wel actief opstellen tegenover de politieke leiding. Dit zijn allereerst de
“peers” (bondgenoten) die een bondgenootschap wensen te sluiten met de ambtelijke top.
De “courtiers” zijn de volgelingen, zij die volgzaam zijn tegenover hun hiërarchisch
bovengeschikten in de organisatie. De “barons”, ofwel de baronnen, zij die juist degene die
niet volgzaam zijn. De verbinders vallen duidelijk in deze laatste categorie, terwijl bij de
andere twee typen ambtenaren de oriëntatie naar de politieke top groter is.
Downs (1965) veronderstelde dat ambtenaren juist door een bepaalde
nutsmaximalisatie worden gedreven. De motieven van ambtenaren zijn volgens Down
onderverdeeld naar enerzijds het streven naar macht, inkomen, prestige of een veilige
positie en anderzijds de behoefte aan loyaliteit, het verlangen om het algemeen belang te
dienen en de betrokkenheid met een bepaalde beleidssector. Er valt hier grofweg het
onderscheid te maken tussen twee groepen ambtenaren: ‘zij die slechts worden gedreven
door hun naakte eigenbelang, ongeacht de belangen van hun afdeling, hun organisatie of de
samenleving als geheel, en zij die worden gedreven door een combinatie van naakt
eigenbelang en een meer altruïstische toewijding aan “hogere waarden”’ (Downs, 1967). De
ambtenaren die hierbij het meest moeten vechten tegen de dominante cultuur vallen onder
wat Downs noemt de ‘statesmen’. Dit zijn degene die het belang van de hele samenleving in
het oog houden en door een altruïstisch algemeen belang worden gedreven. Het gaat hun
niet om geld, macht of status, want zoals een respondent het mooi verwoordde is zijn
bonheur du monde, zijn geluk, daar niet afhankelijk van. Ook zijn er mixed-motive officials
die wel degelijk worden gedreven vanuit een intrinsieke motivatie, maar tegelijkertijd ook
worden gemotiveerd door externe prikkels. Hier vallen de ambtenaren onder die graag
aansluiten op wat er gebeurt in de samenleving, maar tegelijkertijd een duidelijke politieke
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missie hiervoor hebben. Zij behartigen daarmee het belang van hun bureau, maar kijken
daarbij liever niet te veel verder.
Deze achterliggende motivaties zijn voor een groot deel bepalend voor de manier
waarop ambtenaren vormgeven aan hun werk binnen de organisatie. Enerzijds is dat de
balans tussen eigen belang en algemeen belang en anderzijds de oriëntatie naar de politieke
top. Deze laatste zou doorvertaald kunnen worden naar de balans tussen een sterke
oriëntatie naar de politieke top en aan de andere kant een sterke oriëntatie naar de
samenleving toe. De dominante organisatiecultuur doet een beroep op een sterke oriëntatie
naar de politieke top en het beroep op het eigenbelang van de ambtenaar zoals macht,
inkomen, prestige of een veilige positie. Dit zijn factoren die vaak al van te voren bij een
ambtenaar aanwezig zijn, maar versterkt dan wel verzwakt kunnen worden. Een ambtenaar
die een altruïstisch belang nastreeft, zal dan ook minder snel geheel ingekapseld worden in
de dominante zingevingpatronen van de Rijksoverheid, dan ambtenaren die meer gericht
zijn op hun eigenbelang. De persoonlijke motivatie van ambtenaren bepaald dus voor een
groot deel of zij zich aanpassen aan heersende opvattingen, of buiten de lijnen blijven lopen.
5.4 Conclusie
De analyse laat zien dat de onderzochte ambtenaren op verschillende manieren dragers zijn
van principes die overeen komen met het New Public Service als denkstroming in het
openbaar bestuur. Dit New Public Service denken stuit op weerstand binnen de organisatie
omdat de principes op gespannen voet staan met de dominante cultuur binnen de
Rijksoverheid. Deze cultuur is voor een groot deel historisch bepaald en kent nog veel resten
die worden gekenmerkt door het New Public Management denken en Weberiaanse
opvattingen. Er ontstaat hierdoor een botsing tussen verschillende denkstromingen over het
functioneren binnen het openbaar bestuur. Voor een aantal onderzochte
beleidsambtenaren maakt de dominante cultuur het niet makkelijk goed aan te sluiten op de
leefwereld. Waar de ene ambtenaar wel ruimte krijg om aan te sluiten op de leefwereld,
voelt de andere ambtenaar druk vanuit de dominante cultuur dit vooral te laten. Wel kan er
gesteld worden dat zij allemaal werken aan een zeker ‘tussen’ in de organisatie, zonder dat
dit per definitie hun functie is. Er kan dan ook gesteld worden dat zij geen ‘tussenfuncties’
zijn zoals uit het artikel geschreven door van der Steen et al. (2004), maar dat zij eerder
‘tussenwerkers’ zijn. Zowel externe factoren als de individuele motivatie bepalen tenslotte
op welke manier ambtenaren ruimte maken binnen de organisatie aan te sluiten op de
leefwereld. Deze twee factoren samengenomen heeft in dit onderzoek geleid tot een
beschrijving van drie ‘typen’ ambtenaren die ieder een verschillende positie in de organisatie
innemen.
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5. Conclusie
Cultuur als onderdeel van de organisatie ontstaat in een proces van jaren en is een
hardnekkig gegeven om te veranderen. Door de jaren heen worden er routines, opvattingen,
waarden en normen gecreëerd die de organisatie van binnenuit gaan sturen. Een belangrijk
gegeven in het ontstaan van deze zingevingpatronen is de geschiedenis van de organisatie.
De algemene opvattingen binnen het openbaar bestuur kennen vele ontwikkelingen, hoewel
de oude structuren nooit geheel verdwijnen. Het kan zelfs zo zijn dat deze in de weg kunnen
zitten voor het ontstaan van nieuwe opvattingen binnen het openbaar bestuur.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidde dan ook:
In hoeverre ervaren de onderzochte beleidsambtenaren binnen hun directe
organisatieomgeving ruimte of maken zij zelf de nodige ruimte om beter aan te sluiten op de
leefwereld; en wat zijn daarvan de implicaties voor hun (ervaren) positie binnen de
organisatie van de Rijksoverheid?’
Het doel van het onderzoek was meer inzicht te geven in de verschillende zingevingpatronen
binnen de Rijksoverheid en de manier hoe deze kunnen conflicteren en het handelen van
ambtenaren sturen. In deze conclusie zullen de belangrijkste bevindingen met betrekking tot
de hoofdvraag besproken worden. Daarnaast zal er gekeken worden naar welke implicaties
dit vervolgens kan hebben voor het functioneren van de Rijksoverheid als geheel. Afsluitend
zal er stilgestaan worden bij de beperkingen van dit onderzoek en welke vragen dit oproept
voor verder onderzoek.
5.1 Ruimte voor het New Public Service binnen de organisatie
Het onderzoek heeft laten zien dat diverse beleidsambtenaren binnen de Rijksoverheid
vormgeven aan het New Public Service als uitgangspunt van hun werken, zowel bewust als
onbewust. Dat dit voor veel ambtenaren niet gemakkelijk is komt voornamelijk omdat hun
zingevingpatroon overeenkomstige kenmerken vertoont met principes uit het New Public
Service denken. Deze opvattingen staan op gespannen voet met de oude routines en
structuren die stammen uit het New Public Management en uit het Weberiaanse
gedachtegoed. De dominante cultuur binnen de Rijksoverheid kenmerkt zich hier door een
denken waarbij de overheid wordt gerund als bedrijf en de minister het centrale
uitgangspunt is voor beleid. Het functioneren van de overheid wordt hierbij voornamelijk
uitgedrukt in termen van kosten en efficiëntie. Het lukt de ambtelijke top, ofwel de
middenmanagers, binnen de organisatie de verschillende stromingen in denken niet met
elkaar op een productieve manier te vervinden.
Binnen deze dominante cultuur van het Weberiaanse en New Public Management
denken is er een subcultuur ontstaan van ‘tussenwerkers’. Dit zijn ambtenaren die allemaal
vormgeven aan een zeker ‘tussen’ , een ruimte die zich begeeft tussen de leefwereld en de
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systeemwereld. Deze ambtenaren verschillen in de mate waarin zij proberen ruimte te
maken binnen de organisatie. In dit onderzoek zijn er drie ‘typen’ ambtenaren
onderscheiden:
- De ‘gemandateerde ambtenaar’
- De ‘doe-ambtenaar’
- De ‘verbinder’
Het is maar voor enkelen binnen de Rijksoverheid weggelegd dat zij dit ‘ tussen’
gelegitimeerd kunnen vormgeven vanuit hun functie, zoals bij de gemandateerde
ambtenaar. Zij bedienen een functie waarbij zij de opdracht hebben van ‘buiten naar binnen’
te werken. Zij geven hierdoor vorm aan het New Public Service denken zo ver als hun
opdracht reikt. Het lukt hen dus daadwerkelijk de leefwereld met de systeemwereld te
verbinden, hoewel zij moeten oppassen niet alleen als instrument van de systeemwereld te
worden. De verbinder loopt dit risico veel minder. Deze maakt juist ruimte door ‘buiten te
lijnen van de overheid te blijven kleuren’. Zij bezitten niet alleen een grote dosis lef, maar
zijn bovenal niet uit op erkenning of het maken van carrière binnen de Rijksoverheid. De
ambtenaar past zich dan ook niet aan de dominante cultuur en gaat steeds op zoek naar
nieuwe verbindingen met buiten. Zowel de leefwereld als de systeemwereld profiteert
hiervan, waardoor de ambtenaar bij beide werelden een bepaalde status verwerft. Het
schaarse aantal verbinders in de organisatie slagen erin daadwerkelijk een verbinding te
maken tussen de leef- en de systeemwereld. Dit geldt niet voor de ‘ doe-ambtenaar’. Deze
geeft zijn werkzaamheden vooral ‘onder de radar’ vorm, buiten het zicht van de politieke en
ambtelijke leiding. Hoewel zij door zowel de ambtelijke als de politieke top amper worden
opgemerkt, proberen zij de organisatie binnen de grenzen van hun ervaren mogelijkheden te
veranderen. Zij voelen een bepaald plichtsbesef naar de samenleving toe, maar zien niet
altijd de mogelijkheid deze geheel vorm te geven binnen hun eigen functie. De verbinding
die zij tot stand brengen met de leefwereld is hierdoor beperkt. Er wordt wel naar buiten
gegaan, maar er is geen ruimte voor deze ambtenaren om hun kennis en informatie ook
binnen de organisatie te brengen.
5.2 Wel of geen sprake van een ‘nieuwe’ beweging
In de theorie werd gesteld dat de ambtenaren die de verbinding maken tussen de leef- en de
systeemwereld, voor een groot deel naar de randen van het beleid te worden gedrukt.
Echter, dit lijkt niet bevestigd te worden door het onderzoek. Enerzijds zien we ambtenaren
die vanuit hun inhoudelijk dossier de opdracht hebben de leefwereld meer op te zoeken.
Anderzijds zien we dat degene die verdrukt worden door de dominante cultuur, zich niet
zomaar uit het veld laten slaan. De dominante cultuur binnen de Rijksoverheid is hardnekkig,
maar dat het dienende karakter van de ambtenaar is dit net zo goed. Het gedachtegoed
waaruit het New Public Service redeneert, namelijk het dienend karakter naar de
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samenleving toe, zit veelal al in het DNA van deze ambtenaren. Het New Public Service is zo
geïnternaliseerd in hun persoon, dat het lastig is hier geen gehoor aan te geven.
De veranderende samenleving waarin de overheid zich bevindt versterkt het proces waarin
zij openlijk of onder de radar ook uiting durven te geven aan hun eigen opvattingen over het
openbaar bestuur. Dit doen zij niet altijd vanuit een visie ‘Publieke pionier’ te zijn, maar
veelal vanuit een nuchtere instelling dat dit onderdeel is van de professionaliteit van een
ambtenaar. Het zijn maar enkelen die zich laten inspireren door een ‘grotere beweging’
waarin we kunnen spreken van een paradigmaverandering en die wachten op het
‘omslagpunt’ binnen het openbaar bestuur. Het is hierdoor twijfelachtig of er daadwerkelijk
sprake is van een ‘nieuwe’ beweging binnen het openbaar bestuur dat uitgaat van het
dienend karakter van de ambtenaar. Opmerkelijk is in ieder geval hoeveel verklaring de oude
theorieën van Downs (1965) en Tullock (1967) nog kunnen bieden voor het denken en het
gedrag van deze ambtenaren binnen de organisatie. De vraag is dan ook of dat het New
Public Service denken een oproep doet tot het creëren van nieuwe waarden en normen, of
dat het juist teruggrijpt op oude, al reeds bestaande, waarden in het openbaar bestuur. Wel
zien we dat er iets ‘rommelt’ in de organisatie. Dit is mede af te lezen uit de vele termen die
in omloop zijn met betrekking tot nieuwe sturingsfilosofieën, als dat de respondenten zelf
ook aangeven dat zij het gevoel hebben dat er een verandering gaande is.
5.3 Waarborgers van publieke waarden
De positie die de onderzochte Rijksambtenaren innemen in de organisatie verschilt dus
aanzienlijk. Uit hun handelen blijkt dat de dominante cultuur een barrière is voor
ambtenaren om vorm te geven aan een overheid die aansluiting zoekt op de leefwereld. Het
lukt maar enkelen echt een productieve relatie tussen de twee werelden tot stand te
brengen. Hoewel er in de literatuur veel terug te vinden is over een ‘paradigmashift’, kan er
op basis van dit onderzoek geen uitspraken worden gedaan in hoeverre deze ambtenaren
daar een positie in innemen. De onderzochte beleidsambtenaren zijn bovendien maar een
selecte steekproef van het gehele ambtenarenapparaat. Zij zijn geselecteerd op hun
affiniteit met het beter aansluiten op de leefwereld, waardoor zij nooit representatief
kunnen zijn voor alle ambtenaren binnen de Rijksoverheid. Het is dus ook maar de vraag hoe
groot deze groep ambtenaren is die daadwerkelijk vormgeven aan principes die aansluiten
op het New Public Service denken. Sommige ambtenaren lopen bewust buiten de lijnen om
een verandering op gang te brengen, anderen doen ‘gewoon’ hun werk als professionele
ambtenaar. De onderzochte ambtenaren proberen allemaal op hun eigen manier de
systeem- en de leefwereld dichter bij elkaar proberen te brengen. Of dat zij daarmee een
verandering verder brengen is niet zeker, maar wel kan er gesteld worden dat zij
waarborgers zijn van publieke waarden in een openbaar bestuur dat zich de afgelopen
decennia steeds meer als bedrijf is gaan gedragen.
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6. Aanbevelingen
De conclusie van dit onderzoek roept vragen op wat dit betekent voor het beleid binnen de
rijksorganisatie als dat zij vraagt om verder onderzoek op bepaalde terreinen. In dit
hoofdstuk zal er kort gereflecteerd worden op dit onderzoek en suggesties worden gedaan
voor zowel beleid als verder onderzoek.
6.1 Implicaties voor de rijksorganisatie
Ambtenaren die buiten de lijnen kleuren en de grenzen opzoeken van wat wel en niet mag
volgens de regels van de ambtelijke cultuur, zijn signalen die serieus genomen zouden
moeten worden binnen de rijksorganisatie. Deze oproep richt zich vooral tot de politieke en
ambtelijke bestuurders, die van nature meer macht hebben binnen de organisatie om iets te
veranderen. Ook Schein dat cultuur en leiderschap altijd twee kanten zijn van dezelfde munt
zijn. ‘It can be argued that the only thing of real importance that leaders do is to create and
manage culture; that the unique talent of leaders is their ability to understand and work with
culture; and that it is an ultimate act of leadership to destroy culture when it is viewed as
dysfunctional’ (2010: 11). Wanneer een cultuur in de weg zit en bepaalde groeperingen
bedreigd worden door de cultuur, is het de taak van de leiders binnen de organisatie hier
iets aan te doen. Het gaat er daarbij niet om dat er van bovenaf wordt bepaald wie er wel of
geen gelijk heeft binnen de organisatie, maar om ruimte te scheppen waar dialoog mogelijk
is en mensen zich bewust worden van hun eigen handelen en hier op kunnen reflecteren.
De bevindingen van dit onderzoek laten tal van paradoxen zien in de
zingevingpatronen over het openbaar bestuur. Zo blijkt uit de bevindingen dat het dienen
van de samenleving als conflicterend gezien kan worden als het dienen van de minister,
terwijl zoals de respondenten dit zelf aangeven dit niet altijd zo hoeft te zijn. Zeker als de
overheid wilt innoveren en op zoek wilt gaan naar nieuwe verhoudingen tussen burger en
overheid, zal zij het contact met de leefwereld wel op moeten blijven zoeken. Echter, op
politiek niveau worden er geen uitspraken gedaan over hoe het gebrek aan capaciteiten zich
zou moeten verhouden tot het blijven houden van ‘een open oog voor de wereld om ons
heen’ en het streven naar innovatie. Of beperkt zich dit maar tot bepaalde functies? Deze
onduidelijkheid in interne communicatie laat veel ruimte voor interpretatie van hoe de
overheid zou moeten werken. Als de overheid daadwerkelijk haar manieren van beleid
maken wilt veranderen, dan zou zij dit helder naar het ambtelijke apparaat moeten
communiceren. Daarbij is het van belang ook aan te geven welke consequenties dit heeft
voor de organisatie, bijvoorbeeld voor het maken van beleidsplannen, maar ook ambtelijke
competenties, de ruimte die zij krijgen en prestatiebeoordelingen.
Daarnaast laat de dominante cultuur van de Rijksoverheid op dit moment geen
ruimte voor andersdenkenden en vernietigd daarmee ook haar innoverend vermogen. De
kennis en kunde van ambtenaren die op zoek zijn naar een betere aansluiting met de
leefwereld, wordt op dit moment niet erkent en daardoor onbenut. Er zou daarom meer
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aandacht moeten komen voor het werk van deze ambtenaren. Hoewel Evelien Tonkens,
hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, het begrip ‘altruïstisch
potentieel’ (2010) in de context van de doe-democratie gebruikt,kan dit ook van toepassing
zijn op ambtenaren binnen de Rijksoverheid die zoeken naar mogelijkheden beter aan te
sluiten op de leefwereld. Net zo goed als de overheid dus op zoek is naar de kracht van haar
burgers, zou deze boodschap zich moeten richten op de eigen organisatie: waar zit de kracht
binnen de organisatie om beter aan te kunnen sluiten op de leefwereld van burgers? Het is
de kunst van de ambtelijke bestuurders om deze kracht en het altruïstisch potentieel te
vinden, op de juiste manier te benutten en aan de organisatie te verbinden.
6.2 Implicaties voor verder onderzoek
Het onderzoek is verkennend van aard geweest en geeft een uitvoerige beschrijving van één
specifieke groep in de organisatie. Zij is dus allerminst representatief voor alle ambtenaren,
laat staan beleidsmakers, binnen de Rijksoverheid. Het onderzoek signaleert een bepaald
gedrag en denken in de organisatie, waarvan de schaalgrootte onbekend is. Het zou dus
interessant kunnen zijn een meer uitvoerig onderzoek te verrichten onder een grotere
steekproef van ambtenaren. In hoeverre worden de bevindingen bevestigd of ontkracht op
grotere schaal? En indien het bevestigd wordt, waar komt die weerstand binnen de
organisatie precies vandaan? Aanbevolen wordt om in een dergelijk uitgebreid onderzoek
ook gefundeerde uitspraken te doen over de bredere (neven-)effecten van de dominante
cultuur binnen de Rijksoverheid.
Daarnaast wordt er in de literatuur gesproken van een ‘ paradigmashift’ in het
denken en doen van het openbaar bestuur. Interessant zou zijn om deze aannames uit de
wetenschap te toetsen aan de beleidspraktijk. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van
een discouranalyse, waarin het huidige discour binnen de Rijksoverheid wordt afgezet tegen
het verleden. Ook zou er naar andere elementen van de Rijksoverheid gekeken kunnen
worden hierbij, als bijvoorbeeld het Personeel & Organisatiebeleid of eventuele
veranderende organisatiestructuren en/of –strategieën.
Bovendien zijn er voldoende aanknopingspunten binnen de Rijksoverheid om vorm te
geven aan nieuwe manieren van werken en sturen. Zo zou het interessant zijn als er een
verdiepend onderzoek plaats zou vinden naar de de Green Deals of bepaalde netwerken die
op dit moment worden opgezet vanuit de Rijksoverheid. In hoeverre zorgen deze functies
voor een andere manier van kijken en werken binnen de overheid? Ook is er ook nog maar
weinig bekend over de effectiviteit van deze sturingsinstrumenten voor het realiseren van
beleidsdoelen en maatschappelijke waarden dat kansen biedt voor verder onderzoek.
Een laatste belangrijk gegeven in dit onderzoek dat onthouden moet worden is dat
cultuur één aspect is om naar een organisatie te kunnen kijken. Het zegt daarmee niet dat
eventuele problemen of oplossingen altijd in culturele aspecten zouden moeten liggen.
Sterker nog: zoals beschreven in deze scriptie is cultuur een van de lastigste elementen om
in een organisatie te veranderen. Als er daadwerkelijk een verandering gaande is of
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wenselijk is binnen de Rijksoverheid, dan zou het aan te raden zijn gebruik te maken van het
7-Sen model van McKinsey (Pascale, R. & Athos, A. 1981) dat zich naast gedeelde waarden
(‘shared values’) zich richt op 6 andere aspecten van de organisatie, namelijk: structuren,
systemen, strategieën, sleutelvaardigheden, personeel en managementstijl.
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Bijlage
Vragenlijst korte survey Empowering People:

1. Uw deelname aan Empowering Peoplevond plaats onder:
- Werktijd
- Vrije tijd
2. Wordt er vanuit het MT van uw directie aangemoedigd om aan een dergelijk project mee te
doen?
- Ja
- Nee
3. Denkt u dat een dergelijk project van toegevoegde waarde is voor collega’s van u om aan
mee te doen?
- Ja, omdat… (graag toelichting)
- Nee, omdat … (graag toelichting)
4. Waarom heeft u deelgenomen aan hetproject Empowering People?
5. Kunt u kort aangeven wat EmpoweringPeople voor u heeft opgeleverd?
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