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Voorwoord 

 

De overheid is belangrijk voor bijna alle relevante facetten van ons leven: het onderwijs, de gezondheidszorg, 

de economie, onze veiligheid en onze leefomgeving. Ik ben gefascineerd door de vraag hoe men binnen de 

overheid probeert om bestuur en beleid zo goed mogelijk in te richten. Voor u ligt de scriptie van mijn 

afstudeeronderzoek naar de manieren waarop strategen de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur 

proberen te vergroten. Deze scriptie is het resultaat van vier maanden wetenschappelijk onderzoek, 

bestaande uit een literatuurstudie, documentatieanalyse, observaties en interviews. Bij deze zou ik graag van 

de gelegenheid gebruik willen maken om een aantal mensen te bedanken.  

 

Ten eerste wil ik de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur bedanken voor de mogelijkheid om via hen 

onderzoek te doen naar strategisch management bij de overheid. De goede gesprekken met de medewerkers 

en de interessante bijeenkomsten hebben mijn scriptie verijkt; het was een ideale afstudeeromgeving. 

 

Daarnaast wil ik de strategen van de Afdeling Visie en Ontwikkeling van het Ministerie van Rijkswaterstaat, het 

Bureau Bestuursraad Strategie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Afdeling 

Strategische Beleidsontwikkeling van het Ministerie van Justitie en de Directie Kennis van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hartelijk bedanken voor de bereidheid om aan dit onderzoek mee te 

werken. Ik dank met name de contactpersonen voor het vertrouwen dat zij mij hebben gegeven en de 

bereidheid om aan mijn onderzoek mee te werken. 

 

Ook wil ik de leden uit mijn tutorgroep, Marlies de Vries, Kim van Dodeweerd en Michiel Kunnen, bedanken 

voor hun feedback tijdens de afgelopen maanden en voor de gezelligheid, die het onderzoek leuk hielden.  

 

Tot slot wil ik mijn afstudeerbegeleiders bedanken. Ten eerste wil ik dr. Karin Guijen bedanken voor zowel het 

organiseren van de Workshop Observatietechnieken als de scherpe aanbevelingen in de laatste fase van mijn 

onderzoek. Daarnaast wil ik mijn begeleiders prof. dr. Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek Management, en 

drs. Martijn van der Steen, onderzoeker aan de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur, bedanken 

voor hun begeleiding. De feedback op mijn stukken, de waardevolle adviezen en de bereidheid om ook tussen 

de bijeenkomsten door voor vragen klaar te staan, waardeer ik zeer. Jullie waren een ideaal begeleidersduo. 

 

Met deze scriptie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de inzichten rondom het werk van strategen 

binnen strategische eenheden op ministeries. Ik houd mij aanbevolen voor correcties en suggesties.    

 

Utrecht, juni 2008, Dionne Zeldenrijk 
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Samenvatting  

Een van de belangrijkste conclusies van de commissie Borstlap (2002) was dat het overheidsbeleid te veel 

beheerst wordt door de ‘waan van de dag’. Een onderbelichting van de langere termijn brengt suboptimaal 

beleid met zich mee en is daarom gevaarlijk. Strategische eenheden en strategen hebben de opdracht 

gekregen om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. Het beroep van strateeg 

is nieuw in Den Haag.  

In deze scriptie is gekeken op welke manieren strategische eenheden en daarbinnen strategen proberen bij te 

dragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. Voor deze scriptie heeft onderzoek plaats 

gevonden op de strategische eenheden van Rijkswaterstaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  

 
Verschillende posities en methoden van strategische eenheden leiden tot verschillende motieven. De ene 

strategische eenheid focust meer op het vergroten van toekomstbestendig beleid, de andere op het vergroten 

van de toekomstbestendigheid van de organisatie. De ene strategische eenheid voert primair een strategische 

functie uit, de andere draagt bij aan het strategisch vermogen. De projecten van de strategische eenheden 

worden allemaal als verkenning ingezet en zijn vervolgens verbonden aan consequenties voor de huidige 

organisatie of het huidige beleid.  

 

Binnen strategische eenheden vervullen individuele strategen de rol van verbinder. Strategen gaan relaties 

aan met anderen en verbinden activiteiten aan elkaar, om zo het eigen project te versterken. Het strategisch 

handelen van strategen is het op zoek gaan naar de ‘windows of opportunities’. In hun dagelijkse praktijk 

ervaren strategen een gebrek aan capaciteit voor hun werkzaamheden, een verschil in werkritme met de rest 

van het departement, scepsis van mensen en ook zijn er dilemma’s rondom de bijeenkomsten. Strategen 

staan hierbij voor het dilemma tussen inkapseling en afstoting. Strategen proberen met name inkapseling in 

het departement te voorkomen.   

 

In deze scriptie zijn enkele aanbevelingen gedaan. Ten aanzien van strategische eenheden moet er meer 

eenduidigheid gecreëerd worden over de posities, methoden en motieven die er zijn. Verder is voor de 

individuele strateeg verdere professionaliseringsslag nodig. Strategen moeten met elkaar standaarden 

ontwikkelen en tot competenties en vaardigheiden komen, die hen in staat stellen hun werkzaamheden te 

doen en daarmee de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur te vergroten.  
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1.vvv Inleiding 

1.1 De waan van de dag 

Ruim zes jaar geleden heeft een commissie, onder leiding van toenmalig directeur-generaal en huidig lid van 

de Raad van State, Borstlap, onderzoek gedaan naar de strategische functie van de Rijksoverheid. Een van 

de belangrijkste conclusies was dat overheidsbeleid teveel beheerst wordt door de ‘waan van de dag’. 

‘‘Geregeld lopen we achter de feiten aan’’; ‘’Steeds weer maken we knelpuntanalyses op de problemen van 

gisteren’’; ‘‘Als we al beleid maken, dan zit daar geen doordacht beleidsconcept achter’’; ‘’We draaien in 

cirkels: het zijn steeds weer onze oude ingesleten denkpatronen van waaruit we nieuwe problemen 

aanpakken’’. Dit is een aantal uitspraken dat vervolgens in 2003 naar voren is gekomen in een studie van het 

Bureau Strategische Kennisontwikkeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

‘’Het lijkt erop alsof veel bestuurders een soort weerstand voelen om over hun eigen graf heen te regeren’’, zo 

gaf een strateeg tijdens een bijeenkomst van het ‘Leeratelier Strategie’ bij de Nederlandse School voor 

Openbaar Bestuur (NSOB) in maart 2008 aan. ‘’In de publieke sector is de lange termijn meestal niet langer 

dan de volgende verkiezingen’’, aldus een andere strateeg. Gebeurtenissen van het moment en incidenten 

gaan bijna altijd voor. Uitlatingen als ‘’Nu even niet, laten we ons bezig houden met de operationele kwesties’’ 

krijgen de strategen vaak te horen. 

Bovenstaande uitspraken laten zien dat aandacht voor de lange termijn binnen de overheid 

problematisch is. Het is niet verwonderlijk dat de lange termijn vaak geen prioriteit heeft, want bestuurders 

staan onder grote electorale druk. Politici hebben altijd al onder druk gestaan, maar de laatste jaren lijkt het 

dat bestuurders steeds meer enkel bezig zijn met het blussen van brandjes en het ontwikkelen van ad-hoc 

beleid. Een verklaring daarvoor is dat de kiezers en de media steeds vaker slechts een korte termijn 

geheugen bezitten. De schijn bestaat dat niet meer loont om je als politicus of beleidsmaker druk te maken om 

ontwikkelingen die pas op langere termijn van belang zouden kunnen zijn.  

Een onderbelichting van de langere termijn binnen de overheid is echter erg gevaarlijk. Dammers laat 

in zijn boek ‘Leren van de Toekomst’ (2000) zien dat een focus enkel op de korte termijn suboptimale 

oplossingen met zich mee brengt of in ieder geval leidt tot een suboptimale benutting van mensen en 

middelen. Voorbeelden hiervan zijn grote budgetoverschrijdingen, beperkte effecten van beleid of het 

overheersen van ongewenste neveneffecten. Als men teveel focust op de korte termijn en ad hoc 

management komen strategische issues pas op de agenda wanneer er een crisissituatie ontstaat. 

1.2 Aandacht voor de toekomst 

De laatste jaren zijn er echter steeds meer mensen die het gebrek aan een lange termijn focus van de 

overheid als een groot probleem beschouwen. Er is sprake van hernieuwde aandacht voor de toekomst. 

Nadat het uitvoeren van toekomstverkenning in de jaren tachtig en negentig in vergelijking tot de jaren 
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zeventig steeds minder populair werd, zijn er de laatste tijd steeds meer praktijken bekend waarin getracht 

wordt de toekomst in beeld te brengen en de lange termijn bij beleidsvorming mee te nemen. Een van de 

meest gebruikte instrumenten is het uitvoeren van een toekomstverkenningproject. Toekomstverkenning wordt 

zowel door de ministeries zelf, als door planbureaus, adviesbureaus en Universiteiten gedaan. Door middel 

van toekomstverkenning wordt geprobeerd op samenhangende wijze de onzekere toekomst te verbeelden. 

Op het moment van schrijven zijn verschillende ministeries bezig met een dergelijk 

toekomstverkenningsproject. Zo is het Ministerie van Defensie onlangs begonnen aan een verkenning van de 

toekomstige internationale veiligheidsituatie, het Ministerie van Sociale Zaken aan een verkenning over de 

toekomst van de sociale zekerheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan een toekomstverkenning 

over de ambtenaar van de toekomst. Naast het doen van toekomstverkenningen probeert men op de 

strategische eenheden van verschillende departementen allerlei andere methoden in te zetten om de lange 

termijn structureel meer aandacht te geven. Tot nu toe ontbreekt echter een systematisch inzicht in de 

methoden van strategische eenheden en de praktijken van strategen daarin. 

Terwijl de ambities van toekomstverkenning voor wetenschappers en beleidsmakers vaak torenhoog 

zijn, verdwijnen de rapporten vervolgens vaak in de welbekende bureaula. Het lijkt er op dat beleidsmakers 

aan de ene kant niets liever willen dan toekomstbestendigheid bevorderen, maar dat tegelijkertijd de opgave 

daartoe steeds moeilijker is geworden. Toekomstbestendig beleid ontwikkelen lijkt ingewikkelder dan ooit 

doordat de toekomst onzekerder is. De toegenomen onzekerheid komt onder andere voort uit politieke 

veranderingen en socioculturele en technologische ontwikkelingen in de laatste decennia. Dammers (2000) 

onderscheidt daarbij drie dimensies van onzekerheid. Ten eerste is er onzekerheid rondom inzichtvorming, ten 

tweede rondom communicatie en daarnaast ook rondom de steun van de maatschappij voor toekomstig beleid 

(2000, pp. 32-33). Van Gunsteren (1995) spreekt in dit verband over de ongekende samenleving (DOS). 

Volgens Van Gunsteren is er een steeds grotere discrepantie tussen de ordeningsschema’s die de overheid 

hanteert en de werkelijkheid. Data en theorieën laten beleidsmakers steeds vaker in de steek. Het grote 

probleem is echter dat niet alleen de toekomst tegenwoordig onzekerder is dan ooit, er zijn ook steeds meer 

onzekerheden rondom de methoden om bij te dragen aan toekomstbestendigheid zelf.  

1.3 De opgave voor strategische eenheden 

In navolging van het rapport ‘Kracht zonder Macht’ van de commissie Borstslap is in 2002 en 2003 een 

kwartiermakerfase ingericht. Leeflang heeft toen in opdracht van het SG-Beraad deze functie op zich 

genomen en zijn bevindingen uiteindelijk bijeengebracht in het rapport ‘Bruggen bouwen. Eindverslag 

rijksbrede strategische functie. Enkele waarnemingen na een jaar kwartiermaken’. In dit rapport komt Leeflang 

tot vijf waarnemingen, die later door Van Twist e.a. (2007) zijn geformuleerd in vier ambities voor de 

strategische eenheden binnen de Rijksoverheid. Een van die ambities is dat er meer aandacht moet komen 

voor de lange termijn binnen ministeries. Strategische eenheden binnen ministeries hebben daarbij de 

opdracht gekregen om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. Dit moeten zij 
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in abstracte termen doen door zogenaamd de horizon te scannen en de inhoudelijke randen van een bepaald 

beleidsterrein op te zoeken. De strategische eenheden moeten als het ware proberen de blik van het 

ministerie op te rekken. In zijn rapport stelt Leeflang dat de kunst zit in het verbinden van de korte en de lange 

termijn. Daarbij horen volgens Leeflang naast gedegen scenariowerk ook snelle acties. Leeflang geeft als 

voorbeeld dat op de avond van ‘9/11’ de scenariomakers van Shell door de Britse regering om advies werd 

gevraagd (Leeflang, 2003, p. 6). Enerzijds zijn snelle acties, in de vorm van ‘task forces’ waarin met behulp 

van het beschikbare kennisnetwerk strategisch wordt ingespeeld op actuele kwesties, van belang. Dit noemt 

Leeflang de ‘versnellingskamers’. Anderzijds is het voor strategen een opgave om juist laboratoriumachtige 

omgevingen te creëren, zoals onder Paars rondom de verkenningen ‘Bouwstenen toekomstig beleid’ (2001) 

werd gerealiseerd. Dit noemt Leeflang de ‘vertragingskamers’.  

Uit het onderzoek van Van Twist e.a. (2007) blijkt dat strategische eenheden bij het inzetten van 

methoden balanceren tussen aan de ene kant het gevaar van inkapseling en aan de andere kant van 

afstoting. Als de strategische eenheden in hun manier van werken teveel met de ‘mainstream’ van de 

organisatie mee gaan, dreigen ze te worden ingekapseld. Aan de andere kant, als ze te ver af staat van de 

beleidspraktijk, hebben de strategen geen toegevoegde waarde meer en is er sprake van afstoting (Van Twist 

e.a., 2007, pp. 24-26). Een van de waarnemingen van Leeflang is dat er vanuit het dagelijks beleid wel erg 

gemakkelijk gesteld wordt dat het werk van strategische eenheden abstract en vrijblijvend is. Strategen 

moeten dit zich aantrekken volgens Leeflang, maar ook de meer operationeel of tactisch georiënteerde 

beleidsmakers moeten volgens Leeflang bij zichzelf te rade gaan (Leeflang, 2003, p.6). 

De omgeving van de strategische eenheden maakt het moeilijk om bij te dragen aan 

toekomstbestendigheid. Dobbinga heeft bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gedurende twee jaar 

participerend onderzoek gedaan naar het scenarioproject Enigma. De doelstelling van het project was om 

toekomstscenario’s te produceren en daarmee het denkraam van de medewerker van Verkeer en Waterstaat 

op te rekken, om er zo voor te zorgen dat er toekomstvaster beleid gemaakt zou kunnen worden en een 

naderend verkeersinfarct te voorkomen. In het rapport ‘Weerbarstigheid van organisatiecultuur: een 

organisatie-antropologische studie naar betekenisgeving aan moderne managementinstrumenten’ concludeert 

Dobbinga dat het strategisch project Enigma ondanks de hoeveelheid tijd, energie en middelen niet tot 

wezenlijke veranderingen binnen het ministerie heeft geleid. Dobbinga verklaart dit door de spanning die er 

bestaat tussen het streven naar het behouden van de status quo op ministeries en het streven naar 

verandering die noodzakelijk is om toekomstige problemen het hoofd te bieden. Dobbinga maakt duidelijk dat 

het uitvoeren van een scenariostudie een methode is die bedoeld is om het denken buiten de eigen kaders te 

stimuleren, maar dat dit project uiteindelijk zeer beperkte invloed heeft gehad (Dobbinga, 2001).  

1.4 Wat doen strategische eenheden en strategen? 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat strategische eenheden binnen ministeries de opdracht hebben 

gekregen om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. Impliciet of expliciet zijn 
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er op elk ministerie een of meer eenheden die zich hier mee bezig houden. Er is echter weinig literatuur 

bekend over wat strategische eenheden en strategen daadwerkelijk doen om de toekomstbestendigheid van 

het openbaar bestuur te vergroten. Er bestaan wel verschillende handleidingen en ‘toolboxen’ voor 

strategische eenheden, maar tot op heden is er weinig studie verricht naar wat strategische eenheden 

daadwerkelijk doen. Tot nu toe ontbreekt het inzicht in welke methoden de strategische eenheden inzetten en 

welke motieven ze daarbij hebben om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.  

Daarbij is tot nu toe ook onderbelicht wat de individuele strategen binnen de strategische eenheden 

op microniveau doen. Strategen zijn als groep binnen de overheid de laatste jaren steeds zichtbaarder 

geworden, sommigen spreken zelfs van een nieuwe groep van ambtenaren. Hoewel de groep strategen 

steeds duidelijker wordt, heerst er veel ambiguïteit en onduidelijkheid over wat zij nu precies doen. In 

abstracte termen weten we dat strategen de blik van de organisatie proberen op te rekken, maar er is weinig 

bekend over de dagelijkse praktijk en het strategisch handelen van strategen. Er ontbreekt tot op heden in de 

literatuur een systematisch inzicht in de praktijken die strategen hebben in hun werkzaamheden en tegen 

welke dilemma’s ze daarbij aanlopen. 

1.5 Hoofd- en deelvragen onderzoek 

Om meer inzicht te ontwikkelen in wat strategische eenheden en strategen daadwerkelijk doen, staat in dit 

onderzoek de volgende hoofdvraag centraal:  

 
 

 

 

 
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er ten eerste twee theoretische deelvragen geformuleerd: 

 
1) Wat is strategisch management bij de overheid?  

Door middel van deze deelvraag zal geprobeerd worden duidelijk te maken wat strategie binnen de overheid 

is, hoe dat afwijkt van strategie in de private sector, op welke manier strategisch management steeds meer 

aandacht heeft gekregen en hoe de strategische functie bij de overheid is ingebed. Daarbij zal uitvoerig stil 

worden gestaan bij de dilemmarijke context van strategievorming bij de overheid. Tot slot zal hier ook 

aandacht worden besteed aan het ‘strategy-as-practice’ perspectief. 

 
2) Wat houdt ‘toekomstbestendig’ in? 

Deze deelvraag zal een antwoord geven op de vraag wat toekomstbestendigheid betekent, hoe de ideeën 

daarover door de jaren heen zijn veranderd, hoe beleid toekomstgericht gemaakt wordt, hoe verschillende 

methoden daartoe bij zouden kunnen dragen en wat de problemen rondom de ambitie van strategen om 

beleid toekomstbestendig te maken, zijn.  

‘Op welke manieren proberen strategische eenheden, en daarbinnen strategen, de toekomstbestendigheid 

van het openbaar bestuur te vergroten?’ 
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Nadat het theoretisch kader is geschetst zullen vier empirische deelvragen worden beantwoord:  

 
1) Welke methoden zetten strategische eenheden in om bij te dragen aan toekomstbestendigheid? 

2) Met welke motieven zetten strategische eenheden deze methoden in? 

3) Welke praktijken hebben strategen wanneer zij bijdragen aan toekomstbestendigheid? 

4) Tegen welke dilemma’s lopen strategen aan? 

 
De eerste twee deelvragen proberen inzicht te geven op het niveau van strategische eenheden, de laatste 

twee in het strategisch handelen van de individuele strateeg. In de conclusie van deze scriptie zullen ook 

concrete aanbevelingen gedaan worden, die antwoord geven op vragen als: Hoe kunnen strategen door hun 

professionaliteit te vergroten beter bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur?.  

1.6 Strategy-as-practice; vier casussen 

In de meeste literatuur over strategie wordt strategie opgevat als iets dat een organisatie heeft. In dit 

onderzoek zal worden uitgegaan van de ‘strategy-as-practice’ benadering. Deze benadering gaat er vanuit dat 

strategie iets is wat mensen doen (Whittington, 2007, p. 6). Strategie wordt gezien als een activiteit, door 

Johnson e.a. (2007) ook wel ‘strategizing’ genoemd. In dit onderzoek zal stratigizing, het strategisch bezig 

zijn, worden onderzocht. Bij het doen van onderzoek zal rekening worden gehouden met het feit dat strategen 

hun context proberen te beïnvloeden, maar dat zij tegelijkertijd ook door hun context beïnvloed worden 

(Johnson e.a., 2003, p. 7). In het eerste deel van deze scriptie zal daarom aandacht besteed worden aan de 

institutionele kant van de strategische eenheden. Met name in het tweede deel van dit onderzoek zal de 

aandacht liggen op de micro-activiteiten die door de strategen worden ontplooid.  

Voor dit onderzoek zijn medewerkers van de strategische eenheden op vier verschillende ministeries 

gevolgd. De onderzoeksobjecten zijn in het eerste deel de strategische eenheden, in het tweede deel de 

strategen binnen de eenheden. Ten eerste is er onderzoek verricht bij Rijkswaterstaat, een van de 

agentschappen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat is bezig met een scenariostudie 

‘RWS2020’. In het kader van dit onderzoek zijn strategen binnen het team ‘Visie en Ontwikkeling’ gevolgd. 

Ten tweede zijn binnen het Bureau Bestuursraad Strategie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit strategen gevolgd. Deze strategische eenheid is bezig met het opstellen van een 

Strategische Agenda. Met name een drietal strategen binnen deze eenheid is gevolgd in hun strategisch 

handelen. Ten derde is onderzoek gedaan bij het Ministerie van Justitie. Het Directoraat-Generaal 

Rechtspleging en Rechtshandhaving heeft bij haar oprichting anderhalf jaar geleden de Afdeling Strategische 

Beleidsontwikkeling opgericht. Deze strategische eenheid heeft de specifieke opdracht gekregen om de 

werknemers van het Directoraat-Generaal te stimuleren om zich meer met de lange termijn bezig te houden. 

Tot slot is onderzoek gedaan binnen het Ministerie van OC&W. De Directie Kennis is bezig met het opstellen 

van de Maatschappelijke Innovatieagenda Onderwijs. Een aantal strategen binnen de Directie Kennis is 

gevolgd in hun werkzaamheden.  
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1.7 Relevantie onderzoek 

Een onderzoek naar de wijze waarop strategische eenheden en strategen proberen bij te dragen aan de 

toekomstbestendigheid van hun ministerie is zowel vanuit wetenschappelijk als maatschappelijk oogpunt 

interessant. Uit wetenschappelijk oogpunt is het interessant omdat onderzoek naar strategie in het verleden 

vooral binnen private contexten is gedaan. De onderzoeken die binnen de overheid zijn gedaan zijn daarnaast 

ook nog eens vaak prescriptief van aard. Er is daarom vanuit academische kringen een grote behoefte aan 

empirische kennis over wat strategische eenheden binnen de overheid nu echt doen om de lange termijn visie 

van de overheid te waarborgen. Dit onderzoek zal op die manier bijdragen aan de wetenschappelijke kennis 

over hoe strategen beleid toekomstbestendig proberen te maken. Tegelijkertijd levert dit onderzoek ook 

praktische kennis op over hoe strategen handelen. Vanuit dat oogpunt is dit onderzoek ook interessant voor 

de maatschappij als geheel. Inzichten in de rol die strategen binnen de strategische eenheden vervullen zal 

een reflectie voor strategen vormen. Strategen zullen daardoor in staat zijn hun beroep verder te 

professionaliseren. Als strategen beter in staat zijn de toekomstbestendigheid van de overheid te vergroten, 

zal het overheidsbeleid minder opportunistisch worden en zich minder enkel en alleen focussen op de waan 

van de dag. Zo zal er meer aandacht komen voor de lange termijn binnen de Rijksoverheid. De Nederlandse 

samenleving als geheel zal profiteren als hiermee de kwaliteit van het overheidsbeleid toeneemt. 

1.8 Opbouw scriptie 

In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de vraag wat strategisch management bij de 

Rijksoverheid inhoudt. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 uit een worden gezet wat er wordt bedoeld met 

toekomstbestendigheid. In hoofdstuk 4 zal daarna de onderzoeksopzet uit een worden gezet. Hoofdstuk 5 en 

6 vormen de empirische hoofdstukken. In hoofdstuk 5 staan de strategische eenheden centraal. Er zal worden 

gekeken welke methoden strategische eenheden hebben en met welke motieven ze die inzitten. In hoofdstuk 

6 staat de individuele strateeg centaal. Het strategisch handelen zal worden beschreven in de dagelijkse 

context. In hoofdstuk 7 zullen de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek gepresenteerd  worden. 
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2.vvv Strategie bij de Rijksoverheid 

2.1 Inleiding 

 ‘’Waar het met het departement naartoe moet’; ‘‘De wijze waarop we onze doelen kunnen bereiken’’; 

‘’Voorbereiden op de toekomst, zodat je minder reactief hoeft te opereren’’; ‘‘Politiek of ambtelijk listig 

opereren’’; ‘’Hoog beleid, voor hoge ambtenaren’’; ‘‘Robuust, toekomstbestendig beleid’’. Dit zijn beelden die 

in 2005 in een studie van het Bureau Strategische Kennisontwikkeling van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties naar boven zijn gekomen over wat strategie binnen de Rijksoverheid is. Deze 

beelden maken duidelijk dat er verschillende opvattingen en interpretaties bestaan rondom het begrip 

strategie. Het woord strategie komt oorspronkelijk van het Griekse woord stratego, dat afstamt van twee 

woorden, stratos (leger) en ago (leiding). Het begrip strategie komt oorspronkelijk uit de militaire wereld en is 

sinds lange tijd hèt sleutelwoord in veel private organisaties. De meeste literatuur over strategie kenmerkt zich 

dan ook door een bedrijfskundige benadering (Chandler, 1962; Ansoff 1965; Mintzberg, 1991, 1994, 1998; 

Porter, 1996; Hamel, 1998 en Kaplan, 2008). Echter, deze literatuur is niet zonder meer toepasbaar op de 

overheid. 

2.2 Strategie bij de overheid 

Strategisch management bij de overheid kent een heel specifieke context. Strategievorming bij de overheid is 

complexer dan in de private sfeer. De overheid heeft veelal meer doelstellingen dan een privaat bedrijf. Naast 

waarden als effectiviteit en efficiëntie, spelen ook zaken als risicomijdend gedrag, symboliek, retoriek en 

ideologie een rol. De doelstellingen zijn door de complexiteit, compromissen en het stelsel van ‘checks and 

balances’ bovendien vaak vaag. Ook is strategievorming bij de overheid complexer doordat het zich veel meer 

in de openbaarheid voltrekt; de media zitten er continu bovenop. Daarnaast moet men bij strategievorming bij 

de overheid veel meer rekening houden met pluriformiteit en spelen er daardoor verschillende motieven. Men 

heeft te maken met een variëteit aan doelgroepen, belangengroepen en andere betrokkenen. Met andere 

woorden, men moet schaken op meerdere borden tegelijk (De Wit e.a., 2000, p.13). Strategie bedrijven 

binnen een ministerie wordt verder bemoeilijkt doordat het over omvangrijke organisaties gaat, vaak 

onderscheiden in kerndepartementen en uitvoeringsorganisaties. Verder is er in de overheidssfeer sprake van 

een politieke cyclus die de vormgeving van strategie bepaalt. De besluitvormingsarena in overheidssferen 

wordt vaak heropend bij een nieuwe politiek koers.  

Kortom, de context voor strategievorming bij de overheid is complexer en motieven zijn pluriform. 

Volgens Bozeman en Straussman (1990) lijkt publiek management het minst op bedrijfsmanagement op 

strategisch niveau en het meest in de operationele sfeer. Zoals eerder al besproken staat in hoofdstuk 6 het 

handelingsniveau van de individuele strateeg centraal. De praktijken van strategen op ministeries lijken 

daarmee op de praktijken van strategen binnen de private sector.  
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2.3 De strategische functie bij het Rijk 

Strategievorming bij de overheid verschilt van strategisch management in het bedrijfsleven. Een verschil met 

de private sector is dat in het bedrijfsleven strategisch management vaak bij het topmanagement van de 

organisatie ligt. Ook binnen een ministerie bepaalt de top van het departement uiteindelijk de richting van een 

ministerie, echter de laatste jaren zijn er steeds meer strategische eenheden opgericht die zich bezig moeten 

houden met de strategische vraagstukken van een ministerie. Uit het onderzoek ‘Kracht zonder Macht’ van 

Borstlap (2002) blijkt dat de invulling van de strategische functie binnen de departementen nog volop in 

ontwikkeling is en veel dynamiek laat zien. De strategische functie is bij de verschillende departementen 

verschillend gepositioneerd. Alle departementen kennen een of meerdere strategische eenheden, maar de 

organisatorische positionering en de aard van het strategisch werk verschillen sterk. Sommige departementen 

beschikken uitsluitend over een centrale strategische eenheid, andere over zowel centrale als decentrale 

eenheden. Ook is er een onderscheid te maken tussen strategische eenheden die in de lijn of de staf van het 

ministerie georganiseerd zijn. Uit het onderzoek van Borstlap blijkt dat binnen de centrale eenheden vaak 

taakverschuivingen waarneembaar zijn van 'beleidsinhoud' naar 'proces' en omgekeerd. Decentrale eenheden 

concretiseren doorgaans meer op hoofdlijnen van strategisch beleid en leveren vooral bouwstenen voor 

discussies in de lijn (Borstlap, 2002). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de interpretatie van de gang van zaken 

van de strategische functie binnen de departementen wordt bemoeilijkt door het gebrek aan eenduidigheid 

van het begrip ‘strategie’.  

Opvallend is de dynamiek in de positionering en de functie van de strategische eenheden (Van Twist 

e.a., 2007, p. 15). Zowel de strategen zelf als de top van het departement hebben in het verleden 

verschillende keren het initiatief genomen tot een repositionering of een reorganisatie van de strategische 

eenheid. 

2.4 Benaderingen van strategie 

Dat strategie binnen de Rijksoverheid anders is dan in de private sector is duidelijk. Een belangrijke vraag is 

echter hoe we het begrip strategie moeten benaderen. Ansoff (1965) is een van de eerste auteurs die heeft 

gepubliceerd over strategie in hedendaagse organisaties. Hij gaat uit van het rationeel tegemoet treden van 

de omgeving en zijn model is daarmee prescriptief van aard. Mintzberg heeft vraagtekens gezet bij deze 

rationele benadering en is begonnen met het empirisch herdefiniëren van wat strategie is (Korsten e.a., 1993, 

p. 6-7). Volgens Mintzberg (1994) is strategie een patroon in een stroom van acties, een consistente manier 

van handelen gedurende een bepaalde tijd. Hij maakt duidelijk dat een organisatie niet alleen ‘intended 

strategy’ heeft en daarmee ‘deliberate strategy’ tot stand brengt, maar veelal ook ‘emergent strategy’. Hiermee 

wordt gedrag bedoeld dat niet bij voorbaat is geformuleerd. Beide vormen kunnen leiden tot ‘realized strategy’. 

Strategie kan dus zowel bedoeld als onbedoeld tot stand komen. Doordat in dit onderzoek strategische 

eenheden worden onderzocht, staat ‘intended strategy’ centraal. Zie figuur 1 voor een grafische weergave van 

dit onderscheid. 
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Figuur 1. Strategievorming 

Bron: Mintzberg (1994): The Rise and Fall of Strategic Planning 

 

Hoe men tegen strategie aan kijkt heeft ook te maken met de vraag welk theoretisch analysekader 

ten aanzien van beleidsvorming gehanteerd wordt. Dammers (2000) onderscheidt drie modellen om 

strategische handelingen in kaart te brengen. Ten eerste onderscheidt hij in de lijn van Hoogerwerf (1989) het 

‘fasenmodel’. Dit model gaat er vanuit dat strategisch beleid verloopt in een aantal aaneensluitende fasen, 

zoals agendavorming, voorbereiding, besluitvorming en uitvoering. Dammers heeft bezwaren tegen deze 

benadering van strategie; beleid loopt volgens hem meestal niet in keurig opeenvolgende fasen. Het tweede 

model is het zogenaamde ‘rondenmodel’. Dit model ordent strategisch beleid in een aantal ronden, ook wel 

arena’s genoemd, waar de betrokken actoren steeds weer een andere rol spelen. Tot slot onderscheidt 

Dammers het ‘stromenmodel’ van March en Olsen. Volgens het stromenmodel bestaan vraagstukken, 

oplossingen, participanten en beslissingsmomenten tegelijkertijd naast elkaar en ontwikkelen zij zich 

onafhankelijk van elkaar in stromen. Dammers haalt Kingdon aan die stelt dat wanneer alle stromen bij elkaar 

komen er sprake is van een ‘policy window’, ook wel ‘window of opportunity’ genoemd (Dammers, 2000, pp. 

26-27). In dit onderzoek wordt uitgegaan van het laatste model van strategievorming. 

Ook binnen deze modellen kan het fenomeen strategie op verschillende manieren worden benaderd. 

Snellen (1979) onderscheidt verschillende manieren om naar het strategisch proces te kijken. Ten eerste 

onderscheidt hij de ‘strategische variabele benadering’. De strategische variabele is de factor die beslissend is 

voor het slagen of falen van een organisatie. Ten tweede onderscheidt hij de ‘business-we-are-in benadering’. 

Het accent ligt hier op de identiteit van de organisatie en een bezinning op de hoofddoelstellingen en 

kernactiviteiten. Daarnaast onderscheidt Snellen de ‘strategische kloof benadering’. Hier wordt de situatie die 

je hebt en die je wilt hebben vergeleken en wordt bepaald welke activiteit dit verschil kan overbruggen. Ten 

vierde wordt de ‘stakeholders benadering’ onderscheiden. Samen met ander partijen probeert de overheid hier 

strategisch beleid te ontwikkelen. Tot slot wordt de ‘maatschappelijke-behoefte benadering’ onderscheiden. 

Deze benadering benadrukt de maatschappelijke functie van een organisatie en verantwoordelijkheid. Snellen 

maakt verder het onderscheid tussen transitieve en reflexieve doelstellingen (Korsten e.a., 1993, p.3). De 

eerste is gericht op de realisering van een bepaalde situatie. De tweede op het goed functioneren en 

voortbestaan van een organisatie.  
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2.5 Aandacht voor strategisch management 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor strategisch management bij de overheid. Deze 

aandacht komt voort uit een vermeend tekort in de prestaties van de overheid en haar onvermogen om in te 

springen op veranderingen in de samenleving. Er is sprake van een zogenaamd gemis aan strategisch 

vermogen. De onderzoekscommissie onder leiding van Borstlap en Leeflang heeft vier ambities voor de 

strategische functie van de Rijksoverheid geformuleerd. Tot nu toe is naar voren gekomen dat een versterking 

van de strategische functie van het Rijk moet bijdragen aan de toekomstbestendigheid van beleid. Dat is de 

eerste ambitie. Echter, er zijn meerdere ambities die hier nauw mee zijn verbonden. Zo moeten ten tweede 

kennis en onderzoek volgens de commissie beter benut worden bij de totstandkoming van beleid. Er wordt 

volgens hen te weinig gebruik gemaakt van bestaand wetenschappelijk inzicht. De koppeling van kennis en 

beleidsontwikkeling is onvoldoende. De derde ambitie heeft betrekking op de versteviging van de externe 

oriëntatie. Volgens Borstlap en Leeflang is er onvoldoende aandacht voor de visies en behoeften van de 

buitenwereld en onvoldoende vermogen om de buitenwereld op adequate wijze te betrekken bij interne 

processen. Tot slot is strategie ook een middel om ‘verkokering’ te doorbreken en tot meer samenhang in 

beleid te komen (Van Twist e.a., 2007, p. 7-8). Hoewel in dit onderzoek vooral de eerste doelstelling nader 

onder de loep zal worden genomen, zullen de andere drie doelstellingen daarbij ook van belang zijn. Om tot 

toekomstbestendig beleid te komen, moeten kennis en onderzoek beter benut worden, moet de externe 

oriëntatie van het ministerie worden vergroot en is het bovendien nodig om naast over temporele ook over 

departementale grenzen heen te kijken.  

2.6 Strategen 

De strategische eenheden van de ministeries worden bemand door zogenoemde strategen. In het onderzoek 

van Van Twist e.a. (2007) worden vier typen strategen onderscheiden: de verkenner, de verbinder, de 

verkondiger en de verzorger. Dit onderscheid is gemaakt op basis van in hoeverre strategen zich richten op de 

inhoud of het proces van strategievorming en in hoeverre de oriëntatie vooral van binnen naar buiten of van 

buiten naar binnen is gericht. De verkenner scant de horizon van het ministerie door het maken van 

toekomstverkenningen en scenariostudies. Hij zoekt de inhoudelijke randen van het domein op en probeert 

daarmee de blik van het ministerie op te rekken. Verkenners combineren een lange termijn perspectief op 

inhoud met het betrekken van kennis van experts en studies uit de buitenwereld bij de eigen organisatie. De 

verbinder is voornamelijk bezig met het creëren van netwerken, zowel binnen als buiten het ministerie. Hij of 

zij richt zich op het productief maken van kennis van de buitenwereld voor de eigen organisatie. De 

verkondiger bewaakt de strategische doelstellingen van de organisatie door het integraal adviseren en 

bedienen van de politieke top. Hij of zij probeert te ondersteunen in het ‘verkopen’ en het ‘laten landen’ van 

politieke boodschappen. Tot slot probeert de verzorger draagvlak te creëren voor strategieontwikkeling en 

zodoende bij te dragen aan het strategisch gehalte van beleid. Het doel is om intern processen te verbeteren, 

waardoor de intern geproduceerde boodschap in kwaliteit toeneemt (Van Twist e.a., 2007, pp. 13-14). De 
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meeste strategische eenheden en strategen hebben zich gespecialiseerd in een rol. Echter, overlappingen 

tussen de functionaliteiten komen ook voor.  

2.7 Strategische eenheden en strategen in een spanningsvol speelveld 

Strategen kunnen verschillende rollen vervullen. Wat strategen met elkaar gemeen hebben is dat ze een 

bijzondere rol binnen de ministeries vervullen. Doordat van ze wordt verwacht tegen de stroom in te 

zwemmen, bevinden ze zich bijna voordurend in allerlei spanningsvelden. De context van de strategen 

kenmerkt zich door dubbelzinnige belangen die voortkomen uit de ambivalentie van politiek bestuur en van de 

bureaucratische structuur van het ministerie. Bovendien zijn enerzijds efficiëntie en daadkracht belangrijke 

speerpunten voor strategen, terwijl men anderzijds weet dat de politieke rationaliteit zich zelden enkel door 

functionele argumenten laat leiden. Strategen stuiten in hun opdracht om door organisatieroutines heen te 

breken op confrontaties met de organisatieprocessen en routines, terwijl ze er tegelijkertijd zelf ook deel van 

uitmaken. Met andere woorden, strategen zijn deel van de kernprocessen van de organisatie die ze 

tegelijkertijd moeten doorbreken (Johnson e.a. 2003).  

Binnen elke strategische eenheid worden keuzen gemaakt om met deze spanningen om te gaan. 

Sommige strategische eenheden werken vanuit integrale thema’s, anderen werken mee aan lopende 

beleidsprocessen. Strategische eenheden kunnen een eigen werkprogramma hebben en anderen binnen het 

departement opdrachten meegeven, strategische eenheden kunnen er ook voor kiezen om meer als 

‘opdrachtnemer’ te werken. Soms vervullen strategische eenheden een combinatie van deze twee rollen. 

Sommige strategische eenheden staan daarnaast dicht bij de politiek, andere staan daar, bedoeld of 

onbedoeld, verder vandaan.  

Bovenstaande zorgt ervoor dat strategen binnen strategische eenheden balanceren tussen 

inkapseling en afstoting. Het gevaar dreigt dat een strateeg te veel onderdeel wordt van de bestaande stroom, 

of dat hij juist volledig buiten de stroom komt te staan en daardoor geen invloed meer heeft.  

2.8 Strategy-as-practice benadering 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het stromenmodel van strategievorming. Daarbinnen zal de 

zogenaamde strategy-as-practice benadering gehanteerd worden. Strategy-as-practise maakt deel uit van een 

grotere beweging, de zogenaamde ‘practice turn’ (Jazarbkowski, 2005, p. 2). Mintzberg onderscheidt in zijn 

werk ‘Op Strategiesafari, een rondleiding door de jungle van het strategisch management’ (2005) tien 

verschillende scholen van strategievorming. Deze scholen verdeelt Mintzberg onder in drie categorieën. De 

eerste categorie scholen is voorschrijvend. Ze beschrijft de wijze waarop strategieën zouden moeten worden 

geformuleerd. De tweede categorie scholen beschrijft hoe strategieën feitelijk tot stand komen. Dit wordt ook 

wel de procesbenadering genoemd. De laatste school is de school van configuratie, deze school is een 

combinatie van alle scholen die Mintzberg eerder omschrijft. Strategie als praktijk wordt vaak ten onrechte 

verward met Mintzbergs ‘strategy-as-proces’. Strategy-as-proces bekijkt strategie vanuit het perspectief van 
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de hele organisatie, terwijl strategy-as-practice veel meer kijkt naar wat afzonderlijke mensen binnen een 

organisatie doen. Volgens Jazarbkowski (2005) is strategie niet iets universeels, maar iets dat afhankelijk is 

van tijd en plaats, ze spreekt over ‘situated strategy’. Strategie ligt in een sociaal geconstrueerde context 

besloten. De focus van dit onderzoek is in lijn met de filosofie van de strategy-as-practice benadering, namelijk 

een focus op de micro-activiteiten die door strategen worden ontplooid en de methoden die worden ingezet. 

Daarbij gaat het niet primair om interesse in de uiteindelijke uitkomsten, hoe toekomstbestendig bepaald 

beleid is, maar om de praktijken;  met welke methoden strategen proberen om de toekomstbestendigheid van 

hun ministerie te vergroten. 

2.9 Conclusies 

In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat het begrip strategie verschillende beelden oproept bij mensen. Ook 

is duidelijk geworden dat strategisch management bij de overheid in allerlei opzichten anders is dan in de 

private sector: het is complexer. Het begrip strategie wordt door verschillende auteurs anders benaderd. In dit 

onderzoek zal uitgegaan worden van het stromenmodel van strategievorming. De strategische functie is bij 

verschillende ministeries verschillend georganiseerd, maar overal heeft men te maken met dezelfde opgave 

om beleid toekomstbestendiger te maken, kennis en onderzoek beter te benutten, de externe oriëntatie te 

vergroten en de verkokering van het departement tegen te gaan. De strategische eenheden en strategen die 

met deze opdracht zijn gemoeid kunnen daarbij verschillende rollen vervullen, namelijk die van verkenner, 

verbinder, verkondiger of verzorger. Strategen vervullen een bijzondere positie binnen de overheid en 

bevinden zich daarmee in een continu spanningsveld. In dit onderzoek is zowel onderzoek gedaan op het 

niveau van de strategische eenheden, als op het niveau van de individuele strateeg. Door middel van de 

strategy as practice benadering zal worden gekeken welke methoden en motieven strategische eenheden 

hebben om bij te dragen aan toekomstbestendigheid van hun ministerie en welke praktijken en dilemma’s de 

individuele strateeg in het strategisch handelen daarbij ervaart. In het volgende hoofdstuk zal nader worden 

ingegaan op het begrip ‘toekomstbestendigheid’. 
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3.vvv Toekomstbestendigheid 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan de vraag wat strategisch management binnen de 

Rijksoverheid inhoudt. Strategische eenheden binnen ministeries hebben als opdracht gekregen om bij te 

dragen aan de toekomstbestendigheid van hun ministerie. In dit onderzoek is gekeken welke methoden 

strategische eenheden daarbij inzetten en wat strategen daarbij op microniveau doen. In dit hoofdstuk zal 

nader in worden gegaan op de vraag wat men kan verstaan onder het begrip toekomstbestendigheid. In 

principe is beleid altijd toekomstgericht. Met bepaalde ingrepen streeft de overheid naar een betere 

samenleving. Toch blijkt in de praktijk, zoals in het eerste hoofdstuk naar voren kwam, dat vaak onvoldoende 

aandacht wordt besteed aan de lange termijn bij beleidsvorming. In dit hoofdstuk zal ten eerste worden 

gekeken hoe het denken over de toekomst door de jaren heen is veranderd. Daarna zal het onderscheid 

tussen toekomstbestendig beleid en de toekomstbestendigheid van een organisatie duidelijk worden gemaakt. 

Ook zal worden gekeken wat de waarde van het verkennen van de toekomst eigenlijk is. Centaal in dit 

hoofdstuk staat vervolgens de vraag welke methoden strategen kunnen inzetten om bij te dragen aan de 

toekomstbestendigheid van hun ministerie. In dit onderzoek zal worden onderzocht hoe in de verschillende 

projecten de verschillende soorten methoden door de tijd heen worden ingezet. Tenslotte zal worden gekeken 

welke motieven strategen hebben en tegen welke dilemma’s ze hierbij aanlopen. 

3.2 Toekomstdenken 

Voorafgaand aan de vraag wat toekomstbestendigheid inhoudt is het zinvol om een beeld te schetsen hoe het 

denken over de toekomst de laatste decennia is veranderd. Als er wordt gesproken over 

toekomstbestendigheid komt dikwijls de vraag naar boven in hoeverre de overheid invloed op de toekomst uit 

kan oefenen, de toekomst zogenaamd kan plannen. Met planning wordt volgens Forester ‘the guidance of 

future action’ bedoeld (1989). Duyvendak (1999) beschrijft dat in de naoorlogse jaren planning gelijk stond aan 

ordening van de samenleving. In de jaren zestig en zeventig was planning volgens Duyvendak vervolgens 

veel meer gericht op verandering van de samenleving. De toekomstkunde en futurologie van de jaren zeventig 

waren sterk verbonden met het leveren van kritiek op de maatschappij. In de daar op volgende jaren kreeg het 

woord planning een voornamelijk negatieve bijklank. Met name in liberale kringen was er kritiek op het idee 

dat de samenleving maakbaar is. Duyvendak is van mening dat planning tegenwoordig veel meer gericht is op 

facilitering. ‘’Planning is dienstbaar geworden aan diegene die de toekomst onder ogen wil zien’’ (Duyvendak, 

1999, p. 11), het is zogenaamd ondersteunend aan het mogelijk maken van toekomstbestendigheid.  

3.3 Beleidsbestendigheid en organisatiebestendigheid  

Als wordt gesproken over toekomstbestendigheid kan men een onderscheid maken tussen aan de ene kant 

toekomstbestendig beleid en aan de andere kant toekomstbestendige organisaties. Bij beide begrippen wordt 
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in de literatuur vaak verwezen naar het woord ‘robuustheid’. Hood (1991) heeft in zijn werk verschillende 

waarden voor publieke organisaties onderscheiden. Ten eerste onderscheidt hij sigma-type waarden, ‘keep it 

lean and purposeful’ Ten tweede onderscheidt hij de waarden ‘keep it honest and fair’, de zogenaamde theta-

type waarden. Tot slot onderscheid hij zogenaamde lambda-type waarden. Daar gaat het er om ‘robustness 

and resilience’, robuustheid en veerkrachtigheid (Hood, 1991, p.11). Deze laatste type waarden vormen het 

kader van dit onderzoek. Strategen hebben de opdracht om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid, aan 

de robuustheid en veerkrachtigheid van hun ministerie.  

Volgens Light (2005) zijn robuuste instellingen organisaties die denken in termen van verschillende 

toekomstbeelden. Ze bereiden zich volgens hem voor op onzekerheid door verschillende mogelijke 

toekomsten te creëren en verassingen daarbinnen te accepteren. Robuuste organisaties zijn verder in staat 

om hun eigen assumpties over de toekomst ter discussie te stellen. Robuust beleid kan dan vervolgens 

worden gekarakteriseerd als beleid waarin de ruimte ligt om gaandeweg aanpassingen te kunnen doen. Ze 

houden het effect van het eigen handelen vervolgens nauwlettend in de gaten, het zijn ‘alerte organisaties’ 

(Light, 2005).  

Toekomstbestendigheid heeft deels te maken met kennis; in hoeverre weet een ministerie welke 

ontwikkelingen op hem afkomt. Tegelijkertijd gaat het ook over het inrichten van organisatorische 

arrangementen die het ministerie in staat stelt om met de onzekere toekomst om te kunnen gaan. Het gaat 

dus niet alleen om ‘beter weten’, maar ook om het in staat zijn om sneller en scherper te kunnen zien welke 

ontwikkelingen gaande zijn en welke toekomstige gevolgen daaraan verbonden zouden kunnen zijn.  

3.4 De waarde van toekomstverkenning 

Robuuste organisaties zijn organisaties die in staat zijn om beter en sneller ontwikkelingen in de toekomst te 

kunnen voorzien. Door middel van toekomstverkenning probeert men om de toekomstbestendigheid te 

vergroten. De gedachte achter toekomstverkenning is dat door vooraf na te denken over de toekomst 

problemen beter voorzien kunnen worden en makkelijker kunnen worden aangepakt. Het draagt bij aan een 

snellere en betere herkenning en duiding van gebeurtenissen in de toekomst. Dit wordt ook wel het opvangen 

van ‘weak signals’ genoemd (Van Asselt, 2003). Weak signals zijn als het ware voortekenen of kiemen van 

maatschappelijke veranderingen, ontwikkelingen of specifieke gebeurtenissen. In die kiemen ligt volgens 

verschillende toekomstonderzoekers nog de mogelijkheid om richting te geven (Metze, 2003). 

Toekomstverkenning zorgt er verder voor dat de dialoog en het debat in de organisatie versterkt worden en 

dat bepaalde zaken op de agenda komen. Snellen stelt dat de waarde van toekomstverkenning niet ligt bij het 

voorbereiden van beslissingen, maar vooral bij het voorbereiden van de beslissers (WRR, 2004). De Wit e.a. 

(2000) geven bovendien aan dat niet alleen toekomstige problemen beter aangepakt kunnen worden, maar 

dat langetermijn-denken ook voor de huidige organisatie duidelijkheid en richting geeft en het daarmee zorgt 

voor toewijding en betrokkenheid van medewerkers.  
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Zoals eerder naar voren kwam, zijn de ambities van strategische methoden om de 

toekomstbestendigheid te vergroten hoog. In de praktijk blijkt echter vaak dat er weinig mee gedaan wordt. Er 

zijn vaak problemen met de vertaalslag naar beleidsvorming. In de recent verschenen studie ‘Regeren is 

vooruitzien’ (2008) is door Alares en de TU Delft onderzoek gedaan naar het gebruik van toekomstverkenning 

in beleidsvormingsprocessen van ministeries. In deze studie kwamen verschillende determinanten naar voren. 

Zo bleek bijvoorbeeld uit de studie dat de verhouding tussen het ministerie en de politiek van belang is voor de 

mate van toegevoegde waarde van toekomstverkenning. Daarnaast bleek dat veel strategen tegen het 

probleem aanlopen dat het urgente, het belangrijke in de organisatie verdrijft. De onderzoekers bedoelden 

hiermee dat er vaak niet genoeg aandacht is voor toekomstverkenning. Uit het onderzoek kwam ook naar 

voren dat in het verleden nogal eens de fout is gemaakt om uit verschillende toekomsten te kiezen. Echter, je 

kunt de toekomst niet kiezen, maar het gaat om het in staat zijn op de toekomst voorbereid te zijn. Een andere 

veel gemaakte fout is dat men toekomstverkenningen beoordeelt op basis van hun waarheidsgehalte, in 

hoeverre ze uitkomen. 

3.5 Methoden  

Strategen hebben de opdracht gekregen om bij te dragen aan toekomstbestendigheid van het openbaar 

bestuur. In het kader van het rapport ‘Kracht zonder Macht’ (Borstlap, 2002) heeft een omgevingsverkenning 

plaats gevonden van wat er aan toekomstverkenning op verschillende departementen gebeurt. Daar zijn de 

volgende taken van strategische eenheden onderscheiden: 

 

• Het ontwikkelen en versterken van strategie- en visievorming, anticiperen op toekomstige 

ontwikkelingen en het aanleveren van nieuwe thema's voor beleid; 

• Het bevorderen van de integraliteit van het departementale beleid en het bijdragen aan de 

ontwikkeling van één bestuurlijk paradigma; 

• Het adviseren over de procesmatige inbedding van de advisering in de lijnorganisatie; 

• Het adviseren over actuele beleidsactiviteiten van directies, bijvoorbeeld het inschatten van politieke 

kansen en risico's en zoeken naar zwakke plekken in voorgenomen of bestaand beleid.  

 

 De ambities voor strategische eenheden zijn in onderzoeken wel verkend in taakanalyses. In dit 

onderzoek staat echter de vraag centraal op welke manieren strategische eenheden proberen bij te dragen 

aan toekomstbestendigheid. Een van de deelvragen daarbij is welke methoden strategische eenheden 

inzetten. In 2005 heeft het Bureau Strategische Kennisontwikkeling van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties de Atlas van de Strategie ontwikkeld. In deze Atlas worden verschillende ‘tools’ 

onderscheiden die strategen kunnen gebruiken in hun opdracht om de toekomstbestendigheid te vergroten: 
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1) Het ontwikkelen van een discours 

2) Het organiseren van spelsimulaties; 

3) Het inzetten van de Delphi-methode; Hiermee wordt bedoeld dat een vraag aan een aantal mensen 

wordt voorgelegd, waarna deze mensen de vraag verder verkennen en uitdiepen; 

4) Het inzetten van de pleinbenadering. Het plein staat symbool voor een tijdelijke publieke ruimte 

waarin overleg kan plaatsvinden met relevante actoren; 

5) Het ontwikkelen van toekomstscenario’s; 

6) Het uitvoeren van vergelijkende analysen; 

7) Het opvangen van zwakke signalen; 

8) Interactieve backcasting. 

 

In het onderzoek van Van Twist e.a. (2007) is een ordening gemaakt naar de aard van het werk dat 

de onderzochte strategen doen. Ten eerste is er een onderscheid tussen strategische eenheden die zich 

primair richten op de inhoud van strategie en strategische eenheden die zich meer richten op het proces van 

strategievorming. Ten tweede is er een onderscheid in de oriëntatie van strategische eenheden. Een 

strategische eenheid kan vooral van binnen naar buiten kijken of van buiten naar binnen.  

Het onderscheid tussen een focus op inhoud en een focus op proces ligt ook besloten in de acht 

tools die in de Atlas van de Strategie zijn onderscheiden. De eerste vier methoden zijn vooral te kwalificeren 

als een focus op proces; het ontwikkelen van een taal, spelsimulaties organiseren, volgens de Delphimethode 

brainstormsessies houden en met relevante actoren in debat treden. De laatste vier tools, het ontwikkelen van 

scenario’s, het uitvoeren van comparatieve analysen, het opvangen van zwakke signalen en het interactief 

backcasten, valt te kwalificeren als een focus op inhoud.  

 

Aard van het Strategisch Werk Strategische tools  

Proces • Discoursontwikkeling 
• Spelsimulaties 
• Delphi-methode 
• Pleinbenadering 

Inhoud 
 

• Scenario-ontwikkeling 
• Comperatieve Analyse 
• Zwakke signalen 
• Backcasten 

Figuur 2. Methoden strategische eenheden 

 

Dit onderscheid tussen proces en inhoud en deze tools zijn niet uitputtend, maar zullen voor dit 

onderzoek een leidraad vormen om te onderzoeken welke specifieke methoden de strategische eenheden 

inzetten. Daarbij zal de vraag worden meegenomen in hoeverre door de methoden van binnen naar buiten of 

van buiten naar binnen wordt geredeneerd.  
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 In de Atlas van de Strategie worden twee belangrijke fasen van strategievorming onderscheiden. 

Ten eerste moeten strategen volgens dit handboek draagvlak creëren. Medewerkers uit verschillende 

onderdelen van het departement moeten betrokken worden bij het project. Daarna moet men strategische 

thema’s kunnen identificeren. Creativiteit speelt een belangrijke rol voor strategen binnen strategische 

eenheden. Op basis van het boek van Knoope ‘De Creatiespiraal’ zijn in de Atlas van de Strategie voor de 

toekomst vijf elementaire vaardigheden onderscheiden, die de basis vormen voor creatief denken. Ten eerste 

gaat het om het creatief waarnemen, het herkennen van dominanties in de eigen waarneming en het los 

komen van overheersende visies. Ten tweede is het belangrijk dat men het oordelen uitstelt, het gaat om een 

attitude waarin je ruimte creëert waardoor het ideepotentieel zich kan ontplooien. Ten derde gaat het om 

flexibel kunnen associëren, zowel door dissociatie als ressociatie. Ten vierde is het kunnen divergeren, het 

verder denken dan gebruikelijk, van groot belang. Tot slot is het cruciaal om oplossingen ook aantrekkelijk te 

kunnen verbeelden en daarmee verbeeldingskracht te ontwikkelen.  

3.6 Motieven  

Uit de vorige paragraaf wordt duidelijk dat strategen verschillende methoden kunnen gebruiken in hun 

opdracht om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. Bij het inzetten van deze 

methoden kunnen de strategen verschillende motieven hanteren. Zo zijn er binnen ministeries aan de ene 

kant mensen die vinden dat strategisch denken een van de meest geavanceerde vormen van analytisch 

denken moet zijn. Vanuit dit perspectief nemen strategen ‘logica’ als uitgangspunt en gaat het om het 

vermogen om gedisciplineerd door te redeneren en door te rekenen. Gefundeerde wetenschappelijke 

inzichten staan hierbij centraal. Aan de andere kant staan mensen die vinden dat strategische eenheden zich 

moeten kenmerken door buiten de gebaande intellectuele paden te treden. Vanuit deze optiek staat creativiteit 

centraal. De motieven die gehanteerd worden bij het inzetten van de methoden verschillen bovendien door de 

positie die de strategische eenheden in het departement innemen. In hoofdstuk 2 is een onderscheid gemaakt 

tussen toekomstbestendig beleid en toekomstbestendige organisaties. Dit is tegelijkertijd ook een onderscheid 

in motieven die strategen hebben bij het inzetten van hun methoden.  

In hoofdstuk 2 is ook een onderscheid gemaakt tussen verschillende benaderingen van strategie; de 

strategische variabele benadering, de ‘business-we-are-in’-benadering, de strategische kloofbenadering, de 

stakeholdersbenadering en de maatschappelijke behoefte benadering. Deze benaderingen zullen in het 

empirische onderzoek ook worden gebruikt om te kijken met welke motieven de verschillende methoden 

worden ingezet. De vraag is of de methoden worden ingezet om de meest waardevolle variabele boven tafel 

te krijgen, te achterhalen ‘waar het departement van is’, een strategische kloof te overbruggen, samen met 

stakeholders doelen te formuleren of om te achterhalen wat de maatschappelijke behoeften zijn. 
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3.7 Dilemma’s  

Binnen de strategische eenheden hebben de strategen verschillende praktijken. In hoofdstuk 7 zal daar nader 

op worden ingegaan. Bij het strategisch handelen hebben strategen te maken met verschillende dilemma’s. 

Op basis van Van Twist e.a. (2007) worden vier belangrijke dilemma’s onderscheiden. Ten eerste spelen er 

dilemma’s rondom tijd. Een lange termijn perspectief botst met de logica van regeerperioden, de lopende 

beleidstrajecten, de begrotingscyclus en de op korte termijn gerichte politieke prioriteiten en incidenten. Er is 

een mismatch in de werkroutines van strategen en de bestuurders en beleidsmakers. Bestuurders en 

beleidsmakers willen veelal beleid ontwikkelen dat op de korte termijn ‘klopt’. Bovendien belemmert de 

tijdsdruk beleidsmakers verder in de tijd vooruit te denken dan ze nu doen.  

Ten tweede is het gebruik van kennis in beleid een dilemma. Beleidsambtenaren hebben zoveel 

informatie te verwerken dat het voor hen moeilijk is om de kennis van strategen toe te passen. Bovendien 

wordt de kennis die strategen ontwikkelen vaak niet als genoeg praktijkgericht ervaren. Dammers (2000)  

spreekt in dit verband over de kloof tussen de wereld van strategen en de wereld van beleid. Hij geeft aan dat 

er sprake is van twee werelden, ieder met een eigen manier van denken en een eigen taalgebruik. De 

mismatch tussen het doel van strategen en de praktijk komt volgens Schoonenboom niet voort uit onwil, maar 

uit onvermogen. ‘Instituties blijken zeer weerbarstig en houden elkaar lang gevangen in een bepaald frame’, 

aldus Schoonenboom (2003, p.4).  

Het derde dilemma heeft betrekking op het in huis halen van de buitenwereld. Strategen organiseren 

geregeld bijeenkomsten waarin de buitenwereld participeert. Echter, vervolgens hebben ze grote moeite om 

deze input te verwerken.  

Een laatste dilemma heeft betrekking op de vraag hoe strategen aansluiting kunnen vinden bij 

bestaande organisatieroutines (Van Twist e.a., 2003, pp. 17-23). De ambitie van strategen om bij te dragen 

aan toekomstbestendigheid staat bijvoorbeeld niet los van de politiek. Het primaat van de politiek maakt het 

lastig voor strategen om bezig te zijn met de toekomst. Als het politieke klimaat verandert na bijvoorbeeld 

nieuwe verkiezingen of kritieke incidenten worden bestaande toekomstverkenningen overboord gegooid en 

kunnen strategen het gevoel hebben van voor af aan te moeten beginnen. Zo zijn bijvoorbeeld aan het einde 

van de Paarse kabinetten op veel verschillende beleidsterreinen toekomstverkenningen gedaan. Balkenende I 

heeft deze onderzoeken vervolgens echter direct in de prullenbak gegooid.  

Ook hebben strategen te maken met politieke aspecten op ambtelijk niveau die hun werk moeilijk 

maken. Stone maakt in haar boek ‘Policy Paradox’ (2001) duidelijk dat een rationeel model van beleid maken 

niet klopt met de werkelijkheid. Volgens haar lopen probleemdefinities uiteen en wordt er altijd over ‘feiten’ 

gestreden. Deze verschillen in inzicht zijn niet met onderzoek weg te nemen, want de feiten zijn zogenaamd 

ambigue en multi-interpretabel (Noordegraaf, 2004, pp.218-219). Van Asselt (2003) verwijst in dit verband 

naar pluraliteit; er bestaan altijd verschillende interpretaties. Zij benadrukt daarom ook dat het een belangrijke 

vraag is wie er participeert bij toekomstverkenning, dus welke specifieke ‘brillen’ er worden opgezet (Van 

Asselt, 2003, p. 7). 
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3.8 Conclusies 

In dit hoofdstuk is onderzocht wat wordt verstaan onder toekomstbestendigheid. Allereerst is duidelijk 

geworden dat het denken over de toekomst door de jaren heen is veranderd. Tegenwoordig is planning 

dienstbaar geworden aan diegene die de toekomst onder ogen wil zien en gelooft men veel minder in de 

maakbaarheid van de samenleving. Vervolgens is in dit hoofdstuk het onderscheid tussen toekomstbestendig 

beleid en toekomstbestendige organisaties duidelijk gemaakt. In de literatuur wordt duidelijk dat het bij beide 

gaat om het kunnen denken in verschillende toekomsten. Ook is in dit hoofdstuk de waarde van 

toekomstverkenning duidelijk geworden. Door vooraf na te denken over de toekomst kunnen problemen 

makkelijker worden voorzien en aangepakt, maar ook helpt het in het richting geven aan de huidige 

organisatie. Toekomstverkenning helpt hierbij, doordat daardoor zwakke signalen eerder opgevangen kunnen 

worden, maar ook om de beslissers op de toekomst voor te bereiden. De methoden die strategen gebruiken 

om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van hun organisatie kunnen worden onderverdeeld in 

methoden die zich richten op het proces en de inhoud van strategievorming. In de praktijk zullen strategen een 

combinatie van deze methoden inzetten. De methoden kunnen daarbij vanuit verschillende motieven worden 

ingezet en bij het strategisch handelen lopen strategen tegen verschillende dilemma’s aan. Er zijn dilemma’s 

rondom tijd, het gebruik van kennis, het betrekken van de buitenwereld en het organiseren rondom de 

bestaande organisatiestromen, waarbij de politiek een van de belangrijkste factoren is.  
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4.vvv Onderzoeksopzet 

4.1 Achtergrond onderzoek 

In deze scriptie staat de vraag centraal op welke manieren strategische eenheden en strategen proberen bij  

te dragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. In hoofdstuk 5 zal op het niveau van de 

strategische eenheden binnen ministeries onderzocht worden welke methoden en motieven er worden 

gehanteerd. In hoofdstuk 6 zal op het niveau van de strategen onderzocht worden welke praktijken en 

dilemma’s daarbij komen kijken. In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet van dit onderzoek besproken. 

Het onderzoek voor deze scriptie is uitgevoerd vanuit de NSOB. Het borduurt voort op de studie 

‘Balanceren tussen inkapseling en afstoting. Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid’ van 

Van Twist, Peeters en Van der Steen uit 2007. Zoals al eerder naar voren is gekomen staat de ‘strategy as 

practice’ benadering in dit onderzoek centraal. Als leidraad voor deze benadering is het boek ‘Strategy as 

Practice. Research Directions and Resources’ van Johnson, Langley, Melin en Whittington (2007) gebruikt. 

Strategie wordt in deze benadering niet opgevat als iets dat een organisatie heeft, maar vooral als iets wat 

mensen doen. De strategy as practice benadering is daarbij erg geschikt om te achterhalen wat de chaotische 

realiteit van ‘doing strategy’ nu precies is. Door middel van deze benadering is men in staat er achter te 

komen hoe strategen worstelen met verschillenden prioriteiten, verschillende stakeholders en de tegelijkertijd 

uitgebreide en tekort schietende informatie (Johnson e.a., 2007). De achterliggende gedachte van dit 

onderzoek is dat wat strategen doen niet los staat van de organisatorische en institutionele context. In 

hoofdstuk 5 zal daarom eerst de zogenaamde ‘black box’ op strategisch eenheidsniveau worden ontrafeld.  

4.2 Onderzoeksbenadering 

De data voor dit onderzoek zijn verkregen door middel van kwalitatief onderzoek. Een combinatie van kijken 

wat de strategen doen en er vervolgens met hen over in gesprek gaan kenmerkt dit onderzoek. Observaties 

vormen de belangrijkste bron van dataverzameling, maar achteraf hebben steeds informele gesprekken met 

de strategen plaats gevonden. Op deze manier is getracht een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de 

manieren waarop strategische eenheden en strategen proberen bij te dragen aan de toekomstbestendigheid 

van het openbaar bestuur.  

In de observaties is geprobeerd een zo open en objectief mogelijke houding aan te nemen om een zo 

betrouwbaar en valide mogelijke analyse te kunnen maken van de onderzoeksdata. Voordat is begonnen met 

het observeren van strategen is een theoretisch kader, zoals in hoofdstuk 2 en 3 beschreven, ontwikkeld op 

basis van de beschikbare literatuur. Gedeeltelijk zijn de belangrijkste uitgangspunten vervolgens als kader 

gebruikt om de observaties van het empirisch onderzoek in te plaatsen. Voor het belangrijkste gedeelte is 

echter geprobeerd de theoretische analyse tijdens de observaties los te laten en op die manier zo 
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onbevooroordeeld mogelijk te kijken naar wat er werkelijk gebeurt binnen de strategische eenheden en wat de 

strategen daar binnen daadwerkelijk doen.  

Het onderzoek is te kenmerken als een semi-etnografisch onderzoek. Met etnografie wordt een 

beschrijvende studie van leefwijzen van menselijke collectiviteiten bedoeld. Deze collectiviteiten zijn in de 

klassieke antropologie vaak volkeren en stammen, maar kunnen ook beroepsgroepen zijn; in dit geval 

strategen. Rhodes e.a. (2007) geven aan dat etnografisch onderzoek geschikt is om de praktijk van alledag te 

onderzoeken. Met name in het tweede deel van dit onderzoek, hoofdstuk 6, is gebruik gemaakt van 

etnografisch onderzoek en is geprobeerd te beschrijven wat de praktijken en dilemma’s van strategen zijn.  

4.3 Onderzoekscasussen 

Het doel van dit onderzoek is niet om de praktijken van alle strategen binnen alle strategische eenheden van 

de Rijksoverheid in kaart te brengen, maar om door middel van een diepteonderzoek inzicht te krijgen in de 

manieren die strategen hebben om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. 

Het is daarom niet de bedoeling van dit onderzoek om uitspraken te kunnen doen over alle strategische 

eenheden en strategen binnen ministeries. Echter doordat er is gekozen voor een gevarieerde selectie van 

strategische eenheden, zullen de meeste strategische eenheden en strategen zich in dit onderzoek kunnen 

herkennen. 

Er is gekozen om voor deze scriptie onderzoek uit te voeren op vier onderzoeksplekken. De selectie van 

de onderzoekscasussen is deels door mensen van de NSOB aangedragen en komt deels voort uit de 

contacten die zij hebben. Opvallend is dat de strategen allemaal snel enthousiast waren om mee te werken 

aan dit onderzoek. Alle strategen gaven aan behoefte te hebben aan meer inzicht over hun eigen 

werkzaamheden en de invulling van gelijksoortig werk door anderen. De volgende vier onderzoekscasussen 

staan centraal in deze scriptie: 

 

Rijkswaterstaat: Team Visie en Ontwikkeling 

.  

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:: Bureau Bestuursraad Strategie 
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Ministerie van Justitie: DG Rechtspleging  Rechtshandhaving: Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling        

 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Directie Kennis  

  .  

Er is gekozen voor deze vier onderzoekscasussen omdat deze eenheden zich op verschillende 

posities binnen de Rijksoverheid bevinden en zo een divers beeld geven van strategisch management bij de 

overheid. Het Bureau Bestuursraad is een centrale stafeenheid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. De Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling is daarentegen een eenheid in de lijn binnen 

een van de Directoraten Generaal van het Ministerie van Justitie. Het team Visie en Ontwikkeling is ten derde 

de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tot slot is binnen Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschappen een interdepartementaal project onderzocht. De maatschappelijke innovatieagenda 

Onderwijs komt namelijk tot stand in samenwerking tussen de Directie Kennis en een programmadirectie van 

het Ministerie van Economische Zaken. Op deze manier is geprobeerd om de methoden, motieven, praktijken 

en dilemma’s op verschillende plaatsen binnen de overheid in kaart te brengen. 

Net zo min als het de bedoeling is om uitspraken te doen over alle strategische eenheden en alle 

strategen binnen de overheid, is het niet de bedoeling om te bepalen wat de beste manier is om de 

toekomstbestendigheid van hun organisatie te vergroten. Het startpunt van het onderzoek is juist dat variëteit 

waardevol kan zijn. Er bestaan verschillende posities ten aanzien van wat precies een strateeg is, wat hij doet 

en wat men onder toekomstbestendigheid verstaat. Het uitgangspunt van het onderzoek is dat strategie een 

sociaal geconstrueerde activiteit is en dat strategen daarom moeten kijken wat in hun situatie past. De vier 

ministeries die zijn uitgekozen hebben ook allemaal een eigen context en daarom is er niet ‘one-best-way of 

organizing’. Echter, dit onderzoek kan wel dienen als een reflectie op de professionaliteit van de strategische 

eenheden en de strategen. Ze kunnen van zich zelf en van andere eenheden leren.  

In dit onderzoek wordt gesproken over strategische eenheden en strategen. Overigens noemt een 

aantal personen die voor dit onderzoek is geobserveerd zichzelf geen strateeg. Dit heeft te maken met het feit 

dat de term strateeg overal anders wordt ervaren. Bij RWS spreken de ‘strategen’ bijvoorbeeld bewust niet 

over strateeg, maar over ‘adviseur strategie’. Ook bij OC&W noemt men zichzelf geen strateeg. Toch zullen 

deze mensen in dit onderzoek als strateeg worden benoemd, omdat zij binnen de strategische eenheden 

werkzaam zijn en strategisch werk doen.  
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4.4 Onderzoeksmethoden 

In dit onderzoek is uitgegaan van een triangulaire werkwijze. Dit betekent dat de onderzoeksdata bestaan uit 

een combinatie van documenten, interviews en observaties. De observaties vormen de belangrijkste bron van 

informatie voor dit onderzoek. In bijlage 1 is een overzicht te vinden van de onderzoeksactiviteiten die in het 

kader van dit onderzoek zijn gedaan. Er is gekozen om deze activiteiten te observeren, omdat deze 

bijeenkomsten min of meer een dwarsdoorsnede van het werk van strategen vormen. Omdat het onderzoek 

op verschillende strategische eenheden tegelijkertijd heeft plaatsgevonden, zijn er soms afwegingen gemaakt 

en is het  onmogelijk geweest om alle interessante activiteiten te observeren. 

De observaties van de strategen zijn openlijk uitgevoerd, de onderzoeksobjecten waren zich er 

bewust van dat zij werden onderzocht. Tijdens de bijeenkomst heeft de onderzoeker zich in principe opgesteld 

als zogenaamde ‘fly on the wall’, maar zoals eerder naar voor kwam, is er voor en na de bijeenkomsten vrijwel 

altijd in gesprek gegaan met de strategen. Deze gesprekken zijn onderdeel van de tweede bron van 

onderzoeksdata, namelijk de interviews met de verschillende onderzoeksobjecten. Verder heeft er voor dit 

onderzoek ook een data-analyse plaatsgevonden. Er zijn stukken geanalyseerd die als leidraad dienden voor 

de bijeenkomsten, maar ook achtergrondstukken over de organisatie van de strategische eenheid, 

projectvoorstellen en interne nota’s. De combinatie van observaties, interviews en documentatie-analyse, de 

zogenaamde triangulaire werkwijze, zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van de uitspraken in deze scriptie is 

vergroot.  

4.5 Fasen van onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden vanaf februari tot juni 2008. In deze periode is een drietal fasen te 

onderscheiden, namelijk de verkennende fase, de uitvoerende fase en de analytische fase. In elk van de 

fasen lag de nadruk op een ander aspect. De fasen zullen nu achtereenvolgens kort omschreven worden.   

4.5.1 De verkennende fase 

Gedurende de verkennende fase is het onderzoeksobject eerst theoretisch bestudeerd. Het werk van Van 

Twist e.a. (2007) en andere literatuur over strategische management bij de overheid en over 

toekomstverkenning en toekomstbestendig beleid is bestudeerd en verwerkt in een theoretisch kader. In deze 

hoofdstukken is geprobeerd om de termen strategie en toekomstbestendigheid te operationaliseren. Tijdens 

de verkennende fase is ook een bijeenkomst omtrent het gebruik van toekomstverkenning in beleidsvorming 

meegenomen in het onderzoek. Daarnaast is een sessie van het ‘Leeratelier Strategie’ van de NSOB 

bijgewoond. In de verkennende fase heeft vervolgens per geselecteerde onderzoekscasus een oriënterend 

gesprek plaats gevonden. Deze verkennende gesprekken waren bedoeld om achtergrondinformatie over de 

positie en motieven van de strategische eenheden te achterhalen. Gedurende de verkennende fase is tevens 

per onderzoekscasus de per strategische eenheid aanwezige documentatie bestudeerd. In de verkennende 

gesprekken met de contactpersonen is besproken welke bijeenkomsten interessant zouden zijn voor 
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onderzoek. In samenspraak met de contactpersoon is geprobeerd om een dwarsdoorsnede van het werk van 

strategen te observeren. De strategen hebben allemaal hun agenda voorgelegd en samen is besloten welke 

momenten nuttig zijn in het kader van dit onderzoek. Op die manier is van te voren een aantal ‘critical 

moments’ vastgesteld. 

4.5.2 De uitvoerende fase 

In de uitvoerende fase stonden de observaties van verschillende bijeenkomsten centraal. Het gaat hier zowel 

om interne bijeenkomsten als bijeenkomsten met derden. Een deel van de bijeenkomsten heeft plaats 

gevonden op de betreffende ministeries en een deel daarvan op andere plekken in het land. In de uitvoerende 

fase stond een focus op ‘stratigizing’ centraal. ‘Stratigizing’ binnen de strategische eenheden is over een 

bepaalde tijdsperiode bestudeerd, namelijk vanaf maart tot en met mei 2008. In deze scriptie is getracht om 

verklaringen te vinden voor fenomenen die zich door de tijd ontwikkelen. Dit wordt door Johnson e.a. (2007) 

ook wel ‘proces theorizing’ genoemd. Van tevoren was er per strategische eenheid een aantal momenten 

vastgesteld die geobserveerd zouden worden, de ‘critical moments’ die een dwarsdoorsnede van het werk van 

strategen vormen. In de praktijk bleek het dat vaak onverwachts extra bijeenkomsten werden gepland, waar 

op het laatste moment ook nog observaties hebben plaats gevonden. Tijdens de uitvoerende fase bleek 

gaandeweg dat de documentatie en observaties met informele gesprekken te weinig inzicht gaf in de motieven 

van strategische eenheden en strategen. Er is daarom besloten om per onderzoekscasus een afsluitend 

interview toe te voegen. Dit afsluitende interview is met een van de strategen van de strategische eenheid 

gehouden. Bij het Ministerie van LNV heeft er een afsluitend groepsinterview plaats gevonden. De afsluitende 

interviews kunnen gekwalificeerd worden als semigestructureerd. Aan de ene kant zijn er open vragen 

voorgelegd die betrekking hadden op de methoden, motieven, praktijken en dilemma’s, aan de andere kant 

zijn situaties die tijdens de observaties waren opgevallen, aan de strategen voorgelegd.  

4.5.3 De analytische fase 

In de laatste fase van dit onderzoek, de analytische fase, zijn alle resultaten bij elkaar gebracht. Het 

theoretisch kader, de bestudeerde documenten, de observaties, informele gesprekken en de afsluitende 

interviews zijn geanalyseerd en hebben geleid tot twee hoofdstukken met empirische resultaten en een 

concluderend hoofdstuk. Voor de analyse van de interviews zijn eerst transcripties gemaakt en deze zijn 

vervolgens gecodeerd. De onderzoeksdata zijn geordend naar data die meer inzicht geven op het niveau van 

de strategische eenheden en data die inzicht geven in het strategisch handelen van strategen. In eerste 

instantie is geprobeerd om de data onder te brengen in de logica van het theoretisch kader. Zo zijn de 

posities, methoden en motieven in een theoretisch ordeningskader geplaatst en is geprobeerd het gedrag van 

strategen te vatten in uit de literatuur onderscheiden rollen. Echter, ook de onderzoeksdata waar in het 

theoretisch kader geen aandacht aan is besteed, maar die in het onderzoek wel frequent terug kwamen, zijn in 

de empirische hoofdstukken toegevoegd.  



Dionne Zeldenrijk – Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 36 

4.6 De validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek 

De validiteit van een onderzoek wordt bepaald door de mate waarin een onderzoek heeft gemeten wat het 

beoogde te meten (Baarda en de Goede, 2001). Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen 

‘interne validiteit’, de mate waarin de interpretaties die in het onderzoek zijn gedaan betrouwbaar zijn, en de 

‘externe validiteit’, de mate waarin de resultaten van een onderzoek te vertalen zijn naar een bredere 

populatie. In dit onderzoek is de interne validiteit vergroot door een triangulaire werkwijze te hanteren. Een 

combinatie van kijken naar, praten met en lezen over strategen heeft er toe geleid dat de interpretaties valide 

zijn. Er is rekening gehouden met het feit dat de strategen sociaal wenselijk gedrag kunnen vertonen of 

sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven. Door de verschillende onderzoeksmethoden naast elkaar te 

gebruiken, is het risico op sociaal wenselijke antwoorden zoveel mogelijk beperkt. De externe validiteit van dit 

onderzoek is minder groot. Echter, het was niet de ambitie om uitspraken te kunnen doen over de hele 

strategische functie van het rijk. De ambitie was om daar een aanzet toe te geven en in de diepte het 

onderwerp te onderzoeken.  

 De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt bepaald door de repliceerbaarheid van de 

onderzoeksmethoden. Waarnemingen zijn betrouwbaar, wanneer ze onder dezelfde omstandigheden door 

anderen herhaald, dezelfde uitkomst hebben. Met name bij observaties is het van groot belang welk 

perspectief en welke achtergrondinformatie een onderzoeker heeft. De verschillen tussen onderzoekers 

maken het deels onmogelijk om dit onderzoek volledig te repliceren. Deze scriptie geeft voor een deel de door 

de onderzoeker geconstrueerde werkelijkheid weer. Doordat de observaties en de interviews in transcripties 

zijn uitgewerkt, is er echter wel een poging gedaan om het onderzoek zoveel mogelijk controleerbaar te 

maken.  
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5.vvv Strategische eenheden: posities, methoden en motieven 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe de strategische eenheden van de vier onderzochte ministeries 

proberen om de toekomstbestendigheid binnen hun ministerie te versterken. De eerste twee empirische 

deelvragen van dit onderzoek zullen daarmee beantwoord worden. In het volgende hoofdstuk zal worden 

beschreven wat de individuele strategen daar binnen doen. In de volgende paragrafen zal per 

onderzoekscasus op basis van zowel documentatieanalyse, observaties als interviews worden beschreven 

welke positie de strategische eenheid heeft, welke methoden er worden ingezet en vanuit welke motieven de 

strategische eenheden opereren. Vervolgens zullen er algemene beelden van de posities, methoden en 

motieven van de onderzochte strategische eenheden worden geschetst. Aan het eind van het hoofdstuk zal 

een schema worden gepresenteerd waarin de onderzoekscasussen worden geplaatst. 

5.2 Rijkswaterstaat 

5.2.1 De strategische eenheid: Afdeling Visie en Ontwikkeling 

De eerste onderzoekscasus van deze scriptie is de strategische eenheid binnen Rijkswaterstaat (RWS). RWS 

is sinds 1 januari 2006 een agentschap van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W). De doelstelling 

van RWS is het beheren en ontwikkelen van de infrastructurele hoofdnetwerken in Nederland. RWS is 

opgebouwd uit tien regionale diensten, zesendertig districten en drie projectdirecties. Het bestuur van RWS 

wordt ondersteund door een stafeenheid. Even van de zeven stafdirecties is de Directie Communicatie en 

Strategie. Binnen deze Directie is onderzoek gedaan bij de Afdeling Visie en Ontwikkeling. 

De Afdeling Visie en Ontwikkeling heeft eind 2006 van het Bestuur de opdracht gekregen om het 

scenariotraject RWS2020 uit te voeren. De opdracht was om te kijken welke robuuste paden er zijn voor de 

verdere doorontwikkeling van RWS. De scenariostudie moest ‘vergezichten’ voor RWS ontwikkelen. 

‘RWS2020 is als het ware de TomTom van de onbekende wereld’, aldus een van de strategen. Naar verloop 

van tijd heeft de strategische eenheid ook de opdracht gekregen om advies uit te brengen rond  de 

robuustheid van de Agenda 2012, het ondernemingsplan van RWS. 

RWS heeft een rijk verleden wat betreft scenariostudies. De afgelopen jaren zijn achtereenvolgens 

de scenariostudies Nostradamus (1991), Creops (1994) en Isis (2001) uitgevoerd. In de bovenstaande 

scenario’s stonden beleidsmatige vraagstukken centraal. In RWS2020 wordt daarentegen gefocust op de 

posities die RWS zou kunnen innemen. In plaats van beleidsstrategie gaat het bij RWS2020 meer om 

organisatiestrategie. In de volgende paragraaf zal duidelijk worden welke methoden de strategische eenheid 

van RWS hanteert.  
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5.2.2 Methoden 

Uit het onderzoek blijkt dat de Afdeling Visie en Ontwikkeling verschillende methoden inzet en zich daarbij 

afwisselend focust op proces en op inhoud. Het project RWS2020 is onderverdeeld in vier fasen. De eerste 

stap van het scenarioproject was van binnen naar buiten gericht en hield het definiëren van de ‘T-nul situatie’ 

in. De strategische eenheid heeft eerst geprobeerd een heldere beschrijving van de huidige situatie te geven. 

Daarvoor is een analyse gemaakt van de geschiedenis van RWS, een taakveldanalyse uitgevoerd en is de 

politiek-bestuurlijke context in kaart gebracht. Dit heeft uiteindelijk ook geresulteerd in een workshop ‘De 

kracht van RWS’. De strategische eenheid merkte dat er veel verschillende visies waren op wat RWS nu 

eigenlijk precies is en doet en door middel van deze fase is geprobeerd om een gemeenschappelijk 

inhoudelijk vertrekpunt te creëren.  

Vervolgens is in de tweede fase rondom een aantal onzekerheden een viertal omgevingsscenario’s 

ontwikkeld. Deze zijn tot stand gekomen in workshops volgens het principe van ‘creatieve concurrentie’ tussen 

externe teams. Zeven teams van mensen buiten RWS hebben uit een voorselectie de meest relevante en 

interessante trends geselecteerd. De door de strategische eenheid geselecteerde verkenningen zijn 

bijvoorbeeld de verkenning ‘Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) en de scenario’s van het Centraal Plan 

Bureau, Sociaal Cultureel Planbureau, Shell en de Rabobank. Uiteindelijk heeft de Afdeling Visie en 

Ontwikkeling op basis van deze bijeenkomsten vier scenario’s ontwikkeld. Deze scenarios zijn ‘Water als 

verdiengenerator’, ‘Europa als wereldspeler’, ‘Entertainment boulevards’ en ‘Duurzaam samen leven’. Deze 

scenario’s berusten op twee assen van zogenaamde dilemma’s. Ten eerste is de vraag of de borging van 

publieke belangen in de toekomst plaats vindt door een kleine overheid die vooral als marktmeester optreedt, 

of door een overheid die publieke diensten zelf blijft produceren. De tweede as van het stelstel heeft te maken 

met de vraag of in de toekomst bedrijven zich zullen laten leiden door ‘profit’, of wordt maatschappelijk 

verantwoord ondernemen de leidraad.  

In de derde fase is onderzocht welke mogelijke posities er voor de verdere ontwikkeling van RWS 

zijn. Er is een ‘benchmark’ uitgevoerd met wegbeheerders uit het buitenland en netbeheerders en 

uitvoeringsorganisaties. Dit heeft uiteindelijk vijf posities opgeleverd, namelijk de netbeheerder, het 

ontwikkelbedrijf, de verblijfsmanager, de rijksaanbesteder en de (water)veiligheidsmanager. De strategen 

omschrijven deze benchmark als spiegels die de RWS worden voorgehouden; ‘‘De ene positie toont 

Rijkswaterstaat bijvoorbeeld in de positie van verblijfsmanagers zoals Schiphol Group of NS, de andere als 

een netbeheerder zoals TenneT’’, aldus een van de strategen van RWS. 

In de laatste fase heeft eerst een aantal bijeenkomsten met de landelijke en regionale diensten van 

RWS plaatsgevonden. Medewerkers hebben hier wederom in workshops met elkaar een van de posities 

nader uitgewerkt en hebben aangeven hoe de verschillende posities volgens hen in de verschillende 

scenario’s scoren. Met name de Delphi-methode was hierbij een belangrijke tool. In een aantal ronden werd 

mensen in groepen gevraagd om een reactie op voorgelegde vragen en stellingen. In fase vier zis er ook 
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bovendien aantal bijeenkomsten volgens de pleinbenadering gehouden, bijvoorbeeld met mensen van een 

informeel expernetwerk en met wetenschappers en toekomstonderzoekers van de NSOB. 

Na deze focus op het proces zijn in fase vier vervolgens de scenario’s en posities bij elkaar gebracht. 

Er is gekeken wat de mogelijkheden zijn voor RWS om door te groeien naar de vijf posities, hoe de posities 

aansluiten op de huidige kracht van RWS, in welke mate RWS afhankelijk is van andere partijen en hoe sterk 

de posities zijn in het licht van de vier scenario’s. Wederom heeft de strategische eenheid van binnen naar 

buiten gekeken. De strategische eenheid heeft vervolgens het Bestuur geadviseerd wat voor de Agenda 2012 

goed is om te doen om flexibel met toekomstige veranderingen om te kunnen gaan. Hiermee wilde de Afdeling 

Visie en Ontwikkeling ‘robuuste stappen’ ontwikkelen voor de doorontwikkeling van RWS.  

In het bovenstaande is een beschrijving van de methoden te vinden die door de strategische eenheid 

van RWS zijn ingezet. In figuur 3 zijn de verschillende methoden weergegeven. In de volgende paragraaf zal 

worden beschreven vanuit welke motieven de Afdeling Visie en Strategie deze methoden inzet. 

 

De aard van het 
strategisch werk 

Methoden  

Proces • Discoursontwikkeling; T-nul situatie definiëren: workshop de Kracht van RWS; 
• Delphi-methode; workshops met medewerkers uit de diensten om draagvlak voor 

project te bewerkstelligen en input voor robuuste stappen te krijgen; 
• Spelsimulatie; creatieve concurrentie tussen zeven teams van externen; 
• Pleinbenadering; bijeenkomsten met experts, wetenschappers en 

toekomstverkenners om de posities en het eigen project te toetsen. 

 
 Inhoud 
 

• Ontwikkeling vier scenario’s: EU als wereldspeler, water als verdiengenerator, 
entertainment boulevards en duurzaam samenleven; 

• Benchmark en ontwikkeling vijf posities: RWS als netbeheerder, ontwikkelbedrijf, 
verblijfsmanager, rijksaanbesteder of (water)veiligheidsmanager; 

• Advisering aan het Bestuur over de ontwikkelpaden, de sterkten van de posities en 
robuuste stappen voor de agenda 2012. 

Figuur 3. Methoden strategische eenheid Rijkswaterstaat 

5.2.3 Motieven 

Uit de documentatie-analyse en interviews blijkt dat het de ambitie van de strategische eenheid van RWS is 

om de scenario-achtige verkenning te koppelen aan perspectieven voor de organisatie en deze vervolgens 

terug te zien in de Agenda 2012. De strategen merken op dat ze wat dat betreft nu al tevreden te zijn, want 

volgens hen is uit de studie een aantal zaken voortgekomen waar het bestuur ook daadwerkelijk wat mee 

heeft gedaan is. ‘‘De lange termijn is daadwerkelijk gekoppeld aan de agenda voor de komende vier jaar’’, 

aldus een van de strategen. De strategen geven aan dat zij niet enkel en alleen voor het Bestuur werken, 

maar ook voor het bredere publiek van RWS. RWS2020 is als het ware ook de strategische onderlegger voor 

de discussies over de toekomst. ‘’De knikkers waar we het strategische debat mee gaan voeren’’, aldus een 

van de strategen. 

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat de strategische eenheid binnen RWS verschillende 

soorten methoden inzet. In hoofdstuk 3 is het onderscheid tussen toekomstbestendig beleid en de 
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toekomstbestendigheid van organisaties duidelijk geworden. De strategische eenheid binnen RWS focust zich 

primair op de toekomstbestendigheid van RWS als organisatie. ‘’Voor de Afdeling Visie en Ontwikkeling 

betekent toekomstbestendigheid dat RWS voldoende hulpbronnen bezit om te anticiperen op een veelvoud 

aan toekomsten’’, aldus een van de strategen. Het gaat daarbij volgens hem om het anticiperende vermogen 

van RWS. Door middel van scenario’s en posities probeert de strategische eenheid tot robuuste stappen voor 

de organisatie te komen.  

 Uit dit onderzoek is tevens naar voren gekomen dat er naast een onderscheid tussen een focus op 

toekomstbestendigheid van de organisatie en een focus op toekomstbestendig beleid er een verschil is in 

strategische eenheden die zich primair richten op het vervullen van een strategische functie voor het 

departement of zich richten op het bevorderen van het strategisch vermogen. De strategische eenheid van 

RWS richt zich primair op het versterken van het strategisch vermogen van de organisatie. De Afdeling Visie 

en Ontwikkeling vervult zelf geen strategische functie, maar de scenario’s en de posities moeten bijdragen 

aan het vergroten van het strategisch vermogen van het Bestuur om de toekomstbestendigheid van de 

organisatie te vergroten. De strategische eenheid formuleert daarbij een aantal robuuste stappen, daarom 

zitten er elementen van een focus op de strategische functie in, maar uiteindelijk zijn deze bedoeld als advies 

om het strategische vermogen van de RWS te vergroten.  

5.3 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

5.3.1 De strategische eenheid: Bureau Bestuursraad Strategie 

De tweede onderzoekscasus van deze scriptie is de strategische eenheid van het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De Bestuursraad vormt de ambtelijke top van het departement. De 

Bestuursraad wordt ondersteund door een Bureau Bestuursraad. Een van de Afdelingen daar binnen is het 

Bureau Bestuursraad Strategie. Deze strategische eenheid is in het kader van deze scriptie onderzocht. 

 Op verzoek van de Bestuursraad werkt het Bureau Bestuursraad Strategie onder andere aan een 

Strategische Agenda voor LNV. Het is voor het eerst dat er een Strategische Agenda als deze wordt opgezet. 

De vorm is grotendeels afgeleid van een Strategische Agenda die onlangs bij het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ontwikkeld. De Bestuursraad heeft de opdracht voor een Strategische 

Agenda voor LNV uitgezet omdat zij de behoefte had om vanuit een langetermijn-perspectief meer focus aan 

te brengen in de activiteiten die het Ministerie op dit moment ontplooit. Momenteel heeft het Ministerie 44 

beleidsprioriteiten in het Regeerakkoord staan en daardoor leeft er bij het Bestuur het gevoel dat er geen 

keuzes worden gemaakt. Daarnaast bestaat bij de Bestuursraad de gedachte dat de toekomstige 

maatschappelijke opgaven steeds meer samenhang tussen de verschillende domeinen van LNV gaan 

vereisen en dat het daarom goed is dat het Bureau Bestuursraad Strategie de strategische opgaven van het 

hele LNV-concern boven tafel krijgt. 

De strategische Agenda richt zich op het beleid van het Ministerie van LNV op een termijn van vier 

tot tien jaar en verder. De gedachte is dat de Strategische Agenda wordt gevoed door de lange termijn 



Dionne Zeldenrijk – Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 41 

ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven enerzijds en de achter de beleidsopgaven in de beleidsagenda 

en begroting liggende strategische keuzen anderzijds. De samenhang tussen de lange termijn en de korte 

termijn wordt door de strategische eenheid in verschillende niveaus ondergebracht:  

 

• Trends en ontwikkelingen over tien jaar en verder; 

• De Strategische Agenda, voor de periode vier tot tien jaar en verder; 

• De Beleidsagenda, van een tot vier jaar; 

• De Begroting 2008, van nul tot een jaar. 

 

De bedoeling is dat de Strategische Agenda uiteindelijk een handvat gaat bieden voor de lange 

termijn keuzes van het Ministerie. De strategische eenheid probeert vanuit de toekomstige ontwikkelingen en 

voorstelbare toekomsten te ‘backcasten’ naar de 44 beleidsprioriteiten die op dit moment in het regeerakkoord 

zijn opgenomen en dan te kijken wat ‘de toekomstvaste beleidspaden’ zijn. In de volgende paragraaf zal 

worden beschreven met welke methoden de strategische eenheid van LNV dat probeert te doen.  

5.3.2 Methoden 

De totstandkoming van de Strategische Agenda verloopt net als bij RWS in een viertal fasen. Bij LNV richt de 

strategische eenheid zich in de eerste fase voornamelijk van buiten naar binnen Daarbij staat een focus op 

inhoud centraal. De strategische eenheid heeft een interne analyse gemaakt van bestaand beleid, 

beleidsprioriteiten en langetermijnverkenningen om te komen tot een eerste aanzet voor de belangrijkste 

strategische vragen en keuzen voor het departement. Deze analyse is vervolgens voorgelegd aan een aantal 

aanspreekpunten van de verschillende Directies binnen het departement. Deze aanspreekpunten zijn allemaal 

ambtenaren die lid zijn van het managementteam van de verschillende Directies. Bij deze gesprekken stond 

de Delphi-methode centraal, het uitwisselen van ideeën stond voorop. De strategische eenheid binnen LNV 

bevindt zich op dit moment nog in fase 1. Aan het eind van deze fase wil de eenheid komen tot een 

zogenaamde vijftigprocent-versie van de Strategische Agenda, die vervolgens weer de input zal vormen voor 

de tweede fase. 

 In fase twee zal de focus op het proces liggen. Door middel van externe consultatie zal de 

strategische eenheid een antwoord proberen te krijgen op de vraag hoe er vanuit het buitenland, de 

kennisinstellingen, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven wordt aangekeken tegen de lange 

termijn trends en ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op de beleidsterreinen van LNV. Wederom 

wordt hier dus weer van buiten naar binnen gekeken. De pleinbenadering zal in deze fase centraal staan. Het 

Bureau Bestuursraad gaat als initiatiefnemer het debat aan met de omgeving om een toekomstvisie te 

ontwikkelen. In deze fase zal het Bureau Bestuursraad samen gaan werken met de Directie Kennis van het 

Ministerie. 
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 In fase drie wil de strategische eenheid van LNV daadwerkelijk de Strategische Agenda ontwikkelen 

en daarmee staat een focus op inhoud centraal. In deze fase moet worden gekozen wat de meest relevante 

strategische opgaven voor het departement zijn.  

 In de vierde fase is het Bureau Bestuursraad Strategie van plan een aanzet te geven tot 

vervolgacties van de Strategische Agenda. Het streven is dat de Strategische Agenda de input zal vormen 

voor de Strategische Kennisagenda, de Jaarplannen, de Begroting en Politieke agenda van 2010. De 

verschillende methoden die de strategische eenheid binnen LNV inzet in het kader van de Strategische 

Agenda zijn in figuur 4 samengevat. In de volgende paragraaf zal worden beschreven vanuit welke motieven 

deze methoden zijn ingezet.  

 

De aard van het 
strategisch werk 

Methoden  

Proces • Gesprekken volgens Delphi-methode met aanspreekpunten (MT-leden) van alle 
Directies binnen LNV; 

• Externe consultatie van kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, het 
bedrijfsleven en het buitenland, volgens de Pleinbenadering. 

 Inhoud 
 

• Interne analyse van bestaand beleid en trendverkenningen waaruit een eerste aanzet 
voor een Strategische Agenda voortkomt; 

• Totstandkoming Strategische Agenda waar de ‘vragen achter de vragen’ in vijf tot tien 
strategische opgaven duidelijk zijn; 

• Vervolgacties als input voor Strategische Kennisagenda, Jaarplannen, Begroting en 
Politieke Agenda. 

Figuur 4. Methoden strategische eenheid Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

5.3.3 Motieven 

Uit het onderzoek blijkt dat de ambitie van de strategische eenheid van LNV ten eerste is om de Strategische 

Agenda te verbinden met de Strategische Kennisagenda. Daaropvolgend wil het Bureau Bestuursraad 

Strategie dat de Strategische Agenda ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden op het moment dat er keuzes 

gemaakt moeten worden. ‘‘De Strategische Agenda moet als een soort toetsingskader worden gebruikt als we 

nieuw beleid gaan ontwikkelen’’, aldus een van de strategen van LNV. Een van de belangrijkste speerpunten 

is volgens de strategen ook dat de Strategische Agenda een gemeenschappelijke taal over de toekomst tot 

stand brengt. Het moet door Directeuren en medewerkers van LNV gebruikt worden in de discussies. Idealiter 

wordt de Strategische Agenda volgens de strategische eenheid op den duur onderdeel van de zogenaamde 

midterm-review van de Minister van LNV. 

 Hoewel de methoden van de strategische eenheden van RWS en LNV veel overeenkomsten 

vertonen, lopen de motieven van beide eenheden sterk uiteen. Waar de strategische eenheid van RWS zich 

primair richt op het vergroten van de toekomstbestendigheid van de organisatie van RWS, focust de 

strategische eenheid van LNV zich veel meer op het vergroten van toekomstbestendig beleid. Het Bureau 

Bestuursraad Strategie probeert met de Strategische Agenda te komen tot robuuste beleidsprioriteiten. 
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Daarbij richt de strategische eenheid van LNV zich niet primair op het vergroten van het strategisch 

vermogen van de organisatie, maar probeert zij zelf bij te dragen aan de strategische functie van de 

organisatie, doordat zij zelf strategische opgaven ontwikkelt. De ambitie is uiteindelijk wel om hiermee ook het 

strategisch vermogen van de organisatie als geheel te vergroten, maar primair probeert men een strategische 

functie voor het departement te vervullen. 

5.4 Ministerie van Justitie 

5.4.1 De strategische eenheid: Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling  

Het Ministerie van Justitie is het derde ministerie waar onderzoek binnen een strategische eenheid heeft 

plaatsgevonden. Dit ministerie wordt op centraal niveau ondersteund door de Directie Algemene Justitiële 

Strategie. Voor deze scriptie is echter onderzoek gedaan bij een van de decentrale strategische eenheden. 

Een van de Directoraten Generaal van het Ministerie is het Directoraat-Generaal Rechtspleging en 

Rechthandhaving. Een van de Directies daar in is de Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding. 

De Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling is een van de afdelingen binnen deze Directie en is een van de 

onderzoekscasussen.  

De Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling heeft bij haar oprichting in 2006 de opdracht gekregen 

om substantieel meer aandacht te besteden aan het strategisch vermogen van het hele Directoraat-Generaal. 

Al enkele jaren ligt er een plan op de tekentafel om een strategische cyclus binnen het Ministerie te 

organiseren, waarbij ook de andere Directoraten-Generaal vergelijkbare decentrale eenheden hebben. Tot nu 

toe is de Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling uniek in deze positie. De strategische eenheid binnen het 

Directoraat-Generaal Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding is zowel werkzaam als opdrachtgever als 

opdrachtnemer en daarbij worden verschillende methoden ingezet. Deze methoden zullen in de volgende 

paragraaf worden besproken. 

5.4.2 Methoden 

De Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling focust zich net als de strategische eenheden van RWS en LNV 

zowel op proces als op inhoud, maar de belangrijkste focus ligt op het produceren het laatste. Ten eerste 

wordt er eens in de twee jaar een Strategische Agenda opgesteld. Ten tweede is de strategische eenheid 

verantwoordelijk voor een Directoraat-Generaal brede Kennisagenda. De Kennisagenda geeft aan waar het 

nog schort aan kennis en waar de bestaande kennisinstellingen nog geen kennis kunnen leveren. Ten derde 

worden er verkenningen door de strategen uitgevoerd. De Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling heeft 

sinds 2007 de opdracht om minstens vier keer per jaar een verkenning te doen. Door middel van 

rondetafelgesprekken met experts gaat men in discussie over toekomstige trends en ontwikkelingen op het 

terrein van Justitie.  

Het Afdelingshoofd van de Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling voert daarnaast veel periodieke 

gesprekken met de Directeuren en Afdelingshoofden binnen het Directoraat-Generaal. Deze gesprekken 
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worden gevoerd volgens de Delphi-methode. In elk gesprek probeert het Afdelingshoofd mensen na te laten 

denken door vragen te stellen en daardoor het strategisch vermogen van het Directoraat-Generaal te 

stimuleren. De strategische eenheid kijkt daarbij vooral van buiten naar binnen. 

De strategische eenheid van het Ministerie van Justitie is echter niet alleen opdrachtgever, maar 

tegelijkertijd ook opdrachtnemer. Geregeld komen er mensen uit het Directoraat-Generaal naar de 

strategische eenheid om te vragen of zij bijvoorbeeld een vergelijkende studie met het buitenland kunnen 

produceren ten behoeve van een beleidsvraagstuk of er komen beleidsmedewerkers naar de Afdeling 

Strategische Beleidsontwikkeling met de vraag om een officiële beleidsreactie. De verschillende methoden die 

door de strategische eenheid binnen Justitie worden ingezet zijn in figuur 5 weergegeven. In de volgende 

paragraaf wordt duidelijk vanuit welke motieven de Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling de methoden 

inzet.  

 

De aard van het 
strategisch werk 

Methoden  

Proces • Pleinbenadering: rondetafelgesprekken met betrokken actoren over een verkenning; 
• Delphi Methode: periodieke gesprekken van het afdelingshoofd met mensen binnen 

het Directoraat-Generaal. Er worden ‘opdrachten’ meegegeven en er vindt 
terugkoppeling plaats. 

Inhoud 
 

• Ontwikkeling van de Strategische Agenda; een keer in de twee jaar; 
• Ontwikkeling van de Kennisagenda; geïntegreerd in het hele Directoraat-Generaal; 
• Verkenningen: minimaal vier keer per jaar. Bijvoorbeeld over de veranderende rol van 

de overheid en privatiseringstendensen op het terrein van Justitie; 
• Vergelijkende studies buitenland: benchmark en lessen over best practices. 

Figuur 5. Methoden strategische eenheid Ministerie van Justitie 

5.4.3 Motieven  

Uit het bovenstaande blijkt dat de strategische eenheid van het Ministerie van Justitie een gevarieerd palet 

aan methoden inzet. De strategische eenheid heeft voor zichzelf in een interne notitie verschillende motieven 

voor het inzetten van deze methoden geformuleerd. Ten eerste wil de strategische eenheid de 

toekomstgerichtheid van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bevorderen. Ten 

tweede wil het de beleidsexpertise binnen het Directoraat-Generaal verbreden. Daarnaast wil de strategische 

eenheid de samenhang in het Justitiebeleid bevorderen en het gebruik van bestaande kennis in de 

beleidsontwikkeling verhogen. In de gesprekken komt naar voren dat de strategische eenheid vanuit een 

‘grenswerkersmotief’ wil werken. Zoals een van de strategen het zei: ‘’Een eenheid die tussen de werelden 

van beleid en wetenschap in staat en de verbinding tussen die beiden tot stand probeert te brengen’. 

‘´Alles wat wij binnen de Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling doen, is verbonden met het 

bevorderen van toekomstbestendigheid’’, aldus een van de strategen van het Ministerie van Justitie. Daarbij 

richt de strategische eenheid zich met name op het vergroten van toekomstbestendig beleid. De naam van de 

Afdeling is niet voor niets strategische beleidsontwikkeling. De strategische eenheid probeert om het beleid 
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dat door Justitie wordt ingezet meer toekomstgericht te krijgen. Doordat de strategische eenheid niet alleen 

als opdrachtgever werkt, maar ook aanspreekpunt is voor ambtenaren binnen het Directoraat-Generaal, 

draagt de strategische eenheid vaak direct bij aan beleidsontwikkeling.  

De strategische eenheid van het Ministerie van Justitie beoefent daarbij een strategische functie, 

maar probeert ook het strategische vermogen te vergroten. Zo gaf een aantal strategen aan dat het 

tegelijkertijd gaat om het vinden van antwoorden op de belangrijkste vragen en zorgdragen dat de 

medewerkers binnen het Directoraat-Generaal zo ‘openminded’ mogelijk zijn. De formele opdracht van de 

strategische eenheid legt echter meer nadruk op het vergroten van het strategisch vermogen van het 

Directoraat-Generaal. De strategische eenheid is een permanente basis in het Directoraat-Generaal die het 

vermogen om toekomstbestendig beleid te maken probeert te vergroten. 

5.5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

5.5.1 De strategische eenheid: Directie Kennis 

Ten slotte is onderzoek gedaan binnen een van de strategische eenheden van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen (OC&W), namelijk de Directie Kennis. Deze Directie is begin dit jaar 

gereorganiseerd en valt direct onder de Secretaris-Generaal van het departement. In deze nieuwe Directie is 

onder andere de vroegere Directie Algemene Strategische Economische Advisering opgenomen. De filosofie 

binnen het Ministerie van OC&W is dat de strategische functie vooral binnen de beleidsdirecties zelf moet 

zitten. Echter, op een aantal specifieke terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van sociaal-economische 

advisering en innovatie, is de Directie Kennis de strategische eenheid van het hele Ministerie.  

De taken van de Directie Kennis zijn ondergebracht in vier clusters: het cluster kennisverbindingen 

en horizonscans, het cluster prognoses, scenario’s en beleidsstatistiek, het cluster strategisch informatiebeleid 

en het cluster kenniseconomie. Het cluster kenniseconomie is bezig met het opstellen van de 

Maatschappelijke Innovatieagenda Onderwijs. Dit project krijgt in samenwerking met de programmadirectie 

Kennis en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken gestalte en het sluit aan bij het Rijksbrede 

Innovatie Platform. Het idee achter het project is om kennis, ondernemerschap en innovatie in te zetten om 

een aantal maatschappelijke thema’s aan te pakken. Deze maatschappelijke opgaven voor onderwijs zijn 

afgeleid uit een aantal langetermijn-verkenningen, zoals bijvoorbeeld het rapport ‘Leerkracht’ (2007), waar 

wordt gewaarschuwd voor een dreigend kwantitatief en kwalitatief lerarentekort. Kortom, de Directie Kennis 

probeert de lange termijn mee te nemen door te onderkennen dat in de toekomst een aantal belangrijke 

uitdagingen ligt.  

 In de Maatschappelijke Innovatie-agenda probeert de Directie Kennis tot een analyse van de 

belangrijkste uitdagingen te komen om uiteindelijk concrete aanbevelingen en voorstellen te kunnen doen om 

daarmee zogenaamde FES-gelden (Fonds Economische Structuur) binnen te halen. De aanpak rondom het 

indienen van FES voorstellen is hiermee gewijzigd, want in het verleden mochten de Directies hun eigen 
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voorstellen doen. In de volgende paragraaf zal uiteen worden gezet welke methoden de strategische eenheid 

binnen OC&W inzetten.  

5.5.2 Methoden 

De strategische eenheid binnen OC&W hanteert net als de hierboven besproken strategische eenheden een 

combinatie tussen procesmatige en inhoudelijke methoden. De strategische eenheid werkt steeds in een 

wisselwerking tussen het maken van systeemanalyses en het voeren van gesprekken met mensen, zowel 

binnen als buiten het departement. De gesprekken binnen het departement zijn bedoeld om aan de ene kant 

een zelfde taal te leren en aan de andere kant om de interne theorieën via de Delphi-methode verder uit te 

exerceren. 

Net als bij andere ministeries is ook de strategische eenheid van OC&W begonnen met een analyse 

op hoofdlijnen, die door gesprekken steeds weer aangescherpt wordt. De analyse betreft een 

innovatiesysteemanalyse over onderwijsvernieuwingen. Hierin hanteert men de theorie van Hekkert (2007) die 

zeven kenmerken of functies van een succesvol innovatiesysteem identificeert, namelijk het aanwezig zijn van 

ondernemersactiviteiten, kennisontwikkeling en kennisverspreiding, het beschikbaar stellen van bronnen voor 

innovatie, richting geven aan het zoekproces, het creëren van markten en het doorbreken van weerstand. 

Vervolgens is een analyse gemaakt welke functies het Ministerie van OC&W zouden kunnen beïnvloeden.  

Door middel van gesprekken kijkt de Directie Kennis samen met de beleidsdirecties welke punten in 

de analyse meegenomen moeten worden. De gesprekken buiten het departement, met bijvoorbeeld een 

aantal wetenschappers, worden vooral ingezet volgens de pleinbenadering. Betrokken actoren uit de 

onderwijswereld, deze worden door de Directie Kennis de inspirerende denkers genoemd, worden uitgenodigd 

voor een publiek debat over de vraag welke bijdrage innovatie kan leveren aan een aantal toekomstige 

opgaven voor het onderwijs.  

De nadruk ligt bij OC&W, in tegenstelling tot bij de meeste andere strategische eenheden, in het 

bijzonder op inhoud. Erg belangrijk daarbij is het organiseren van FES-voorstellen. Voor de belangrijkste 

uitdagingen, het stimuleren van excellentie, het aanpakken van het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort, 

scholing en ontwikkeling in kenniseconomie verbeteren en de maatschappelijke functie van onderwijs 

versterken, gaat men op zoek naar concrete innovatieprojecten die hieraan kunnen bijdragen. Door middel 

van een focus op inhoud probeert de strategische eenheid binnen OC&W ook de ‘mindset’ van mensen 

binnen het onderwijsstelsel te veranderen. De verschillende methoden zijn in figuur 6 weergegeven. In 5.5.3 

zijn de motieven om deze methoden in te zetten weergegeven.  
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De aard van het 
strategisch werk 

Methoden  

Proces  
• Discoursontwikkeling en Delphimethoden: interne gesprekken met mensen uit de 

Beleidsdirecties en bij het Ministerie van EZ. In gesprekken wordt geprobeerd het 
theoretisch stuk aan te scherpen. Ook veel ‘bijpraat-momenten’ met mensen die ook iets 
met innovatie doen, om daar mogelijk bij aan te sluiten; 

• Pleinbenadering: gesprekken met de inspirerende denkers. De groep inspirerende denkers 
bestaat vooral uit wetenschappers en mensen uit het onderwijsveld. Deze gesprekken 
vinden enerzijds één op één plaats, anderzijds in grotere sessies, zoals bijvoorbeeld een 
bijeenkomst over wat innovatie kan bijdragen tegen het lerarentekort.  

Inhoud 
 

 
• Systeemanalyse van het onderwijsstelsel. Volgens de methode van Hekkert is aan de 

hand van zeven functies een innovatiesysteemanalyse gemaakt van 
onderwijsvernieuwingen; 

• Fes-voorstellen leveren een aantal belangrijke uitdagingen: het stimuleren van excellentie, 
het aanpakken van het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort, scholing en ontwikkeling 
in de kenniseconomie verbeteren en de maatschappelijke functie van onderwijs versterken.  

Figuur 6: Methoden strategische eenheid Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

5.5.3 Motieven  

Uit het onderzoek komt naar voren dat het de ambitie van de strategische eenheid binnen OC&W is om een 

ordenend kader te schetsen, waarin zowel de eenheid zelf als de mensen binnen OC&W, vertrouwen hebben. 

Het is voor het eerst dat er vanuit een systeemanalyse naar het onderwijsveld gekeken gaat worden en het 

motief is om deze mindset meer bij de ambtenaren van het Ministerie aan te brengen. Uiteindelijk is de ambitie 

van de Directie Kennis dat er concrete zaken op de agenda komen, zodat de strategische eenheid over vijf 

jaar kan zeggen dat zij bepaalde zaken voor scholen voor elkaar heeft gekregen.  

Het opstellen van de Maatschappelijke Innovatie Agenda houdt in dat de Directie Kennis de 

toekomstbestendigheid van het onderwijsstelsel wil vergroten. Het vergroten van toekomstbestendigheid van 

de organisatie, in dit geval dus het onderwijsstelsel, staat daarbij centraal. De Directie Kennis doet zelf 

voorstellen, maar dit zijn niet zo zeer beleidsvoorstellen, maar structuurvoorstellen die het mogelijk gaan 

maken dat het beleid toekomstbestendiger is. De voorstellen moeten er toe leiden dat scholen in de toekomst 

zelf tot innovatie komen en dat het niet vanuit OC&W opgelegd dient te worden. Hoewel het bevorderen van 

de toekomstbestendigheid van de organisatie voorop staat, zijn de strategen van de Directie Kennis er van 

overtuigd dat het de toekomstbestendigheid van het Ministerie direct ook zorgt voor toekomstbestendig beleid. 

‘’Een toekomstbestendig stelstel voorkomt dat je zwalkend beleid gaat voeren’’, aldus een van de strategen. 

Door zelf de FES-voorstellen te doen vervult de strategische eenheid primair een strategische functie 

voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Directie Kennis is zelf de eenheid die zoals 

de strategen het zeggen ‘’strategie doet’’ en is minder dan sommigen van de onderzochte strategische 

eenheden primair in dienst van en ondersteunend aan de rest van het departement om het strategievermogen 

te bevorderen.  
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5.6 Vergelijkende analyse  

In de vorige paragrafen zijn per strategische eenheid de positie, de methoden en de motieven beschreven. In 

deze paragraaf zullen deze elementen met elkaar worden vergeleken en in schema’s ten opzichte van elkaar 

worden gepositioneerd.  

5.6.1 Vergelijking posities 

Uit de vorige paragrafen is gebleken dat de strategische eenheden op de verschillende ministeries anders zijn 

gepositioneerd. In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat sommige strategische eenheden zich meer centraal in 

de organisatie bevinden, zoals de strategische eenheden van LNV en OCW, en andere meer decentraal, 

zoals de strategische eenheden van Justitie en RWS. Daarnaast hebben sommige strategische eenheden met 

name een ondersteunende functie en zijn andere strategische eenheden in de lijn van het ministerie 

ondergebracht. De vier strategische eenheden verschillen op deze twee dimensies van elkaar. De Afdeling 

Visie en Ontwikkeling van Rijkswaterstaat is een decentrale strategische eenheid, omdat Rijkswaterstaat een 

uitvoeringsorganisatie is van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De strategische eenheid valt verder 

onder de staf van de Directie. Het Bureau Bestuursraad Strategie is daarentegen een centrale strategische 

eenheid. De strategische eenheid is onderdeel van de Bestuursraad, die het Bestuur direct ondersteunt en 

daarmee een stafpositie vervult. De Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling is binnen het Ministerie van 

Justitie een decentrale strategische eenheid. De strategische eenheid is ondergebracht in een van de 

Directies en heeft daarmee een lijnpositie. De Directie Kennis is ten slotte weer een centrale strategische 

eenheid. Echter, deze strategische eenheid heeft formeel weer een lijnpositie. De verschillende formele 

posities zijn in onderstaand schema weergegeven.  

Centrale strategische eenheid 
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Figuur 7. Vergelijking posities 

 

Uit eerder onderzoek van Van Twist e.a. (2007) is gebleken dat veel strategische eenheden zich 

continu herpositioneren. Ook in dit onderzoek is deze tendens opgevallen. Bij OC&W is namelijk net de 

nieuwe Directie Kennis opgericht, bij LNV en Justitie worden discussies gevoerd over nieuwe werkvormen en 

ook bij RWS speelt continue het repositioneringsvraagstuk. De strategen binnen RWS hebben het erover om 

na dit project een tijd lang de Afdeling op te heffen en pas weer na een aantal jaar een strategische Afdeling te 

formeren. De redenering van deze strategen is dat ‘‘de organisatie een tijd moet focussen, voordat er weer 
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nieuwe focussen worden aangeboord’’, aldus een van de strategen. Tijdens een van de bijeenkomsten van 

het Rijksbrede Strategieberaad bleek dat met name ook de strategische eenheden op andere ministeries 

bezig zijn met het repositioneringsvraagstuk. Zo zitten de Afdeling Strategische Kennisontwikkeling van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de strategische eenheid van het Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu midden in een reorganisatie. Beide strategische eenheden 

schuiven daarbij op naar een meer centrale positie in de lijn, gekoppeld aan de kennisfunctie van het 

departement.  

5.6.2 Vergelijking methoden 

Uit de vorige paragrafen blijkt dat de verschillende strategische eenheden gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk 

verschillende methoden inzetten. In hoofdstuk 3 is al een onderscheid gemaakt tussen een focus op proces 

en een focus op inhoud. Ook is er een onderscheid tussen methoden die zich vooral van binnen naar buiten of 

van buiten naar binnen richten. Wat opvalt is dat alle vier de strategische eenheden zich zowel op proces als 

op inhoud richten en ook in de oriëntatierichting zit een overlap. Echter, het algemene beeld is dat de 

strategische eenheid van RWS zich vooral op het proces van strategievorming richt en daarbij vooral vanuit de 

posities van binnen naar buiten kijkt. De strategische Afdeling van LNV richt zich ook vooral op het proces van 

strategievorming, maar kijkt daarbij veel meer van buiten naar binnen. Vanuit de trends en ontwikkelingen 

wordt naar de 44 beleidsprioriteiten die nu binnen LNV op de agenda staan gekeken. De strategische eenheid 

van Justitie richt zich primair op de inhoud van strategie. Het Afdelingshoofd heeft veel procesachtige 

gesprekken, maar de strategische eenheid als geheel richt zich vooral op de inhoud. Daarbij wordt primair van 

buiten naar binnen gekeken. Er wordt geanalyseerd wat de trends en ontwikkelingen van buiten voor het 

Ministerie betekenen. De strategische eenheid van OC&W richt zich met name op de inhoud van 

strategievorming, al zijn er ook veel procesmatige onderdelen. Daarbij is de oriëntatie van de strategische 

eenheid vooral van binnen naar buiten. De strategische eenheid probeert te zoeken naar prikkels van 

binnenuit, die scholen in staat stellen om te innoveren en op die manier bij te dragen aan 

toekomstbestendigheid. De belangrijkste focus van de verschillende strategische eenheden zijn in het 

onderstaande schema weergegeven.   
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Figuur 8. Vergelijking methoden 

 

Directie Kennis 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen 

Afdeling Strategische 
Beleidsontwikkeling 
Ministerie van Justitie 

Afdeling Visie en Strategie 
Rijkswaterstaat 

Bureau Bestuursraad Strategie 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 



Dionne Zeldenrijk – Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 50 

Uit het onderzoek blijkt dat de methoden die worden ingezet niet geheelvan te voren vast staan. 

Binnen alle strategische eenheden wordt een plan van aanpak geschreven, maar de methoden zijn meestal in 

een vrij open proces ingebed, waardoor in een later stadium elementen toegevoegd worden of juist komen te 

vervallen. Bij alle strategische eenheden wordt er gewerkt met een groeidocument, dat gaandeweg wordt 

aangepast en bijgesteld. Meestal wordt door de strategische eenheid een inhoudelijke aanzet gegeven, waar 

vervolgens in verschillende ronden op gereageerd wordt. Binnen alle strategische eenheden wordt overigens 

continu gezocht naar nieuwe methoden. Zo kwam een van de strategen van de Afdeling Strategische 

Beleidsontwikkeling met het idee om medewerkers te vragen naar hun ideaalbeeld om zo de tekortkomingen 

van het huidige beleid aan de ene kant en de ervaren verworvenheden van de organisatie aan de andere kant 

inzichtelijk te maken.  

De focus op proces is binnen alle strategische eenheden van groot belang, ondanks dat ligt de 

primaire focus bij sommige strategische eenheden op de inhoud van strategievorming ligt. Het doel van de 

bijeenkomsten is altijd tweedelig. Het is zoals de strategen het formuleerden zowel halen als brengen van 

informatie. Aan de ene kant willen strategen op deze manier mensen informeren over het project om 

draagvlak te creëren. Aan de andere kant vormen deze bijeenkomsten ook input voor het verdere verloop van 

de projecten. 

De strategische eenheden richten zich in hun projecten op verschillende termijnen. Bij 

Rijkswaterstaat richt men zich op een langere termijn dan bij OC&W. De andere strategisch eenheden zitten 

daar tussenin. Opvallend is dat men overal probeert om vanuit de toekomstige situatie te ‘backcasten’ naar de 

huidige situatie en daardoor als het ware te schakelen tussen verschillende termijnen. Ook binnen een project 

worden verschillende termijnen gehanteerd. Zo kijkt men bij RWS in fase twee verder weg dan in fase drie, 

wanneer men zich richt op een benchmark met gelijksoortige organisatie. Ook bij het Ministerie van LNV 

probeert men zich te voeden met zowel langetermijn-verkenningen als de beleidsprioriteiten van de korte 

termijn. 

Wat opvalt is dat de strategische eenheden niet primair nieuwe toekomstverkenningen willen 

produceren, maar dat er gebruik wordt gemaakt van wat er al aan informatie binnen het departement is. De 

strategische eenheden gebruiken de informatie die er is en plaatsen dat in een eigen perspectief voor de 

lange termijn. Men spreekt over ‘slim shoppen’ van trendverkenningen die door maatschappelijke planbureaus 

zijn opgesteld. Overal geeft men ook aan dat men geen ‘sexy’ rapporten wil formuleren, maar de toegevoegde 

waarde zit vooral in het combineren van materiaal dat al voorhanden is.  

In hoofdstuk 2 zijn op basis van het onderzoek van Van Twist e.a. (2007) vier typen strategen 

onderscheiden: de verkenner, de verbinder, de verzorger en de verkondiger. De strategische eenheden 

kunnen het best getypeerd worden als verkenners. Een verkenner ‘scant’ de horizon van de organisatie door 

toekomstverkenningen en scenariostudies. De verkenner zoekt de inhoudelijke randen van het domein op en 

probeert de blik van het departement ‘op te rekken’. De verkenner combineert daarbij een lange termijn 
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perspectief op de inhoud met het betrekken van kennis van experts en studies uit de buitenwereld bij de eigen 

organisatie (Van Twist, 2007, p.13).  

De verschillende projecten die zijn bestudeerd op de vier strategische eenheden zijn bijna allemaal 

ingezet vanuit de verkennende rol. Bij Rijkswaterstaat wilde het Bestuur graag dat de Afdeling Visie en 

Ontwikkeling een verkennende rol zou hanteren en de toekomstige scenario’s en posities zou ontwikkelen. 

Toekomstverkenningsprojecten hebben in het verleden bij Rijkswaterstaat ook andere posities vervuld, maar 

het scannen van de horizon is voor RWS2020 de meest treffende typering. Ook het Bureau Bestuursraad 

Strategie van het Ministerie van LNV kenmerkt zich in de werkzaamheden rondom de Strategische Agenda 

als een verkenner. De strategische eenheid wil de strategische opgaven die er voor de toekomst liggen 

inzichtelijk maken en daarmee de blik van het departement oprekken. De methoden van de Afdeling 

Strategische Beleidsontwikkeling zijn divers, maar de nadruk daarin ligt op het verkennen. De strategische 

eenheid geeft meerder malen aan een punt op de organisatie te zetten en te onderzoeken ‘of er iets zit’. De 

Directie Kennis lijkt in eerste instantie minder goed als verkenner te herleiden. Deze strategische eenheid 

maakt namelijk zelf geen toekomstverkenningen of scenario studies, maar baseert zich op 

toekomstverkenningen die eerder door anderen zijn gemaakt. De strategische eenheid bij OC&W lijkt meer 

dan de anderen op de verkondiger, want zij wil de systeemanalyse als het ware laten ‘landen’ in de 

organisatie. Echter, hierbij typeert de Directie Kennis zich indirect wel als een verkenner, want de strategische 

eenheid probeert met haar methoden als geen ander om de randen van het domein op te zoeken en te kijken 

waardoor innovaties mislukken.  

De strategische eenheden proberen naast het ‘scannen’ en het opzoeken van de inhoudelijke randen 

allemaal een koppeling te maken met de perspectieven van de huidige organisatie, dit is een van de 

belangrijkste kenmerken van de verkenner; het maken van een combinatie tussen een langetermijn 

perspectief bij de eigen organisatie. In de volgende paragraaf worden de perspectieven van de strategische 

eenheden met elkaar vergeleken. 

5.6.3 Vergelijking motieven 

Hoewel er duidelijke verschillen bestaan in de methoden die de strategische eenheden hanteren, zijn de 

verschillen in de motieven om deze methoden in te zetten nog groter. Er is een duidelijk onderscheid tussen 

aan de ene kant strategische eenheden die het vergroten van toekomstbestendigheid opvatten als het 

vergroten van de toekomstbestendigheid van de organisatie en strategische eenheden die proberen de 

toekomstbestendigheid van beleid te vergroten. Daarnaast focussen sommigen eenheden zich daarbij op het 

vergroten van het strategisch vermogen en anderen dragen zelf bij aan de strategische functie van het 

departement. De strategische eenheid binnen RWS richt zich met name op de toekomstbestendigheid van de 

organisatie en probeert daarbij het strategisch vermogen binnen de organisatie te vergroten. Het Bureau 

Bestuursraad Strategie daarentegen probeert de toekomstbestendigheid van het beleid te vergroten. De 

strategische eenheid probeert daarbij vooral een strategische functie voor het departement te vervullen. De 
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Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling richt zich ook primair op het vergroten van de 

toekomstbestendigheid van beleid. Zij probeert daarbij echter vooral het strategisch vermogen binnen het 

Directoraat-Generaal te vergroten. Tot slot richt de Directie Kennis zich primair op de toekomstbestendigheid 

van de organisatie, namelijk van het onderwijsstelsel. De strategische eenheid probeert daarin zelf een 

strategische functie te vervullen, om uiteindelijk het innovatieve vermogen van scholen te vergroten. De 

positionering van de strategische eenheden ten opzichte van deze dimensies is in het volgende figuur 

weergegeven. 

 

Toekomstbestendigheid organisatie 

 

 

Strategische Strategisch 
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Figuur 9. Vergelijking motieven 

 

De verschillende motieven lijken voor een gedeelte te verklaren door de verschillen in posities en 

methoden. Uit de schema’s kunnen twee verbanden worden getrokken. Ten eerste lijkt het erop dat de 

centrale strategische eenheden vooral een strategische functie vervullen en de decentrale strategische 

eenheden veel meer werken vanuit het motief om bij te dragen aan het strategisch vermogen van de het 

Ministerie. Ten tweede kan uit de schema’s geconcludeerd worden dat de strategische eenheden, die vooral 

van binnen naar buiten kijken, proberen bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van hun ministerie als 

organisatie, terwijl de strategische eenheden die in hun methoden vooral de buitenwereld binnenhalen veel 

meer werken vanuit het motief om beleid toekomstbestendiger te maken. De onderzoekspopulatie is echter te 

klein om deze uitspraken voor waar aan te nemen, maar het is interessant dat er wellicht verbanden bestaan 

tussen de positie van een strategische eenheid en de methoden enerzijds en de motieven om dat te doen 

anderzijds. 

Uit het schema blijkt dus dat de motieven verschillen. Echter, niet alleen de motieven ten aanzien van 

toekomstbestendigheid verschillen van strategische eenheid tot strategische eenheid. Uit de interviews blijkt 

ook dat de geobserveerde strategen allemaal andere accenten leggen in hun benadering van strategie. In 

hoofdstuk 2 zijn vijf benaderingen van strategie onderscheiden. De strategen bij RWS voelen zich het meest 

verbonden met de maatschappelijke behoefte benadering en de business we are in benadering. De strategen 

binnen LNV geven aan dat hun werk vooral bestaat uit het op zoek gaan naar de strategische variabele 

benadering. In de Strategische Agenda vragen de strategen zich telkens af waar men vandaan komt, waar 

men nu staat en waar men naar toe gaat. De strategen van de Afdeling Strategische Beleidontwikkeling geven 
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aan zichmet name te focussen op de strategische variabele benadering, maar daarbij is ook de business we 

are in benadering van belang. Een van de strategen gaf aan dat niet alleen de vraag wat de organisatie wel 

zou moeten doen van belang is, maar juist ook wat de organisatie zou kunnen laten. De Directie Kennis van 

OC&W wijkt af van de bovengenoemde benaderingen. Voor de strategen van OC&W is de strategische kloof 

benadering de belangrijkste om vanuit te werken. Deze benadering begint met een analyse van wat de meest 

ideale situatie is. In het geval van OC&W is dat de vraag hoe scholen zelf innoveren en gebruik maken van 

innovatie, terwijl OC&W daar enkel een bevorderende rol in speelt. Tegelijkertijd zit er bij de strategen ook de 

strategische variabele benadering in. Het gaat om de vraag waar het aan ligt in het stelsel, om welke prikkels 

het gaat. 

 Uit het onderzoek blijkt dat alle strategische eenheden proberen te zoeken naar invloed binnen het 

Ministerie. ‘’We proberen hier en daar een steen te verleggen, zodat de stroom van de organisatie iets verlegd 

wordt’’, aldus een van de strategen. Het verschilt echter per strategische eenheid wat de kern van de 

zoektocht naar invloed is. Het belangrijkste motief van de strategische eenheid van OC&W is bijvoorbeeld het 

zoeken naar invloed op de toekenning van FES-gelden. Hiervoor voert de strategische eenheid zogenoemde 

investeringsstrategieën. De strategische eenheden van de andere ministeries hebben niet de positie om direct 

invloed uit te oefenen op de investeringsbeslissingen. De motieven om naar invloed te zoeken zijn bij die 

strategische eenheden daarom ook anders. Gegeven het feit dat RWS een uitvoeringsorganisatie is heeft de 

strategische eenheid per definitie minder direct invloed op de koers van de organisatie. De gedachte van de 

strategische eenheid achter RWS2020 is dat hoe beter RWS zich voorbereid op toekomstige posities, hoe 

meer invloed RWS heeft op de beslissingen van het moederdepartement. ‘’Als je dit soort studies doet, dan 

heb je meer legitimiteit als organisatie en daarmee meer geloofwaardigheid en invloed’’, aldus een van de 

strategen van de Afdeling Visie en Ontwikkeling. De politiek beslist dan nog steeds, maar volgens de 

strategen dan wel meer in de bandbreedte zoals de uitvoeringsorganisatie die heeft geschetst. RWS probeert 

op deze manier door middel van deze strategische studies in de luwte van het beleid toch zelf keuzes te 

maken.  

5.7 Verschillen met klassieke toekomstverkenning 

Een van de belangrijkste bevindingen tijdens de observaties is dat toekomstverkenning binnen de strategische 

eenheden van ministeries vanuit andere motieven gedaan wordt dan toekomstverkenning dat door 

wetenschappelijke instituten wordt uitgevoerd. De klassieke toekomstverkenningen verkennen alleen, terwijl 

strategen juist ook de opdracht hebben om de verbinding te leggen met het heden. Strategen hebben de 

opdracht om te kijken welke stappen er gezet moeten worden in het ministerie. Met andere woorden, 

strategen hebben niet alleen de opdracht om verder te kijken, er wordt ook van ze verwacht dat ze 

verstandige uitspraken doen over wat er morgen in de organisatie moet gebeuren. In een bijeenkomst van 

RWS met wetenschappers en toekomstonderzoekers bij de NSOB kwam dit verschil duidelijk naar voren. ‘’Het 

motief van klassieke toekomstverkenners is puur om te divergeren, terwijl wij ook proberen om vanuit de 
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toekomst te backcasten naar het heden’’, aldus een van de strategen. Tijdens een van de gesprekken van de 

strategen met medewerkers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deed een van de 

beleidsmedewerkers een aanzet tot een treffend onderscheid: ‘’Toekomstverkenners zijn goed in het zien van 

beren op de weg, maar om te besluiten wat we daar vervolgens mee gaan doen, dat is een stuk lastiger’’. 

Deze uitspraak is toepasselijk omdat Horizonscan, een project van de Commissie van Overleg Sectorraden, in 

2007 een rapport heeft geschreven met als titel ‘IJsberenplaag op de Veluwe’. 

Een ander verschil tussen de klassieke toekomstverkenningen en de strategische projecten om 

toekomstbestendigheid te vergroten is dat de eerste zich vaak enkel op mogelijkheden richt, terwijl 

strategische eenheden juist proberen om de wenselijkheden van bepaalde ontwikkelingen te bespreken. De 

strategen geven in de interviews aan dat het er niet alleen om moet gaan wat er kan, maar ook wat ethisch 

gewenst is. 

5.8 Relaties met andere ambities voor strategische eenheden 

In hoofdstuk 2 zijn vier ambities voor strategisch management bij de overheid geformuleerd. Deze ambities 

zijn geformuleerd naar aanleiding van het onderzoek van de commissie Borstlap (2002). Naast het bevorderen 

van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur hebben strategische eenheden de opdracht 

gekregen om bij te dragen aan het versterken van de relatie tussen kennis en beleid, de buitenwereld binnen 

te halen en de verkokering tussen departementen te doorbreken. De meeste strategische eenheden zijn in 

hun ambitie om de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur te vergroten ook nadrukkelijk bezig met 

het verbeteren van de relatie tussen kennis en beleid. Zo bestaat er bij het Ministerie van Justitie een sterke 

band met het wetenschappelijk onderzoeksinstituut van het Ministerie. De taak van de strategische eenheid is 

om er voor te zorgen dat de kennis die daar geproduceerd wordt ook daadwerkelijk in het Directoraat-

Generaal wordt gebruikt. De strategische eenheid van het Ministerie van LNV gebruikt de Kenniskamers als 

input voor de Strategische Agenda en probeert de Strategische Agenda ook te koppelen aan de Strategische 

Kennisagenda. De ambitie om de relatie tussen kennis en beleid te versterken is eveneens sterk te herkennen 

binnen de strategische eenheid van OC&W. Een van de grootste verandering binnen OC&W is de poging om 

meer ‘evidence-based’ te gaan werken. Dit komt tot uiting in het onlangs opgerichte topinstituut, waar 

onderzoek en beleidsvragen op elkaar afgestemd worden. Bij RWS is de strategische eenheid niet primair 

bezig met het versterken van de relatie met kennis. De strategische eenheid is van mening dat de kennis al 

binnen de Diensten zelf aanwezig is en dat de opdracht van de Afdeling Visie en Ontwikkeling juist is om 

mensen buiten de vaste kennisintensieve denkkaders te laten treden en mee te nemen in creatieve, 

inspirerende toekomstbeelden. In het bijbehorende rapport ‘Trends en trendbreuken voor RWS’ geven de 

strategen het doeltreffend aan. ‘’Er is bewust niet gekozen om de dominante zekerheden op te sporen, maar 

het gaat om het oprekken van het denkraam met als uiteindelijke doel het ontwikkelen van robuuste 

ontwikkelpaden’’ (Trends en Trendbreuken voor RWS, 2007, p. 39) 
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Alle strategische eenheden geven aan dat de ambitie om de buitenwereld binnen te halen niet 

primair een taak is van de strategische eenheid, maar van het hele departement. Bij LNV zijn zogenaamde 

consumentenprojecten daar een voorbeeld van. De buitenwereld wordt door alle strategische eenheden ook 

bewust binnen gehaald, maar meestal vanuit het motief om de relatie tussen kennis en beleid te vergroten. Zo 

spraken de strategische eenheden van LNV met mensen van de OECD, van Justitie met mensen van het 

onderzoeksinstituut NWO en van OC&W met verschillende wetenschappers. 

 De laatste ambitie voor strategen is om de verkokering van het departement tegen te gaan. De 

Directie Kennis van het Ministerie van OC&W is daar, omdat het project onderdeel is van een 

interdepartementale samenwerking, bewust mee bezig. Zo is er bijvoorbeeld een sessie georganiseerd over 

het belang van scholing voor andere maatschappelijke sectoren. De ambitie om de verkokering te doorbreken 

is bij de andere strategen minder sterk aanwezig. Wel is een aantal strategen aangesloten bij het Rijksbrede 

Strategieberaad, dat primair tot doel heeft om de verkokering in strategievorming te doorbreken. 

5.9 Conclusie 

In dit hoofdstuk is per onderzoekscasus achtereenvolgens beschreven wat de positie van de strategische 

eenheid is, welke methoden de strategische eenheden inzetten en welke motieven daarbij een rol spelen. 

Vervolgens zijn deze met elkaar vergeleken en in schema’s geplaatst om de accentverschillen aan te geven. 

De Afdeling Visie en Ontwikkeling van RWS is een decentrale eenheid met een staffunctie, die zich primair 

richt op het proces van strategievorming en daarbij vanuit posities van binnen naar buiten kijkt. Het motief is 

om de toekomstbestendigheid van de organisatie te vergroten en daarom het strategisch vermogen binnen 

het ministerie te willen vergroten. De Bureau Bestuursraad Strategie is een meer centrale strategische 

stafeenheid. Ook deze eenheid focust zich met name op het proces van strategievorming, maar probeert 

daarbij vooral van buiten naar binnen te kijken. Het motief hier achter is vooral om toekomstbestendig beleid 

te bevorderen. De strategische eenheid levert vanuit die optiek een bijdrage aan de strategische functie van 

het departement. De Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling is een decentrale strategische eenheid, die in 

de lijn is gepositioneerd. De eenheid richt zich met name op de inhoud van strategievorming en kijkt daarbij 

vooral van buiten naar binnen. De methoden worden ingezet teneinde toekomstbestendig beleid te 

bevorderen, maar dat doet deze eenheid primair door het strategisch vermogen van het Directoraat-Generaal 

te stimuleren. De strategische eenheid van het Ministerie van OC&W is ten slotte een centrale strategische 

eenheid in de lijn van het Ministerie. De centrale focus ligt op de inhoud van strategievorming en de strategen 

redeneren daarbij van binnen naar buiten het Ministerie. Het motief van de strategische eenheid binnen 

OC&W is om de toekomstbestendigheid van het Onderwijsstelsel te vergroten, dit doet de Directie Kennis 

door zelf bij te dragen aan de strategische functie van het Ministerie.  

Verder is in dit hoofdstuk geprobeerd een algemeen beeld te schetsen van de posities van 

strategische eenheden, het gebruik van de methoden en de motieven die daarbij spelen. Uit het onderzoek 

valt op dat er continu repositioneringsvraagstukken spelen. Het gebruik van de methoden staat niet van 
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tevoren vast, maar wordt gaandeweg gevormd. De verschillende eenheden richten zich daarbij op bestaande 

documenten, maar allemaal op verschillende termijnen. De strategische eenheden hebben als belangrijkste 

rol om te verkennen, maar proberen daarbij wel te verbinden met perspectieven voor de huidige organisatie. 

Ze benaderen het begrip strategie vooral volgens het zoeken naar de strategische variabelen en de ‘business 

we are in’. Daarbij proberen alle eenheden op een verschillende manier te zoeken naar invloed binnen het 

departement. Er bestaat een groot verschil tussen de toekomstverkenningprojecten binnen strategische 

eenheden en in wetenschappelijke kringen. Strategische eenheden moeten ook convergeren en advies geven 

over wat nu verstandig is om te doen. Er wordt niet alleen gesproken in termen van mogelijkheden voor de 

toekomst, maar ook in termen van wenselijkheden. De opgave voor strategen om de toekomstbestendigheid 

van het openbaar bestuur te vergroten staat niet op zichzelf, maar heeft sterke relaties met de ambitie om de 

aansluiting tussen kennis en beleid te verbeteren. In het volgende hoofdstuk zal het strategisch handelen van 

de strategen binnen de strategische eenheden worden beschreven.  
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6.vvv Het handelen van strategen; praktijken en dilemma’s 

6.1 Inleiding  

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de strategische eenheden binnen de vier onderzochte ministeries 

proberen om de toekomstbestendigheid van hun ministerie te versterken, welke posities de strategische 

eenheden hebben, welke methoden ze inzetten en welke motieven ze daarbij hebben. In dit hoofdstuk staat 

de dagelijkse praktijk van ‘stratigizing’ centraal. Daarbij zal ten eerste beschreven worden wat de individuele 

strategen binnen de strategische eenheden doen, het handelen en het gedrag van de strategen is daarbij 

onderzocht. In dit hoofdstuk ligt in tegenstelling tot het vorige de nadruk meer op microactiviteiten. Ten tweede 

zal in hoofdstuk aandacht worden besteed aan de dagelijkse context waarin strategen opereren. Strategen 

lopen in hun werk tegen verschillende dilemma’s aan. Deze dilemma’s zullen in dit hoofdstuk worden 

beschreven en er is gekeken hoe de strategen hiermee proberen om te gaan. In dit hoofdstuk zal antwoord 

gegeven worden op de derde en vierde deelvraag van het onderzoek. In het vorige hoofdstuk is meer inzicht 

gevormd over methoden op eenheidsniveau, in dit hoofdstuk zal het individu centraal staan. Dit hoofdstuk is 

daarmee niet tegenovergesteld aan het vorige, maar zal proberen iets aan het onderzoeksveld rondom 

strategievorming bij de overheid toe te voegen.  

6.2 De strateeg als verbinder  

Uit hoofdstuk 5 blijkt dat de strategische eenheden allemaal een verkennende rol hebben. De strategische 

eenheden proberen met hun methoden de inhoudelijke randen van het domein op te zoeken en de blik van de 

organisatie op te rekken en combineren daarbij een langetermijn perspectief met perspectieven voor de 

huidige organisatie. Op het niveau van de individuele strateeg vervullen de strategen echter een andere rol. In 

de interviews geven alle strategen aan dat als ze willen dat hun werk ergens landt, ze zich op moeten stellen 

als een verbinder.  

Alle strategen hebben expliciet of impliciet aangegeven bang te zijn dat hun projecten ergens tussen 

droom en daad in blijft zweven en daarom probeert men uit alle macht te verbinden. Zoals een van de 

strategen het zei ‘’we proberen ons strategisch project strategisch in het Ministerie te vervlechten’’. Strategen 

hebben van nature een verbindend karakter en het grootste gedeelte van hun tijd zijn ze bezig met het 

verbinden van mensen en activiteiten. Zoals een van de strategen het zelf zei, ‘’Wij zijn verbinders, die 

beweging in de organisatie proberen te creëren’’. Een aantal strategen gaf daarbij ook aan dat zij niet werken 

volgens de traditionele top-down of bottum-up benadering, maar dat ze proberen om mensen in een bepaalde 

‘flow’ te verbinden. De strategen van LNV zeggen dat ze bezig zijn met ritsen, ‘’Van medeweker tot top en van 

top weer terug naar de medeweker’’, aldus een van de strategen. Ook de strategen binnen de afdeling 

Strategische Beleidsontwikkeling van het Ministerie van Justitie zijn van mening dat strategie niet iets is dat je 
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door moet drukken of waaraan je moet zitten te trekken, maar dat het iets is dat in de verbinding tussen 

mensen tot stand moet komen.  

Uit het bovenstaande blijkt dat de strategen zichzelf met name als een verbinder typeren. De 

omschrijving van de verbinder uit de literatuur komt daar voor een groot gedeelte mee overeen. Een verbinder 

is volgens Van Twist e.a. (2007) iemand die netwerken creëert en contacten onderhoudt en processen 

ontwikkeld waarmee kennis, kunde en ervaringen van anderen productief gemaakt kunnen worden voor de 

eigen organisatie (Van Twist e.a. 2007, p. 14).  

6.2.1 Het verbinden van activiteiten 

Het verbindende karakter van strategen blijkt niet alleen uit hun eigen opvatting, maar ook uit de observaties. 

De strategen proberen in de geobserveerde bijeenkomsten relaties te zoeken met andere strategische 

trajecten, zowel binnen als buiten de eigen strategische eenheid. Binnen de eigen strategische eenheid zijn de 

strategen van RWS bijvoorbeeld tegelijkertijd bezig met een evaluatie van het ondernemingsplan, het 

opstellen van een Rijksbrede benchmark en een programma over samenwerking tussen wegbeheerders. Bij 

LNV hangt het project samen met het programma ontmoetingen, een traject om het strategisch vermogen van 

de organisatie te vergroten, het opzetten van een communicatiestrategie en het opzetten van de 

Kenniskamers. Bij OC&W hangt het project vervolgens weer samen met het opzetten van een evidence-based 

Instituut. De strategen proberen de verschillende activiteiten die zij en hun directe collega’s ontplooien aan 

elkaar te verbinden.  

Ook buiten de projecten probeert men binnen het ministerie te verbinden. Zo sprak een van de 

strategen een Directeur die een brief over het lerarentekort aan de Tweede Kamer gaat schrijven en probeert 

nu ook bij die brief aan te sluiten en daar ook input voor te leveren. Verbindingen in activiteiten ontstaan ook 

door de totstandkoming van informele overlegstructuren. De strategen van OC&W hebben bijvoorbeeld 

onlangs een Intern Innovatieplatform opgericht binnen het departement. De strategen maken afspraken met 

mensen in de organisatie om de congruentie tussen de verschillende stukken te verbeteren, zodat beide 

stukken worden versterkt en de boodschap meer kracht krijgt. ‘’Het verbinden zit hem er dan in door via 

verschillende aanvliegroutes een doel te bereiken’’, aldus de strategen. Of zoals een andere strateeg het zei, 

‘‘We hanteren soms de koekoekseistrategie, overal leg je een ander strategisch ei neer en je hoopt dat er 

ergens eentje uit gaat komen’’.  

 Ook buiten het eigen ministerie proberen de strategen om relaties aan te gaan met andere 

activiteiten. Sommige bijeenkomsten gaan zelfs primair om het verbinden van activiteiten. Zo vond er in het 

kader van de maatschappelijke innovatieagenda bij OC&W een sessie plaats met andere sectoren om een 

doorbraak in de samenwerkingsverbanden tot stand te brengen om zo het scholingsprobleem aan te pakken. 

In andere bijeenkomsten gaat het niet primair om het verbinden van activiteiten, maar tijdens vrijwel alle 

bijeenkomsten vragen de strategen dan wel aan de aanwezigen naar de lopende projecten en als dat voor de 

eigen werkzaamheden interessant is, probeert men daar bij aan te sluiten. De strategen wisselen continu 
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onderling namen en telefoonnummers uit en er worden tips uitgewisseld welke personen je beter wel of niet 

kunt benaderen.  

Overal en altijd proberen strategen relaties aan te gaan. Zo nodigde een van de strategen van 

Justitie iemand van een onderzoeksinstituut uit welke op het terrein van Politie en Justitie bezig is met 

toegankelijkheid en kennisontsluiting om eens verder te praten om aansluiting te vinden in activiteiten. Ook 

een van de strategen van LNV ontmoette op een congres een medewerker van een onderzoeksinstituut en 

nodigde deze persoon uit voor een oriënterend gesprek. In dergelijke gesprekken viel op dat de strategen 

proberen om een zogenaamde ‘lichte’ verbinding tot stand te brengen, met de filosofie dat deze verbindingen 

op den duur ‘sterker’ kunnen worden. De strategen gaan overigens soms ook ‘in congnito’ en niet vanuit hun 

functie van strateeg, naar andere activiteiten om daarmee hun strategisch werk te kunnen versterken. Zo is 

een van de strategen van RWS ‘in cognito’ naar een bijeenkomst van de commissie Elferding geweest.  

6.2.2 Verbinden van toekomst en heden 

De strategen proberen niet alleen activiteiten aan elkaar te verbinden. Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat 

strategische eenheden ook de toekomst en het heden met elkaar verbinden. Strategen proberen kennis over 

ontwikkelingen productief te maken voor de eigen organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat strategen daarbij 

steeds proberen om dingen die van buiten op het departement af komen te plaatsen. Bij RWS worden de 

strategen bijvoorbeeld geconfronteerd met uitlatingen van burgermeester Opstelten die voor Rotterdam een 

vervoersautoriteit wil, een provincie die vraagt om verregaande samenwerking in verkeersmanagement en de 

Minister President Balkenende, die droomt van een tulpeneiland in zee. ‘’Door het doen van een 

scenariostudie kunnen we zulke uitlatingen verbinden aan een toekomstperspectief, in welke richting de 

organisatie zal ontwikkelen bij dergelijke plannen’’, aldus een van de strategen. Bij LNV geven de strategen 

aan dat toekomstonderzoek vaak niet primair over de toekomst gaat, maar over de vraag of men nu met de 

goede dingen bezig is. Ook de strategen van Justitie praten in hun afdelingsoverleg over zaken die zoals ze 

het zelf zeggen ‘op een gegeven moment op ons bordje gaan vallen’ en waarover men alvast wil filosoferen. 

Bij alle onderzochte ministeries vragen de strategen zich af of het ministerie ‘hier iets mee moet’ en aan welke 

knoppen het ministerie dan kan gaan draaien. Over de vraag aan welke knoppen de overheid moet draaien 

bestaan dikwijls verschillende meningen. Deze discussies monden dan vaak uit in politieke discussies.  

Hoewel de strategen in de interviews aangeven dat toekomstbestendigheid betekent dat je 

verschillende opties voor de toekomst open houdt, blijkt uit het onderzoek dat in de dagelijkse praktijk veel 

strategen hameren op het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. In de bijeenkomsten die voor dit 

onderzoek zijn bijgewoond zijn twee sporen te zien. Ten eerste spreken de strategen met de aanwezigen vaak 

over de toekomstige ontwikkelingen en de drijvende krachten daarachter en ten tweede wordt er gesproken 

over concrete beleidsopties. Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat de strategische eenheden op zoek gaan 

naar de strategische variabelen en de ‘business-we-are in’. In de dagelijkse praktijk van strategen blijkt daarbij 
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echter dat strategen vooral vanuit de strategische kloofbenadering proberen te kijken naar wat nodig is voor 

de organisatie nu.  

6.3 De strateeg als verzorger 

Op het niveau van de individuele strateeg is er echter nog een rol die het handelen van strategen typeert en 

dat is de rol van verzorgen. Verzorgers creëren volgens het werk van Van Twist e.a. (2007) draagvlak voor 

strategieontwikkeling in de beleidsorganisatie. Verzorgers verbeteren de interne processen, waardoor de 

intern geproduceerde boodschap in kwaliteit toeneemt (Van Twist e.a., 2007, p.14). 

De strategen investeren allemaal in de beginfase van de projecten veel tijd in het creëren van 

draagvlak. De strategen geven in de interviews aan dat ze dit primair doen om draagvlak voor het eigen 

project te creëren. Het valt daarbij op dat vooral het zoeken naar vertrouwen van belang is. Een aantal 

strategen geeft aan dat strategen van nature geen vertrouwenspositie hebben, maar dat ze daar voor moeten 

vechten. De strategen stoppen een groot deel van hun tijd in het systematisch opbouwen van deze 

vertrouwensrelatie. Bijna alle strategen geven aan op dit moment veel vertrouwen van de organisatie te 

genieten. Bij RWS zien de strategen het feit dat zij ook gevraagd zijn om te adviseren over de robuustheid van 

de agenda 2012 als een blijk van vertrouwen van het Bestuur. Ook bij het Ministerie van Justitie geven de 

strategen aan het eerste jaar te hebben moeten vechten voor een vertrouwensrelatie binnen het departement, 

maar die positie nu inmiddels te hebben veroverd. 

 Uit het onderzoek blijkt dat gedurende de projecten de strategen veel tijd blijven steken in het creëren 

van draagvlak en het verbeteren van processen, zodat de methoden van de strategische eenheid beter hun 

vruchten afwerpen. Het gaat daarbij om het leggen van contacten en het creëren van draagvlak. Opvallend is 

dat de strategen bijna altijd de totstandkoming van die contacten initiëren. Ook nemen de strategen in deze 

bijeenkomsten bijna altijd de leiding, zowel als deze bijeenkomsten op het ministerie zijn als wanneer ze daar 

buiten plaatsvinden. Het leggen van verbindingen gedurende het project wordt vaak gedaan vanuit het motief 

om mensen mee te krijgen in het project. Zo proberen de strategen van OC&W bijvoorbeeld de 

verantwoordelijken van het Ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau uit te nodigen en mee te 

nemen in hun denkwereld, om daar later in de ronde van goedkeuring van de FES-voorstellen hun voordeel 

mee te doen. Ook bij RWS proberen de strategen bewust de verbinding te leggen met andere partijen. Zo 

heeft een van de strategen op een gegeven moment een presentatie van RWS2020 gehouden tijdens een 

informeel netwerk van mensen die zich met de ruimtelijke ordening bezighouden. Het idee hierachter was dat 

de mensen van het dit netwerk allemaal aan de randen van de organisatie functioneren en dat zij in hun 

contacten, met bijvoorbeeld gemeenten en provincies, deze studie weer mee zullen nemen en er daardoor 

weer meer draagvlak voor zal ontstaan. Ook tijdens de bijeenkomsten leggen de strategen verbindingen met 

mensen die het meeste inbreng hadden tijdens de discussies. Aan hen word dan gevraagd of ze misschien 

een afspraak willen maken om nog een keer door te praten. Het verbinden van strategen zit hem overigens 
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niet alleen in gesprekken, maar ook in versturen van emails om zo op de hoogte te blijven van elkaars 

activiteiten. 

6.4 Strategisch handelen 

Uit het bovenstaande blijkt dat de rollen van verbinder en verzorger heel erg kenmerkend zijn voor het 

strategisch handelen van strategen. Strategen verzorgen om mensen mee te krijgen en verbinden in hun 

werkzaamheden zowel mensen, activiteiten, toekomst en heden met elkaar. Dit verbinden zit hem vaak niet in 

de methoden en motieven die van te voren zijn vastgesteld, maar juist in het kunnen maken van onverwachte 

koppelingen en het benutten van kansen. Het proberen te benutten van kansen is een van de belangrijkste 

kenmerken voor het strategisch handelen van de strategen. 

Het strategische handelen door strategen heeft te maken met het op zoek gaan naar kansen, naar de 

zogenaamde ‘windows of opportunities’. Een voorbeeld hiervan is dat in het kader van het project RWS2020 

op een bepaald ogenblik het beeld ontstond dat de ICT capaciteit van RWS onvoldoende toekomstbestendig 

is. Een van de strategen heeft toen naar aanleiding van een bijeenkomst met de Data en Informatie Dienst 

een afspraak gemaakt met een van de medewerkers. Deze strateeg wist dat er binnen korte termijn een 

nieuwe HID zou komen, waar de medeweker al eerder contact mee heeft gehad in een vorige functie. De 

strateeg stelde toen voor dat de medewerker deze nieuwe HID alvast in zal lichten en zal vragen om actie te 

ondernemen om ICT een meer prominente plaats op de Agenda 2012 te laten krijgen. De gedachte van de 

strateeg van RWS was dat de nieuwe HID een kans voor de strategen was, omdat deze nog voor verandering 

binnen RWS kan zorgen, omdat een nieuwe Directeur nog eisen mag stellen. Op deze manier heeft de 

strateeg geprobeerd om het uiteindelijke doel, verbetering van de ICT capaciteit van RWS, een stap dichterbij 

te krijgen, maar dat wel via anderen te spelen.  

Strategen proberen daarbij niet alleen inhoudelijk kansen te zoeken, maar de strategen zijn ook 

continue bezig met het strategische spel proberen te spelen om het project goed neer te zetten. Een van de 

strategische handelingen van een OC&W strateeg was bijvoorbeeld om bij een ‘moeilijk’ gesprek met een van 

de Directeuren van OC&W de eigen Directeur mee te nemen, om meer gewicht in de discussie te kunnen 

leggen. Dezelfde strateeg stelde zich in een sessie over de vraag wat scholing voor andere sectoren kan 

betekenen zich juist weer heel afwachtend op. Met deze houding wilde de strateeg de andere Directies 

prikkelen en in beweging brengen, omdat volgens de strateeg de andere departementen er anders te 

gemakkelijk van uit gaan dat OC&W verantwoordelijk is voor het oplossen van de scholingsproblemen in alle 

sectoren.  

Een ander voorbeeld waarin door strategisch handelen bewust het project is neergezet komt van de 

strategen bij RWS. De Agenda 2012 en RWS20200 worden op dezelfde afdeling gemaakt en de strategen 

proberen daarom beide projecten zo te presenteren dat ze allebei zo goed mogelijk uit de verf komen. De 

verantwoordelijke strategen voor de beide projecten zijn toen samen om de tafel gaan zitten om een figuur te 

ontwikkelen, waaruit moest gaan blijken dat de Agenda 2012 robuust is.  
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De strategen proberen te verbinden en daarbij hebben ze verschillende praktijken voor hun 

strategisch handelen. Veel van de interne overleggen tussen de strategen gaan over hun eigen strategisch 

handelen. Zo vragen de strategen zich bijvoorbeeld af wat de juiste balans is tussen het zelf analyseren en het 

praten met andere partijen en hoe het project naar buiten toe gepresenteerd moet worden. Daarbij proberen 

ze bijvoorbeeld bewust de toon en de taal op het publiek af te stemmen. De ene keer is dat veel meer naar 

binnen gericht dan de andere keer. Daarnaast probeerden strategen te zoeken naar ‘kapstokzinnetjes’. ‘’Zodat 

we altijd nog kunnen zeggen dat zaken die misschien over het hoofd zijn gezien daar onder vallen’’, aldus een 

van de strategen. 

 De strategen denken daarbij ook na over psychologische factoren en willen daarmee ook aandacht 

voor het project genereren. Zo benadrukken de strategen bij RWS dat sommige plaatjes misschien ‘leuker’ 

over komen en dat in een schema sommige posities een stap terug lijken in plaats van vooruit. Ook bepaalde 

voorbeelden lijken meer of minder aantrekkelijk. De strategen van RWS hadden als voorbeeld van een 

uitvoeringsorganisatie die zich positioneert als Rijksaanbesteder namelijk de Belastingsdienst voorgesteld. 

Echter, toen deze organisatie slecht in media kwam, werd besloten deze organisatie niet langer als voorbeeld 

te hanteren. Alle strategen proberen ook bewust sfeerbeelden te creëren, de strategen zelf hebben het dan 

over ‘de emotiekracht van toekomstbeelden’. Verder denkt men bewust na over hoe het project strategisch 

neergezet moet worden. Zo besloten de RWS-strategen dat ze niet vragend naar het bestuur toe gaan om te 

vragen of het een goed rapport is dat zij hebben geproduceerd, maar om het aan te bieden als een goed 

rapport.  

Uit het bovenstaande blijkt dat de strategen zowel inhoudelijk als projectmatig op zoek gaan naar 

kansen en daar ook voortdurend zelf van bewust zijn en met elkaar bespreken wat ‘een slimme aanpak’ is. De 

strategen vertonen allemaal een verbindende rol, daar binnen vervullen zeweer specifiekere rollen. Vaak lijkt 

de rol van strategen in de bijeenkomsten op die van een soort ‘personal coach’, die de mensen er op wijst dat 

ze uit hun rol kunnen stappen. In die zin zien we de verzorgende kant van strategen terug. De strategen van 

Justitie praten in periodieke gesprekken bijvoorbeeld over de Persoonlijke Actie Plannen van de 

medewerkers, daar is de rol als ‘personal coach’ nog sterker aanwezig. Uit het onderzoek komt het beeld naar 

voren van strategen als adviseurs. Sommige strategen noemen zich ook expliciet adviseur strategie in plaats 

van ‘strateeg’. De ‘adviseurs’ proberen de mensen in de organisatie bewust te laten worden van bepaalde 

zaken. Ze stellen vragen in de trend van ‘’als dit…wat dan…?’’ ‘’ Wat zou dit kunnen betekenen voor?’’. De 

strategen proberen met dit soort uitspraken mensen zogenaamd te ‘challengen’. ‘‘We willen dat de belangrijke 

vragen door mensen zelf beantwoord gaan worden’’, aldus een van de strategen. 

6.5 De context van strategen; theorie versus praktijk 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de individuele strateeg vooral getypeerd kan worden als 

combinatie van een verbinder en een verzorger. In het vorige hoofdstuk is meer inzicht ontstaan over de 

institutionele context van strategen. In deze paragraaf zal meer aandacht worden besteed aan de dagelijkse 
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context waarin strategen zich bevinden. In de literatuur wordt de context van strategen vaak beschreven als 

een omgeving waar de waan van de dag heerst en waardoor de strategen moeilijk met de lange termijn bezig 

kunnen zijn. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat de waan van de dag niet het belangrijkste dilemma is 

waar strategen tegen aanlopen. Het is niet zo dat de incidenten die op dat moment gebeuren er voor zorgen 

dat er geen aandacht aan de lange termijn kan worden besteed. De voorzitter van het Rijksbrede 

Strategieberaad geeft aan dat er de afgelopen jaren veel pogingen zijn gedaan om de strategische eenheden 

juist zoveel mogelijk uit de waan van de dag te houden. Bij het Ministerie van Justitie heeft dit er bijvoorbeeld 

toe geleid dat er een ‘incidentenstrategie’ is ontworpen. Er is een aparte eenheid binnen het Ministerie 

opgericht die geacht wordt reacties op mediahypes te geven. Bij Justitie geven de strategen aan dat deze 

ontwikkeling er daadwerkelijk voor heeft gezorgd dat er meer ruimte is om bezig te zijn met 

toekomstbestendigheid. Ook de strategen op de andere departementen geven aan dat de moeilijkheden voor 

strategen niet zo zeer te maken hebben met de waan van de dag, maar meer met andere dilemma’s. 

In de literatuur wordt eveneens de suggestie gewerkt dat strategen altijd op weerstand in de 

organisatie stuiten, omdat zij per definitie tegen de stroom inzwemmen. Uit dit onderzoek blijkt echter dat de 

medewerkers binnen het departement over het algemeen juist enthousiast zijn over het werk dat strategen 

doen. De strategen van de verschillende strategische eenheden geven aan dat de reacties vanuit het 

departement boven verwachting positief zijn. De meeste mensen die worden betrokken bij het project vinden 

het leuk om een keer een uur of een middag buiten de bestaande denkkaders te treden en input te leveren 

voor het strategisch project. De mensen proberen ook daadwerkelijk aan te haken bij het werk van strategen. 

Het lijkt erop alsof de mensen uit het departement de werkzaamheden van strategen als een soort kapstok 

zien, waar ze hun eigen zorgen aan kunnen ophangen. Daarbij blijkt uit de gesprekken overigens dat men 

heel verschillende verwachtingen heeft ten aanzien van de strategen. De strategen geven aan dat ze 

verwachtingsmanagement moeten toepassen, omdat er vaak onduidelijkheid bestaat over de aard van hun 

werk. In het voorgaande is het beeld van de strateeg als verbinder, die in het strategisch handelen op zoek 

gaat naar kansen, geschetst. In de volgende paragraaf zal worden omschreven tegen welke dilemma’s 

strategen daarbij aanlopen. 

6.6 Het complexe speelveld van strategen 

De dagelijkse context van strategen is niet dilemmarijk omdat het zich per definitie te veel focust op de waan 

van de dag en het is ook niet zo dat strategen per definitie op weerstand stuiten. Uit dit onderzoek is gebleken 

dat strategen vooral aanlopen tegen capaciteitsproblemen, een verschil in werkritmes, scepsis en problemen 

rondom de effectiviteit van bijeenkomsten. In dit complexe speelveld proberen strategen te verbinden en te 

verzorgen. De verschillende dilemma’s zullen hieronder worden besproken.  
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6.6.1 Capaciteitsproblemen 

De waan van de dag en het gebrek aan enthousiasme is niet het grootste probleem waar strategen in hun 

werkzaamheden tegen aan lopen. Een van de grootste dilemma’s waar de strategen tegen aanlopen heeft te 

maken met de beschikbare capaciteit voor hun werkzaamheden. De club strategen binnen de strategische 

eenheden is vaak relatief klein en de strategen zijn daarom aangewezen op het zoeken van relaties met 

anderen in het departement. Hoewel de mensen heel bereidwillig zijn, kunnen ze weinig capaciteit leveren 

omdat ze het naast hun eigen volle agenda’s moeten doen. 

 Daarbij komt dat er steeds meer gevraagd wordt van de capaciteit van de strategische eenheden. 

Een aantal strategen geeft aan dat onder druk van de krimpoperaties die binnen de overheid gaande zijn, 

beleidsafdelingen, ‘’letterlijk in de krimp en de kramp zitten’’, zoals een van de strategen het verwoordde. Het 

gevolg hiervan is dat de beleidsafdelingen de strategen om capaciteit vragen voor onderwerpen waar ze zelf 

geen tijd voor hebben. Vooral bij LNV geven de strategen aan steeds vaker voor niet puur strategische 

opdrachten te worden ingeschakeld. Ook bij de Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling van het Ministerie 

van Justitie speelt dit probleem. Het afdelingshoofd is bijvoorbeeld gevraagd om voor een paar maanden 

plaatsvervangend hoofd te zijn van een van de beleidsafdelingen van het Ministerie. Hier gaat de komende tijd 

een groot deel van de capaciteit van de strategische eenheid naar toe.  

Te midden van dit dilemma proberen de strategen toch tijd van de mensen te winnen. De strategen 

proberen om voor of na een bijeenkomst een half uurtje in te ruimen voor overleg en daarin mensen zo ver 

proberen te krijgen om een keer door te willen praten. Bij de strategen van OC&W zit het capaciteitsprobleem 

tevens in het binnenhalen van FES-gelden. In relatie tot de andere maatschappelijke innovatie-agenda’s geldt 

voor de FES-gelden de wet van communicerende vaten. Strategen proberen daarom zo veel mogelijk geld 

binnen te slepen en zichzelf zo goed mogelijk te positioneren, door zoals in de vorige paragrafen beschreven, 

te verbinden en op zoek te gaan naar kansen.  

6.6.2 Verschil in werkritmes 

Een ander probleem voor strategen heeft te maken met het tempo waarin ze geacht worden te werken. Een 

van de strategen gaf aan dat het tempo zo hoog is, dat de strategen ‘’het spoor vaak nog aan het leggen zijn, 

terwijl de rest van het departement er al over heen rijdt’’. De tijdsdruk komt het meest duidelijk tot uiting binnen 

de Directie Kennis van het Ministerie van OC&W. Van de strategen wordt verwacht volgens de deadlines van 

de agenda van programmadirectie K&I voorstellen in te leveren, terwijl ze hier vaak nog niet aan toe zijn. De 

situatie ontstaat dan dat de OC&W strategen tijdens een afdelingsoverleg al wel ideeën hebben voor ‘FES-

waardige projecten’, maar dat de ‘goede’ problemen daar nog bijgezocht moeten worden.  

Alle strategen noemen in verschillende bewoordingen dat ze de druk voelen om snel resultaat te 

leveren, terwijl ze zelf het gevoel hebben dat ze daar zo lang mogelijk uit willen blijven, omdat hun werk een 

soort rijpingsproces vereist. Zoals een van de strategen het zei: ‘‘Het dilemma is dat we ons eigen ‘niet weten’ 
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serieus willen nemen, maar dat wanneer we dat doen, wij niet meer serieus genomen worden’’. ‘’Het gaat over 

de ruimte gunnen om de diepte in te duiken’’, aldus een andere strateeg. 

Uit het bovenstaande komt voort dat er een soort afweging lijkt te bestaan tussen aan de ene kant tijd 

en de andere kant kwaliteit. Met het strategisch werk kan altijd langer door worden gegaan, een diepere 

analyse worden gemaakt, een betere onderbouwing worden gegeven of meer gesprekken worden gevoerd. 

Echter, van buitenaf is er een push om snel resultaten te leveren. De strategen hebben daarbij dus een ander 

werkritme dan de rest van het departement en dat levert continu spanningen op. Aan de andere kant geven de 

strategen van het Ministerie van Justitie aan dat de werkritmes vaak ook andersom ongelijk zijn. Wanneer de 

strategen op een bepaald moment zien dat er iets moet veranderen binnen het departement, ligt het tempo 

waarin die veranderingen worden doorgevoerd volgens de strategen heel er laag. ‘’Het prachtige spoor ligt 

dan te wachten tot het eindelijk in gebruik genomen gaat worden’’, aldus de strateeg.  

Het verschil in werkritmes komt tevens tot uiting in het feit dat medewerkers binnen de verschillende 

departementen de werkzaamheden van strategen als een extra bijkomstigheid zien. ‘‘Zelfs aan de blikken van 

de medewerkers is af te lezen dat ze denken: ‘Er komt nu een strateeg binnen, laat ik even switchen naar het 

langere termijn denken’’’, aldus een van de strategen. 

6.6.3 Scepsis binnen het departement 

Hoewel een groot deel van de strategen enthousiast is over de houding van de medewerkers binnen het 

ministerie, valt het op dat sommige medewerkers moe zijn van strategische projecten. Een van de eerste 

dingen die mensen vragen is hoe de werkzaamheden van strategen zich verhouden tot oudere voorstellen en 

bewegingen. ‘‘Als de inkt van het ene document nog niet droog is, wordt er al weer gewerkt aan een volgend 

strategisch rapport’’, aldus een van de medewerkers van het Ministerie van LNV. De vermoeidheid bij 

sommige medewerkers heeft dus primair te maken met een ‘informatie-overload’. ‘’Er is al zoveel informatie uit 

lange termijn verkenningsprojecten’’, aldus een van de strategen. Veel mensen in de organisatie denken dat 

de strategische projecten er nog bij komen, terwijl het volgens de strategen juist ook zou kunnen helpen om 

mensen beter naar hun eigen werk te kunnen laten kijken.  

De hierboven beschreven scepsis bij veel medewerkers wordt duidelijk aan de hand van de volgende 

twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is een uitspraak tijdens een van de rondetafelbijeenkomsten, door 

strategen van de Afdeling Strategische Beleidsontwikkeling georganiseerd. Een van de medewerkers vroeg: 

‘’Sorry hoor, maar wat is hier precies het probleemI?’’ De strategen antwoordden daar op dat het verstandig is 

om bepaalde ontwikkelingen tegen het licht te houden, ‘’om te kijken of er ergens wat zit’’, aldus een van de 

strategen. ‘’De uitkomst kan dan vervolgens ook best zijn dat er geen probleem is’’. Ten tweede gaven 

sommige beleidsmedewerkers aan dat het altijd al veel te laat is wanneer de strategen een onderwerp beet 

pakken. Zo vond wederom bij Justitie een bijeenkomst plaats over privatiseringsbewegingen op het Justitieel 

gebied, iets wat volgens een aantal medewerkers al jaren het station was gepasseerd. 
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Naast de zogenoemde scepsis binnen het departement is het voor veel ministeries ook moeilijk om 

organisatiekundig en veranderkundig te denken. Vooral wanneer het gaat om technische medewerkers, 

bijvoorbeeld bij RWS, zijn er veel mensen die vasthouden aan de oude taken, rolopvattingen en invulling van 

de organisatie. ‘’Er heerst een starre ingenieurscultuur, waardoor er veel verzet is tegen werkzaamheden als 

de onze’’, aldus een van de strategen. Veel mensen zijn bang dat het strategische project een soort 

verbloeming is om te kijken waar er mensen in verband met de krimpoperatie uit moeten.  

Hoewel de strategen over het algemeen tevreden zijn over de bereidwilligheid van medewerkers in 

het ministerie lopen de strategen wel tegen bovenstaande problemen op. Bovendien zijn ze bang dat in een 

later stadium van de projecten de weerstand nog verder op zal laaien. Een aantal projecten, bijvoorbeeld bij 

LNV en OC&W, bevindt zich nog in een vroeg stadium en, zoals ze het zelf zeggen, praten de strategen nu 

vooral nog met de ‘believers’ van het departement. De strategen verwachten dat hoe ‘lager’ men in de 

organisatie komt hoe meer dilemma’s dat met zich mee zal brengen. ‘‘In de regio, in de diensten, op scholen 

en op straat gaan de belangen namelijk pas echt spelen’’, aldus een van de strategen. Een van de 

Directieleden bij een Regionale Dienst van RWS gaf aan dat er sprake is van een kloof tussen centraal en 

decentraal. ‘‘De projecten die strategen doen worden altijd uitgevoerd door mensen die de praktijk nooit 

hebben gezien’’, aldus een van de medewerkers. Deze uitspraak geeft op zijn minst een gevoel van een kloof 

tussen Den Haag en de regio aan. 

6.6.4 Problemen rondom procesbijeenkomsten 

De dilemma’s voor strategen schuilen niet alleen in het gebrek aan capaciteit, het afwijkende werkritme en de 

scepsis van mensen binnen het departement; ook binnen de methoden zelf ondervinden strategen 

moeilijkheden. De strategen geven aan dat ze zowel inhoudelijke als procesmatige dilemma’s ervaren. 

Inhoudelijk hebben ze moeite om te bepalen wat voor de toekomst nu echt de belangrijke ontwikkelingen zijn. 

Er bestaan met name dilemma’s rondom de procesmethoden. Zo stuiten de strategen op de grenzen van het 

analytisch denkvermogen van bepaalde mensen in het departement. Ook als dit analytisch denkvermogen er 

wel is, is er echter sprake van een dilemma wat betreft het uitwisselen van informatie in groepen. In de 

verschillende bijeenkomsten presenteert iedereen zijn eigen stokpaardje, maar vaak wordt er niet 

daadwerkelijk productief met elkaar in discussie gegaan. Ook de strategen gaan hier soms in mee. Vaak 

worden de meningen van de buitenwereld niet echt binnen gehaald, omdat zoals een van de strategen het zei, 

‘’De stokpaardjes van anderen niet altijd in één stal gezet kunnen worden met onze eigen stokpaardjes’’. 

Hieruit blijkt dat strategen moeite hebben om de buitenwereld binnen te halen. Aan de ene kant willen de 

strategen de buitenwereld: de burger, de wetenschapper en de marktpartijen er graag bij betrekken. Echter, 

het is moeilijk om hun input ook daadwerkelijk mee te nemen. De strategen zijn overigens ook allemaal heel 

bewust bezig met de vraag wanneer zij naar buiten kunnen treden en volwaardige gesprekspartners zijn. De 

strategen hebben namelijk niet altijd de beste inhoudelijke kennis van de trends en ontwikkelingen, maar 

willen wel overkomen als gedegen inhoudelijke gesprekspartners. 
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In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat de bijeenkomsten vaak worden ingezet als een 

combinatie van het brengen en het halen van informatie. In de bijeenkomsten wordt vooral aan de eerste 

doelstelling gewerkt. Een van de strategen gaf aan dat bijeenkomsten er primair voor zijn dat mensen de 

‘woordjes’ gaan leren en dat deze mensen in hun eigen contacten ook weer over de projecten gaan praten.  

 De bovengenoemde problemen rondom de bijeenkomsten resulteren er in dat de meeste strategen 

een groot deel van hun tijd investeren in de vraag hoe de bijeenkomsten het beste ingericht kunnen worden. 

De strategen vragen zich ten eerste af wie er voor de bijeenkomsten uitgenodigd zullen worden, dus welke 

specifieke brillen er in het project meegenomen zullen worden. Daarnaast vragen de strategen zich in interne 

bijeenkomsten steeds af of men een ‘open’ bijeenkomst wil creëren, ‘’een soort benen-op-tafel-sessie’’ of dat 

men in de bijeenkomsten concrete antwoorden op concrete vragen wil krijgen. Alle strategen lijken te 

experimenteren met verschillende vormen en per bijeenkomst te bepalen wat de beste praktijk is. De 

strategen van Justitie voeren nu bijvoorbeeld voor het eerst twee verkenningen uit, waar een 

rondetafelgesprek een vast onderdeel van is. Tijdens een van de interne bijeenkomsten is besloten om een 

van die gesprekken naar een later tijdstip te verzetten, zodat de eerste verkenning kan dienen als experiment. 

De strategen denken daarbij ook na over de fysieke inrichting van de bijeenkomsten, want alle strategen 

geven steeds aan: ‘’We moeten een inspirerende omgeving creëren om tot een inspirerende 

toekomstverkenning te komen’’. 

6.7 Tussen inkapseling en afstoting 

Zowel de dilemma’s rondom capaciteit, werkritmes, scepsis als de problemen die strategen in bijeenkomsten 

tegen komen zorgen ervoor dat de strategen te maken hebben met aan de ene kant het gevaar van 

inkapseling en aan de andere kant het gevaar van afstoting. Als er te veel van de capaciteit van strategen op 

gaat aan departementale routines, de strategen te veel meegaan in de werkritmes van het departement, te 

veel draagvlak hebben en altijd op een lijn zitten in de gesprekken, raken ze te veel ingekapseld en verliest 

het werk van strategen zijn meerwaarde voor het departement. Aan de andere kant, als de tijdritmes te veel 

uiteen blijken te liggen, er geen draagvlak gecreëerd wordt en er niet constructief met elkaar in debat gegaan 

wordt, dan staan de strategen te ver af van de beleidspraktijk en ook daarmee verliezen ze hun toegevoegde 

waarde.  

In dit onderzoek geven alle strategen aan dat ze het gevaar van beide bewegingen herkennen. Bij 

RWS noemt een van de strategen het een spanningsveld tussen loyaliteit en kritische distantie. Opvallend is 

dat veel strategen aangeven vooral in het verleden deze fenomenen te zijn tegen gekomen. Bij LNV geven de 

strategen aan dat hun voorgangers op een gegeven moment zelf vele inhoudelijke stukken produceerden en 

hiermee hun kritische notie verloren. Bij de afdeling Strategische Beleidsontwikkeling zagen de strategen in 

het verleden juist dat ze te ver af stonden van de beleidspraktijk. Ze deden toen volgens de strategen goede 

dingen, maar die sloegen niet aan in het Directoraat-Generaal.  
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Opvallend is dat bijna alle strategen aangeven dat afstoting gevaarlijker is dan inkapseling. Een 

aantal strategen geeft aan dat het strategisch werk primair gaat om vertrouwen, omdat strategen zonder 

vertrouwen geen zaken aan de orde kunnen stellen en dat vertrouwen altijd kan uitmonden in inkapseling. 

Sommigen strategen zagen zelfs de positieve kanten van inkapseling. ‘‘Als strategen het goed doen, worden 

hun ideeën overgenomen en daarmee worden ze ingekapseld’’, aldus een van de strategen. Dezelfde 

strateeg, van de afdeling Visie en Ontwikkeling van RWS, is dan ook van mening dat strategen niet 

verschillende toekomstverkenningsprojecten achter elkaar kunnen blijven doen, maar dat daar telkens 

vernieuwing in moet zijn. Ook de strategen binnen OC&W geven aan dat je veel beter ingekapseld kunt raken, 

dan dat je te ver van de realiteit af staat, ‘’want dan kun je helemaal geen verschil meer maken’’, zeggen ze. 

‘’Je kunt dan wel heel erg gelijk hebben, maar je hebt dan geen enkele bestaansrecht meer’’, aldus een van 

de strategen. ‘’Als je de boodschap niet weet te verkopen en alleen vanaf de oever roept hoe het moet, dan 

heb je geen werking’’, aldus een van de strategen. Alle strategen proberen dus heel bewust om die ‘werking’ 

te zoeken. De strategen geven aan dat ze koste wat het kost geen geïsoleerd project willen neerzetten, maar 

op verschillende plekken voeten in de aarde willen krijgen.  

6.8 Professionalisering 

Uit het onderzoek blijkt dat strategen temidden van de dilemma’s hun verbindende rol zo goed mogelijk 

proberen te vervullen. Het beroep van strateeg binnen ministeries bestaat nog niet zo lang in de huidige vorm 

en hun positie is daarmee niet onomstreden. Strategen zijn continu zelf met de strategische vraag bezig wat 

nu eigenlijk precies hun taak is. Daarbij is het opvallend dat een aantal strategen aangeeft dat het zijn van 

strateeg niet niet heel erg verschilt van andere functies op het departement. De strategen omschrijven het 

alleen als een voorrecht om iets verder, dieper en breder naar bepaalde zaken te kunnen kijken dan anderen 

op het departement dat kunnen en mogen doen. Een andere groep strategen voelt zich juist erg verbonden 

met de groep strategen binnen de Rijksoverheid en wil een vaste beroepsgroep van deze groep maken.  

Een belangrijke vraag is dan welke competenties iemand moet bezitten om dit voorrecht te kunnen 

krijgen. De strategen geven aan dat daar geen blauwdruk voor bestaat. De context van de strategen verschilt 

enorm en bovendien geven strategen zelf aan dat ze het wiel continu zelf opnieuw moeten uitvinden om 

succesvol te kunnen zijn. ‘’Wij hebben het nodig om eerst zogenaamd strategisch te kunnen filosoferen, 

voordat we daadwerkelijk onze methoden en praktijken inzetten’’, aldus een van de strategen.  

Toch blijkt dat strategen veel van elkaar kunnen leren. Uit het onderzoek blijkt dat dit zeker ook al 

gedaan wordt. Zo zijn de strategen van LNV bij verschillende departementen op ‘bezoek’ geweest om te kijken 

hoe daar Strategische Agenda’s tot stand zijn gekomen. Vervolgens is hier dan een eigen benadering in 

gekozen. Zo heeft de Strategische Agenda van LNV veel weg van de Strategische Agenda van het Ministerie 

van VWS, alleen was de Strategische Agenda daar de afgeleide in plaats van de input voor de Strategische 

Kennisagenda. Ook de OC&W-strategen beleggen procesbijeenkomsten met mensen uit andere 
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departementen die ook met de maatschappelijke innovatieagenda bezig zijn. In deze bijeenkomsten proberen 

de strategen te komen tot zogenaamde ‘transsectorale lessen’ voor hun eigen projecten. 

 Uit het onderzoek blijkt dat een van de belangrijke motieven voor strategen is om hun beroep verder 

te professionaliseren. Zo gaan sommige strategen bijvoorbeeld een summerschool volgen over de 

strategische dialoog. Ook bij de NSOB kan het ‘Leeratelier Strategie’ gezien worden als een poging tot 

verdere professionalisering van het beroep. De NSOB organiseert in juli 2008 verder een internationale 

bijeenkomst waar wetenschappers en strategen met elkaar in gesprek kunnen gaan over de manier waarop 

het ‘vak’ van de overheidsstrateeg verder is te professionaliseren. Het doel is tot een gemeenschappelijke 

agenda voor professionalisering te komen. De NSOB zal in navolging op deze bijeenkomst een 

onderzoeksprogramma starten waarin verschillende mogelijke professionaliseringsactiviteiten onderzocht 

gaan worden. 

 Ook de activiteiten in het kader van het Rijksbrede Strategieberaad zijn een poging om het beroep 

van de strateeg verder te professionaliseren. In het kader van het Rijksbrede Strategieberaad komt een 

afvaardiging van alle strategische eenheden van ministeries ongeveer een keer in de maand samen om elkaar 

zowel inhoudelijk als procesmatig te helpen. Hoewel de specifieke contexten verschillen, blijkt uit het 

onderzoek dat zowel de inhoudelijke thema’s als de procesmatige dilemma’s waar strategen tegenaan lopen, 

veel overeenkomsten vertonen.  

In het kader van dit onderzoek is een van werkbezoeken van het Rijksbrede Strategie Beraad 

bijgewoond. Er stond een aantal inhoudelijke thema’s centraal waar alle strategen tegen aanlopen, namelijk 

de verhouding tussen Den Haag en de regio, demografische ontwikkelingen en de vraag hoe je voor de 

burger de toegang tot de overheid kan vergroten. Deze bijeenkomst wordt door de strategen ook aangegrepen 

als een soort netwerkmoment. Strategen proberen elkaar te vinden op punten waar ze elkaar kunnen 

ondersteunen. De verbindende rol is hier opnieuw van groot belang. De secretaris van het 

Rijksstrategenberaad gaf wel aan dat het de bedoeling is dat de bijeenkomsten van het Beraad op den duur 

minder vrijblijvend gaan worden en dat er meer structureel interdepartementaal samengewerkt gaat worden.  

6.9 Conclusies  

In dit hoofdstuk is het strategisch handelen van strategen beschreven. Op basis van dit hoofdstuk kunnen we 

concluderen dat de strateeg een verbindende rol heeft. Aan de ene kant zien de strategen zichzelf als een 

verbinder, aan de andere kant wordt dit beeld in de observaties bevestigd. Strategen proberen ten eerste 

mensen te verbinden om daarmee draagvlak voor het project te creëren en om mensen mee te krijgen. De 

strategen proberen daarnaast ook verschillende activiteiten, zowel binnen de strategische eenheid en het 

ministerie als daar buiten, met elkaar te verbinden. Verder kan geconcludeerd worden dat het verbinden van 

de toekomst aan het heden een van de belangrijkste kenmerken van het strategisch handelen van strategen 

is. Zaken die nu spelen proberen de strategen naar de toekomst te trekken en toekomstige ontwikkelingen 
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probeert men nu voor het ministerie te duiden. Daarbij proberen de strategen ook vanuit een strategische 

kloofbenadering uitspraken te doen over wat voor het departement nu nodig is.  

  In dit hoofdstuk is verder naar voren gekomen dat het strategisch handelen als verbinder niet van 

tevoren tot in de puntjes is vastgesteld, maar dat het op zoek gaan naar kansen een van de belangrijkste 

activiteiten van strategen is. De strategen proberen zowel naar inhoudelijke als procesmatige kansen te 

zoeken. Ze zetten werk bij verschillende personen uit, proberen het eigen project goed neer te zetten en 

denken daarbij na over de psychologische factoren van hun werk. In hun strategisch handelen vertonen 

strategen veel overeenkomsten met adviseurs.  

 Uit het bovenstaande kan verder geconcludeerd worden dat de strategen in hun dagelijks handelen 

tegen verschillende dilemma’s oplopen. Deze dilemma’s komen echter niet helemaal overeen met de 

verwachtingen op basis van de literatuur. De waan van de dag is niet het belangrijkste dilemma en verder is 

het niet zo dat de strategen per definitie tegenwind hebben. Veel medewerkers proberen juist aan te haken bij 

het werk van strategen. De dilemma’s voor strategen hebben te maken met het gebrek aan capaciteit. Zij 

willen werk uitzetten in de organisatie, maar deze medewerkers hebben zelf al overvolle agenda’s. Bovendien 

krijgen de strategen steeds meer werk op hun bordje dat niet primair te maken heeft met hun opdracht om 

toekomstbestendigheid te bevorderen. Ook het verschil in werkritmes is een van de dilemma’s waar ze tegen 

aan lopen. Ze voelen de druk om snel kwaliteit te leveren en ervaren daardoor een uitruil tussen tijd en 

kwaliteit. Hoewel veel mensen positief zijn over de werkzaamheden, lopen strategen ook tegen scepsis aan 

binnen het departement. Mensen ervaren soms een ‘informatie-overload’ en vinden dat het werk van 

strategen veel te vroeg of te laat ontstaat of zijn bang voor hun eigen positie. Daarnaast ervaren strategen ook 

problemen binnen de methoden die ze inzetten. In de bijeenkomsten valt op dat men lang niet altijd in staat is 

om productief met elkaar in discussie te gaan. Strategen worden geacht te handelen tussen al deze 

dilemma’s. Ze balanceren daarbij tussen enerzijds inkapseling en anderzijds afstoting. Opvallend daarbij is dat 

alle strategen het hardst proberen te vechten tegen afstoting, inkapseling wordt zelfs soms als een winst 

beschouwd.  

 Uit het onderzoek blijkt verder dat strategen continu bezig zijn met de vraag wat hun eigen taak is en 

hoe ze die kunnen verbeteren. Opvallend daarbij is dat strategen steeds zelf het wiel opnieuw uit moeten 

vinden. In dit hoofdstuk is echter wel beschreven dat de strategen van de verschillende strategische eenheden 

daarbij van elkaar kunnen leren. Tot op zekere hoogte wordt dit al gedaan in verschillende initiatieven. 
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7.vvv Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk zal ten eerste terug gekeken worden op de vorige hoofdstukken en zullen de 

conclusies van dit onderzoek worden gepresenteerd. Vervolgens zullen er aanbevelingen worden gedaan 

voor de professionalisering van strategische eenheden en het beroep van strategen en voor 

vervolgonderzoek. Dit hoofdstuk sluit af met een terugblik op het onderzoek.  

7.1 Conclusies onderzoek 

In hoofdstuk 2 en 3 is het theoretisch kader van dit onderzoek geschetst. Nadat in hoofdstuk 4 de 

onderzoeksopzet is gepresenteerd, zijn in hoofdstuk 5 en 6 de vier deelvragen van dit onderzoek behandeld. 

De twee empirische hoofdstukken zijn gesplitst naar twee niveaus; het niveau van de strategische eenheid en 

het niveau van de individuele strateeg.  

7.1.1 Strategisch management bij de overheid: vergroten van toekomstbestendigheid 

Strategische eenheden en strategen hebben de opdracht gekregen om bij te dragen aan de 

toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. Het gebrek aan inzicht in de lange termijn is een van de 

grootste problemen van de overheid. De waan van de dag regeert en een focus op enkel de korte termijn 

brengt suboptimaal beleid voor de samenleving met zich mee. Het beroep van ‘strateeg’ is een nieuw 

fenomeen binnen Den Haag en de strategische functie is volop in ontwikkeling. Alle departementen kennen 

een of meerdere strategische eenheden, maar de organisatorische positionering en de aard van het 

strategisch werk verschilt sterk. Strategen vervullen een bijzondere positie, want ze werken vanuit dezelfde 

organisatiecontext als die ze proberen te beïnvloeden. 

Een versterking van de strategische functie moet bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het 

openbaar bestuur. Door vooraf na te denken over de toekomst kunnen problemen beter voorzien worden en 

makkelijker worden aangepakt. Strategen proberen daarmee zowel de toekomstbestendigheid van beleid als 

de toekomstbestendigheid van de organisatie te vergroten. Toekomstbestendigheid heeft deels te maken met 

kennis, in hoeverre weet een ministerie welke ontwikkelingen op haar afkomt, maar het gaat ook over het 

inrichten van organisatorische arrangementen die het ministerie in staat stellen om met de onzekere toekomst 

om te gaan. 

Toekomstverkenning is echter complex. Niet alleen doordat de toekomst tegenwoordig onzekerder is 

dan ooit, maar ook omdat er steeds meer onzekerheid is rondom de manieren om bij te dragen aan 

toekomstbestendigheid zelf. Bovendien is strategievorming binnen de overheid complex. De context kenmerkt 

zich door dubbelzinnige belangen en de bureaucratische structuur van de ambtelijke organisatie.  

In dit onderzoek stond de vraag centraal op welke manieren strategische eenheden en strategen 

proberen bij te dragen aan toekomstbestendigheid. In de empirische hoofdstukken is achtereenvolgens 
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onderzocht welke methoden en motieven strategische eenheden hebben en welke praktijken, in de dagelijkse 

context, strategen hebben.  

7.1.2 De methoden en motieven van strategische eenheden 

De posities van strategische eenheden en de methoden om bij te dragen aan toekomstbestendigheid 

verschillen per strategische eenheid. Deze posities en methoden leiden tot verschillende motieven van 

strategische eenheden. Strategische eenheden met een centrale positie in de organisatie vervullen vooral een 

strategische functie voor het departement. Decentrale strategische eenheden daarentegen dragen meer bij 

aan het strategisch vermogen van het ministerie. Strategische eenheden die vooral van binnen naar buiten 

kijken proberen daarnaast vooral bij te dragen een de toekomstbestendigheid van het departement als 

organisatie, terwijl strategische eenheden die van buiten naar binnen kijken vooral de toekomstbestendigheid 

van het beleid proberen te vergroten.  

 Strategische eenheden proberen te zoeken naar invloed binnen het departement en proberen door 

het verleggen van stenen de stroom hier en daar te verleggen en daarmee bij te dragen aan 

toekomstbestendigheid. Binnen alle strategische eenheden speelt continu het vraagstuk vanuit welke positie 

dat het best gedaan kan worden. Binnen de strategische eenheden wordt continue de vraag gesteld of er een 

reorganisatie van de strategische eenheid plaats zou moeten vinden. Binnen de reorganisatiediscussies zijn 

verschillende bewegingen te onderscheiden. De meeste eenheden schuiven op naar een centrale positie in de 

lijn van de organisatie. Deze positie wordt vervolgens gekoppeld aan een andere ambitie voor strategisch 

management bij de overheid; de versterking van de koppeling tussen kennis en beleid.  

De strategische eenheden stellen een groeidocument op, die vervolgens door bijeenkomsten met 

verschillende partijen wordt uitgebouwd. Ze maken daarbij veel gebruik van huidige documentatie en 

produceren weinig zelf nieuwe content. Allemaal richten ze zich op verschillende termijnen en ook binnen een 

project worden verschillende termijnen gehanteerd. Er wordt een gevarieerd palet aan methoden ingezet en 

ook dat palet is continu in beweging.  

De projecten van de strategische eenheden zijn alle als verkenning ingezet en zijn vervolgens 

verbonden aan consequenties voor de huidige organisatie of het huidige beleid. Alle strategische eenheden 

proberen vanuit de toekomstige situatie te backcasten naar de huidige situatie en zo te schakelen tussen de 

lange termijn en de korte termijn. Dit is een groot verschil met de klassieke toekomstverkenning, die met name 

door wetenschappers wordt gehanteerd, waar die verbinding met het heden vaak ontbreekt. Strategische 

eenheden proberen in hun projecten daarnaast niet alleen te spreken over mogelijkheden voor de toekomst, 

maar vooral ook over wenselijkheden.  

7.1.3 De praktijken en dilemma’s van strategen 

De strategen binnen de verschillende strategische eenheden vervullen allen de rol van verbinder.  Strategen 

vervlechten zich in de organisatie en mensen uit het hele departement worden aan elkaar verbonden. Ze gaan 
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relaties aan met anderen en verbinden activiteiten aan elkaar, om zo het eigen project te versterken. 

Daarnaast hebben de strategen ook de rol van verzorger; Ze besteden veel tijd aan het creëren van draagvlak 

en het meekrijgen van mensen uit de organisatie en daar buiten. 

 Strategen plaatsen de actualiteiten op hun werkterrein in een toekomstperspectief. Terwijl ze 

aangeven dat het van belang is om opties open te houden, hameren de strategen daarbij vaak op het maken 

van keuzen en het stellen van prioriteiten.  

Het strategisch handelen van strategen bestaat uit het op zoek gaan naar kansen en ‘windows of 

opportunities’. Inhoudelijk proberen ze kansen te benutten, maar ook wordt het spel gespeeld om het project 

strategisch goed neer te zetten. Strategen denken vaak gezamenlijk na over de psychologische actoren van 

het werk dat zij leveren. Ze lijken daarmee op adviseurs, die mensen in de organisatie bewust wil laten 

worden van toekomstige ontwikkelingen.  

 De verbindende en verzorgende strateeg die de toekomst en het heden met elkaar verbindt en op 

zoek gaat naar kansen opereert in een complex dagelijks speelveld. Het is niet zo dat de waan van de dag het 

werk van strategen per definitie onmogelijk maakt en ook is er vaak meer enthousiasme over het werk van 

strategen dan van tevoren werd verwacht. De context van strategen is echter wel complex en daardoor zijn er 

verschillende dilemma’s waar ze mee te maken hebben.  

Strategen ervaren ten eerste een gebrek aan capaciteit voor hun werkzaamheden. De strategische 

eenheden zijn relatief klein en krijgen steeds vaker extra werk vanuit het departement op hun bord. Ten 

tweede is er verschil in het werkritme van de strategische eenheden en de rest van het departement. 

Strategen worden onder druk gezet om snel resultaten te leveren, terwijl het type werkzaamheden van 

strategen juist een ‘rijpingsproces’ vereist. Ten derde lopen ze aan tegen scepsis vanuit het departement. Er is 

al te veel informatie, het komt te laat of te vroeg of men is bang voor de eigen positie. Strategen opereren in 

een organisatie waar organisatiekundig en veranderkundig denken moeilijk is. Tot slot ervaren ze problemen 

rondom de georganiseerde bijeenkomsten. Het uitwisselen van informatie in bijeenkomsten komt meestal niet 

verder dan het ‘berijden’ van stokpaardjes. Strategen proberen uit alle macht verschillende methoden uit om 

de bijeenkomsten inspirerend en effectief te maken, maar het blijkt moeilijk om tot een effectieve interactieve 

vorm van toekomstverkenning te komen. 

De bovenstaande dilemma’s zorgen ervoor dat de strategen voor het dilemma tussen inkapseling en 

afstoting staan. Als ze te dicht bij de beleidspraktijk staan, verliezen ze hun toegevoegde waarde. Aan de 

andere kant, als ze er te ver van af staan, blijft het bij een boodschap uit de ivoren toren en hebben ze 

helemaal geen invloed meer. De strategen proberen vooral tegen dat laatste te vechten. Uit alle macht 

proberen ze om hun project in de organisatie te laten landen. Inkapseling wordt daarom soms op de koop 

toegenomen. 
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7.2 Verkennen en verbinden 

Door middel van de twee empirische hoofdstukken van dit onderzoek en de vier daarin behandelde 

deelvragen is in deze scriptie geprobeerd om een antwoord te formuleren op de hoofdvraag die aan het begin 

van dit onderzoek is geformuleerd. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: ‘Op welke manieren proberen 

strategische eenheden, en daarbinnen strategen, de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur te 

vergroten?’.  

De werkwijzen van strategische eenheden, in hun opdracht om de toekomstbestendigheid te 

vergroten, zijn vooral te typeren als verkennend. Het handelen van strategen daar binnen kan met name als 

verbindend worden getypeerd. Strategen proberen als verbinder bij te dragen aan de toekomstbestendigheid 

van het openbaar bestuur. Ook zijn er kenmerken van de verzorger te constateren, met name in het creëren 

van draagvlak. Dit gebeurt echter weer primair door mensen, activiteiten en toekomst en heden aan elkaar te 

verbinden, dus ook hier staat de verbindende rol weer centraal. 

De methoden en praktijken van strategen verschillen daarbij van strategische eenheid tot 

strategische eenheid. Het is echter niet zo dat de strategische eenheden daarin goed of fout zitten. Met name 

de motieven van de verschillende strategische eenheden verschillen. De motieven worden deels bepaald door 

de posities van de strategische eenheden en door de methoden, maar dit verband staat niet onomstotelijk 

vast. De dilemma’s die de individuele strategen tegenkomen bij het strategisch handelen komen sterk overeen 

tussen de verschillende strategische eenheden. Alle strategen worstelen met dezelfde dilemma’s, die het 

moeilijk maken om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. 

7.3 Aanbevelingen 

In dit gedeelte van deze scriptie zullen enkele aanbevelingen worden gedaan aan strategische eenheden en 

strategen. In dit onderzoek is getracht om de strategische eenheden en de strategen een spiegel voor te 

houden van hun eigen manieren om bij te dragen aan toekomstbestendigheid en om ook van de manieren van 

de andere onderzochte strategische eenheid te leren. Zoals eerder al naar voren is gekomen, is elke 

strategische eenheid uniek en kunnen ‘best practices’ niet per definitie uitgewisseld worden. Toch kan dit 

onderzoek dienen als een palet aan methoden en praktijken waaruit aanbevelingen kunnen worden gedaan. 

Deze aanbevelingen kunnen worden gesplitst in aanbevelingen ten aanzien van de strategische eenheden en 

strategen. Ten eerste kunnen er institutionele aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de positie, 

methoden en motieven van strategische eenheden. Ten tweede kunnen er aanbevelingen worden gedaaan 

ten aanzien van de het handelen van strategen in de complexe dagelijkse context.  

 

7.3.1 Aanbevelingen ten aanzien van strategische eenheden  

 Uit het onderzoek zijn ten aanzien van de posities, methoden en motieven van strategische eenheden drie 

matrices ontworpen. Het is niet zo dat de ene strategische eenheid daarin beter scoort dan de ander, de 
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matrixen vormen een ordenend kader om de manieren van strategische eenheden om bij te dragen aan 

toekomstbestendigheid in kaart te brengen. Echter, ten aanzien van de posities, methoden en motieven is er 

wel een aantal aanbevelingen te doen, die hier onder gepresenteerd zullen worden.  

 

Posities strategische eenheden 

Ten eerste is het verstandig om aan het bestuur van de verschillende ministeries enkele aanbevelingen te 

doen ten aanzien van de positie van de strategische eenheden. Hoewel de onderzochte strategische 

eenheden nog verdeeld zijn in hoeverre ze centraal of decentraal en in de staf of de lijn zijn gepositioneerd, is 

er een ontwikkeling gaande naar een meer centrale strategische functie gekoppeld aan de kennisfunctie. 

Ondanks dat door het versterken van de relatie tussen kennis en beleid in theorie de toekomstbestendigheid 

vergroot kan worden, dreigt het gevaar dat strategische eenheden primair in termen van wetenschappelijke 

zekerheden of mogelijkheden gaan denken en veel minder in termen van onzekerheden en wenselijkheden. 

Het vergroten van toekomstbestendigheid vraagt echter wel om een acceptatie van onzekerheid en het maken 

van keuzes in het gat tussen aan de ene kant de lange termijn ontwikkelingen en de lopende agenda’s aan de 

andere kant. De trend richting meer centrale strategische kennisdirecties kan daarom samengaan met een 

volledig strategische cyclus, waar decentrale strategische eenheden blijven bestaan. Bij het Ministerie van 

Justitie is men bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een dergelijke cyclus, echter tot op heden is alleen 

een strategische eenheid binnen een van de Directoraten Genenaal gerealiseerd.  

 Een andere aanbeveling aan de ambtelijke top is om vast te stellen hoe de strategische eenheden 

zich verhouden tot andere eenheden binnen ministeries, zoals bijvoorbeeld een Directie Kennis, een Directie 

Internationale Zaken, een Directie Human Resource Management of speciale eenheden die zich met innovatie 

bezighouden. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze eenheden soms in elkaars vaarwater met dezelfde 

doelstelling bezig zijn. Er is dus niet alleen meer samenspraak nodig tussen de verschillende strategische 

eenheden van een departement, maar ook tussen de strategische eenheden en eenheden die zich ook met 

dezelfde opdracht bezig houden.  

 Er is niet alleen meer overleg tussen de verschillende eenheden binnen het departement nodig, ook 

is het verstandig om de strategische projecten meer onderdeel te laten worden van de vaste cycli binnen het 

departement. Binnen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit probeert men de Strategische 

Agenda tot een vast onderdeel te maken van de stromen binnen het departement. Het ontwikkelen van 

dergelijke cycli zorgt voor meer duidelijkheid ten aanzien van de functie van de strategische eenheden. Het is 

nu vaak onduidelijk hoe een toekomstverkenningproject is gepositioneerd ten opzichte van eerder initiatieven.  

De aanbeveling tot meer samenspraak en vast cycli betekent echter niet dat alles voor strategische eenheden 

vastgelegd moet worden. De strategische eenheid moet juist ook een vrijplaats zijn en de vrijheid hebben om 

af te wijken van de bestaande organisatiestromen. Echter, meer afstemming met andere eenheden en een 

aantal projecten dat als vaststaand onderdeel terugkomt, zal de strategische functie helpen om beter te 

kunnen bijdragen aan de doelstellingen. Zo moet er ook meer duidelijkheid komen over de rol van de 
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strategische eenheden zijnde met name opdrachtgever of opdrachtnemer. Wanneer de strategische eenheid 

vooral opdrachtgever wil zijn, komen mensen hier nog te vaak met zaken aankloppen bij de strategische 

eenheid. Terwijl andersom, als men juist een voortdurend aanspreekpunt voor het departement wil zijn, de 

strategische eenheid niet gevonden wordt.  

 

Methoden strategische eenheden  

Uit het onderzoek is gebleken dat de strategische eenheden voor een groot gedeelte dezelfde methoden 

gebruiken. Alle strategische eenheden starten met een analyse of hoofdlijnen en gebruiken dit als 

groeidocument, dat in verschillende bijeenkomsten wordt uitgebouwd. De strategische eenheden kunnen ten 

aanzien van methoden wel inspiratie bij elkaar op doen voor specifieke vormen.  

Ten eerste kan van de strategische eenheid van Rijkswaterstaat geleerd worden dat het doen van 

een benchmark met andere gelijksoortige organisaties en organisaties in het buitenland een verrijking kan zijn 

voor een toekomstverkenningsproject. Ook het toepassen van ‘creatieve concurrentie’ als instrument om over 

de toekomst na te denken, kan voor andere strategische eenheden een verfrissend instrument zijn om eens 

mee aan de slag te gaan.  

Ten tweede kan van de strategische eenheid van het Ministerie van LNV geleerd worden om niet 

vanuit één tijdsperspectief te kijken, maar binnen één project voortdurend van tijdsperspectief te wisselen. Het 

onderscheid tussen de verschillende termijnen, nul tot één jaar voor de lopende beleidsagenda, één tot vier 

jaar voor de politieke agenda en vanaf tien jaar en verder voor de langetermijn verkenningen, maakt de ruimte 

duidelijk die door strategen opgevuld moet worden om daadwerkelijk invloed te kunnen hebben op het 

bevorderen van de toekomstbestendigheid van de organisatie.  

Van de strategische eenheid van het Ministerie van Justitie kan men vervolgens leren dat het 

belangrijk is om de ontwikkelingen op het eigen beleidsterrein te blijven volgen. De strategen van Justitie 

proberen als geen ander de zwakke signalen uit de samenleving op te vangen en onderwerpen te bespreken 

die eventueel in de toekomst van belang zouden kunnen zijn.  

Tot slot kunnen anderen van de strategische eenheid van het Ministerie van OC&W leren om samen 

te werken in samenwerking met andere departementen. De ervaring bij OC&W leert dat interdepartementale 

samenwerking en de veelheid aan perspectieven die dat met zich meebrengt, bijdraagt aan de inhoudelijke en 

procesmatige kennis over hoe de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur het best vergroot kan 

worden. 

Een aanbeveling in algemene zin is om expliciet aandacht te besteden aan de T-nul situatie. Bij 

Rijkswaterstaat heeft de strategische eenheid er een speciaal rapport aan gewijzigd, maar de andere 

strategische eenheden schieten daar nog als eens tekort. Hoewel de strategen zelf hebben aangegeven niet 

vanuit de strategische kloof benadering te werken, blijkt in de praktijk dat deze benadering wel vaak 

gehanteerd wordt. Een eenduidig begrip van de huidige situatie is daarbij vereist. Daarnaast zouden 

strategische eenheden met een nog duidelijker doel bijeenkomsten moeten ingaan. Het blijft nu vaak nog in 
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het midden zweven of de strategen iets uit de bijeenkomst willen halen of vooral zelf mensen wat willen 

meegeven. Daarbij is het aan te bevelen dat er meer systematisch nagedacht wordt over welke externe 

partijen betrokken worden. Deze komen nu vaak voort uit eigen netwerken, maar het is verstandig om vanuit 

de maatschappelijke functie van het departement terug te redeneren en te kijken welke actoren relevant zijn 

om in het project mee te nemen. 

Niet alleen ten aanzien van de posities is de aanbeveling om meer duidelijkheid te creëren, dit geldt 

ook voor de methoden. Er is namelijk zowel buiten de strategische eenheid als zelfs ook daar binnen 

onduidelijkheid over de mate waarin de strategische eenheid tevens verantwoordelijk is voor de vervolgacties 

die voortvloeien uit de projecten. Bij OC&W is men daar bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor, bij het 

Ministerie van LNV niet en bij RWS vermoeden de strategen dat er nog wel enkele vervolgacties uit RSW2020 

komen. De onduidelijkheid binnen het departement over waar de verantwoordelijkheid van de strategische 

eenheid ophoudt, belemmert de strategische eenheid om een volwaardige positie binnen het departement te 

verwerven. De keuze die hierin uiteindelijk wordt gemaakt hoeft niet vast te staan, maar het maken van 

keuzes is van belang.  

 

Motieven strategische eenheden  

Uit het onderzoek is gebleken dat de strategische eenheden allemaal vanuit andere motieven naar invloed 

binnen het ministerie zoeken. De motieven hebben te maken met de posities en de methoden die worden 

gebruikt, maar ook met culturele aspecten. Ook ten aanzien van de motieven bestaat nog veel onduidelijkheid 

wat de opdracht van strategen om bij te dragen aan toekomstbestendigheid bemoeilijkt.  

 Ten eerste is het vaak nog onduidelijk wie de strategen in het departement dienen. Sommige 

strategische eenheden geven aan het bestuur te dienen, terwijl anderen het bredere publiek van het 

departement als doelgroep zien. Het is verstandig om hier duidelijk in te creëren, omdat het werk van 

strategen op die manier beter te plaatsen is voor buitenstaanders en omdat dit zal bijdragen aan het draagvlak 

dat een strategische eenheid geniet.  

 Verder is er nog te weinig eenduidigheid over de benadering van de strategie die men hanteert. Uit 

de observaties en interviews is gebleken dat sommige strategische eenheden strategie anders opvatten dan 

andere, maar een systematisch inzicht van de strategische eenheden in hun eigen benadering van strategie 

ontbreekt. Het zal helpen als er meer inzicht komt over wat de kern van hun eigen werk nu precies is. Als de 

strategische eenheden duidelijker voor ogen hebben wat de kern van hun werkzaamheden is,  leidt dat tot een 

soort van professionalisering van strategische eenheden.  

 Ten aanzien van de motieven is het verder zo dat er binnen strategische eenheden vaak een 

paradox bestaat. De strategische eenheden geven aan de ene kant aan dat men zich moet voorbereiden op 

een veelvoud aan toekomsten, terwijl er aan de andere kant gehamert wordt op het maken van keuzes, het 

stellen van prioriteiten en het ontwikkelingen van robuuste stappen. Deze twee kanten lijken met elkaar in 



Dionne Zeldenrijk – Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 78 

tegenspraak te staan. De aanbeveling aan strategische eenheden is om in deze paradox een keuze in richting 

te formuleren. 

 Deze onduidelijkheid hangt samen met het onderscheid tussen het bevorderen van 

toekomstbestendig beleid en het vergroten van de toekomstbestendigheid van de organisatie. Terwijl in de 

bovenstaande aanbevelingen steeds gehamerd is op het maken van keuzes, is de aanbeveling in deze om 

juist niet op een van deze beide te focussen, maar deze twee vormen van toekomstbestendigheid als twee 

zijden van dezelfde medaille te zien. Beide beïnvloeden elkaar en zijn belangrijk in de opdracht om de 

toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur te vergroten. Een bewustzijn dat beide principes door de 

strategische eenheden gewaarborgd moeten zijn, zal helpen om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan 

toekomstbestendigheid, de twee motieven zullen elkaar alleen maar versterken.  

7.3.2 Aanbevelingen ten aanzien van strategen; professionalisering 

Binnen de strategische eenheden handelen strategen in hun dagelijkse context. Binnen deze dagelijkse 

context hebben strategen te maken met verschillende problemen. Daarbij kan een onderscheid worden 

gemaakt tussen moeilijkheden voor strategen die veranderd kunnen worden en dilemma’s, die niet weg te 

organiseren zijn, maar waar strategen wel beter mee om kunnen gaan. Een deel van de moeilijkheden kan 

weg worden genomen door het creëren van meer duidelijkheid. In de vorige paragraaf zijn aanbevelingen 

gedaan om duidelijkheid te creëren in de posities, methoden en motieven van strategische eenheden. De 

dilemma’s die besloten liggen in de dagelijkse context van strategen zijn echter voorlopig niet weg te nemen. 

De capaciteitsproblemen zullen voorlopig blijven in verband met de krimpoperaties die gaande zijn. Het 

verschil in werkritmes moet niet weggenomen worden, omdat men anders de toegevoegde waarde van het 

werk van strategen verliest. Ook scepsis binnen het departement is niet helemaal weg te nemen. Als 

strategen het goed doen stellen ze altijd bepaalde patronen ter discussie en daarmee wekken ze tegenzin in 

het departement. Ook de problemen in de bijeenkomsten zullen blijven, strategen kunnen enkel proberen om 

deze problemen te beperken en er beter mee om te gaan. Niet alleen ten aanzien van strategische eenheden 

is daarom een professionaliseringsslag nodig, maar zeker ook ten aanzien van het werk van strategen. 

Eerder is al naar voren gekomen dat de strategen proberen om van elkaars praktijken te leren. In 

verschillende cursussen en overleggen probeert men om zowel inhoudelijk van elkaar dingen op te steken, als 

procesmatig kennis uit te wisselen over hoe de strategen het beste met de dilemma’s die ze tegen komen 

kunnen omgaan. De aanbeveling vanuit deze scriptie is dan ook om deze vorm van professionalisering van 

het werk van strategen door te trekken. De mogelijkheden om aan professionalisering te werken liggen al 

besloten in de informele overleggen zoals het Rijksbrede Strategieberaad en de door de NSOB aangeboden 

leerateliers en workshops. Hoewel het belangrijk is dat ieder departement zijn strategische eenheid inricht 

volgens haar eigen wens, is het ook verstandig om meer eenduidigheid in het palet van praktijken van 

strategen aan te brengen. Professionalisering kan bijdragen aan een beter begrip van wanneer strategen 

goed werk doen. Het zal moeilijk zijn om de strategen op hun uitkomsten te beoordelen; in hoeverre zij 
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daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. Echter, inzicht in 

de standaarden, competenties en vaardigheden die strategen moeten bezitten, kunnen er toe bijdragen dat er 

meer inzicht ontstaat in wat een goede verbinder, die naar kansen en mogelijkheden zoekt, is.  

7.4 Terugblik onderzoek en aanbeveling vervolgonderzoek 

In dit onderzoek is onderzocht wat de manieren van strategen zijn om bij te dragen aan de 

toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. Strategische eenheden zijn de laatste jaren als 

paddestoelen uit de grond geschoten en het beroep van strateeg is een nieuw beroep binnen de Haagse 

wereld. Er bestond echter nog weinig onderzoek naar wat er feitelijk gebeurt binnen de strategische eenheden 

en wat het feitelijk handelen van strategen daar binnen is. Dit onderzoek heeft daarmee in een leemte 

voorzien. Deze scriptie en in het bijzonder de aanbevelingen kunnen bijdragen aan een verdere 

professionalisering van strategische eenheden en strategen, waar door het werk van strategische eenheden 

en strategen mogelijk effectiever kan worden en er meer aandacht besteed zal worden aan de langere termijn, 

waardoor overheidbeleid minder opportunistisch zal zijn. Deze scriptie heeft echter niet onderzocht wat de 

daadwerkelijke invloed van strategen is. Deze scriptie kan de lezer niet vertellen in hoeverre strategische 

eenheden en strategen daadwerkelijk bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur. 

Aangezien dit in het kader van kennis over strategisch management bij de overheid wel interessant is, is dit 

een aanbeveling voor vervolgonderzoek. In een dergelijk onderzoek zullen dan niet alleen de methoden, 

motieven, praktijken en dilemma’s van strategen worden onderzocht, maar zal ook onderzoek gedaan worden 

naar de manieren waarop beleidsmakers en politici proberen om aandacht aan de lange termijn te schenken 

en in hoeverre daarin gebruik wordt gemaakt van de manieren van strategen.  
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Bijlage 1: Onderzoeksactiviteiten 

1.1 Observaties 

1.1.1 Rijkswaterstaat 

 
Datum Locatie  Activiteit 

11 maart 2008 RWS, Den Haag Kennismakingsgesprek; Achtergrond RWS2020 

11 maart 2008 NSOB, Den Haag Voorbereiding RWS2020 op het aambeeld 

18 maart 2008 Regionale Dienst Utrecht, Utrecht Bijeenkomst directie en sessie medewerkers 

20 maart 2008 Ruimtelijk Ordeningsnetwerk, 

Utrecht 

Bespreking RWS2020 

1 april 2008 NSOB, Den Haag RWS2020 op het aambeeld. Bespreking met 

wetenschappers en toekomstonderzoekers 

22 april 2008 Data en Informatie Dienst, Delft Bijeenkomst directie en sessie medewerkers 

28 april 2008 RWS, Den Haag Afdelingsoverleg team visie en strategie 

28 april 2008 RWS, Den Haag Follow-up gesprek medewerker Data en 

Informatie Dienst 

28 april 2008 RWS, Den Haag Bespreking RWS2020 en Agenda 2012 

13 mei 2008 RWS, Den Haag Bespreking RWS2020 en Agenda 2012 

21 mei 2008 RWS, Den Haag Afsluitend interview  

 

1.1.2 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Datum Locatie  Activiteit 

17 maart 2008 LNV, Den Haag Kennismakingsgesprek; Achtergrond 

Strategische Agenda 

3 april 2008 LNV, Den Haag Gesprek MT-lid directie voedselkwaliteit 

8 april 2008 LNV, Den Haag Interne werkdag team Strategische Agenda 

23 april 2008 LNV, Den Haag Gesprek MT-lid Dienst Landelijk Gebied 

24 april 2008 LNV, Den Haag Afdelingsoverleg Bureau Bestuursraad Strategie 

24 april 2008 LNV, Den Haag Gesprek medewerker OECD 

19 april 2008 LNV, Directie Kennis, Ede Afstemming kenniskamer 

22 april 2008 LNV, Den Haag Afsluitend interview 
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1.1.3 Ministerie van Justitie 

Datum Locatie  Activiteit 

18 maart 2008 Justitie, Den Haag Kennismakingsgesprek; Achtergrond Afdeling 

Strategische Beleidsontwikkeling 

26 maart 2008 Justitie, Den Haag Briefing door Directeur Directie 

26 maart 2008 Justitie, Den Haag Periodiek overleg Directeur Directie 

26 maart 2008 Justitie, Den Haag Afdelingsoverleg 

3 april 2008 Justitie, Den Haag Gesprek medewerker NWO 

3 april 2008 Justitie, Den Haag Periodiek overleg Directeur 

9 april 2008 Justitie, Den Haag Afdelingsoverleg 

28 april 2008 Justitie, Den Haag Gesprek Afdeling Fraude en Ordening 

28 april 2008 Justitie, Den Haag Bijeenkomst directeur Algemene Dienst Justitiële 

Strategie 

22 mei 2008 Justitie, Den Haag Rondetafelgesprek privatiseringstendensen 

22 mei 2008 Justitie, Den Haag Afsluitend interview 

 

1.1.4 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Datum Locatie  Activiteit 

25 maart 2008 OC&W, Den Haag Kennismakingsgesprek; Achtergrond 

maatschappelijke innovatieagenda onderwijs 

26 maart 2008 EZ, Den Haag Bijeenkomst maatschappelijke innovatie agenda 

met alle maatschappelijke sectoren 

3 april 2008 OC&W, Den Haag Intern Innovatie Platform 

4 april 2008 OC&W, Den Haag Afdelingsoverleg 

11 april 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Gesprek onderwijswetenschapper 

6 mei 2008 OC&W, Den Haag Bespreking interne analyse met mensen van EZ, 

Financiën en Sociale Zaken 

13 mei 2008 OC&W, Den Haag Clusteroverleg 

13 mei 2008 EZ, Directie K&I, Den Haag Bespreking interne analyse  

14 mei 2008 Sociteit de Witte, Den Haag Opening Evidence-based Instituut 

21 mei 2008 EZ, Den Haag Bijeenkomst betekenis scholing en toptalent voor 

de andere sectoren 
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1.1.5 Overige observaties 

Datum Locatie  Activiteit 

19 februari 2008 NSOB, Den haag Leeratelier Strategie 

4 maart 2008 Spaansche Hof, Den Haag Alares seminar toekomstverkenningen 

15 mei 2008 Dienst Landelijk Gebied, Arnhem Maandelijkse bijeenkomst Rijksbrede Strategie 

Beraad; excursie 

 

1.2 Documenten 

 
Organisatie Document 

Rijkswaterstaat • Plan van Aanpak Scenariostudie RWS2020 

• Eindrapport RWS 2020, fase 1, 2 en 3 

• Concept Eindversie eindrapport fase 4 

• Conceptversie Agenda 2012 

• Reader Workshop Robuust Stappen 

• Agenda’s afdelingsoverleggen 

• Diverse Powerpointpresentaties 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

 

• Plan van Aanpak Strategische Agenda voor LNV 

• Longlist Strategische Thema’s 

• Eerste aanzet Strategische Agenda (februari 2008) 

• Gespreksverslagen MT-leden 

• Opzet bevindingen en rode draden MT notitie (april 2008) 

• Notitie Strategische Agenda Rijksbreed Strategieberaad 

• Agenda’s Afdelingsoverleggen 

Ministerie van Justitie  

• Brochure Directoraat-Generaal Rechtspleging en 

Rechtshandhaving 

• Intern document Strategieontwikkeling binnen Afdeling 

Strategische Beleidsontwikkeling 

• Contouren van een DGRR brede kennisagenda 

• Agenda’s Afdelingsoverleggen 

• Verkenning veranderende rol van DGRR bij criminaliteitsbestrijding 

• Verkenning privatiseringstendensen  
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Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen 

• Plan van aanpak voor de oprichting van de Directie Kennis 

• Plan van aanpak Maatschappelijke Innovatieagenda’s voor de 

maatschappelijke sectoren. 

• Rapport onderwijsvernieuwingen; een Innovatiesysteemanalyse 

• OC&W Discussienotities FES-voorstellen 

• Verslagen bijeenkomsten 

• Agenda’s Afdelingsoverleggen 

• Agenda Intern Innovatieplatform 

• Agenda Kennisberaad 

 

1.3 Interviews 

 
Datum Lokatie Activiteit 

21 mei 2008 Rijkswaterstaat, Den Haag Afsluitend Interview 

22 mei 2008 Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit 

Afsluitend Interview 

22 mei 2008 Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschappen 

Afsluitend Interview 

 

22 mei 2008 Ministerie van Justitie Afsluitend Interview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


