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De economie verandert razendsnel. Er 
moeten oplossingen komen voor de grote 
risico’s en opgaven van onze tijd, zoals 
werkloosheid, behoud van biodiversi-
teit, klimaatadaptatie en een falende 
nationale overheid (World Economic 
Forum, 2015). In hoog tempo ontstaat 
een netwerksamenleving, waarbij er 
steeds meer van publieke organisaties 
wordt verwacht. Zodoende worden er 
veel taken aan gemeenten gedelegeerd 
en ook een groeiend aantal opgaven 
worden samen met de burger, non-profit 
organisaties of met bedrijven aangepakt, 
bijvoorbeeld op het gebied van zorg en 
beheer van de openbare ruimte. Deze 
partijen kloppen daarbij steeds vaker aan 
bij gemeenten met creatieve en waardevolle 
initiatieven. Hierdoor komen ambtenaren 
voor nieuwe uitdagingen te staan. Zij 
moeten een nieuwe rol vinden in deze 
nieuwe samenwerkingsvormen. Dat zijn 
omstandigheden, die een perfecte mix van 
omstandigheden bieden om tot actie over 
te gaan. Maar voor alles betekenis hebben 
voor leiderschap en management. 
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Samen met partijen uit de stad werkt de gemeente Rotterdam 

aan maatschappelijke business cases waarin duurzame 

stedelijke ontwikkeling en maatschappelijke en economische 

meerwaarde samenkomen. De snel veranderende economie 

vraagt om nieuwe vormen van leiderschap, zeker in de 

publieke sector. Dit artikel verkent de recente veranderingen 

voor publieke organisaties in de samenleving en stelt 

tweebenig leiderschap voor: maatschappelijk resultanten én 

economische performance. Leiderschap waarin niet de korte, 

maar de lange termijn centraal staat. Waar niet de begroting 

prevaleert, maar waarin we werken aan resultaten waar 

iedereen wat aan heeft. 
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Daarbij komt dat de economische 
ontwikkelingen stagneren of in een 
ander perspectief komen te staan: nieuwe 
crises, schaarsten en veranderingen in 
de geopolitieke verhoudingen (World 
Economic Forum, 2015). Een zwakkere 
economische groei zet het behalen van 
politiek-bestuurlijke doelstellingen onder 
druk en veroorzaakt terughoudendheid in 
het aangaan van langdurig commitment 
door de private sector. Juist nu de toene-
mende complexiteit van maatschappelijke 
opgaven leidt tot hogere investeringskosten 
voor oplossingen, is er sprake van een 
structureel lager investeringsvolume.  
Ook de eisen aan investeringen worden 
hoger en het toezicht op naleving strenger. 
In het verleden sprongen lokale overheden 
regelmatig bij door het doen van grote 
investeringen. Echter, wie zich nu wendt 
tot de gemeente krijgt een vragende blik 
terug. Zij kent immers zelf een grote 
bezuinigingsopgave en een afname van de 
eigen verdiencapaciteit. Waar in de jaren 
negentig van de vorige eeuw nog hoge 
inkomsten werden gegenereerd  
uit gemeentelijke grondbedrijven, hebben 
veel gemeenten nu zelf financiële  
bijstand nodig. 

Er is hierbij tevens sprake van een 
veranderende rolopvatting van gemeen-
ten. Woorden als kerntakendebat, 
faciliteren en afrekenbaarheid duiden 
op een overheid die minder vaak initi-
atief kan en wil nemen. Vergelijkbaar 
hebben veel semipublieke organisaties, 
zoals woningcorporaties, niet meer de 
financiële armslag om meer te doen dan 
alleen beheren. Dit betekent het einde 
van traditionele ontwikkelvormen als 
grootschalige gebiedsontwikkelingen en 
omvangrijke subsidieprogramma’s.

Actief samenwerking zoeken
De veranderende rol van de overheid 
en de complexe zoektocht naar nieuwe 
werkvormen, stemmen sommigen somber. 
Dit perspectief staat namelijk haaks op 
het gebruikelijke westerse paradigma van 
de immer stijgende lijn. Pessimisme is 
echter geen oplossing. Er is een dringende 
behoefte aan een andere manier van sturen 
en werken. Een manier die de kracht van 
samenwerking centraal stelt. Het is daarom 
van belang ons beleid en leiderschap te 
richten op de kansen in een veranderende 
wereld, waarin begrippen als milieu en 
duurzaamheid sleets beginnen te raken 
maar actueler zijn dan ooit. De huidige 
economische werkelijkheid vormt een 
ideaal klimaat voor een herbezinning 
op de maatschappelijke opgave om onze 
economie toekomstbestendig te maken. 
Wederzijdse afhankelijkheden worden 
daarbij steeds evidenter en de noodzaak tot 
handelen groter. Daaruit ontstaat een zoek-
tocht naar nieuwe samenwerkingsvormen 
die een duurzame economische ontwikke-
ling mogelijk maken. Een zoektocht naar 
kansen voor waardeontwikkeling in com-
binatie met een bijdrage aan de kwaliteit 
van leven en duurzaamheid. Het gaat om 
praktische, nieuwe samenwerkingscombi-
naties die herkenbaar en van toegevoegde 
waarde zijn voor mensen. 

Die nieuwe combinaties dragen een 
groot deel van de oplossing in zich, maar 
bestaande samenwerkingsverbanden staan 
deze vernieuwing in de weg. Die tegenstel-
ling is logisch. Veel van de welvaart waar 
we nu nog van profiteren, is immers opge-
bouwd in de decennia die achter ons liggen. 
Landen, organisaties en individuen hebben 
die tot stand gebracht in samenwerkings-
vormen die lange tijd nuttig en rendabel 
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bleken. Er zijn immense technologische 
doorbraken gerealiseerd die het leven voor 
de mens veel aangenamer en gemakkelijker 
hebben gemaakt. De immer opgaande weg 
is ondersteund door een financiële sector 
met diensten en producten die uitgaan van 
diezelfde toenemende welvaart. De groei 
van het bruto nationaal product is nog 
altijd de graadmeter voor onze welvaart, 
waardoor een te grote nadruk is komen 
te liggen op het economische rendement 
van de overheid en het bedrijfsleven. 
Maatschappelijke resultaten zijn hierdoor 
onderbelicht geraakt, terwijl die nu juist 
steeds belangrijker worden.

Nieuwe samenwerkings-
verbanden 
Hoe ziet die nieuwe samenwerking eruit? 
Op die vraag is geen eenduidig antwoord 
te geven. Er is geen blauwdruk. Wel is er 
een aantal algemene noties te plaatsen. Drie 
ingrediënten zijn bepalend voor nieuwe 
allianties in de netwerkeconomie: samen-
werkingsvormen, ‘tweebenig leiderschap’ 
en een betrokken overheid die hiermee om 
kan gaan.

Door gebrek aan geld én vanwege 
bestaande belangen en historisch gegroeide 
samenwerkingsverbanden zijn slechts zeer 
weinig organisaties in staat met alleen 
de eigen middelen invulling te geven aan 
duurzame economische ontwikkeling. Dit 
maakt het noodzakelijk samen te werken in 
netwerken. Netwerken van actoren die in 
staat zijn mensen en middelen te mobili-
seren en daarmee van elkaar afhankelijk 
zijn om hun doelstellingen te realiseren 
(Scharpf, 1978). Het sluiten van bilaterale 
overeenkomsten werkt in deze context 
vaak niet. Want hoe kan een mondiaal 
opererende viskweker door alleen een 

overeenkomst te sluiten met een overheid of 
NGO gehouden worden aan een schonere 
en slimme productiemethode zonder de 
consumenten te mobiliseren? Hoe kan 
Unilever haar Sustainable Living Plan 
realiseren zonder samenwerking met lokale 
overheden, winkeliers en ondernemers en 
tegelijkertijd zorgen voor continuïteit van 
het bedrijf en tevreden aandeelhouders? Dit 
kan alleen door samenwerking in netwerk-
vorm op basis van wederzijdse afhankelijk-
heid. Door in gesprek te gaan met elkaar, 
openheid van zaken te geven en de tijd te 
nemen om vertrouwen op te bouwen.

De transitie van de economie en tegelijker-
tijd het failliet van oude verdienmodellen 
leiden tot enorme kansen voor nieuwe 
maatschappelijke business cases. De 
opkomst van duurzame productie en 
consumptie op het gebied van voeding, 
energie, grondstoffen en afvalstromen 
zorgt voor significante veranderingen en 
biedt een nieuwe bodem voor samenwer-
king tussen bedrijven, startende onderne-
mers, overheden en kennisinstellingen. Dit 
geldt ook voor de digitale revolutie en de 
exponentiële ontwikkeling van de tech-
nologie in bijvoorbeeld nanotechnologie, 
3D-printing en the internet of things. Ook 
biedt bijvoorbeeld herbestemming van 
leegstand de komende jaren verschillende 
mogelijkheden, onder andere in combinatie 
met een groeiende vraag naar vastgoed 
voor verschillende zorgconcepten.

Boven alles is voor het nieuwe samenwer-
ken een andere houding noodzakelijk. 
Het vergt leiderschap dat niet uitgaat van 
kennis en snel geld als machtsmiddelen, 
maar van kennis delen, verbinding zoeken 
en investeren op de lange(re) termijn. Het 
gaat om leiderschap dat verbinding legt 
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tussen maatschappelijke waarde aan de 
ene en economische opbrengst aan de 
andere kant. Hierbij kan gebruik worden 
gemaakt van een leiderschapsvorm die 
ontwikkeld is op basis van analyse van 
samenwerkingsverbanden in de praktijk. 
Deze techniek gaat uit van het begrip 
tweebenig leiderschap. Bij tweebenig 
leiderschap wordt uitgegaan van twee 
invalshoeken. Ten eerste de economische 
omgeving, daar waar wordt gewerkt aan 
de financieel-economische resultaten. 
Ten tweede de context van strategie en 
maatschappelijke waarden, de waarden 
die de organisatie vertegenwoordigt en de 
strategie om deze waarden te realiseren. 
Meerwaarde wordt gecreëerd door te 
balanceren tussen deze twee invalshoe-
ken en te opereren in een zogenaamde 

high performance context, zie figuur 1. 
‘Zachte’ maatschappelijke meerwaarde 
bereikt in de puur maatschappelijke 
context (Country Club Context in de 
figuur), wordt gecombineerd met ‘harde’ 
economische output in de puur financiële 
context (de Burnout  Context in de figuur). 
Deze balans leidt tot een krachtig, duur-
zaam en gedragen resultaat. De genoemde 
aspecten van tweebenig leiderschap 
vormen de basis voor effectief leiderschap 
en management in de toekomst. Daarvoor 
is samenwerken een noodzakelijke voor-
waarde. Het samenwerken dient dan twee 
doelen: ten eerste een goede inhoudelijke 
en maatschappelijke sturing, en daarnaast 
een transparante sturing van de financiële 
middelen en het proces dat hieraan ten 
grondslag ligt.

Figuur 1: Balanceren in twee werelden (bron: Birkinshaw & Gibson, 2004)

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE

ECONOMISCHE OUTPUT

High

High

Social 
support

Performance management
Low

Low

Country club
context

High performance
context

Low performance
context

Burn out
context

Average



Jg. 48 / Nr. 3 / 2015 P. 241Rooilijn Lennert Middelkoop, Hans Bossert en Hans Huurman

De lokale overheid speelt hierbij een cen-
trale rol. Overal in de samenleving kom je 
de overheid tegen en kan zij samenwerking 
bevorderen of verhinderen. De overheid 
verkeert echter in een existentiële crisis. 
De druk van weinig positieve financiële 
vooruitzichten leidt tot introspectieve pro-
cessen als reorganisaties en kreten als de 
terugtredende overheid. Het risico bestaat 
dat dit leidt tot een afwezige overheid. Ook 
de overheid moet zich daarom aanpassen 
om nieuwe samenwerkingsverbanden 
mogelijk te maken of om daaraan mee te 
doen, kortom: een betrokken overheid is 
noodzakelijk. Dit vergt een andere struc-
tuur en bovenal een andere rol en houding 
van de overheid. Voor gemeenten geldt dat 
ze niet meer alles zelf sturen, maar actief 
op zoek gaan naar energie en initiatief van 
burgers, ondernemers en bedrijven in de 
stad. Samen met die partijen kan bekeken 
worden welke samenwerking wanneer 
opportuun is en wat een eventuele rol voor 
de lokale overheid kan zijn om het initiatief 
verder te brengen en de maatschappelijke 
en economische meerwaarde ervan zo 
groot mogelijk te maken.

Naar sturen op waarden
Tweebenig leiderschap biedt uitzicht 
om te komen tot high performance voor 
lokale overheden en bedrijfsleven. Om 
deze high-performance context te berei-
ken is er een grote behoefte aan leiders 
die deze tweedeling in beleid erkennen en 
beseffen dat het huidige maatschappelijke 
systeem complex is. Daarbij is er geen 
tijd is om met schone lei een flexibeler 
systeem te ontwikkelen. Er zijn leiders 
nodig die in de bestaande organisatie de 
weg naar een duurzame economische ont-
wikkeling vrij maken voor werknemers 
en die nu al in staat zijn de verschillende 

niveaus van publieke en private werelden 
te verbinden; de change agents binnen 
organisaties. Kortom, leiders die met 
gevoel én zakelijkheid opereren, voor 
concrete en haalbare resultaten zorgen, 
keuzes maken, betrokkenheid kweken bij 
alle belanghebbenden en het beste team 
voor het vraagstuk inzetten.

Een mooie context en kans voor dit 
nieuwe leiderschap is de transitie naar 
de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
waarbij rijkstaken naar de gemeenten 
overgaan in combinatie met een forse 
bezuiniging. In de praktijk zijn twee reac-
ties zichtbaar op deze ontwikkeling. Aan 
de ene kant de angstige reactie: controle 
willen houden op de uitgaven en daarvoor 
alles opknippen in verschillende kavels. 
En aan de andere kant de constructieve 
reactie: het aangaan van de uitdaging, 
sturen op integraliteit en kwaliteit en 
tegelijkertijd een bezuiniging realiseren 
door ontschotting.

Tweebenig leiderschap is juist in deze 
context nodig om maatschappelijke 
waarden meer tot hun recht te kunnen 
laten komen in de sturing. Meer sturing 
op waarden, minder op producten en 
geld. Om maatschappelijke meerwaarde 
te realiseren, is het voor management en 
leiding van belang dat zij zich bewust zijn 
van de context waarbinnen zij werken, de 
krachtenvelden die zich hierbij voordoen 
en de omgeving waarin de beleidsdoelen 
worden doorgevoerd of geïmplementeerd. 
Met dit doel voor ogen zijn er drie belang-
rijke aspecten in een politiek-bestuurlijke 
context waar leiders rekening mee moeten 
houden in het sturen op maatschappelijke 
meerwaarde: besluitvorming, integraliteit 
en professionaliteit.
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De samenwerkende organisaties 
hebben bij het uitvoeren van hun 
gemeenschappelijke taken te maken 
met een politiek bestuurlijk gevoelige 
context. Het uitvoeren van deze taken 
wordt vereenvoudigd door het tijdig 
en zorgvuldig betrekken van alle 
stakeholders in het proces en hier 
inhoudelijk rekening mee te houden bij 
het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Samenwerking binnen het maatschap-
pelijk veld gaat altijd over zaken die in 
een bredere context moeten worden 
gezien waar verschillende krach-
tenvelden zich voordoen. Vaak kent 
een issue meerdere facetten en heeft 
een voorstel gevolgen voor meerdere 
partijen. Dit is continu een gegeven en 
maakt sturen op integraliteit, zowel 
bij het proces als bij het inhoudelijke 
resultaat, belangrijk.
 
Het realiseren van een maatschappelijk 
relevante samenwerking binnen een 
politiek bestuurlijke context vergt 
van de samenwerkende partijen een 
zekere professionaliteit om over de 
eigen schaduw heen te stappen. Dus 
professioneel leiderschap dat tweebe-
nig is en kijkt naar maatschappelijke 
waarden en economische performance. 
De samenwerking wordt uiteindelijk 
aangegaan om meer maatschappelijke 
meerwaarde te creëren dan de optel-
som van de belangen van de samen-
werkende partijen zelf. 

Aan de slag
De hamvraag is wat partijen stimu-
leert tot meer ruimte voor sturing op 
waarden en wat partijen motiveert om 
nieuwe samenwerkingen aan te gaan. 

Wat is de prikkel om het korte termijn 
eigenbelang uit te stellen, bestaande 
samenwerkingsverbanden te ontbin-
den en te vervangen door een langere 
termijn belang en de samenwerking met 
anderen? Het antwoord op die vragen is 
even diffuus als helder; de eerste stap is 
gewoon beginnen.

De gemeente Rotterdam pakt de hand-
schoen op en zoekt actief naar maatschap-
pelijke business cases. Ontwikkelingen in 
de stad die een economische en maat-
schappelijke meerwaarde leveren, waar 
een samenwerking aan ten grondslag ligt 
en die gezamenlijk gefinancierd worden. 
Een integrale, dus tweebenige afweging 
en een doortastende dienstverlening door 
de gemeente zijn daarbij van groot belang. 
Concreet betekent dat samenwerking 
aangaan, daarin de eigen rol bepalen, 
het eigen netwerk beschikbaar stellen, 
versnelling organiseren, en afspraken met 
partners nakomen. Alleen op die manier 
kan de gemeente inspelen op de opkomst 
van de initiatieven van burgers, onderne-
mers en andere stedelijke partners, en dus 
sturen op high performance. 

Om dat te realiseren werkt de gemeente 
Rotterdam momenteel samen met 
partijen uit de stad aan maatschap-
pelijke business cases op het gebied 
van onder andere circulaire productie 
en consumptie, klimaatadaptatie en 
waterveiligheid, verduurzaming van 
vastgoed gecombineerd met de inzet van 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt, herontwikkeling van leegstand 
en de ontwikkeling van zorgvastgoed. 
Om maar een paar kansrijke sectoren te 
noemen. De mogelijkheden zijn eindeloos 
en de kansen groot
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