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Voorwoord

Jezelf kennen, én de ander kennen, is van groot belang in de samenwer-

king tussen ambtelijk professionals en politiek bestuurders. Het klinkt 

vanzelfsprekend, maar toch staan we er maar zelden bij stil. Weet u van 

uzelf hoe u overkomt op anderen? Hoe u verbaal, maar ook non-verbaal 

communiceert? Of waarom het samenwerken met de ene bestuurder 

vanzelf gaat, en het met de ander zo hard werken is? 

Dit essay over ‘self as tool’ zoomt in op deze onderdelen van ambtelijk 

vakmanschap, dat volgens de auteurs vooral een persoonlijke professiona-

liteit is. Zij wijzen op het vermogen om, in wisselende contexten, steeds 

jezelf te zijn, maar tegelijkertijd die eigenheid óók bewust effectief in te 

zetten, zonder dat het een trucje wordt. Spreken met een accent, het 

vertellen van verhalen, gezichtsuitdrukkingen, gebaren en zelfs hoe je 

fysiek aanwezig bent, is allemaal van invloed op de connectie die je 

maakt met anderen. U kent vast wel voorbeelden, van bestuurders of 

ambtenaren die altijd de aandacht op zich gevestigd weten, of die met 

het grootste gemak verbinding met anderen weten te maken. Ze zijn 

zichzelf, maar weten dat ook goed te benutten. Het zijn juist die kleine 

kwesties en betekenisvolle details waarin de kern schuilt, en die het 

verschil maken in het samenspel tussen ambtenaar en bestuurder. 

Dit essay is de laatste in een lange reeks publicaties verschenen als onder-

deel van de ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager’, 

die vom, vgs en ikpob gezamenlijk met vele andere partijen ondernamen. 

Deze zoektocht bood ons vanuit diverse perspectieven en op kleurrijke 

wijze inzicht in de competenties van publieke professionals. Dit essay 

roept ons echter ook nadrukkelijk op om verder te kijken: om voorbij  
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de competenties aandacht te hebben voor de ‘eigenheid’ van ambtelijk 

professionals. De persoonlijke én interpersoonlijke dimensie die van 

groot belang is in politiek-ambtelijke verhoudingen en effectiviteit van 

ambtelijk vakmanschap. Het handwerk van de overheidsmanager gaat 

juist ook om jezelf zijn, en dat vervolgens productief te maken in de 

wisselwerking met anderen. Niet als een aangeleerd kunstje, maar als 

manier om vakkundig jezelf te zijn. 

Sjaak van der Tak 

voorzitter bestuur Stichting Innovatie, Kwaliteit en Professionaliteit van het 

Openbaar Bestuur (ikpob)

Mark Frequin  

voorzitter Vereniging voor OverheidsManagement (vom)

Gabriëlle Haanen  

voorzitter Vereniging van Gemeentesecretarissen (vgs)  
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1 Inleiding: de wisselwerking 
tussen ambtelijk leider en 
politiek bestuurder 

Ruimte als product van een relatie
Over politiek-ambtelijke verhoudingen is al veel geschreven. Het is zelfs 

een klassiek thema binnen de bestuurskunde. Inzicht in de wijze waarop 

politiek bestuurders en ambtelijke leiders zich tot elkaar verhouden, is 

cruciaal voor een goed begrip van het openbaar bestuur. De basis van die 

verhouding is het onderscheid tussen beide domeinen: de ambtelijke 

dienst bereidt politieke besluiten voor en voert deze uit. Het lijkt een  

heldere tweedeling, de politiek bepaalt, de ambtelijk leider volgt. De amb-

telijk leider heeft ruimte binnen de politiek bepaalde bandbreedtes. 

Dat is een helder formeel onderscheid. Maar de praktijk is minder een-

duidig. Ambtelijk leiders opereren binnen politiek gestelde bandbreedtes, 

maar daarlangs zijn allerlei grijze gebieden. Het idee van bandbreedte 

suggereert een scherpe band met heldere randen. Maar waar die randen 

precies liggen in de verhouding tussen politiek bestuurders en ambtelijk 

leiders is niet vrij van discussie. Soms is voor iedereen duidelijk waar de 

rand loopt, maar het kan per situatie verschillen. Op het ene dossier krijgt 

(of neemt) de ambtelijk leider meer ruimte dan op een ander dossier. Min-

stens zo belangrijk is ook dat die bandbreedtes niet voor iedereen gelijk 

zijn. Bestuurders geven sommige ambtelijk leiders meer ruimte dan ande-

ren. Bij de één zijn ze sterk geneigd om ruimte te laten en de gevolgen af 

te wachten, bij anderen willen ze er graag ‘bovenop zitten’ en streven ze 

naar een bijna letterlijke naleving van de kaders en randen. Daarbij komt 

ook dat sommige ambtelijk leiders in hun relatie met de politiek bestuur-

ders zelf mede de kaders bepalen: ze ontvangen hun ruimte niet van de 

politiek bestuurder, maar maken mét de bestuurder samen de ruimte voor 

ambtelijk handelen. In onderling contact komt een gevoel voor kaders tot 

stand – al dan niet vertaald in heldere kaders op schrift of formele ruimte 

of beperking. En steeds geldt bovendien dat de manier waarop bestuurder 

en ambtelijk leider zich tot elkaar verhouden dynamisch is met de tijd:  

er gebeuren in de onderlinge relatie dingen die beperkend of verruimend 

werken. 
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De onderlinge dynamiek tussen politiek bestuurder en ambtelijk leider 

wordt dus bepaald door meer dan het formele functieonderscheid. De 

ruimte voor ambtelijk leiderschap is een product van de relatie tussen de 

bestuurder en ambtelijk leider. Het gaat niet om de ruimte die er is, maar 

om de ruimte die bestuurder en ambtenaar voor elkaar maken. De ruimte 

die ze elkaar bieden, ontnemen of opleggen. Dat gebeurt deels op basis 

van analyse en bewuste calculatie: “wat kan deze ambtelijk leidinggeven-

de aan, welke ruimte wil ik geven en wat er is met dit dossier of deze  

organisatie mogelijk?”. Of bezien vanuit de ambtenaar: “Wat heeft deze 

bestuurder nodig? Hoe kan ik deze bestuurder het beste helpen en be-

dienen?” Maar in belangrijke mate gebeurt het op basis van iets anders: 

“Met deze ambtelijk leidinggevende durf ik het zo aan, daar geef ik ruimte.” 

Of: “dit voelt niet goed, dus deze ambtelijk leidinggevende houd ik dichtbij.” 

Dat zijn geen rationeel-analytische overwegingen (op basis van diploma’s 

en functieschaal bijvoorbeeld), maar intuïtieve, gevoelsmatige en relationele 

afwegingen. Bestuurders en ambtelijk leiders hebben het dan vaak over 

“de klik”, over “chemie”, of over de afwezigheid daarvan. Dat zijn boven-

dien geen gefixeerde eenheden. Het openbaar bestuur is vol van verhalen 

over hoe de chemie er eerst niet was, maar langzaam ontstond. Hoe be-

stuurder en ambtelijk leider elkaar gaandeweg vonden, in kleine maar 

betekenisvolle momenten waarin “iets gebeurde”. Of waarin ze “aan elkaar 

moesten wennen”, maar op enig moment “wisten wat ze aan elkaar had-

den.” En ook andersom: waar ze eerst goed samenwerkten, “maar elkaar 

gaandeweg kwijt zijn geraakt.”

Bepalend voor die wisselwerking is wie de politiek bestuurder en ambtelijk 

leider zelf zijn. In de uitwerking van politiek-ambtelijke verhoudingen zijn 

bestuurders en ambtenaren hun eigen instrument. Ze brengen zichzelf 

mee in de relatie tot elkaar: eigen inzichten, eerder opgedane ervaringen, 

inspiratie van anderen en manieren van doen die over de tijd eigen zijn 

geworden. We duiden dat hier met de term self as tool. Een leider hanteert 

niet alleen instrumenten die los van hem of haar beschikbaar zijn, maar  

is zélf het instrument voor leiderschap. Niet het zelf die de instrumenten 

hanteert, maar het instrumentele zelf (zie: Cheung-Judge, 2001, Seashore et 

al., 2004, Curran et al., 1995, Heydt & Sherman, 2005). Dat gaat bijvoorbeeld 

om persoonlijke achtergrond en eerdere ervaringen. Maar het perspectief 

van self as tool gaat verder: hoe iemand spreekt, met welk accent, hoe iemand 

beweegt, zijn of haar fysieke kenmerken, gedragskenmerken, intonatie en 

voorkeuren doen ertoe. Het zijn eigenschappen die zich op een ander  

niveau dan de competenties bevinden. Kenmerken die eigen zijn aan de 
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persoon, maar wel een cruciaal onderdeel uitmaken van de wijze waarop 

iemand zijn of haar vak uitoefent. Op dat element van zelf – in de relatie 

tot de ander, die ook een zelf is – zullen wij ons hier richten.

Persoonlijke professionaliteit 
Leiderschap is vanuit een perspectief van self as tool een persoonlijke pro-

fessionaliteit. Elke leider brengt zichzelf mee. Letterlijk. Het is een profes-

sionaliteit die eigen aan de persoon is, maar tegelijkertijd ook bewust kan 

worden aangeleerd en ingezet. Neem bijvoorbeeld een leider die ‘verbin-

dend’ wil zijn. Daarbij maakt het uit hoe iemand van zichzelf is. Warm of 

afstandelijk? Groot of klein? Extravert of introvert? Hoe vult iemand de 

ruimte? Hoe is iemand er, hoe neemt, en hoe voert iemand het woord? Het 

doet ertoe, we nemen het mee in de praktijk. Toch maakt het amper deel 

uit van officiële modellen, competentieprofielen, ontwikkelplannen, func-

tieomschrijvingen en zelfs functioneringsgesprekken. Impliciet weten we 

dat die factoren van belang zijn voor professionaliteit en voor onderlinge 

verhoudingen, maar zelden maken we dat expliciet. 

Eerder schreven wij over de ‘linguïstische vingerafdruk’ van leiders (Van 

Twist et al., 2015). De manier waarop hun taalgebruik en woordkeuze 

weerklank vinden in de organisatie en zodoende ook vormend en schep-

pend kan zijn. In dit essay trekken we dezelfde gedachtegang verder door. 

Naast taal en verhaal is ook houding en gedrag, belichaming en uitstraling 

een deel van die ambtelijke professionaliteit. Eigen aan de persoon, maar 

óók bewust in te zetten als instrument: self as tool. 

Het doel van dit essay is tweeledig. In de eerste plaats verdiepen we ons 

verder in het thema self as tool, waarbij we ons, letterlijk, richten op de 

persoon van de ambtelijk leider: wie is het, wat doet hij, hoe praat hij,  

hoe beweegt hij, met welke gebaren, welke stijl, welke fysieke kenmerken? 

Hoe vult iemand letterlijk en figuurlijk de ruimte, hoe is iemand er, wat 

breng je mee en wat breng je daarmee teweeg? Dat gaat om ons houding 

en gedrag, om taalgebruik, maar ook om toon en om vertoon, dus voor-

komen, lichaamstaal, mimiek.

In de tweede plaats zoomen we verder in op de wisselwerking tussen 

ambtelijk leiders en politiek bestuurders. De dynamiek tussen personen, 

die samen een cruciale schakel vormen in ons systeem van het openbaar 

bestuur. Samen vormen ze het draaipunt van politiek en ambtelijke dienst. 

Hoe werkt de relationele dimensie door in de ruimte die politiek bestuur-
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der en ambtelijk leider voor en met elkaar maken? En relaties bedoelen we 

in dit geval tamelijk letterlijk: personen die zich tot elkaar verhouden.

Het betreft een even ingewikkelde als interessante vorm van samenspel 

die natuurlijk op zich al veel vaker onderwerp van onderzoek is geweest. 

Tegelijk valt te constateren dat het element van self as tool daarbij wat 

buiten het blikveld is gebleven. De beschouwingen richten zich doorgaans 

op de relatie die er is tussen beide, minder op de personen die samen de 

relatie vormen. En als het persoonlijke aandacht krijgt naast de omschrij-

ving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, dan is het vaak 

de persoon als ‘profiel’ of als verzameling competenties. Het idee van self 

as tool voegt daar een belangrijk element aan toe. Het vestigt de aandacht 

op wat iemand meebrengt in het samenspel tussen politiek en ambtenarij. 

Deels uit zichzelf, deels aangeleerd. Zo vormt het zelf een cruciale factor  

in de inkleding van de politiek-ambtelijke verhoudingen en daarmee in  

de werking van het openbaar bestuur. 

In onze verkenning van self as tool richten we ons vooral op de ambtelijk 

leider: de overheidsmanager, de topambtenaar, die het samenspel met de 

politiek bestuurder aangaat. Het essay maakt onderdeel uit van de gezamen-

lijke zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager van ikpob, vom 

en vgs. In dit essay proberen we dit ‘handwerk’ te vangen in taal om de 

‘eigenheid’ van het zelf te duiden: met aandacht voor het kleine, en schijn-

baar alledaagse waar we anders meestal overheen kijken maar die juist in 

het onderlinge samenspel verschil maken: de foute grap, de diepe zucht, de 

aanhoudende stilte, de luidruchtige boosheid, de grote armen, de prettige 

open houding, of het moeilijk gebogen hoofd. We putten daarvoor uit ge-

sprekken met ambtelijk leiders (op gemeentelijk, provinciaal en nationaal 

niveau) en ontmoetingen met ambtelijk leiders en politiek bestuurders  

in ons dagelijkse werk aan de randen van het openbaar bestuur (vanuit de 

nsob als opleidingsinstituut en als denktank die toepassingsgericht onder-

zoek verricht). De ‘dataset’ voor onze observaties bestaat zowel uit meer 

systematische settings (zoals een groepsgesprek) als toevallige ontmoetin-

gen en observaties in de kantlijn van anders bedoelde bijeenkomsten. 

Een belangrijke kanttekening is daarbij op zijn plaats. Het is niet onze am-

bitie om ambtelijk leiders en hun eigenheid te categoriseren en te komen 

tot verschillende ‘zelf-soorten’. We streven niet naar een typologie, eerder 

naar het openen van een zoekrichting en perspectief. We willen laten zien 

hoe authenticiteit (bewust en/of onbewust) wordt benut en dat de inzet 
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van het zelf een essentieel onderdeel vormt van ambtelijk leiderschap, en 

in het bijzonder in het samenspel met een politiek leider. De chemie of 

klik wordt gemaakt. Daarmee willen we ook tonen hoe kwesties in dat 

samenspel altijd gepaard moeten gaan met de vraag wat daar vanuit het 

zelf aan te doen is. Het zelf is een verklarende factor en te beïnvloeden 

variabele in de politiek-ambtelijke verhouding. Daarmee hopen wij bij te 

dragen aan het verder ontrafelen van de professionaliteit van ambtenaren 

en aan de zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager: waarbij 

dus ook de handen en andere elementen van het zelf in het werk van de 

overheidsmanager wezenlijk onderdeel van de analyse zijn.
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2 Invulling geven aan het ambt: 
mensenwerk 

2.1  Een persoonlijk element in een formeel systeem 
Een persoonlijk perspectief is relatief onderbelicht in de bestuurskunde. 

Dat is opvallend omdat het openbaar bestuur vol zit met verhalen over 

hoe de ene wethouder of de andere, dan wel de ene directeur-generaal of 

de andere, het wel of niet ‘had’ of ‘heeft’. Het persoonlijke perspectief is in 

dergelijke beschouwingen alom aanwezig. Hoe vaak begint een treffende 

en voor iedereen herkenbar anekdote uit het openbaar bestuur niet met 

“weet je nog, persoon x, die had het gewoon.” Of: “als persoon y binnen-

kwam dan wist je, nu gaat er iets gebeuren.” Het zijn verhalen die iedereen 

herkent en waarbij niemand toelichting vraagt om de formele en instituti-

onele details van de anekdote: we herkennen het persoonlijke in dergelijke 

verhalen. We zien persoon y binnenkomen en voelen heel goed aan “dat  

er dan wat gebeurt”. We zien voor ons dat de anderen in de ruimte op het 

puntje van hun stoel schuiven en zich schrap zetten. Of we voelen de sfeer 

letterlijk verlichten en zien voor ons hoe nieuwe ruimte in het gesprek 

ontstaat. Niet omdat we de inhoudelijke argumenten en een gesprekslijn 

meekrijgen, maar omdat we persoon x of y voor ons zien en weten wat de 

uitwerking van zijn of haar verschijning met een gezelschap doet. Dan 

gebeurt er wat.

De herkenning van het persoonlijke in dergelijke verhalen is niet vreemd, 

want we hebben er allemaal ervaring mee. Het persoonlijk perspectief 

mag dan geen prominent onderdeel zijn van bestuurskundige handboeken 

of leerboeken, het is er in de alledaagse praktijk voortdurend. Precies daar-

om willen we in deze beschouwing juist dat persoonlijke element in de 

professionaliteit van overheidsmanagers uitlichten. Dat is temeer interes-

sant, omdat ambtelijk leiderschap een vak is zonder afgebakende, profes-

sionele kern. Het vak van ambtenaar kent geen bewaakte grenzen. In Ne-

derland althans niet. In veel Aziatische landen is dat anders. Daar moeten 

ambtenaren tot op de hoogste niveaus examens afleggen om hun volgen-

de functie te mogen vervullen. In ons land is dat niet zo, hoewel in andere 

beroepsgroepen wel. Advocaten en medisch professionals moeten perma-

nente educatiepunten verzamelen en beroepsuitoefening zonder bevoegd-
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heid is zelfs strafbaar. Dat geldt voor de ambtelijke professionaliteit alle-

maal niet. De ambtelijke professie heeft geen duidelijk afgebakende kern. 

Het vak staat open voor persoonlijke invulling.

Het ambt van de overheidsmanager past in het rijtje van zogenoemde 

‘net-niet professies’. Het is onmiskenbaar een vak, in die zin dat niet ieder-

een het zomaar kan en dat je er gaandeweg beter in kan worden. Maar dat 

is iets anders dan de klassieke opvatting van een ‘professie’, die uitgaat 

van helder afgebakende, gedeelde en ook bewaakte grenzen van de inhoud 

van het vak: tot en met diploma’s, tussentijdse examens, permanente  

educatie en eigen tuchtrecht aan toe. Denk aan de wereld van de juristen, 

accountants, auditors, technische beroepen of de medische professies. Dat 

is er allemaal in enige mate voor de publieke leider wel, maar niet ‘echt’. 

Het is bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk of je het vak echt kan leren,  

wat je dan allemaal kan, en wie de werkelijke meesters van het vak zijn 

(Van Twist et al., 2015). Vraag een groep overheidsmanagers om de kern 

van hun professionaliteit te benoemen, en je krijgt een serie antwoorden 

die sterk uiteenloopt: verbinden, strategisch handelen, verantwoordelijk-

heid nemen, verwachtingen managen, gunnen, enthousiasmeren, onder-

zoeken, afstemmen, tegen bewegen, vrijdenken, koers bewaken, voorop 

lopen, terugblikken, op zicht vliegen, oprekken, verdiepen, overtuigen, 

stimuleren, in beweging brengen. De kern van het vak van de ambtelijk 

leider is niet gegeven – hoewel tal van boeken pogen het te beschrijven en 

op eigen manier benoemen (bijvoorbeeld Van der Wal, 2017; ’t Hart, 2014). 

The man, not the model 
De afwezigheid van een heldere professionele kern maakt ruimte voor het 

element van de persoon in de invulling van het vak. Je kunt op een eigen 

manier ambtenaar zijn. Of je een goede publieke leider bent, is niet alleen 

afhankelijk van wat je kunt, maar ook van hoe je bent. Voor veel afgeba-

kende professies is dat een heel gevaarlijke uitspraak: het hele idee van 

professionalisering is immers dat de beroepsbeoefening wordt weggehaald 

uit de persoonlijke dimensie en in het domein van de vak-techniek wordt 

ondergebracht. De vraag is niet of de persoon goed is, of de mens het goed 

heeft gedaan of niet, maar of het vak correct is uitgeoefend, of de bewuste 

professional ‘professioneel’ heeft gehandeld. Dat vak is voor iedereen en 

onder alle omstandigheden hetzelfde. De persoon is daarin inwisselbaar 

geworden, zo is hier het uitganspunt. Wie de rechter is maakt niet uit, 

want hij hanteert de wet op de manier zoals het vak dat voorschrijft.

In tegenstelling tot tal van andere beroepsgroepen beschikken ambtelijke 
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leiders en politieke bestuurders nauwelijks over concrete tools en instru-

menten waarmee zij hun werk goed kunnen doen. In deze beroepsgroepen 

is de ruimte voor het persoonlijke element groot. Het vak is niet wat het is, 

of wat de professionele regels voorschrijven, maar het vak is wat de per-

soon ervan maakt. Natuurlijk hebben politici en ambtenaren te maken 

met wet- en regelgeving en procedures die voorschrijven hoe er gehandeld 

moet worden. Maar in de kern is een politiek bestuurder of ambtelijk lei-

der vooral zijn eigen instrument: eigen inzicht, eerder opgedane ervaring, 

inspiratie van anderen en manieren van doen die over de tijd eigen zijn 

geworden: the man, not the model. We duiden dat hier in navolging van een 

aantal andere auteurs (zie onder meer: Cheung-Judge, 2001, Seashore et al. 

2004, Curran et al. 1995, Heydt & Sherman, 2005) met de term self as tool,  

de instrumentele zelf, de persoon als eigen instrument. 

Leiders zijn personen, inherent. Dat lijkt een open deur. Natuurlijk ben je 

niet alleen een functionaris maar ook een persoon. In het woordje ‘ook’ zit 

precies het punt. In de praktijk van leiderschap als vak of als model is het 

de leider die daarnaast ook een persoon is. Met die manier van denken is 

niets mis, het gaat ons niet om volledige vereenzelviging van mensen en 

professie. Het punt is dat hiermee een afbakening wordt aangebracht tus-

sen de persoon en het vak. Terwijl die twee sterk verweven zijn: het vak 

bestaat voor het overgrote deel uit diep persoonlijke elementen. Denk bij-

voorbeeld aan het ‘verbinden’ dat veel leiders noemen als een belangrijke 

competentie. Dat impliceert het vermogen om contact te maken. Om een 

gesprek te voeren dat niet alleen informatie ophaalt, maar dat de ander het 

gevoel geeft gehoord te zijn. Contact maken is een techniek, maar het is ook 

een eigenschap. Zo wordt één van de ambtelijk leiders die wij spraken, door 

collega’s omschreven als “vleesgeworden maïzena”. Een echte verbinder die, 

naar eigen zeggen, vooral door het vermogen om af te wachten, geduldig te 

zijn en interventies goed te timen, in staat is rust te bewaren en mensen bij 

elkaar te brengen. Waar de één verbindend is door vooral te luisteren en 

ruimte te geven, is een ander verbindend door actief contact te maken, ont-

moetingen te organiseren en gesprek te faciliteren. Ieder heeft zo een eigen 

manier om het te doen. En de een is daar beter in dan de ander. Dat is tot op 

zekere hoogte bij te schaven en aan of af te leren. Maar het zelf, het eigene, 

is en blijft daarvoor de basis. En dus is aandacht voor het persoonlijke van 

belang. Ook hoe iemand spreekt, met welk accent en welke intonatie, hoe 

iemand letterlijk ‘de ruimte vult’, het woord neemt, met welke lichaams-

houding en fysieke kenmerken: het doet ertoe. Een perspectief van self as 

tool maakt die impliciete maar cruciale aspecten expliciet. 
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Het paradoxale persoonlijke 
In de expliciete aandacht voor het persoonlijke schuilt een paradox. Per-

soonlijkheid wordt positief geassocieerd met authenticiteit: je bent het, of 

je bent het niet. Je hebt het, of je hebt het niet. Het is van jezelf, niet aan-

geleerd of erger nog, gemaakt. Persoonlijkheid is écht. En tegelijkertijd is 

persoonlijkheid, bijvoorbeeld het vermogen om ‘verbindend’ te zijn, iets 

dat publieke leiders bewust inzetten om bepaalde situaties goed door te 

komen. Het is bovendien iets dat ze gericht trainen, oefenen, fijnslijpen en 

door ervaring en reflectie proberen te sublimeren. Het is oprecht en iemand 

eigen, maar ook aangeleerd en bewust ingezet. Het proces van aanleren of 

ontwikkelen duurt daarbij zo lang dat het niet meer voelt als aangeleerd of 

ontwikkeld. Het hoort bij iemand, lijkt er altijd al te zijn geweest. Net zoals 

het hebben van een accent. In sommige gevallen kan het spreken met een 

accent heel effectief zijn om verbinding te maken met anderen, om nabij-

heid te creëren. Je kunt het effectief inzetten, maar het blijft tegelijkertijd 

iets wat écht is, en eigen aan de persoon. Een accent kun je nadoen. Kort-

stondig om verbinding te maken door humor. Je hebt het, of niet, zowel in 

authentieke zin als in de vaardigheid om er tijdelijk mee te spelen. En je 

kunt het extra aanzetten, of niet. Leiders zetten hun authenticiteit aan op 

momenten dat het nodig is. Professionele boosheid bijvoorbeeld, die voort-

komt uit een oprechte zorg over de samenleving ziet er anders uit en voelt 

in de beleving ook anders dan boosheid die voortkomt uit onvermogen. Zo 

ontstaat een interessante wisselwerking tussen wie de leider ‘gewoon van 

zichzelf’ is, en hoe hij als publieke leider die eigenheid bewust inzet: zich-

zelf, maar ook gemaakt, verder ontwikkeld en bewust zo gedaan. Of, in de 

woorden van een voormalig bewindspersoon: “Nu ik op mediatraining ben 

geweest, kan ik op televisie eindelijk mezelf zijn”. Het is aangeleerde authenti-

citeit als onderscheidend vermogen van politieke en ambtelijke leiders. 

Die aangeleerde authenticiteit is iets anders dan een spel spelen, het is 

een innerlijke transformatie die bewust plaats heeft en die de leider daad-

werkelijk verandert.

Het perspectief van self as tool combineert een zelf met het denken in  

termen van modellen voor leiderschap. Het verbindt eigen stijl, fysieke  

kenmerken, persoonlijke intuïtie en het over de tijd zelf ontwikkelde en 

aangeleerde repertoire met modellen en instrumenten voor leiderschap. 

Daarmee blijft de paradox van de aangeleerde authenticiteit van kracht, 

maar wordt deze minder problematisch. Je kunt prima jezelf zijn op een 

systematische manier, op een aangeleerde en verder ontwikkelde manier. 

Uit de combinatie van persoonlijke kenmerken, competenties en context 
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is een persoonlijke methodiek af te leiden: hoe zet leider x zichzelf syste-

matisch – bewust én authentiek – als ‘tool’ in? Deels gaat het daarbij om 

kenmerken die onveranderlijk bij iemand horen, deels om kenmerken van 

iemand die aangeleerd of ontwikkeld zijn: niet nature of nurture, maar 

soms ook aangeleerde natuur, nurtured nature. En bovendien: ook de kunst 

om datgene wat in iemands nadeel kan werken toch ook in iemands voor-

deel te laten werken: het aangeleerde vermogen om nature te benutten. Zo 

vormt self as tool een uitgangspunt voor professionele ontwikkeling binnen 

een net-niet professionaliteit. 

Waar gaat dat dan concreet om? Een voorbeeld: een topambtenaar vertelde 

eens dat goede diplomaten het vermogen hebben om gezien te worden. Na

tuurlijk wordt er bij de selectie van topdiplomaten gekeken naar diploma’s 

en ervaring, maar vooral ook naar iets anders. Als ze in een gezelschap zijn 

waar niemand hen kent, weet achteraf iedereen dat zij geweest zijn: sommige 

mensen hebben ‘presence’. Dat was voor deze topambtenaar een buitenge

woon belangrijke indicator voor geschiktheid. Op zich begrijpelijk, maar wat 

is het eigenlijk? Hoe vestigt iemand de aandacht op zich? En kun je dat leren?

2.2 Jezelf en de ander kennen
Vanuit een self as tool benadering is het begrijpen van jezelf een belang-

rijke manier om de eigen professionaliteit te vergroten. In wetenschappe-

lijke termen wordt in dit verband gesproken over de ‘conscious use of self’ 

(vgl. Heydt & Scherman, 2005). Als je zelf de ‘agent of change’ (Cells & De 

Jong, 2012) bent, dan vereist dat een hoge mate van zelfbewustzijn, op 

meerdere niveaus. Met inzicht in je eigen bias, je eigen stijl, maar ook de 

doelen die je met je interventies in een proces wilt bereiken. Wil je iets 

provoceren, of ben je meer van een evocatieve stijl? Het hebben van kennis 

en inzicht over jezelf is nodig om jezelf als instrument effectief te kunnen 

benutten. Daarbij gaat het om relevante onderdelen voor de use of self:  

wat je aanwezigheid betekent (presence), over hoe je van invloed bent, 

over hoe je met mensen in contact komt en over hoe je keuzes maakt 

(Curran et al. 1995).

Dat persoonlijke element gaat in de context van de topambtelijke positie 

altijd om een interactie met een bepalende andere persoon, de bestuurder. 

Om samen op een tandem te kunnen fietsen, zoals topambtenaar Mark 

Frequin (2012) het beschrijft, moet je elkaar kunnen aanvoelen. Je moet 

weten hoe de ander ‘erin zit’, maar ook hoe je die specifieke bestuurder 

het beste kunt benaderen en adviseren. 
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Maar een ander als persoon leren ‘lezen’ is niet gemakkelijk. Er zijn veel 

verschillende dimensies van self die bepalend zijn voor wie je bent en hoe 

je overkomt in het samenspel met anderen. De Amerikaanse socioloog 

Erving Goffman (1956) duidt dit als de ‘presentation of self in everyday life’. Hij 

stelt dat de wereld één groot toneelspel is, waar mensen in uiteenlopende 

situaties verschillende rollen kiezen. Komen we in contact met een ander, 

dan proberen we een bepaald beeld van onszelf over te brengen. We zetten 

allemaal een performance neer. In contexten die steeds anders zijn proberen 

we telkens weer andere onderdelen van wie we zijn sterker op de voorgrond 

te plaatsen. Wie we zijn, of anders gezegd, wat we van onszelf laten zien, 

hangt af van de persoon met wie we interacteren, aldus Goffman. Deze 

situationele presentatie wordt vaak ongemakkelijk duidelijk wanneer we 

iemand uit een andere context onverwacht tegenkomen. Een vriend op het 

werk, of een collega of klant die we in een sportoutfit aan de start van een 

hardloopwedstrijd treffen. Dan zien we een andere rol van iemand die we 

op een andere manier kennen. Let op, volgens Goffman is er geen ‘true self’ 

achter wat we bewust proberen in te zetten. We zijn de rollen die we spelen. 

We zijn onszelf, maar laten telkens andere aspecten zien in uiteenlopende 

situaties: als de coulissen wegvallen kiezen we simpelweg een andere rol, 

laten we weer een andere kant van onszelf zien. Minder overdacht en 

meer improviserend wellicht, maar niet meer of minder ‘zelf’ dan wat we 

elders bewust en bedoeld zouden tonen. 

Door zo te handelen zetten we het ‘zelf’ in. Het is er niet gewoon, maar we 

zetten het bewust in. Op een bepaalde manier, passend bij de context. De 

ene keer spontaan en onvoorbereid, de andere keer na een weloverwogen 

afweging over wat we passend vinden. En dat passende is uitdrukking van 

een effect dat we willen sorteren. We willen instemming of juist afkeuring 

bereiken, een emotie oproepen, een sfeer creëren, steun verwerven, weer-

stand wegnemen, een beeld van onszelf geaccepteerd krijgen of nog iets 

heel anders. De mate waarin we hierin slagen is afhankelijk van de mate 

waarin we in staat zijn ‘de ander te lezen’. We zien en voelen vaak onmid-

dellijk of we met onze uitingen succesvol zijn in ons voornemen. De bete-

kenisvolle of juist lege blik van de ander, de stilte die plotseling valt of 

juist het naar voren buigen van de ander om het gesprek met meer intimi-

teit voort te zetten zijn daarvoor belangrijke signalen.

De complexiteit van het lezen van de ander zien we in sommige gevallen 

concreter terug dan in andere. Screeners, profilers en andere professionals  

die zich vanwege hun beroep nadrukkelijk bezig houden met het ‘zelf’ als 
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instrument zijn zich vaak ook van hun eigen invloed op het ‘zelf’ bijzonder 

bewust. Sommige screeners kunnen een gesprek van anderhalf uur voeren 

zonder enige nonverbale reactie te tonen, op welke gedraging van de ander 

dan ook. Die afwezigheid van nonverbale reacties leidt tot onzekerheid en 

een sterk verhoogd bewustzijn van het ‘zelf’, precies omdat normaal ver

wachte reacties uitblijven en het hierdoor gissen blijft of het beoogde effect 

bereikt is. 

2.3  Vakkundig jezelf zijn: taal en verhaal, belichaamde spraak en 
gesitueerde interactie

Het belang van het persoonlijke, van de eigenheid, voor ambtelijk leider-

schap – ook in relatie tot de politieke bestuurder – mag op zichzelf geen 

verrassing zijn. We weten gevoelsmatig heel goed dat het aan de orde is en 

meeweegt in onze dagelijkse werkzaamheden, en dus ook van betekenis is 

voor de werking van het openbaar bestuur. Toch domineren in de bestuurs-

kunde over het algemeen de ‘bloedeloze’ beschrijvingen, over governance, 

over systeemtheorieën en complexiteit, over processen en projecten waar 

alle gevoelstonen uit zijn verdwenen en het vooral lijkt te gaan om regels, 

richtlijnen en systemen in plaats van over de kleine kwesties die daarin 

werken. De mensen die het vormgeven, die soms gewoon een slechte nacht 

gehad hebben, eerder moeten vertrekken om de kinderen van school te 

halen of op persoonlijk niveau met de ene netwerkpartner nu eenmaal 

een betere klik hebben dan met de andere. 

Wie openbaar bestuur van binnenuit wil begrijpen, en zicht wil krijgen op 

de politiek-bestuurlijke verhoudingen daarbinnen, moet niet zozeer op 

zoek gaan naar de grote algemene lijnen, maar juist aandacht besteden 

aan de betekenisvolle details, de ‘kleine kwesties’ die in het samenspel 

écht verschil maken. Het gaat niet alleen om de werking van het formele 

systeem, maar juist ook om de mensen die daar in de praktijk invulling 

aan geven: hoe zij praten, wat zij doen, welke uitstraling zij hebben. Juist 

in die schijnbare details die we vaak niet eens meer opmerken omdat we 

hebben geleerd eraan voorbij te kijken, schuilt de kern.

In het vervolg van deze tekst proberen we juist het persoonlijke, en de 

kleine kwesties, in beeld te brengen. Dat doen we in drie stappen. Aller-

eerst vanuit de ‘talige’ kant van het zelf: ambtelijke leiders spreken op een 

bepaalde manier, gebruiken specifieke taal en verhaal om een boodschap 

over te brengen, om betrokkenheid te tonen of juist afstand te scheppen. 

Door middel van verschillende technieken, zoals het benutten van meta-
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foren, het bewuste én onbewuste gebruik van technisch taalgebruik en 

‘harde cijfers’ of door (spannende) verhalen te vertellen, bereikt de leider 

een bepaald effect bij de toehoorder. Een effect dat in de tweede plaats kan 

worden ondersteund door wat we hier benoemen als belichaamde spraak: 

hoe sta je erbij, wat zegt houding, hoe spreekt je lichaam? En in de derde 

plaats: die inzet vindt plaats in een gesitueerde interactie met de significan-

te ander, bijvoorbeeld de politiek bestuurder. Juist in de gesitueerde inter-

actie tussen ambtelijk leider en politiek bestuurder maakt het uit wie zij 

beiden ‘van zichzelf’ zijn, en hoe dat in de vormgeving van de onderlinge 

interactie tot elkaar (formalistisch of juist niet, in één op één gesprekken 

of juist niet, et cetera) tot uiting komt. Soms gaan die contacten als van-

zelf, in andere gevallen moeten beiden hard werken voor een goede relatie. 

Het zoeken naar een productief samenspel gaat ook om hoe men de inter-

actie met elkaar vorm geeft. Samen vormen taal en verhaal, belichaamde 

spraak en gesitueerde interactie bouwstenen voor het vormgeven aan het 

vakkundig jezelf zijn.
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3 Sprekend leiderschap

“Ik heb me een tijdje, uit persoonlijke belangstelling en vakmatige interesse, 

verdiept in complexiteitstheorieën. Eerst hoorde ik mensen er vaak grappen 

over maken: ‘leg het maar niet voor aan de gemeentesecretaris, hij maakt 

alles complexer’. Maar later merkte ik dat de organisatie het ging overnemen. 

Ik ving ineens begrippen uit die theorieën op bij anderen, en zag het terug in 

teksten.”

3.1 De scheppende kracht van taal 

De organisatie in het hoofd 
Taal en verhaal vormen een belangrijk deel van ons instrumentarium voor 

leiderschap. Om in organisaties te kunnen besturen, adviseren, organiseren, 

samenwerken, idealen te kunnen realiseren, het publiek belang te dienen, 

gewoon geld te verdienen of klanten te helpen, is gemeenschappelijke taal 

nodig. Taal vormt de grondslag voor samenwerking, om elkaar te begrijpen, 

informatie uit te wisselen en om gedeelde plannen te maken. Mensen 

wisselen uit wat er nodig is, wat er gevraagd wordt, welke aanpak nodig  

is en hoe taken verdeeld worden. Ze vertellen hoe ‘de dingen’ volgens  

hen gaan, en praten over wat er anders moet. Daarmee ontwikkelen ze,  

in samen spraak, een gedeeld beeld over wat er aan de hand is of hoe de 

situatie is: ze creëren een gedeelde organisatie in het hoofd. 

Waar we geen woorden voor hebben, kennen we niet
Het verschijnsel kleurenblindheid is een goed voorbeeld van de krachtige wer

king van taal. Lang kenden we het verschijnsel niet. Het werd in 1794 voor het 

eerst beschreven, door de scheikundige Dalton. Hij merkte dat zijn observaties 

wezenlijk verschilden met die van anderen, en zocht er een verklaring voor. 

Door vele gesprekken met anderen kwam hij tot de conclusie dat er ofwel iets 

aan zijn ogen moest mankeren, of aan die van álle anderen. Hij noemde het 

‘kleurenblindheid’, een verschijnsel waarvan we nu weten dat velen er mee te 

kampen hebben, maar waar vóór de ontdekking van 1794 nog nooit iemand van 

had gehoord, omdat er geen woord voor was. En bij gebrek aan een woord was 

het ook niet mogelijk de overduidelijk verschillende waarneming te begrijpen. 
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Taal is dan ook niet alleen beschrijvend, maar juist ook scheppend van 

aard. De woorden die we gebruiken, zijn van groot belang. We zeggen wat 

we zien, maar meer nog zien we wat we zeggen. We kunnen dingen, ont-

wikkelingen en gebeurtenissen vaak pas scherp zien en goed doordenken 

als we het ‘onder woorden brengen’. Anders gezegd: door taal en verhaal 

wordt de organisatie ‘in het hoofd’ gemaakt. En de (ambtelijk) leider speelt 

daarin, zoals het bovenstaande fragment laat zien, een centrale, letterlijk 

spraakmakende rol. Een van de eerste dingen die veel ambtelijk leiders 

doen, als zij ergens nieuw een organisatie binnenkomen, is dan ook luiste-

ren. “Wat voor taal spreken ze hier? Dat was mijn doel de eerste weken dat ik 

hier werkte.”, vertelde een provinciesecretaris ons. Je oor te luisteren leggen. 

En om vervolgens verandering te brengen, introduceert de leider andere 

taal. En hoewel dat misschien onschuldig klinkt, is het een niet te verwaar-

lozen interventie, die – wanneer de nieuwe taal gehoord wordt, overgenomen 

wordt en resoneert, zoals het hierboven genoemde fragment laat zien – 

écht verschil maakt in een proces van organisatieverandering. Er is geen 

enkele steen verlegd, nog geen enkele procedure, werkvorm of regel gewij-

zigd, maar toch is er iets veranderd in de organisatie in het hoofd. 

Het in het kader genoemde voorbeeld over kleurenblindheid laat zien dat 

we taal nodig hebben om een verschijnsel te duiden. Het oog is niet in 

staat om zijn eigen ‘blindheid’ te ‘zien’. Dat zien is niet alleen een kwestie 

van het onderkennen van verschillen in waarneming tussen personen, 

maar ook van het duiden van die verschillen. En dat duiden, betekenis 

geven, vraagt om woorden. Pas wanneer we er woorden voor hebben,  

kunnen we een dergelijk verschijnsel onderkennen. Taal is nodig om die 

voorstelling te kunnen maken. En dat geldt ook voor organisaties. Het 

roept een ingewikkelde vraag op: welke vorm van blindheid is er bijvoor-

beeld in de organisatie, maar die nog geen woorden heeft gekregen en er 

daarom ook niet is? 

Taal is zodoende, los van de bedoeling, niet onschuldig. Mensen gebruiken 

taal om elkaar op de hoogte te brengen, maar ook om de wereld, in die 

interactie, naar hun hand te zetten. Het nodigt uit om in een bepaalde 

orde te stappen; we kunnen dingen onderscheiden door ze te benoemen. 

En door in dezelfde taal terug te praten, accepteren anderen impliciet de-

zelfde orde, soms zelfs zonder het zelf door te hebben. Taal ordent, onder-

scheidt, sluit betekenissen in, en sluit andere betekenissen uit. Het biedt 

een hiërarchie en verdeelt. Bedoeld of onbedoeld, maar het is altijd aan  

de orde. Onschuldig taalgebruik bestaat niet. Sterker nog, wie de term  
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‘onschuldig’ bewust gebruikt, is doorgaans bezig met het opleggen en aan-

brengen van een ordening. Goede leiders, die zichzelf, door middel van hun 

wijze van spreken, effectief als tool inzetten, zijn daar vaak meesters in.

Taal als onderdeel van self as tool 
Het klinkt wellicht allemaal wat cryptisch, maar het terugkerende punt is 

hier: een organisatie is niet wat hij is, maar krijgt betekenis door interactie 

van mensen, zoals de werkelijkheid in de hoofden van mensen wordt ge-

maakt. En mensen handelen naar die werkelijkheid. Wie wil dat ze anders 

gaan handelen, moet proberen de werkelijkheid in het hoofd, de ‘organiza

tion in the mind’ te veranderen. Dat gaat om een proces van betekenisgeving 

en zoeken naar andere taal, waardoor andere beelden ‘werkelijk worden’. 

En dat brengt ons, na een lange aanloop, bij de ambtelijk leider. De ambte-

lijk leider heeft immers in veel gevallen de taak om zaken en bestaande 

betekenisgeving niet passief te ondergaan, maar deze juist actief te veran-

deren. Hij of zij wil bijvoorbeeld beleid realiseren of een organisatie meer 

‘opgavegericht’ laten werken, of meer het netwerk betrekken bij beleids-

vorming. Of processen stroomlijnen, verbeteren, aansluiting vergroten. 

Taal en verhaal is daarvoor een instrument, om een werkelijkheid in de 

hoofden van mensen te maken, of ‘her-maken’. Wat overigens evenzeer 

gaat over afbreken van het bestaande, al wordt die term vaak niet zo ge-

waardeerd. In meer wetenschappelijke terminologie hebben we het nu over 

unfreezing en refreezing: het afleren van het één, waarmee het bestaande 

patroon vloeibaar wordt, en het aanleren van het ander en dat nieuwe 

patroon vervolgens laten stollen zodat het blijvend is. 

Het wordt ook wel ‘management by speaking around’ genoemd. Leiders of 

managers die net zo lang hun verhaal blijven uitdragen, tot het resoneert. 

Maar wáár zit ‘m dat dan precies in? Hoe maakt een leider verschil, door 

de inzet van zijn of haar taal, als onderdeel van self as tool? 

In het essay ‘Spraakmakend leiderschap’, eveneens onderdeel van de 

Zoektocht, deden we daar al een eerste aanzet voor. We spraken over ver-

schillende taalpraktijken, spraakprofielen, stijlverschillen en genres waar-

van ambtelijk leiders zich bedienen. Hier proberen we deze gedachtegang 

nog een stap verder te brengen, een nieuw stukje aan de puzzel toe te  

voegen. We proberen het iets preciezer te maken. Daarbij onderscheiden 

we een aantal verschillende technieken in het taalspel: het gebruik van 

metaforen, verhalen en cijfers.
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3.2 Technieken van taal en verhaal 

Metafoor en beeldspraak 
“Ik ben binnengehaald als een steen in de vijver.”, vertelt een gemeentesecreta-

ris ons. Hij is ruim een jaar werkzaam als gemeentesecretaris en algemeen 

directeur bij deze gemeente. Zijn voorganger had een heel ander profiel. 

“Hij was van de verbinding. Van het ‘samen doen’. Ik ben een stuk minder diplo

matiek, zou je kunnen zeggen. Maar ze wisten wie ze binnenhaalden.”. 

Deze gemeentesecretaris is zich duidelijk goed bewust van het verschil 

met zijn voorganger. De leiderschapswissel van deze gemeente is voor de 

organisatie dan ook niet onopgemerkt gebleven. Hij beschrijft zichzelf 

vaker als de ‘steen in de vijver’. Op het eerste oog misschien een normale 

opmerking, maar er gaat meer achter schuil. Door steeds weer deze meta-

foor aan te halen, positioneert de gemeentesecretaris zichzelf ook op een 

bepaalde manier. Misschien als een ‘dwarsdenker’, of om een organisatie-

verandering te brengen. Maar het is óók een manier om een zeker ‘af-

wijkend gedrag’ te legitimeren. Niet afwijkend in de zin van goed of fout, 

maar anders dan men gewend was. Een vuist op tafel, een stemverheffing, 

een andere aanpak. 

Dergelijke metaforen zijn overal te vinden. Aanvankelijk lijken ze niet veel 

meer dan een verpakking die beter kan worden weggelaten of ingeruild voor 

preciezer taalgebruik. Maar de vorm van de metafoor is vaak zo bepalend 

voor het schrijven en spreken dat het de inhoud niet slechts verpakt, maar 

deze mede maakt. Metaforen zijn ‘constitutief’, omdat ze de werkelijkheid 

die ze in taal oproepen (al dan niet) bespreekbaar maken. Of je de organi-

satie beschrijft als een familie, of als een fabriek, of je het werkproces be-

schrijft volgens de medische metafoor, met patiënten, symptomen, behan-

delplannen etc., maakt uit voor het verdere denken over de organisatie. 

Hoe verschillende actoren zich tot elkaar verhouden, hoe men met elkaar 

omgaat, wie waarover gaat, hoe processen worden vormgegeven. Het is 

letterlijk een vorm van beeldspraak, die ‘waar wordt’. Het zijn ways of 

worldmaking. Het eerder genoemde voorbeeld van kleurenblindheid is in 

dat opzicht ook een metafoor, de blindheid van de organisatie nog meer. 

Net zoals we zeggen dat individuen vanuit verschillende brillen naar een 

fenomeen kunnen kijken. Of de organisatie die onder een vergrootglas ligt. 

Het is bijna onmogelijk om zonder metaforen te spreken, zoals Spock uit 

de serie StarTrek dat doet. Het technische en precieze taalgebruik van 

Spock analyserend, zie je vooral hoe beeldend wij zelf praten. 
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Ondanks de complexiteit ervan leunt ook de duiding van overheidssturing 

of van beleidsinstrumenten zwaar op metaforische technieken. Overheids-

sturing wordt immers toch vooral begrepen langs de metafoor van een 

kapitein die aan het roer staat van zijn schip, de cockpitmetafoor, samen-

werking in ‘ketens’ of de standard operating procedures van machines. Meta-

foren bieden de mogelijkheid om de werkelijkheid op een selectieve manier 

te ordenen, bespreekbaar te maken en daar vervolgens ook handelingsop-

ties aan te ontlenen: koers bepalen of houden, in het vizier hebben, scherp 

aan de wind zeilen, een helikopterview hanteren, input en output genere-

ren, keten-overleggen organiseren etc. Metaforen worden dus veelvuldig 

gebruikt, en niet zonder reden. Het maakt wetenschappelijke of taaie  

teksten levendig; het is een middel om abstract-analytische of empirische 

bevindingen te visualiseren en concretiseren, het maakt complexe onder-

werpen benoembaar, het maakt ook dat er een conceptueel raamwerk be-

schikbaar en verankerd wordt, het bevat creativiteit waardoor het mensen  

in staat stelt nieuwe relaties te leggen en betekenis te bewerkstelligen,  

en tot slot is het vaak verrassend en roept daardoor op tot reflectie. 

Er zijn vele uitgebreide studies gedaan naar de betekenis en werking van 

metaforen die we, hoewel zeer de moeite waard, hier buiten beschouwing 

laten (zie onder meer: Lakoff & Johnson, 2003). Het gaat ons hier vooral  

om het benutten van dergelijke beeldspraak als competentie. Metaforen 

scheppen beelden, die blijven hangen en anders denken mogelijk maken. 

Zowel in termen van nieuwe mogelijkheden als in het heroverwegen van 

het bestaande. Daarom is ‘metaforiseren’ een belangrijke eerste stap in 

het maken van de organisatie in het hoofd en een belangrijke ‘tool’ voor 

een ambtelijk leider om verbinding te maken. Zowel met de organisatie  

als in de verhouding met een politiek bestuurder is beeldspraak en ‘con-

ceptuele lenigheid’ behulpzaam om te duiden wat er speelt én om op het 

niveau van onderlinge relaties een zeker gedeeld beeld te creëren. Het gaat 

ons dus niet zozeer om de metaforen die er zijn, maar om het gebruik 

ervan, het maken, herkennen en benutten. Als activiteit en competentie 

van een ambtelijk en publiek leider. 

Van taal naar verhaal 
“Ik vertel vaak eenzelfde verhaal. Ik ben opgegroeid op het platteland, van eenvou

dige komaf, uit een familie van loodgieters, etc. Ik blijf dat herhalen. Het is belang

rijk, want het is de basis van mijn eigen propositie, van hoe ik in het werk sta, van 

de waarden die ik uitdraag en waarmee ik werk.”. Deze gemeentesecretaris 

vertelt ons hoe hij een verhaal vertelt over zijn afkomst, over de omgeving 

25Het vermogen vakkundig jezelf te zijn in politiek-ambtelijke verhoudingen



waarin hij opgroeide. Hij benut dit verhaal actief om te laten zien dat hij 

op een bepaalde manier in het werk staat, hij positioneert zichzelf bewust. 

Het is daarmee een goed voorbeeld van hoe, naast beeldspraak via krach-

tige metaforen, ook het narratief, het verhaal, onderdeel is van self as tool. 

Meer nog dan in metaforen krijgt taal ritme en betekenis als onderdeel 

van een verhaal, dat door middel van een overkoepelend thema losse zin-

nen met elkaar verbindt. 

Dat is vanzelfsprekend, maar tóch een techniek die niet iedereen automa-

tisch goed beheerst. Goede verhalen zijn meer dan alleen een chronologi-

sche opsomming van gebeurtenissen (in de meest elementaire vorm: toen, 

en toen, en toen…). Verhalen hebben het, mits goed opgebouwd en goed 

verteld, in zich om de aandacht van de luisteraar vast te houden, maar ook 

de betekenis ervan over te dragen op zo’n manier dat de ander echt wordt 

meegenomen in het verhaal. Daardoor ontstaat bijvoorbeeld begrip voor 

gemaakte keuzes, wordt inzicht verschaft in de ingewikkelde afwegingen 

die daaraan voorafgingen, of kan de luisteraar meeleven of meevoelen met 

de spreker. Dat vraagt om een goed plot, een verbindende ‘intrige’ die de 

luisteraar meeneemt in enkele verwikkelingen, resulterend in een bepaal-

de eindtoestand, waarin de luisteraar ook zonder dat de verteller het ex-

pliciteert de moraal van het verhaal meekrijgt. 

Behalve een goed plot bieden verhalen ook de mogelijkheid om door mid-

del van context (letterlijk: omliggende tekst, losse woorden, zinnen en 

boodschappen) en het opvoeren van karakters een boodschap te verrijken. 

Bijvoorbeeld door te laten zien dat de betrokken personen een ontwikkeling 

doormaakten, het eerst niet met elkaar eens werden, maar door een be-

paalde gebeurtenis of gedeelde overtuiging toch samen tot een initiatief 

kwamen. Dat hoeft overigens niet per sé in chronologische volgorde te ver-

lopen. Soms winnen verhalen juist aan kracht door bij het einde te begin-

nen en van daaruit te beschrijven hoe het tot dit punt is gekomen. Of denk 

bijvoorbeeld aan een toespraak van een leider die een vergezicht schetst, 

om van daaruit terug te keren bij acties die in het hier en nu nodig zijn, of 

de leider die de huidige tijd vergelijkt met ervaring uit het verleden: ‘toen 

ik hier binnenkwam, ging het nog zus en zo. Ik weet nog dat ik, …’ en: 

‘maar die wereld is niet meer. De wereld om ons heen verandert snel. Wij 
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mogen niet stilstaan en toekijken. Ook wij moeten in beweging komen.’.

Waar het om gaat, is dat de manier waarop een boodschap wordt verteld, 

in welk verhaal het een plaats krijgt, wezenlijk verschil maakt. De verschil-

lende elementen in verhalen (een plot, een tijdsdimensie, de context en 

karakterontwikkeling) maken dat verhalen resulteren in betekenisgeving, 

heel anders dan die ontstaat uit bijvoorbeeld precieze en eenduidige mo-

dellen en concepten. In een politiek-bestuurlijke context kunnen die ver-

halen verschillende functies hebben. Verhalen helpen ons de wereld te 

begrijpen, een gemeenschap te definiëren (wie zijn wij, tot welke groep 

behoren wij?), ze inspireren en brengen beweging, ze helpen om bestuur-

lijk handelen te legitimeren en verlenen ook een zekere mate van gezag 

aan de verteller (zowel voorafgaand aan handelen, als achteraf bij verant-

woording over handelen).

Ambtelijk leiders bevinden zich vaak in de positie van ‘verhalen vertellers’, 

in uiteenlopende settingen en op verschillende podia, met verschillend 

publiek in zowel aard als omvang. Het behoort tot de professionaliteit van 

de ambtelijk leider om daar, nog altijd als zichzelf, vanuit eigen ervaringen 

of met eigen stijl, een goed verhaal neer te zetten dat niet alleen eigen en 

geloofwaardig is, maar óók aansluit bij de toehoorders. Zo is de kunst van 

het vertellen van verhalen bij nader inzien minder ‘vanzelfsprekend’ dan 

het op het eerste oog lijkt. Ons betoog is hier niet dat beleidsteksten dan 

maar meer opgezet moeten worden volgens de narratieve structuren van 

verhalen en sprookjes. Zakelijke beleidsteksten hebben hun waarde. Maar 

wanneer iemand, in dit geval de ambtelijk leider, voor de taak staat om 

een boodschap over te brengen aan een bepaald publiek – bijvoorbeeld zijn 

medewerkers – dan verdient het aanbeveling om even goed stil te staan  

bij de narratieve logica die ongetwijfeld achter de beleidstekst schuil gaat. 

Wat is de rolverdeling in dit verhaal, welke verwikkelingen zitten erin, wie 

is de held, wie de schurk, en wie het slachtoffer? Vanuit het besef: er is 

altijd een verhaal. Als jezelf verzuimt een betekenisvol verhaal mee te 

geven, laat je het aan anderen. Goedbedoelde beleidsverhalen kunnen 

door de soms ‘narratieve armoede’ dan zomaar kantelen in een onbedoel-

de richting. Juist daarom is het voor de ambtelijk leider goed, en vaak zelfs 

nodig om na te denken over een goede verhaallijn. Als verpakking, maar 

misschien zelfs wel als de ‘kern’ van het beleid. 
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Tellen is ook vertellen 
Het vertellen van verhalen ligt niet iedereen. Regelmatig treffen we be-

stuurders en leiders die zeggen: “Ik ben niet zo van de verhalen. Ik ben meer 

van de cijfers.”. Zij zijn minder van de grote woorden, de theatrale recon-

structies en beeldende verhalen. Althans, dat is vaak het beeld dat zij van 

zichzelf hebben. Zo zei een politieke bestuurder tegen ons: “De beelden en 

feiten lopen vaak uiteen. Ik hou het bij de feiten.”. Dat resulteert vaak in een 

sterke focus op berekeningen en cijfermatige onderbouwing van beleid. 

Cijfers verschijnen vaak ten tonele wanneer er vertrouwen ontbreekt en 

wanneer woorden geen uitsluitsel of uitweg meer kunnen bieden. Cijfers 

hebben blijkbaar in complexe contexten sterke overtuigingskracht. Ze zijn 

aantrekkelijk, omdat ze kort samenvatten en precisie scheppen. Ze stralen 

een zekere objectiviteit en scherpte uit: nu de cijfers op tafel liggen, weten 

we hoe het écht zit. Die macht van cijfers ligt ten dele besloten in de asso-

ciatie met objectiviteit. De (vermeende) objectiviteit van cijfers wordt door 

de producenten en gebruikers ervan benut om autoriteit te claimen: onder-

zoeksbureaus, planbureaus, rekenkamers, adviesorganen. En ook in politiek 

en bestuur worden cijfers volop benut, vaak om legitimiteit te verwerven: 

wie kan er bezwaar hebben tegen een besluit dat op ‘de’ cijfers is gebaseerd? 

Maar is tellen, meten en berekenen echt iets wezenlijk anders dan het 

gebruik van framing, metaforen en narratieven? Cijfers en modellen lijken 

op het eerste oog misschien tot een ander genre te behoren. Maar ook 

‘harde feiten’ en cijfers bevatten keuzes, over wat er wel en niet meetelt, 

welke meetmethoden worden gebruikt, of er wel of niet wordt gecorrigeerd 

voor bijvoorbeeld inflatie. Ondanks de veel gebezigde uitspraken “de cijfers 

spreken voor zich” en “de feiten spreken voor zich”, spreken cijfers en de feiten 

in de meeste gevallen helemaal niet voor zich. Of, om preciezer te zijn,  

het presenteren van iets als cijfers en feiten, die onomstotelijk zijn, is een 

manier van framing. Iets neerzetten als objectief en onafhankelijk plaatst 

datgene wat wordt gepresenteerd in een frame: het frame van objectiviteit 

en onafhankelijkheid. Iets is niet objectief of onafhankelijk, maar wordt 

als zodanig neergezet. Daarmee laten de cijfers ook een verhaal zien, het 

is een interpretatie – net zoals framing en metaforen kwesties in een spe-

cifiek daglicht plaatsen, is dat met cijfers en feiten niet wezenlijk anders. 

Ze krijgen niet alleen betekenis door de verhalen die ermee verteld worden, 

maar zijn in zichzelf een verhaal. Er gaat zelfs al framing aan de ‘factfinding’ 

vooraf: factfinding is framing, tellen een verborgen vorm van vertellen. 
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Ook de stilte kan veelzeggend zijn 

Behalve spreken, kan ook zwijgend heel veelzeggend zijn, en buitengewoon 

betekenisvol in communicatie. Filosofisch beschouwd is ‘stilte’ een buitenge

woon ingewikkeld begrip. Het is immers als zodanig niet te horen, niet te zien, 

ruiken of proeven. Het gaat om de afwezigheid ervan, het is alleen te begrijpen 

als de afwezigheid van iets. Belangrijk daarin is dat stil zijn en zwijgen niet 

automatisch in elkaars verlengde liggen. Iemand die stil is, zwijgt niet nood

zakelijk. Integendeel, de stilte kan buitengewoon veelzeggend zijn. In het ver

lengde daarvan zijn aan stilte ook allerlei communicatieve betekenissen toe te 

kennen. Stil zijn kan gaan om achterhouden (verzwijgen), maar ook juist om 

benadrukken: de pijnlijke, drukkende, doodse stilte (afwijzen). 

In praktijken van organiseren, besturen en adviseren is vooral belangrijk 

de stilte niet op te vatten als tegendeel of afwezigheid van taal en tekst, maar 

juist als betekenis gevende complementariteit. Het is de witregel tussen alinea’s 

en de spatie tussen de woorden die een tekst betekenis geeft. Zonder kan het 

niet (Ten Bos, 2011). 

Let wel, dat betekent niet dat cijfers hun waarde in het besluitvormings-

proces, of in gesprekken daarover, verliezen. Nog steeds geldt dat cijfers  

in complexe dossiers precisering brengen en een mogelijke versimpeling 

betekenen, waardoor verschillende actoren gezamenlijk tot overeenstem-

ming kunnen komen. Het is daarmee een middel om conflicten te beslech-

ten: “als we weten hoe het echt zit, wat de feiten en de cijfers zijn, komen 

we er samen wel uit.” Cijfers bieden een handvat om afwegingen te maken, 

balans te zoeken en tot compromissen te komen en tegelijkertijd weten 

we ook dat het presenteren van bepaalde cijfers op een bepaalde manier 

het daarop volgende gesprek over de consequenties van die cijfers stuurt. 

De cijfers bepalen wat gedaan moet worden en zijn daarmee hun eigen 

verhaal met bijbehorend handelingsrepertoire. Via cijfers en berekeningen 

is het mogelijk om in discussies tot een zekere ‘common ground’ te komen, 

waar partijen met tegengestelde belangen elkaar vinden, om vandaaruit 

door te zoeken naar een overeenstemming. Het is dan ook niet onze bedoe-

ling om de waarde van cijfers ter discussie te stellen. Integendeel. Cijfers, 

modellen en berekeningen spelen een belangrijke rol in communicatie en 

helpen om tot een gemeenschappelijk beeld te komen. Onze stelling hier 

is echter dat óók het gebruik van cijfers, berekenen en tellen een vorm van 

taal en verhaal is. Ook tellen is vertellen, en calculeren is dat ook, net als 

metaforiseren en narrativiseren, een techniek waarvan goede ambtelijk 

leiders gebruik kunnen maken in het overbrengen van een boodschap.
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3.3 Aansprekend leiderschap: metaforiseren, narrativiseren, calculeren 
Ambtelijk leiderschap is een serieuze zaak. Mensen die zich daarmee bezig 

houden en die ambtelijke organisaties leiden hebben belangrijke posities, 

waarin elke handeling ook serieuze gevolgen heeft. De toevoeging van het 

woord serieus lijkt zich moeizaam te verhouden tot het gebruik van beeld-

spraak, vertellen van verhalen en het kwalificeren van cijfermatige onder-

bouwingen als verborgen verhaal. Dat is al helemaal zo als we de narratieve 

structuur van sprookjes als voorbeeld nemen bij het denken over self as 

tool bij ambtelijk leiderschap en spreken over helden, schurken en slacht-

offers. En deels is die vergelijking ook te makkelijk, want zo simpel is het 

natuurlijk nooit in de beleidswerkelijkheid. Het zijn categorieën die de 

genuanceerde en complexe achterliggende realiteit niet dekken.

En toch is het wat ons betreft precies andersom. Juist omdat het serieus en 

belangrijk is, zullen ambtelijk leiders moeten werken aan hun taal en hun 

verhaal. Net zoals ze hun politieke of bestuurlijke counterparts van krach-

tige verhalen moeten zien te voorzien. De vraag is dan niet of het beleid 

klopt, of de probleemanalyse deugt, maar wat eigenlijk het verhaal is. De 

beste manier om die vraag te beantwoorden is om het eens te proberen. 

Liefst hardop en voor een gezelschap. Voor veel serieuze en belangrijke 

organisatie- of beleidskwesties zal dat verhaal er dan waarschijnlijk hape-

rend en stotterend uitkomen. Er is wel inhoud, maar geen verhaal. Er is 

wel argumentatie, maar die is niet voorzien van een betekenisgevende 

context, een plotlijn of narratieve structuur. Laat staan dat er invoelbare 

‘round characters’ zijn, waarmee de toehoorder zichzelf kan vereenzelvigen, 

waar hij iets voor voelt en met wie hij misschien zelfs wel te doen heeft. 

Zo bestaat ambtelijk leiderschap temidden van complexe en serieuze 

kwesties, met grote belangen en hevige druk, meer en meer uit verhalen 

maken en verhalen vertellen. Naarmate belang, complexiteit en druk toe-

nemen, neemt ook het belang van een goed verhaal toe. Voor een simpele 

en weinig belangrijke taak of opdracht kan men het doorgaans nog wel 

zonder verhaal af. Waar het belangrijk wordt, kan het niet meer zonder. 

We kunnen discussie hebben over de positie van het verhaal: is het slechts 

omhulsel of de kern, verpakking of essentie. Maar dat zijn voor ons uitein-

delijk niet de meest belangrijke discussies. Als er maar een verhaal is dat 

én narratieve kwaliteit én substantie bevat. En als er maar leiders zijn die 

in staat zijn om allebei de elementen te genereren. Door zelf een verhaal 

te maken, of anderen deze aan te laten reiken. 
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Verhalen brengen beweging. Het verandert de betekenis in de hoofden van 

mensen en zet hen in een bepaalde richting. Het verhaal maakt dat mensen 

het gevoel hebben dat ze in een bepaalde film zitten, die een bepaalde 

kant op beweegt, en waarin het logisch of nodig is om op een bepaalde 

manier mee of tegen te bewegen. Leiders moeten dus zelf verhalen ver-

tellen, juist ook vanuit het besef ze zeker niet alleen voor het publiek staan. 

Op tal van plekken zijn ook andere ‘verhalenvertellers’, die er mogelijk 

belang bij hebben het beeld in een andere richting te bewegen. Denk aan de 

media, of tegenstanders van beleidsplannen. Ook zij zullen hier een eigen 

verhaal over vertellen. Zo worden rond een probleem, plan of situatie, door 

verschillende sprekers, verschillende verhalen verteld, die allemaal andere 

lijnen benadrukken en andere helden en slachtoffers benoemen, en die 

met elkaar strijden om de boventoon. Verhalenvertellers in de publieke 

context zitten nooit alléén rond een kampvuur, met publiek dat nergens 

anders heen kan of heen wil. Ze bevinden zich in een ruimte waarin vele 

anderen óók praten en verhalen vertellen. Om te midden van die ‘narratieve 

drukte’ overeind te blijven en effectief te zijn, hebben publieke leiders  

weinig andere keuze dan meepraten, mee-vertellen, en om ook de stilte te 

laten spreken. Het gebruik van beeldspraak (metaforiseren), het vertellen 

van verhalen (narrativiseren) en het doen van een beroep op cijfers (calcu-

leren) zijn technieken van taal en verhaal die daaraan bijdragen en richting 

geven, en zodoende serieuze aandacht verdienen van ambtelijk leiders. 

Vanuit het besef dat de wijze waarop je een verhaal vertelt, met welke 

framing, verhaallijn, cijfers of metaforen, verschil maakt in de interactie 

met de toehoorder – of dat nu een bestuurder is, of een ander in de omge-

ving van de ambtelijk leider die hij of zij gericht probeert aan te spreken.
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4 Belichaamde spraak:  
het lijf spreekt 

4.1 Leiderschap te lijf: aandacht voor tells 

De vergadering is al enige tijd gaande. Er wordt druk gediscussieerd door de 

acht aanwezigen en steeds worden nieuwe punten naar voren gebracht. Een 

van de deelnemers aan het gesprek zit al enige tijd naar achteren, achterover

leunend in zijn stoel met de armen over elkaar. Tot hij op een gegeven moment 

overeind gaat zitten en zijn lange lijf voorover buigt over de tafel en zijn rech

terhand open op tafel legt. De discussie valt stil. Nog voor hij ook maar een 

woord gezegd heeft, heeft hij alle aandacht, met opgetrokken wenkbrauwen 

kijken de anderen hem aan. Iedereen weet dat de discussie nu eindigt en 

kijkt gespannen uit naar het besluit dat het gesprek nu krijgt. Zonder een 

woord te zeggen heeft de vergadering een beslissende wending gekregen.

In de vergaderverslagen zien we vaak terug wat mensen hebben gezegd. 

Het gesproken wordt komt op schrift te staan en gaat zo letterlijk de boe-

ken in. Maar behalve hoe iemand het woord voert, is minstens zozeer van 

belang hoe iemand het woord neemt. Het gaat niet alleen om de woorden 

die iemand spreekt, maar ook om hoe iemand erbij zit of staat. We hebben 

het dan over de manier waarop het lichaam spreekt: de belichaamde 

spraak. Situaties zoals het hierboven genoemde voorbeeld kennen we 

allemaal wel. Het zijn situaties waarbij alle aanwezigen meteen begrijpen 

dat iemand een punt gaat maken. En de lichaamstaal maakt voor hen  

bovendien duidelijk wat de status van dat punt is: is het een bijdrage aan 

de discussie, open voor nadere bespreking, of de afronding van het ge-

sprek en de concluderende samenvatting van het gesprek? Nog voor er 

een woord gesproken is, zijn alle ogen gericht op dezelfde persoon. Non-

verbaal is de eerste boodschap al overgebracht: ik heb iets belangrijks te 

zeggen. En ook uit het stilvallen en indraaien van de anderen spreekt een 

krachtige boodschap: wij luisteren met gezag. Ook wie nieuw is in dit ge-

zelschap weet meteen wat er aan de hand is. Dit is even niet het moment 

om door te praten, om een grap te maken of nog even koffie in te schenken. 

Nu is het meer gepast om de pen aan het papier te zetten en aanstalten te 

maken om aan te tekenen wat deze persoon gaat zeggen. Dit is niet het 

moment om mail te checken. 
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Daarmee raakt dit kleine voorbeeldje precies aan de kern van self as tool: 

jezelf inzetten als instrument, in meest letterlijke zin. Het zelf als lichaam: 

niet alleen de stem gebruiken om vanuit de stoel iets over de tafel heen te 

roepen, maar het hele lijf inbuigen en in stelling brengen, als opmaat naar 

de gesproken boodschap. Daarbij gebruik makend van de eigen fysieke 

kenmerken: een groot lijf en lange armen, die aan deze tafel de boodschap 

kracht bijzetten. Het hebben van een groot lijf is één, het inzetten ervan is 

iets anders. Self as tool als belichaamde spraak gaat over het vermogen om 

het eigen lijf gericht in te zetten.

Een ander voorbeeld komt van een gemeentesecretaris. “Normaal gesproken 

maak ik geen aantekeningen. Ik leun achterover, ik luister, soms doe ik zelfs andere 

dingen, lees ik mail op mijn ipad bijvoorbeeld. Maar soms haal ik een schriftje uit 

mijn tas. Dan weet iedereen: nu moeten we opletten. Dit vindt hij belangrijk. Ook 

al doe ik er vervolgens niks mee. Het schriftje is een soort signaal geworden.” Het 

schriftje is geen onderdeel van het lichaam, maar de handeling om het op 

tafel te leggen en de vulpen uit de binnenzak te halen zijn dat wel: en dat 

zijn indicatoren voor de anderen dat er iets serieus te gebeuren staat. Als 

signaal dat de gemeentesecretaris de volle aandacht heeft voor wat er nu 

besproken wordt en zelf ook actie gaat ondernemen: dit is het moment om 

de meest relevante dingen te zeggen, nu moet het gebeuren. 

Zo behelst het overbrengen van een boodschap meer dan alleen het for-

muleren van de juiste woorden. De ‘luisteraar’ registreert niet alleen woor-

den, maar ook toon, volume, intonatie, gezichtsuitdrukkingen, houding, 

gebaren, nabijheid en andere non-verbale elementen. Tegelijkertijd zendt 

ook de luisteraar door middel van non-verbale communicatie een bood-

schap uit: is het verhaal nog interessant, luistert hij of zij nog aandachtig, 

is hij het met je eens of oneens. In de aangehaalde voorbeelden zien we 

steeds een wisselwerking tussen de leider en de anderen. Het belang van 

non-verbale communicatie wordt nog maar eens extra voelbaar als de 

mogelijkheid ertoe ontbreekt: dat blijkt wel uit hoe ingewikkeld sommige 

telefoongesprekken of telefonische vergaderingen kunnen zijn. De woor-

den komen wel door, maar de bedoelingen blijven vaak onduidelijk. 

Non-verbale communicatie omvat een veelheid aan signalen. Gezichtsuit-

drukkingen zoals het optrekken van wenkbrauwen of op de lip bijten. Vocale 

signalen zoals het verheffen van je stem, het variëren in spreektempo of 

stiltes laten vallen. Fysieke signalen zoals inbuigen of afdraaien, hoofd-

schudden, de ogen sluiten, handgebaren, van houding veranderen of met 
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een voet wiebelen. Of niet-bewegende fysieke signalen, zoals ‘vlekken in de 

nek’, zweet op het voorhoofd, een trillende stem, of een onrustige adem-

haling. De meeste van deze signalen geven wij onbewust af én nemen we 

ook onbewust waar. Als we geïnteresseerd zijn, is de kans groot dat we 

gefocust naar iets of iemand kijken en een actieve houding aannemen, 

naar voren leunend met de voeten iets terug getrokken onder de stoel. 

Zijn we verveeld, wenden we onze blik juist af, leunen we achterover en 

strekken we onze benen (Wright & Taylor, 1994). Als we zenuwachtig zijn, 

ontstaan fysieke tekenen in de nek of trillen de stembanden. 

Self as tool gaat daarom in belangrijke mate ook over non-verbale communi-

catie en uitstraling. Dat gaat over gezichtsuitdrukkingen, houding, gebaren 

en nabijheid. Maar ook om uiterlijk, kleding en persoonlijke verzorging. 

Denk ook aan lengte en postuur. Ondanks dat daar weinig aan te veranderen 

is zijn het wel elementen om in te zetten. Self as tool gaat daarbij niet zozeer 

om het langer of korter worden, maar wel om het vermogen het eigene 

aan het eigen lichaam zo in te zetten dat het de eigen impact vergroot.  

De eigen eigenschappen vormen dan het instrument voor leiderschap. 

4.2 Leiderschap & lichaam 

a. Lengte en postuur 
Neem bijvoorbeeld lengte en postuur. Er is veel onderzoek gedaan naar de 

invloed van lengte en postuur waaruit naar voren komt dat lange mensen 

vaker dan kleinere mensen worden aangewezen als leiderschapsfiguren, 

meer prestige toegedicht krijgen en ook meer kans maken op management-

posities. Lengte wordt geassocieerd met een hoger inkomen, meer autoriteit 

op de werkplek, meer status en vaak ook met hogere intelligentie (zie onder 

meer Blaker et al., 2013). Dit geldt overigens vooral voor lange mannen, en 

in veel mindere mate voor lange vrouwen. Desalniettemin geldt wel dat 

veel vrouwen zich zelfverzekerder voelen wanneer zij schoenen met (hoge) 

hakken dragen. Lengte kan consequenties hebben voor gedrag. Kleine 

mensen kunnen het gevoel hebben hoge hakken te moeten dragen of 

wennen zich aan op de tenen te lopen, anderen doen juist het tegenover-

gestelde en proberen zich klein te maken door de schouders te laten han-

gen en met licht gekromde rug en nek te lopen – vanuit bescheidenheid  

of omdat men niet graag opvalt. Je zou misschien denken, hoe lang je bent 

is een gegeven, daar is weinig aan te veranderen. Je postuur heb je. Maar 

toch kun je ook dat aanzetten – en niet alleen door hakken te dragen. In 

sommige situaties maak je jezelf breed, in andere juist klein. Er is een be-

35Het vermogen vakkundig jezelf te zijn in politiek-ambtelijke verhoudingen



langrijk verschil tussen hoe lang je ‘bent’, hoe lang je ‘doet’, en hoe groot 

je overkomt. Sommige mensen rechten hun rug als ze ergens een ruimte 

binnenkomen. Schouders naar achteren, borst naar voren, kin omhoog. 

Iemand die zo een kamer binnenstapt, straalt iets heel anders uit dan ie-

mand van exact dezelfde lengte die de schouders laat hangen. Iemand die 

ergens te laat binnenkomt, heeft ook vaak de neiging zich klein te maken, 

met de schouders naar voren hangend, hoofd naar beneden en voorover 

gebogen naar zijn of haar plekje in de zaal te snellen. Het valt helemaal 

niet minder op, maar straalt een duidelijke verontschuldigende boodschap 

uit: ga door, let niet op mij, excuus.

Waar het hier om gaat, is dat lengte, postuur en gelaat onderdeel uitmaken 

van het ‘zelf’, en dus relevant zijn voor hoe je jezelf inzet als instrument. 

Maak je jezelf groot, of juist klein? Recht je je rug, of laat je de schouders 

hangen? Hoewel je op je lengte geen invloed hebt, heb je wél invloed op 

‘hoe groot je overkomt’ en is de houding die je aanneemt wel degelijk van 

invloed op de indruk die je achterlaat bij anderen. Het is de kunst lengte 

en postuur bewust in te zetten, door er vooraf over na te denken en te 

overwegen welke indruk we willen maken, welk effect we met ons gebruik 

van lengte en postuur willen bereiken.

b. Gebaren en gezichtsuitdrukkingen 
Ook het gebaar en gezichtsuitdrukkingen zijn niet weg te denken uit com-

municatie, en cruciaal onderdeel van self as tool. Een mooie beschouwing 

over gebarentaal werd al in 1934 geschreven door de Amerikaanse socio-

loog, psycholoog en filosoof George Herbert Mead. In zijn boek ‘Mind, Self 

and Society’ beschrijft hij hoe uit instinctieve, onbewust en zinledige ge-

baren (‘gestures’) betekenisvolle interactie ontstaat. Het gebaar is volgens 

Mead een vage handeling die als signaal fungeert om een (al dan niet pas-

sende) reactie op te roepen en waarop dan vervolgens weer is voort te 

borduren. De gebaren die we bijna instinctief gebruiken roepen interpreta-

ties en betekenissen op waarbij bewegingen van de ander worden berekend 

en ingeschat, al was het maar om de ander een stap voor te blijven. Denk 

aan de klap uitgedeeld bij woede of aan de omarming bij troost vanwege 

verdriet. Of het gebogen hoofd dat ook zonder kennis van het Chinees of 

Japans, en zonder de precieze culturele betekenis, wel geïnterpreteerd 

wordt als een uitnodiging tot interactie en blijk van waardering. En wat 

vervolgens leidt tot een geïmproviseerd weder-gebaar: een korte knik, een 

uitgestoken hand, of een wederbuiging. Of denk aan een gesprek, waarbij 

je iemand vertelt over een plan dat je hebt gedacht, een idee dat je wilt 
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uitleggen. Je begint vol enthousiasme te vertellen, en zonder een woord te 

zeggen is de ander in staat je bij te sturen. Door middel van een frons, 

opgetrokken wenkbrauwen, licht onderuit zakken, een knikje geeft de 

ander aan op welke punten in je verhaal extra uitleg nodig is, waar hij of 

zij twijfelt en of je kunt verdergaan met je verhaal. Ook zonder taal is inter-

actie mogelijk.

Gezichtsuitdrukkingen en gebaren geven richting aan de interactie. Of 

iemand glimlacht, fronst, wenkbrauwen optrekt, oogcontact maakt, de 

ogen wijd open heeft of juist niet. Of iemand je aankijkt, of juist wegkijkt. 

Het heeft allemaal effect op de ander in het gesprek. We kennen allemaal 

wel een situatie waarin we enthousiast iets aan het vertellen zijn, maar 

halverwege reageren op de blikken van het publiek: “Ik zie jullie allemaal 

moeilijk kijken. Ben ik jullie kwijtgeraakt?” Het ingewikkelde van het spel is 

hier dat de non-verbale reactie ook bedoeld is om een reactie bij de spreker 

op te roepen. Iedereen weet dat het ongemakkelijk voelt om ‘de groep even 

kwijt te zijn’, om ‘langs elkaar heen te praten’ of om ‘de aansluiting te 

verliezen’. Het non-verbaal duidelijk maken hiervan aan de ander, roept 

ongemak op en dat kan ook bewust worden geprovoceerd. Voor hen die 

zich volledig bewust zijn van het effect van hun non-verbale communicatie 

is non-verbale communicatie een strategisch spel waarmee de ander be-

wust te beïnvloeden is op een manier die situaties naar de eigen hand zet.

En zo werkt het natuurlijk ook met gebaren (Wang, 2009). De handgebaren 

die iemand maakt tijdens bijvoorbeeld een speech, geven los van de bood-

schap ook een eigen signaal af. Dat kunnen positieve, open en uitnodigende 

handgebaren zijn (met de handpalmen naar boven), of negatieve gebaren 

zijn, zoals met handen in de zakken staan. Dat laatste wordt vaak gezien 

als nonchalant, ongeïnteresseerd of zelfs defensief, als iemand met de 

handen over elkaar zit (Talley & Temple, 2015). Daarnaast gaat het ook over 

bewegingen. Knikken of hoofdschudden, wiebelen met een voet, tikken 

met een pen. Nadrukkelijk verschuiven van houding, je naar iemand toe 

draaien of juist wegdraaien, aanrakingen, en de afstand die je bewaart tot 

de ander in een gesprek. Het zijn allemaal kleine maar betekenisvolle sig-

nalen die bewust kunnen worden ingezet om een bepaalde reactie op te 

roepen en daarmee de interactie naar de hand te zetten. 

Net even anders is het bij wat we een geste noemen, in de betekenis van 

een “sociaal gebaar”: een handeling die een rituele betekenis heeft: de 

knipoog, de ‘bearhug’, de handdruk, de klap op de schouder, de streling,  
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de blik, de zucht, het wegkijken, het grote gebaar. Dat gaat vaak om fysieke 

gebaren, maar wel gebaren die een bepaalde symbolische betekenis hebben: 

het armgebaar als welkom, of als ‘gaat u voor’. Het afslaan van een aanbod, 

met de soms minimale fysieke verschillen in het gebaar die een levens-

groot symbolisch onderscheid aangeven tussen een beledigde of een vrien-

delijke afwijzing. Of denk aan ‘het opgestoken vingertje’, dat als gebaar 

een normatieve lading toevoegt aan een rationeel argument: het is een 

duiding van een moreel punt, wat een andere lading aan een argument 

geeft. Het gebaar als geste gaat in dat licht ook altijd over geloofwaardig-

heid: over spontaniteit en berekening, over gemaaktheid en waarachtig-

heid. Gebaren kunnen vals zijn: onoprecht, aangeleerd, ingestudeerd. Maar 

de ruimte ervoor is beperkt: de kans van ontmaskering is groot, en het 

gevolg van een ‘gemaakt’ gebaar kan schadelijker en langduriger zijn dan 

een onzorgvuldig gekozen woord. Hier is het woord ‘gemaakt’ interessant: 

een gebaar maak je, maar het moet niet ‘gemaakt’ zijn. Het gebaar wordt 

gezien als een bijna bovennatuurlijke gedraging, die ‘gewoon gebeurt’ en 

daarom ook zo “echt” is.

c. Het lijf 
Je kunt niet níet communiceren, zelfs als je niets zegt, dan praat je. Dat  

zit, zoals we eerder aangaven, in veelzeggende stiltes, maar ook in je lijf: 

lichaamstaal. Niet alleen een ‘pratend hoofd’, maar ook de rest van het 

lichaam wordt ingezet bij communicatie. Lichaamstaal staat voor non-

verbale communicatie of non-verbaal gedrag, waarin we net als via het 

gesproken en geschreven woord informatie overbrengen. Gezichtsuit-

drukkingen en gebaren horen daar toe, zoals hierboven beschreven, maar 

het gaat ook om bewegingen, houding, en zelfs kleding en ‘lichaamsver-

siering’. Het worden in het Engels ook wel ‘tells’ genoemd (Navarro, 2014). 

Ze brengen tot uitdrukking wat iemand werkelijk bedoelt, los van wat  

iemand zegt. Omdat mensen zich niet altijd bewust zijn van wat ze non-

verbaal communiceren, is lichaamstaal vaak eerlijker dan wat iemand 

zorgvuldig bedacht in woorden en zinnen formuleert. Maar ook hier vergt 

het vaardigheid om de signalen die het lichaam afgeeft, te kunnen lezen, 

en misschien zelfs enigszins te kunnen beheersen. 

Dat ons lichaam meepraat (zelfs boekdelen spreekt) heeft ook allerlei  

consequenties voor onze verhoudingen. Vaak is dat al intuïtief voelbaar: 

kramp in je buik, aangespannen schouders, een versnelde ademhaling,  

de stem een toon hoger, jezelf verslikken in je woorden, zweetdruppeltjes 

terwijl het niet echt warm is. Het lijf is een bron van vroege signalen over 
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hoe het écht gaat. Soms is dat eenvoudig te doorbreken, gewoon door het 

te benoemen: je zegt dit, maar ik zie aan je houding dat. Je kijkt me niet 

aan, je zit onderuit gezakt, je houding is niet open. “Ik voel bij mezelf dat.” 

Hier wordt het lijf in woord geëxpliciteerd. Tegelijkertijd hebben de hande-

lingen van het lijf ook zonder dat benoemen al effect. Het lijf heeft geen 

woorden nodig om te spreken en ook zonder explicitering spreekt de  

lichaamstaal. Hoe mensen erbij zitten maakt verschil. De ruimte maakt 

verschil, de opstelling en de tafels, de verlichting, wie er naast en voor je 

zit, hoe die ander zich gedraagt, boosheid verborgen in schijnbare belang-

stelling, stilte op stem brengen. Vooral als het spannend wordt, emoties 

een rol gaan spelen en bijvoorbeeld naast contact maken en hechten ook 

verliezen, afscheid nemen en rouwen meespeelt kan het lichaam sprekend 

zijn en is in je lijf te voelen wat je (niet) zeggen wilt of kunt: bijvoorbeeld 

in monotoon spreken, wegkijken, opgetrokken schouders. Of denk aan de 

boosheid of zelfs woede die niet uitgesproken is, maar wel duidelijk zicht-

baar en voelbaar is. Niet voor niets was de beroemde uitspraak van Clinton 

“I feel your pain” (in plaats van “I understand your pain”): maar dan wel 

uitgesproken in een ingebogen houding, met een zelf ook gepijnigd gezicht 

en een brekende stem. Clinton zei niet alleen de pijn van de ander te voelen, 

hij leek hem ook fysiek te voelen. Daarmee was de pijn bij de ander niet 

weg, maar het gevoel wel gedeeld. We herinneren de woorden en halen het 

citaat vaak aan (“I feel your pain”), maar de houding is misschien wel het 

meest sprekend. Wat dat betreft, zonder hier aan politieke analyse te willen 

doen, is het verschil tussen de beide Clintons juist op het niveau van de 

lichaamstaal het allergrootst: de één de ultieme belichaming van het in-

voelen en meebewegen, de ander van de afstand en het onvermogen om 

met anderen te verbinden. Bill ‘blends in’, wat iedereen op zijn gemak 

stelt; Hilary vertoont zichtbaar ongemak dat op iedereen overslaat. Ook  

als ze in gezelschap hetzelfde zeggen is de betekenis die wat ze zeggen 

krijgt totaal anders.

d.  Humor
Ook humor is een element van zelf. Het houdt ergens het midden tussen 

taal en lichaam: vaak gaat humor deels over taalvondsten, maar ook over 

fysieke verbeelding én het vermogen om een gezelschap tot lachen te 

brengen en te kunnen meelachen. We kennen allemaal het ongemakke-

lijke gevoel van een bijeenkomst waar het maar niet lukt om het óók leuk 

te vinden: iedereen lacht, maar hoe lach je op een geloofwaardige manier 

mee? Of een mislukte poging om het ijs te breken met een grap, die echter 

vooral stilte losmaakt. Het zijn elementen die onderdeel zijn van zelf en 
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die ambtelijke leiders kunnen inzetten om de betekenis naar hun hand te 

zetten. Als ijsbreker, als ‘smeermiddel’ in sociale situaties of als middel  

om het publiek in een ontspannen positie te brengen, kan het effect van 

humor zeer groot zijn. Het is een bijzondere vorm van communicatie die 

vorm geeft aan relaties. Het maken van een grap kan gezien worden als 

een uitnodiging, een verzoek om acceptatie, die iemand kan accepteren 

maar ook kan afslaan. Het is soms ook bijna een ritueel: een speech begint 

met een grap(je). Er is even gelachen, mensen kunnen ontspannen, het 

echte werk kan beginnen. 

Veel studies naar humor op de werkvloer laten zien dat, bijvoorbeeld tijdens 

overleggen, er vooral gelachen wordt om grappen van de hoogstgeplaatste 

in het gezelschap. ‘Meelachen met de baas’ is een veel voorkomend en 

logisch fenomeen. Het is iemand met een hogere status die lager geplaats-

ten uitnodigt om met hem of haar mee te lachen. Ook het tegenovergestelde 

komt voor, waarbij mensen met een lagere status door middel van humor 

een zekere mate van respect willen afdwingen bij een hogergeplaatste. 

Een andere mogelijkheid is dat een hiërarchisch hogergeplaatste juist door 

zichzelf op de hak te nemen een meer gelijkwaardige relatie met zijn pu-

bliek probeert te bewerkstelligen. Het maken van een grap ten koste van 

zichzelf om een ander op zijn gemak te stellen. De anderen weten dan dat 

de omgeving veilig is en dat ze kunnen zeggen wat ze bedoelen. Andersom 

werkt een grap over de rug van een ondergeschikte doorgaans heel anders 

uit: mensen zijn op hun hoede, want ze voelen aan dat ze de volgende 

keer zelf net zo goed aan de beurt kunnen zijn.

Humor kan dus allerlei betekenissen geven. Een grap is niet perse ont-

spannend bedoeld. Het kan statusverschillen benadrukken of vergroten: 

de grap zet iedereen op zijn plaats. Maar een grap kan afstand ook ver-

kleinen en een gevoel van gelijkheid oproepen: door de grap weet iedereen 

dat hij of zij kan bijdragen. Een grap kan spanning ontladen, maar ook 

spanning oproepen. Serieuze, ongemakkelijke onderwerpen komen onder 

het mom van een grap toch op tafel; zoals de hofnar aan het koninklijke hof 

in de stijlvorm van de “grap” eigenlijk de enige persoon is die de koning 

werkelijk de échte waarheid vertelt. Maar humor kan ook afstand creëren, 

als een grap wordt gebruikt om afstand te nemen van eigen woorden of 

emoties, of als niet iedereen begrijpt waarover gelachen wordt. Humor kan 

zeer uitsluitend werken. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ‘inside 

joke’ en niet alle aanwezigen begrijpen waar met de grap naar wordt gere-

fereerd. Het maken van een inside joke kan bewust gebeuren: incrowd en 
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outsiders creëren, een binnenring en een buitenring. Dat markeert de 

grenzen van de groep. Het effect ervan is dubbel. Enerzijds kan het de on-

derlinge relatie bevestigen en een gevoel van saamhorigheid versterken 

onder zij die lachen, anderzijds is het een vorm van sociale uitsluiting.

Zo is humor een element dat de ambtelijk leider in kan zetten in sociale 

interactie met anderen, om de gedeelde betekenis te beïnvloeden en de 

organisatieprocessen naar zijn of haar hand te zetten. En dat gebeurt  

volop. Zo beschrijft een provinciesecretaris een moeizame relatie met  

een van de gedeputeerden. Een pittig persoon, die het anderen erg lastig 

maakt. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? “Er wordt wel heel veel 

gelachen. Dat helpt. Ja, een deel daarvan is ook weglachen. Maar er wordt wel heel 

veel met humor opgelost, spanningen weggenomen. Als de Gedeputeerde weer 

ergens over tekeer gaat, zegt er bijvoorbeeld iemand: ‘Hè hè, daar is ze weer, zo 

kennen we je weer.’” Via de grap krijgt de gedeputeerde een grens opgelegd, 

zonder dat het onderliggende probleem hoeft te worden geadresseerd. Het 

is voor iedereen goed zo: de grap biedt ruimte om aan het ongemakkelijke 

en improductieve gedrag voorbij te komen, zonder dat iemand écht ge-

zichtsverlies leidt. 

4.3 De publieke leider als lichaam
Eén van de stadsmariniers in Rotterdam komt uit Limburg. Hij spreekt met 

onvoorstelbare passie met Limburgs accent over de stad Rotterdam. Daar 

maakt hij aan het begin doorgaans een grapje over: “Ik ben een Rotterdam-

mer geboren in een verkeerd lichaam.” Het is een interessante interventie 

die allerlei dimensies van zelf omvat. Hij geeft betekenis aan zijn accent: 

dat is er, maar hij benoemt het om te voorkomen dat het hem als ‘buiten-

staander’ neerzet. Het is ook een grapje waarmee zijn enorme passie voor 

de stad nog eens wordt onderstreept. En het zet hem ook neer als een 

sympathiek en aimabel iemand: wie over zichzelf kan zeggen dat hij in  

het verkeerde lichaam is geboren, dat is iemand waar je direct mee uit de 

voeten kan. Iemand die om zichzelf kan lachen ook, toch niet het eerste 

beeld dat mensen hebben als ze een ‘marinier’ ontmoeten. 

Interessant is ook dat dezelfde stadsmarinier zich vaak in andersoortige 

gezelschappen begeeft. Soms in de context van het bestuur: hij heeft ook 

een directe lijn met de burgemeester, doet zaken met allerlei organisaties 

in de stad en kent het ambtelijk topmanagement goed. Maar het is ook 

iemand van de straat, van de winkelier op de hoek en de jongen van 15 

waarvan hij denkt dat hij beginnend drugshandelaar is. In al die contexten 
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zien we steeds net even andere stadsmarinier: soms grappig, soms serieus. 

Soms meer accent, soms minder. Soms een trui, maar soms ook een das. 

Altijd met passie, maar die kent verschillende fysieke uitdrukkingsvormen: 

achterover in een stoel, of druk bewegend voor een groep. Daarmee is de 

betreffende stadsmarinier geen kameleon, hij is steeds zichzelf: maar hij 

zet wel zijn fysieke repertoire in om zijn inhoudelijke punt te maken. Via 

hem krijgen we een beeld van wat er in zijn wijk nodig is: door het ver-

haal, maar ook door het lijf, zijn fysiek. Door rituelen die hij organiseert, 

bijvoorbeeld als er een klein succes is, of juist als er een moeilijkheid te 

bespreken valt. De betrokkenen verzamelen zich dan op een vaste plek in 

de wijk, waar ze op een voor hun eigen gesprekvorm doornemen wat er is 

gebeurd. Het heeft een naam, die niemand iets zegt, behalve diegenen die 

er bij betrokken zijn. Als we dat doen, dan doet het pijn, maar is het daar-

na goed. Het ritueel zorgt voor een veelzeggende beweging in de realiteit: 

dat gaat om woorden, maar net zozeer daden en de rituele omstandig-

heden waarin dit plaatsvindt.

In dit deel hebben we laten zien dat er voorbij de taal een wereld van daden 

en fysieke eigenschappen ligt die leiders kunnen inzetten om betekenis in 

hun processen te beïnvloeden. Om de beweging te verleggen kunnen ze 

repertoire inzetten waarover ze inherent beschikken – iedereen heeft een 

gelaat, armen benen – maar waarvan ze misschien niet direct dachten dat 

het relevant is. Om onder de huid en in het hoofd van de organisatie of 

anderen te komen is het belangrijk het eigen lijf en andere meer lichame-

lijke elementen van zelf te benutten. Het gelaat, het lichaam, de houding, 

de afstand, het grapje, de rituele dans of de dramatische geste – het zijn 

allemaal elementen die bijdragen aan het beeld van de werkelijkheid dat 

we ontwikkelen. Dat werkt soms beperkend, bijvoorbeeld als het lichaam 

iets anders zegt dan de woorden die je spreekt. Soms juist versterkend als 

het gebaar met de arm of de wenkbrauw laat zien dat we het niet alleen 

zeggen, maar het ook menen en écht voelen. En weer elders praat het  

lichaam zonder dat we zelf spreken: respect tonen, begrip opbrengen, 

troost bieden en geluk delen zijn eerder lichamelijke dan talige bood-

schappen. Het lijf is niet de drager van de boodschap, maar is dan de 

boodschap. Dat maakt dat self as tool ook een letterlijke betekenis heeft. 

Het zelf is een instrument van de publieke leider, een onmisbaar instru-

ment zelfs om de organisatie in het hoofd in beweging te brengen.
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5 Gesitueerde interactie:  
samen jezelf zijn

5.1 Zelf, in het samenspel met de ander

“Bij de minister ging het als vanzelf. Wij vulden elkaar uitstekend aan.  

Een blik was genoeg, eigenlijk al vanaf het begin. Bij de opvolger was  

het andersom. Ik ‘voelde’ die minister niet. Ik begreep niet hoe ik hem kon 

helpen. We communiceerden altijd nét langs elkaar heen, … je kent dat wel. 

Dat je elkaar gewoon net niet goed verstaat…”.

Het hierboven genoemde voorbeeld beschrijft het onbeduidend gevoel van 

een topambtenaar op een ministerie, die met de ene minister wel een pro-

ductieve samenwerking had, en met de ander niet “op dezelfde golflengte” 

zat. Het laat zien dat politiek-ambtelijke verhoudingen, en het wel of niet 

productief zijn daarbinnen, vooral te maken heeft met ‘het persoonlijke’. 

Hoewel de minister in beide gevallen dezelfde functie bekleedt, met het-

zelfde onderscheid in termen van rollen en verantwoordelijkheden ten 

opzichte van de betreffende ambtenaar, is de onderlinge verhouding toch 

totaal anders. 

Dat roept de vraag op, als die wisselwerking goed gaat, of als het juist níet 

loopt: waar zit ‘m dat in? Waarom gaat het bij de een als vanzelf, en is het 

bij de ander zo hard werken? Een gemeentesecretaris omschreef het eens 

zo: “Ik en mijn wethouder maken dat wij samen apart zijn”. Dat raakt precies de 

kern van ons perspectief: behalve het formele onderscheid en de manier 

waarop die in de praktijk invulling krijgt, is minstens zo belangrijk, en 

misschien zelfs betekenisvoller, hoe de ambtelijk leider en politiek be-

stuurder zich op persoonlijk niveau tot elkaar verhouden. Wisselwerking  

is immers ook en vooral mensenwerk. Dat gaat om het opereren binnen  

de relatie tussen politiek bestuurder en ambtelijk leider, maar geldt ook  

op het niveau van de interactie zelf. Er kan tussen beiden iets moois ont-

staan, een ‘klik’ die maakt dat vervolgens alle contacten gemakkelijker en 

productiever verlopen. Net zoals blijvende schade kan ontstaan en ver-

houdingen langdurig verstoord kunnen raken. Persoonlijke effectiviteit is 
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daarmee dus niet iets dat een ambtelijk leider ‘alleen’ doet, niet iets indi-

vidueels. Het is juist uitdrukking van het gezamenlijk productief maken 

van de onderlinge interactie en daarmee een gezamenlijk succes. 

Het is vanuit dat perspectief bezien niet vreemd dat er zowel in de praktijk 

als in de wetenschap veel aandacht is voor typologieën van bestuurders. 

Er zijn tal van studies die verschillende bestuursstijlen definiëren, met 

bijhorende kwaliteiten en valkuilen. Van leider, manager of ambassadeur 

tot ‘scoringsbeluste populist’, diplomaat of ‘windvaan’ (De Haan & Van 

Venetië, 2016; Schouw & Tops, 1998). De omgang met en advisering van al 

deze verschillende bestuurders vraagt ander compensatiegedrag van de 

ambtenaar. En andersom geldt hetzelfde, ook de ambtelijk leider heeft 

eigen voorkeursstijlen, typische gedragingen, spreekt een ‘eigen’ taal en 

beweegt zich op een specifieke manier voort. Toch is het te kort door de 

bocht om zowel de bestuurder als de ambtenaar te reduceren tot speci-

fieke types, waar een bepaalde handleiding bij hoort. Want het samenspel 

tussen ambtelijk leider en politiek bestuurder is maar deels het resultaat 

van twee afzonderlijke individuen, die allebei hun eigen stijl en voorkeuren 

hebben. Meer nog ontstaat het samenspel uit de dialoog tussen beide. Niet 

de psychologie van de een of de ander is doorslaggevend, maar de vormen 

die ze vinden om het samenspel met elkaar vorm te geven. 

Als we er op die manier naar kijken, gaat het vooral om het situeren van de 

interactie: de manier waarop de interactie vorm en invulling krijgt. Dat 

kan zowel gaan om de manier waarop bestuurder en ambtelijk leider zich 

op persoonlijk niveau tot elkaar verhouden, hoe ze met elkaar omgaan, 

maar kan ook om meer praktische zaken gaan, zoals de setting, de vorm en 

ruimte waarin interactie tot stand komt. Of er hiërarchie in de onderlinge 

verhouding wordt geschapen, de nabijheid of afstand die men creëert en 

zelfs de fysieke plek doen ertoe in die interactie. Sterker nog, de enscene-

ring van de interactie bepaalt in belangrijke mate hoe die interactie er uit 

zal zien. Een eerste kennismaking tussen een politieke bestuurder en de 

ambtelijke leiders aan de departementale top heeft niet zelden plaats bij 

de nieuwe bestuurder thuis. Het gesprek gaat over de inhoud, over de dos-

siers, over het departement, maar het gaat ook over de relatie. In woorden, 

maar ook zonder woorden. De enscenering in de privésfeer heeft tot doel 

een productieve relatie te helpen ontstaan door elkaar te leren kennen op 

verschillende niveaus.
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5.2 Zoeken naar een productieve samenwerking 

Een ‘klik’ is er, of niet
Zowel de bestuurder als de ambtelijk leider brengen zichzelf mee in de 

onderlinge relatie. Mark Frequin beschreef het als samen op een tandem 

zitten, waarbij de minister het stuur in handen heeft, en de ambtenaar 

stevig moet trappen. Het is een mooie metafoor, die inzicht geeft in de 

onderlinge verhoudingen. Bij een tandem maakt het namelijk uit wie de 

twee fietsers zijn: de personen zijn in principe gemakkelijk verwisselbaar, 

maar toch ook weer niet. Als ze elkaar niet aanvoelen werkt de interactie 

niet. Wie erop zitten en hoe ze zich tot elkaar verhouden, maakt uit. Als de 

een te hard trapt, terwijl de ander te scherp stuurt, vliegen beide samen 

uit de bocht. Een tandem gezamenlijk voortbewegen vraagt enige oefening 

en gevoel krijgen voor elkaar. Het is mensenwerk. En soms gaat die wissel-

werking als vanzelf goed: dan kom je snel vooruit op een tandem, er is een 

‘klik’. Maar soms is die klik er niet vanzelf. De reden hiervoor kan soms 

gelegen zijn in kleine, persoonlijke dingen: “Met deze minister was het ‘m 

gewoon niet. Bij een van onze eerste ontmoetingen legde zij me uit wanneer ik 

haar wel, en wanneer ik haar niet mocht tutoyeren. De minister lag als persoon 

gewoon te ver bij mijzelf vandaan om de lenigheid te hebben daar wel een manier 

in te vinden.”. Deze topambtenaar beschrijft een situatie waarbij ‘het’ er 

gewoon niet was. Wat dat ‘het’ dan precies is, is natuurlijk moeilijk te dui-

den, maar we herkennen het allemaal, op persoonlijk niveau is er ‘gewoon’ 

geen match. Wel kwam deze zelfde topambtenaar met een tweede voor-

beeld om te beschrijven waarom ‘het ‘m niet werd’: “We hadden een geza

menlijke lunch, tijdens een overleg. We kregen allemaal een simpel broodje kaas. 

De minister niet, die had voor zichzelf een luxe salade geregeld.”. De ambtenaar 

duidde het als een gebrek aan wederzijds respect. 

Dit voorbeeld laat zien hoe kleine dingen, kleine gedragingen en keuzes 

bepalend zijn voor de onderlinge verhoudingen. Kiest een bestuurder voor 

een intiem onderonsje om nog even iets mee te geven of voor een publieke 

schoffering omdat hij of zij er geen geheim van wil maken. Spreekt een 

ambtelijk leider de bestuurder tegen in groter gezelschap of bespreekt hij 

zijn zorgen en twijfels bij voorgenomen keuzes en ingezette richtingen 

achter gesloten deuren. Steeds gaat het niet alleen om de inhoud van de 

interactie, maar ook om de betekenis die kan worden ontleend aan de om-

geving, de plek waar de interactie plaats heeft. Ook de attributen spelen 

een rol: de gepersonaliseerde stoel van de bestuurder en de gewone stoel 

waarop de ambtenaar zit, de salade of het broodje. Het creëren van hiërar-
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chie of gezamenlijkheid is een bewuste keuze die niet alleen in woorden, 

maar ook in enscenering tot uitdrukking gebracht moet worden. Een ge-

zamenlijkheid waarin er een de baas is, is toch een wat ingewikkelde  

gezamenlijkheid – ook als die hiërarchie er formeel altijd wel is. Hiërarchie 

is niet beter dan gezamenlijkheid of andersom, ons gaat het om het be-

wustzijn van de betekenis van enscenering en de invloed die dit heeft op 

productiviteit in de relatie.

Dat de eerste indruk van groot belang is voor verdere samenwerking, be-

aamt een andere ambtenaar: “Die eerste indruk is echt cruciaal. En daar ben je 

echt binnen twee weken wel uit. Is het ‘m niet, dan moet je misschien gewoon je 

conclusies trekken. Dan ben jij misschien niet de persoon die de minister goed kan 

bedienen.” Nog vóór de onderlinge relatie in inhoudelijke samenwerking tot 

uiting kan komen, is de relatie op persoonlijk niveau al gevormd, zo blijkt 

hieruit. En dat is natuurlijk vaak, en in allerlei contexten, het geval. Dat wil 

echter niet zeggen dat er niets in kan veranderen. Soms moet je elkaars 

respect en vertrouwen echt verdienen, maar is die daarna “rotsvast”. Soms 

is er een stevig conflict nodig om juist nader tot elkaar te komen, elkaar 

beter te leren begrijpen: “We hebben een keer stevig ruzie staan maken, de 

wethouder en ik. Echt, wij botsen regelmatig. Maar dat past bij ons, we komen er 

altijd weer uit.”. Uit het conflict ontstaat vertrouwen, vertrouwen er samen 

uit te kunnen komen, op elkaar te bouwen. Aan de andere kant van het 

conflict ligt een verbond. Samen iets hebben meegemaakt en iets hebben 

doorstaan, schept een band. Het laten ontstaan de band, het vinden van 

productiviteit, is dus zeker niet alleen een kwestie van begripvolle ge-

sprekken. Sterker nog, vaker niet dan wel.

Zo is die wisselwerking tussen ambtelijk leider en politiek bestuurder ie-

dere keer en bij iedereen weer anders. De vraag is dan ook niet óf je jezelf 

meebrengt in die relatie, maar hóe, in welke situering in termen van vorm, 

verhouding en ruimte, en wat dat doet in het samenspel met de ander.  

Het is de vormgeving van het samenspel, de situering en enscenering, die 

de relatie vorm geeft en waarin het perspectief van self as tool doorwerkt. 

Wie zich daarvan bewust is, kan er ook actief iets mee doen: self as tool.

Het gemak én ongemak opzoeken
Dat gaat bijvoorbeeld over de manier waarop ambtenaar en bestuurder 

met elkaar in contact zijn. Een politiek bestuurder zegt over zijn ambtelijke 

tegenvoeter: “Heel bijzonder, maar in zijn bijzijn vliegt niemand echt uit de bocht. 

Hij beschikt over het bijzondere vermogen om, zonder zelfs een woord te zeggen, 
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de sfeer te veranderen. Zijn aanwezigheid lijkt disciplinerend te werken richting 

anderen. Het is de fysieke uitstraling, houding, misschien mimiek die hier het ver

schil maken, die effect hebben op anderen. Tegelijkertijd kan daardoor het afwijken 

van je standaard repertoire, houding en gedrag óók heel veel verschil maken.” 

Iemand die altijd de rust bewaart, beheerst spreekt en kalmte uitstraalt, 

kan enorm effectief zijn door in een overleg ineens abrupt op te staan. Het 

is een vorm van ‘escaleren’, van significant anders dan anders op treden 

om duidelijk te maken dat je het er echt niet mee eens bent of dat er een 

grens overschreden wordt. En ook dat ziet er bij iedereen anders uit. Met 

grote gebaren, door op te staan of op de tafel te slaan, of juist door kleine 

signalen: “Van alleen al wenkbrauwen optrekken, fronsen, gaat een groot signaal 

uit. Daar kun je echt het gesprek mee sturen.”. Maar voor een ander betekent 

‘escaleren’ juist de rust bewaren, gaan zitten en de stilte en het ongemak 

laten bestaan, even heel tastbaar te maken. 

Het zijn voorbeelden hoe iemand bewust én onbewust het gesprek of de 

samenwerking probeert te sturen. Door verbinding te zoeken, aan te sluiten, 

begrip te tonen, soms ook juist door het ongemak op te zoeken. Dat kan 

door taal en verhaal, door houding, mimiek en lichaamstaal, maar óók de 

setting van de ontmoeting kan enorm bepalend zijn. En iedereen, of dat  

nu een bestuurder, topambtenaar of ondernemer is, heeft het eigen soort 

omgeving waarin hij of zij zich comfortabel voelt. Dat blijkt vaak heel dui-

delijk uit hoe iemand zijn of haar kamer inricht. Is de inrichting bijvoor-

beeld zakelijk, klassiek en met een groot bureau waar achter je plaats-

neemt, of is het een open ingerichte kamer, met een ronde tafel in het 

midden, of zelfs een zithoek? Iedereen heeft daar zo zijn eigen voorkeuren 

in, maar uiteindelijk is niet de voorkeur, maar de werking ervan voor de 

enscenering van ‘zelf’ relevant. Een voorbeeld: de voormalig staatssecreta-

ris van een departement organiseerde bij voorkeur overleggen met het 

hele team. Met z’n allen rond de grote vergadertafel in zijn kamer, met een 

flipover erbij, om gezamenlijk te brainstormen. Een paar kamers verderop 

ziet de ministerskamer er volledig anders uit. Een groot bureau, waarachter 

de minister zit, daartegenover een (lagere) stoel, voor alleen de verant-

woordelijk (top)ambtenaar. Het zegt iets over de betreffende personen. 

Waar de een zich comfortabel voelt in één-op-één gesprekken en zijn ‘zelf’ 

daar het beste tot zijn recht ziet komen, aan de hand van duidelijke amb-

telijke nota’s en waarbij het onderlinge functieverschil ook echt fysiek 

zichtbaar is, kiest de ander voor een open ruimte, lossere gespreksvormen 

en groter gezelschap. Twee verschillende ensceneringen van ‘zelf’ die de 

vraag oproepen hoe ze beide productief te maken zijn in het samenspel. 
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Een ambtelijk leider die oog heeft voor dergelijke voorkeuren, kan daar 

actief gebruik van maken. Met de ene bestuurder werkt het het beste om 

direct na afloop van een vergadering nog even één op één door te praten, 

met de ander is het beter om op een later moment nog even een borrel  

te drinken. Dat wil niet zeggen dat we altijd moeten vasthouden aan de 

situaties die het meest comfortabel aanvoelen. Soms komen immers juist 

de goede oplossingen tot stand of de juiste gesprekken los door een andere, 

minder vertrouwde omgeving te zoeken. Een gemeentesecretaris onder-

vond dit aan den lijve toen hij met het College op een heidag was. In een 

standaard vergaderzaaltje ergens ver buiten het gemeentehuis opperde hij 

om de tafels gewoon even aan de kant te schuiven en gewoon in een kring 

te gaan zitten. “Het zweet brak de burgemeester uit. En de anderen ook hoor, het 

ging zo ongemakkelijk en moeizaam. Maar het werd het beste gesprek dat we in 

jaren met elkaar gehad hebben.”. Hier zet alleen al de verandering van de 

enscenering van het gesprek de deur open voor een heel ander type ge-

sprek. En dat geldt voor heel veel situaties. Een gesprek rond een vergader-

tafel zal een ander resultaat hebben dan hetzelfde gesprek, vormgegeven 

als brainstorm, allen staand rond een flipover met stiften in de aanslag. En 

een persoonlijk gesprek op de kamer van de burgemeester zal heel anders 

verlopen dan wanneer we hetzelfde gesprek voeren tijdens een wandeling. 

Het één is niet beter dan het andere. Waar het ons hier om gaat, is oog te 

hebben voor het verschil. Om aandacht te hebben voor het persoonlijke, dat 

bepalend is voor hoe iemand zijn of haar rol invult, maar ook voor hoe de 

ander zich daartoe verhoudt, en zich daar wel of niet in kan vinden. En 

hoe de onderlinge wisselwerking vervolgens in interactie met elkaar vorm 

en betekenis krijgt. Het is, wat ons betreft, een cruciaal onderdeel van het 

handwerk van de overheidsmanager. Jezelf kennen, maar ook de ander 

kennen. Weten hoe de ander ´erin´ zit, maar daar ook mee kunnen spelen. 

Dat gaat om aanvoelen wat er in een specifieke situatie gewenst is, en om 

aandacht te hebben voor wat de ander nodig heeft. “Bij de wethouder weet  

ik dat ik haar het beste heel direct kan aanspreken en juist de discussie moet aan

gaan. Bij de andere wethouder weet ik dat ik het gesprek moet beginnen met con

tact maken. Een complimentje geven: die vergadering verliep heel soepel, onder 

jouw leiding.”. Dat zijn de dingen waar het, vanuit een perspectief van self 

as tool over gaat. Neem je iemand na een belangrijk overleg even apart, om 

één op één nog wat mee te geven of een compliment uit te delen, of zet je 

iemand juist plenair nog even in het middelpunt van de aandacht, om 

“even de wethouder een succesje te gunnen.”? Lukt het om “stages” te enscene-

ren waar iedereen op een productieve manier zichzelf kan zijn? Of beter 
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gezegd, een scene creëren waarin iedereen het zelf kan zijn die voor dit 

doel het beste past: een publieke enscenering betekent dat het publieke 

zelf wordt ingezet en dat kan voor bestuurders bijvoorbeeld betekenen dat 

zij minder ruimte zullen zien voor spijt en verontschuldiging, omdat ze 

hun publieke imago hoog willen houden. Waar in de intimiteit van een 

één-op-één gesprek met een glas wijn of bier nog tot een toenadering kan 

leiden, biedt een publieke podium mogelijk weinig meer ruimte dan vol-

harden in het oorspronkelijke punt. Net zoals voor sommige kwesties een 

excuus achter de schermen niet voldoende is: dan is juist het publieke 

podium nodig om de relatie te herstellen. Self as tool in de betekenis van 

gesitueerde interactie duidt op het vermogen om de situering van inter-

acties als factor voor de aard van de interactie te doorzien, aan te voelen 

en er mee te kunnen spelen. In sommige omstandigheden beland je nu 

eenmaal en daar kun je dan weinig aan doen: passend handelen is dan 

het maximaal haalbare. Maar situaties zijn vaak ook te maken: enscene-

ring is ook het creëren van interactiemomenten waarin de kansen groot 

zijn dat het soort gesprek plaatsvindt dat je zoekt. Gelegenheid creëren 

om te komen tot wat je zoekt, zonder de zekerheid dat het ook gebeurt, 

maar wel met maximale kans op wat je bedoelt.
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6 Self as tool:  
vakkundig jezelf zijn

Ambtelijk leiderschap is een vorm van vakmanschap die zich niet goed 

laat vangen in algemene termen en helder afgebakende taken en verant-

woordelijkheden. De ambtelijk leider kan niet beschikken over een hand-

zame ‘toolkit’ of zelfs maar een eenduidige functieomschrijving waarop 

hij of zij kan terugvallen. In dit essay hebben wij willen benadrukken dat 

ambtelijk vakmanschap vooral een persoonlijke professionaliteit is. Het ver-

mogen om in wisselende contexten, met verschillende bestuurders, steeds 

weer jezelf te zijn en tegelijkertijd je eigenheid effectief in te zetten, is de 

kern van die professionaliteit. Met zijn of haar adviezen beoogt de ambte-

lijk leider beweging te brengen in bepaalde processen, te beïnvloeden of te 

sturen. En de kwaliteit daarvan wordt niet uitsluitend bepaald door kennis 

en ervaring, maar minstens zozeer door intuïtie, (eigen)wijsheid, creativi-

teit, timing en verbeeldende vermogens. Wie je bent, hoe je spreekt, hoe je 

zwijgt, en hoe ook je lijf spreekt, doet ertoe in de interactie met anderen. 

Evenzeer als de enscenering die je kiest om dat ‘zelf’ gezamenlijk met de 

bestuurder productief te laten worden. Ambtelijk vakmanschap is in die 

zin te duiden als een gespiegelde of afgeleide professionaliteit: een vorm van 

professionaliteit die zich juist niet manifesteert in vaste vormen (instituti-

oneel verankerde normen, gestandaardiseerde werkwijzen, overeengekomen 

gedragscodes, vastgelegd in handboeken, opleidingen, kwalificatiestructu-

ren) maar juist op persoonlijke wijze telkens anders invulling krijgt, afhan-

kelijk van de context. Daarbij ben je vooral je eigen instrument: self as tool. 

Het ‘jezelf zijn’ is in deze context iets anders dan het alledaagse ‘gewoon 

lekker jezelf zijn’. Het is een bewuste vorm van zelf, aangeleerde authenti-

citeit, waarin aandacht is voor de effectiviteit van het inzetten van het 

zelf. Waarbij die effectiviteit te toetsen is aan de vraag of met het inzetten 

van zelf het door de ambtelijke leider beoogde effect wordt gesorteerd – of 

er invloed is van het inzetten van zelf op de productiviteit van de relatie 

tussen politiek bestuurder en ambtelijk leider. Lukt het om elkaar beter te 

begrijpen, vertrouwen te laten groeien, acceptatie voor tegenspraak te ver-

groten en ga zo maar door: daarmee worden begrippen als ‘klik’ en ‘chemie’ 

ook minder een gegeven, maar juist producten van gericht handelen. 
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Self as tool gaat over eigenheid, maar ook om vermogen, opgebouwde er-

varing en bewuste inzet. Effectieve ambtelijk leiders hebben een verleden 

waarin ze eindeloos hebben geoefend met hun eigen handelen. Voor som-

migen zal dat niet hebben gevoeld als oefenen, maar als ‘gewoon iets dat 

vanzelf zo ging’. Maar uiteindelijk is er niemand die zomaar wat doet en 

zijn stijl en repertoire altijd in enige mate het gevolg van bewust en doel-

gericht handelen: je ontdekt dat iets werkt en gaat het vaker doen. Je 

merkt op enig moment dat elke keer als je inbuigt mensen stil worden, of 

dat bij een grapje aan het begin het gehele gesprek net wat gemakkelijker 

loopt. Dat leidt tot herhaling en zo groeit vanuit een natuurlijk zelf ook 

langzaam een aangeleerd en gesublimeerd zelf, dat voor strategische situ-

aties of relaties wordt ingezet. Misschien niet zo bewust als het hier lijkt, 

maar ook zeker niet zo onbewust en ‘gewoon’ zoals mensen het soms wel 

van zichzelf zeggen. 

Aandacht voor vakmanschap impliceert daarom een ‘conscious use of self’. 

Met inzicht in je eigen biases, je eigen stijl en je eigen lijf. Het hebben van 

kennis en inzicht over jezelf is nodig om jezelf als instrument effectief te 

kunnen benutten. Daarbij gaat het om relevante onderdelen voor de use  

of self: weten wat je aanwezigheid betekent, hoe je van invloed bent, hoe 

je met mensen in contact komt en hoe je op anderen overkomt. Mogelijk 

heeft het lezen van deze tekst daartoe al eerste aanzetten opgeleverd.  

Iedereen weet tot op zekere hoogte waar zijn of haar voorkeuren liggen, 

welke settingen en scenes comfort bieden, en welk gedrag in zijn of haar 

geval effectief is in bepaalde situaties. Maar mogelijk resulteert lezing van 

dit essay ook in enige verlegenheid: hoe doe ik het eigenlijk? Wat voor ef-

fect heb ik op anderen? Doe ik het wel goed en wat is ‘goed’ hier eigenlijk? 

Hoe ‘eigen’ ben ik en lukt het om die eigenheid verder te ontwikkelen – 

zonder de essentie van authenticiteit daarbij te verliezen? Met dit essay 

hebben wij geprobeerd aan die reflectie een bijdrage te leveren. Niet als 

handleiding voor een effectief persoonlijk repertoire, maar als poging om 

inzicht te verschaffen hoe de zelf essentieel onderdeel is van je profes-

sionaliteit en hoe je daar, in plaats van onbewust (on)bekwaam, bewust 

(on)bekwaam mee om kan gaan. Niet als trucje, maar als vermogen om  

vakkundig jezelf te zijn. 
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