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4 Vorm geven aan inhoud

Samenvatting

Weten wat er speelt 

Perspectieven op de verhouding tussen beleidsmakers en de 
uitvoeringspraktijk

Al decennia lang proberen overheden de verbinding tussen ‘binnen’ en 

‘buiten’ te versterken. Door de jaren heen zijn er vele, uiteenlopende 

initiatieven geweest om beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk meer 

en vooral ook beter te verbinden. Zo organiseren overheden netwerk-

bijeenkomsten, rondetafelgesprekken, werkbezoeken, veldstudies en 

praktijkstages. 

Aanleiding voor dit essay vormt ‘het proefveld’ dat het ministerie van 

ocw in de afgelopen jaren heeft verkend als een nieuwe manier om 

beleid dichter bij de praktijk te brengen. Interessant aan het proefveld 

is het idee om vanuit het ministerie te verkennen hoe de uitvoerings-

praktijk waar het eigen beleid zich op richt, er dagdagelijks uitziet.  

Dat biedt inzicht. Tegelijkertijd roept het ook allerlei vragen op. Wat 

zijn bijvoorbeeld de consequenties van ‘het kijken in de praktijk’?  

Wat zijn de vooronderstellingen daarbij en wat moet het eigenlijk 

opleveren? En wat bedoelen we precies als we het hebben over ‘de 

afstand’ tussen ‘binnen’ en ‘buiten’? In dit essay problematiseren wij 

deze thematiek en geven we conceptuele duiding aan de pogingen  

van overheden om de ervaren ‘afstand’ te verkleinen. 

In de literatuur wordt in verschillende bewoordingen gesproken over 

de afstand tussen beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk, en over de 

pogingen om hier iets aan te doen. Hieruit komen vier perspectieven 

naar voren. Een eerste, klassiek perspectief gaat uit van een toenemen-

de ‘kloof’ tussen beleid en uitvoering. Er is een verschil tussen werel-

den die overbrugd moet worden. De verschillende werkelijkheden 

groeien uit elkaar. Centraal staat het afnemende vertrouwen en geloof 

in de overheid om maatschappelijke kwesties op te lossen. Dit wordt 
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vaak eerst en meest duidelijk zichtbaar in de uitvoering. Het tweede 

perspectief duidt de afstand tussen beleidsmakers en uitvoeringsprak-

tijk als een kwestie van verschillende ‘kokers’ van waaruit de realiteit 

wordt bezien. Politici, bestuurders, ambtenaren en burgers handelen 

vanuit andere logica’s en rationaliteiten, simpelweg doordat ze in 

andere realiteiten zitten. Een derde perspectief beziet de verhouding 

tussen beleidsmakers en uitvoeringspraktijk in termen van botsende 

logica’s en een voortdurende strijd aan de kant van de overheid om 

orde aan te brengen in de samenleving. Dit wordt ook wel geduid als 

de ‘kolonisatie’ van de leefwereld door de systeemwereld. Ten slotte is 

er nog een vierde perspectief, waarvan de kern is dat burgers zich weg 

bewegen van de overheid. Burgers haken af, voelen zich niet gehoord 

en hebben het idee dat zij bestuurd worden door een elite die hun 

belangen niet vertegenwoordigt. Vanuit dit perspectief van ‘kwaadheid’ 

is het vaak niet voldoende om beleid toe te lichten of op bezoek te 

gaan bij burgers, omdat de kwaadheid diep zit en veel verschillende 

emoties met zich meebrengt.

De perspectieven van ‘een te overbruggen kloof’, ‘verkokering die 

doorbroken moet worden’, ‘kolonisering die een halt moet worden 

toegeroepen’ of ‘emotie van de boze burger die als vertegenwoordiger 

van het volk juist in al zijn kwaadheid beter begrepen moet worden 

door de bestuurlijke elite’, schetsen telkens een ander beeld over welke 

motivatie er schuilgaat achter de ervaren afstand, maar ook welke 

strategie er passend is om ‘binnen’ en ‘buiten’ met elkaar te verbinden. 

Als we het verschil tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ bezien vanuit het 

perspectief van de ‘kloven’ dan zien we pogingen van de overheid om 

de andere kant te begrijpen en om de kloof te overbruggen. Denk 

daarbij aan bijvoorbeeld interactief beleid maken. Vanuit het perspec-

tief van de kokers zien we pogingen van de overheid om de integrale 

kwesties die leven in de praktijk te begrijpen en de ‘logica’ van de 

ander beter in beeld te brengen. Streven is nu om het ‘weten’ en 

‘meten’ van de praktijk steeds preciezer te maken. Als we vanuit het 

perspectief van de kolonisering kijken, dan zien we vooral strategieën 
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waarin de overheid ruimte maakt door bevrijdende kaders te schep-

pen. Tenslotte gaat het bij het perspectief van de kwaadheid onder 

burgers over het luisteren en het serieus nemen van burgers, en dan 

niet alleen als het gaat om wat ze zeggen maar ook wat ze daarbij 

voelen. Niet door te beschrijven hoeveel burgers boos zijn, niet door de 

discussie aan te gaan of de zorgen wel reëel zijn, niet door kwaadheid 

slim weg te managen, maar door in gesprek te gaan, zich in te leven en 

de achterliggende zorgen en angsten serieus te nemen.

Voor de uiteenlopende strategieën om ‘binnen’ en ‘buiten’ te verbinden 

zoeken overheden steeds naar passende werkvormen. Het proefveld is 

slechts één werkvorm om invulling te geven aan de behoefte van de 

overheid om de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ te versterken. 

Daarnaast kent het ministerie vele andere werkvormen waarmee het 

aansluiting zoekt bij dit vraagstuk. Bij sommige werkvormen gaat het 

ministerie fysiek naar buiten. Hierbij gaat het erom om zelf te ervaren 

hoe de uitvoeringspraktijk eruit ziet: ruiken, voelen, proeven. Door 

ergens op bezoek te gaan, mee te kijken en de dialoog aan te gaan 

wordt het beleid gespiegeld aan de praktijk. Het proefveld bij ocw is 

hier een voorbeeld van. Maar een andere werkvorm is om personen te 

benutten als brug tussen de overheidsorganisatie en de uitvoerings-

praktijk. Zij opereren op het snijvlak tussen binnen en buiten. Men 

moet beide werelden door en door begrijpen om de verbinding te 

kunnen maken, zo is het idee. Een voorbeeld van een dergelijke 

werkvorm zijn de duo-banen binnen het ministerie van ocw. Weer een 

andere werkvorm is om de praktijk naar binnen te halen. Een bekend 

voorbeeld zijn rondetafelgesprekken met practitioners, maar ook de 

beleidsstages voor onderwijspersoneel dat normaal voor de klas staat. 

Het ministerie maakt steeds de afweging welke werkvorm het best bij 

het doel past. Zo een keuze lijkt eenvoudig te maken, maar brengt 

ondertussen toch een aantal lastige dilemma’s met zich mee.
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In dit essay tonen we het nut maar ook het ongemak dat samenhangt 

met pogingen om de afstand tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ te verkleinen. 

Tegelijkertijd problematiseren we ook de notie van ‘afstand’ zelf.  

We laten zien dat vanuit verschillende perspectieven andere beelden 

van ‘afstand’ naar voren komen, die ook andere strategieën voor de 

oplossing ervan suggereren. We spreken over perspectieven om te 

benadrukken dat het beelden zijn om naar afstand te kijken.  

Tegelijkertijd moet worden beseft dat dergelijke beelden ook actief  

en ‘performatief’ van aard zijn: ze suggereren elk een ander hande-

lingsrepertoire. Wie vanuit een kloof kijkt, gaat overbruggen. Wie 

kolonisering van de leefwereld ziet, bepleit juist meer afstandelijkheid 

en terughoudendheid. Wie denkt dat er sprake is van kokers, zoekt  

– in reactie op ‘losgezongen beleid’ – naar ruimte in de regels. Dat 

besef is belangrijk omdat een ‘brug’ niet zo maar is te slaan als 

mensen boos zijn, zich in de steek gelaten voelen, het niet meer 

geloven, gekwetst zijn: “Ik ben boos, ik voel mij gekwetst”, “dan geef ik 

u meer ruimte” – dat is een mismatch in werkvorm als het gaat om de 

gekozen strategie en de ervaren afstand die dus niet veel zal oplossen. 

Zo is steeds de vraag vanuit welk perspectief we de afstand bezien  

en vanuit welk perspectief we de strategie voor de omgang daarmee 

formuleren. Die constatering nodigt uit tot nadere reflectie – op het 

proefveld als werkvorm, maar zeker ook op de achterliggende gedachte 

ten aanzien van de verhouding tussen beleidsmakers en de uitvoe-

ringspraktijk.
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1 Weten wat er speelt 

Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein voor 

kwetsbare schoolgaande of thuiszittende jongeren? Hoe voorziet beleid 

hierin? Wat hebben de jongeren nodig? Is dat ook wat we bieden? Is wat 

we bedoelen ook wat de praktijk ervaart? Wat zien ‘zij’ in ‘ons’ beleid? Het 

lijken evidente vragen, die elke beleidsmaker goed zou moeten kunnen 

beantwoorden. Sterker nog, waarschijnlijk zijn deze vragen ergens in de 

beleidsontwikkeling en monitoring van de effecten ook wel ergens 

beantwoord. En tegelijkertijd zijn het vragen waarvan veel beleidsmakers 

het gevoel zullen hebben dat ze het antwoord nog niet hebben – of niet het 

hele antwoord. Het zijn in ieder geval vragen die bij het ministerie van 

ocw op een zeker moment ter tafel kwamen: ‘wat doen wij eigenlijk’ en 

hoe past wat wij doen bij de ervaringspraktijk in het veld, op de werkvloer, 

waar de problematiek zich voordoet?’ 

De vraag zelf is al interessant, maar minstens zo spannend is de vervolg

vraag: hoe en waar zie je dat eigenlijk? Niet door beleidsdocumenten  

te bestuderen. Het is ‘elders’ en ‘anders’, maar wat en waar dan? ‘In de 

praktijk kijken’ is dan het volgende antwoord: naar buiten gaan, de 

werkvloer opzoeken en daar zien hoe het écht zit. Maar waar ligt die 

werkvloer dan en hoeveel moet je er zien om te weten wat er speelt?  

Wat wil je zien, waar vraag je naar, aan wie? En moet je eigenlijk wel 

vragen stellen? 

Bij het ministerie kwamen deze vragen op tafel. Zonder een precies 

afgebakend antwoord, maar wel met het gedeelde beeld dat het nuttig is 

om het eens te gaan doen en al proberend te ondervinden wat er na het beleid 

gebeurt. Zo ontstond het idee van ‘een proefveld’, een domein waar de sg 

en een groep ambtenaren op zoek gaan naar het verhaal, de uitdaging, het 

beeld, de uitwerking en de kwesties van het ocwbeleid ‘in de praktijk’. 

Gericht in de aanpak en de intentie, zonder directe afbakening van wat, 

waar, hoe en met wie. De sg en de beleidsambtenaren gaan op pad. Op 

verzameltocht door de onderwijspraktijk in Rotterdam.
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Na enkele weken ‘onderweg’ organiseren de sg en zijn reisgenoten een 

conferentie om ‘de oogst te delen’. Ze nodigen collega’s uit, maar vooral 

ook de talrijke personen die ze onderweg ontmoet hebben. Ze willen 

teruggeven wat ze hebben gezien en hun opbrengsten en verwonderingen 

delen. Eén van de genodigden is de wethouder Onderwijs van de gemeen

te. Die beklimt het podium en begint met een spannende notie: hij was 

verrast om te horen ‘dat de sg van het ministerie aan het snorkelen was in zijn 

achtertuin.’ Interessant, maar ook niet zonder ongemak. Wat komt hij 

doen? Waar kijkt hij naar? Mag het eigenlijk wel? En is het ook de bedoe

ling? Maar ook: hoe verhoud ik me ertoe? Dat onderwijsbeleid in de lokale 

praktijk landt is volstrekt logisch, en dat het ministerie interesse heeft in 

de ‘werkelijke gebeurtenissen’ is dat ook: maar als dat de vorm krijgt van 

topambtelijk persoonlijk rondsnuffelen in een onduidelijk afgebakend 

domein, zonder helder kader, roept het ook ongemak op. Niet zozeer het 

ongemak van ‘niet goed’, maar eerder ‘hoe werkt dit?’ 

Zo is de vorm hier minstens zo belangrijk als de inhoud: willen weten hoe 

het zit is goed, maar hoe zit het met de manier waarop dat willen weten 

invulling krijgt? Een snorkelende sg, ambtenaren die ‘zomaar’ de praktijk 

ingaan? En wat is de betekenis van wat ze daar zien en ophalen? Hoe 

komt dat terug in de beleidscyclus? Wat weet je als je hebt gezien hoe het 

zit? Hoe echt is ‘echt’? En dat alles vanuit de wetenschap dat ‘rondkijken’ 

en ‘snorkelen’ wel onschuldig klinken maar het zeker niet zijn. Helemaal 

niet als het gaat over wethouders en sg’s. Reden om in deze beschouwing 

te reflecteren op de vraag hoe willen weten hoe het écht zit vorm en invulling 

krijgt en wat daarvan de consequenties zijn. 

Het idee dat een ministerie als ‘ivoren toren’ zou zijn te kwalificeren of dat 

beleidsmakers dichterbij de praktijk zouden moeten staan is niet nieuw.  

Al decennia proberen overheden de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ 

te versterken. Immers, goed beleid is per definitie beleid dat aansluit bij  

de praktijk. Door de jaren heen zijn er vele, uiteenlopende initiatieven 

geweest van overheden om beleid en praktijk meer en vooral ook beter te 

verbinden. Zowel op rijksniveau, als regionaal en lokaal. Variërend van 

nieuwe manieren om informatie op te halen en andere partijen actief te 

betrekken bij beleidsontwikkeling tot aan het zelf letterlijk ervaren wat er 

zich in de praktijk afspeelt. Zo organiseren overheden netwerkbijeenkom

sten, rondetafelgesprekken, werkbezoeken, veldstudies en praktijkstages. 
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Soms door mensen van buiten naar binnen te halen en met hen over de 

praktijk in gesprek te gaan. Maar ook door zelf naar buiten te gaan om met 

eigen ogen te zien wat er zich afspeelt. Het ‘adopteren’ van cases en het 

creëren van duobanen (zoals half voor de klas, half binnen het ministerie) 

zijn daar mooie voorbeelden van. Het zijn werkvormen die pogen om 

bruggen te slaan tussen beleid en praktijk en zo ‘een kloof’ willen over

bruggen’. Of die beogen (om het in weer andere woorden te zeggen) ‘de 

verkokering te doorbreken’, die kenmerkend wordt geacht voor de over

heid bij het besturen van de samenleving. Of die uitdrukking zijn van de 

ambitie ‘een halt toe te roepen aan de kolonisering’ van de leefwereld door 

de systeemwereld. Of die zelfs (om het nog weer anders te zeggen) worden 

ingezet om ‘gevoel te krijgen voor de boosheid van de burger’ die in de 

relatie tussen de bestuurlijke elite en het gewone volk zou zijn zoekgeraakt. 

Deze perspectieven vertellen ieder een eigen, ander verhaal over hoe de 

overheid de verbinding tussen binnen en buiten poogt te versterken.

In 2015 en 2016 verkent het ministerie van ocw met het proefveld een 

nieuwe, of andere, manier om beleid dichter bij de praktijk te brengen. 

Interessant aan de aanpak van het proefveld is het idee om de praktijk te 

verkennen zoals deze er dagdagelijks uitziet – wat echt iets anders is dan 

de praktijk zoals deze normaliter wordt voorgesteld tijdens een werkbe

zoek van een hoge overheidsfunctionaris. Want niet alleen de succes

verhalen zijn interessant voor de praktijkbezoeken, maar juist ook de 

verhalen waar beleid en praktijk met elkaar op gespannen voet staan, 

maken duidelijk waar en op welke wijze behoefte is aan beleid. De insteek 

van het proefveld is er een die bij een dergelijke context ook past, open en 

losjes: ‘we zien wel wat we gaan vinden’. Ook de opzet van de bezoeken  

is hierop afgestemd. De bezoeken hebben een laagdrempelig karakter, 

vinden plaats in een informele context en er is geen planning of draai

boek. Hoewel deze aanpak ongestructureerd en vaak rommelig oogt, 

schuilt hierin ook de kracht van het proefveld: er is ruimte voor onver

wachte ontmoetingen en ongeplande momenten. Voorafgaand zijn alleen 

de te bezoeken locaties vastgelegd. De precieze inhoudelijke invulling van 

het programma is zo vormgegeven dat het mogelijk is om ter plekke te 

bezien wat interessant is om te bekijken en te bespreken. 

Het idee voor het proefveld ontstaat in 2014. In september van dat jaar 

vindt een strategiesessie plaats met de bewindspersonen en de ambtelijke 

leiding van het ministerie van ocw. Tijdens deze sessie komen er drie 

‘horizonnen’ binnen het ministerie ter sprake. Ten eerste zijn er alledaagse 
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werkzaamheden: lopende activiteiten die de kern zijn van de huidige pres

taties die een organisatie moet leveren. Ten tweede zijn er grote projecten 

die in de zeer nabije toekomst tot de kern van de organisatie zullen 

behoren. Deze werkzaamheden zijn bij ocw vaak gerelateerd aan de 

politieke agenda. Ten derde zijn er ontluikende initiatieven. Ontwikkelin

gen die op dit moment misschien nog ver weg (lijken te) liggen maar als  

ze in de toekomst doorzetten, een grote impact hebben op de bestaande 

werkpraktijken en daarmee ook belangrijk zijn voor het ministerie. Die 

worden ‘proefvelden’ genoemd. Tegelijkertijd is nog onduidelijk of en  

hoe deze ontwikkelingen zullen doorwerken. Ze zijn in ontwikkeling, 

gesignaleerd als potentieel interessant, maar met nog onbekende impact.

Deze derde set aan werkzaamheden schiet er in de dagelijks praktijk vaak 

bij in. Onder druk van wat nu moet en wat al concreet is, gaat de aandacht 

voor wat zich onder de radar ontwikkelt verloren. De eerste twee catego

rieën zijn net wat concreter van aard en vergen, ook onder bestuurlijke 

druk, aandacht. Terugkijkend gaat het op lange termijn echter vaak wel 

om trends die van grote invloed zijn op het ministerie in brede zin: in 

zekere zin zijn veel van de dagelijkse en strategische onderwerpen zelfs 

producten van wat ooit onder de radar was. In termen van de verschil

lende horizonnen worden ‘3tjes’ op termijn soms ‘1tjes en 2tjes’. In de 

strategische sessie spreekt de ambtelijke leiding af om met deze derde 

categorie aan de slag te gaan. De sg besluit om zonder agenda en concrete 

doelstelling een proefveld te starten over de gevolgen van de drie decen

tralisaties voor de positie van kwetsbare jongeren in grote steden. Het 

proefveld richt zich op RotterdamZuid en breidt zich later uit naar heel 

Rotterdam en Sliedrecht. Het proefveld bestaat uit allerlei ontmoetingen, 

gepland en ongepland, van een gezelschap van het ministerie met onder

nemers, maatschappelijke initiatiefnemers, scholen en zorginstellingen, 

die allen op één of andere wijze werken aan de positie van kwetsbare 

jongeren.

Alhoewel het proefveld vooraf geen concrete doelstelling meekrijgt, zijn er 

gaandeweg wel duidelijke opbrengsten. Al snel fungeert het als een 

‘inhoudelijke check’ op het beleid. Het ministerie maakt onderscheid in 

een ‘informeel’ en een ‘formeel’ spoor. Het informele spoor gaat over de 

werkbezoeken van de sg en zijn mensen van instellingen, organisaties  

en stichtingen die op enige wijze betrokken zijn bij hulpstructuren rond 

kwetsbare jongeren. In dit informele spoor staan verhalen en situaties  

uit de praktijk centraal. Het formele spoor betreft een serie interviews  
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om meer het ‘formele’ netwerk rondom kwetsbare jongeren in kaart te 

brengen en erachter te komen hoe professionals individueel en gezamen

lijk werken in de praktijk. Door deze twee sporen te bewandelen maakt 

het proefveld het mogelijk om de huidige situatie in de praktijk naast de 

inhoudelijke ideeën van het beleid te leggen en ze te vergelijken. Het 

proefveld biedt een spiegel voor het beleid. Niet doelgericht een probleem 

verkennen, uitdiepen en oplossen, maar eropuit trekken en onderweg  

de verschillende elementen van het probleem ontdekken. Scherp zicht 

ontwikkelen door zonder al te sturende scherpe vraag de praktijk in te 

gaan, er ‘te zijn’ en van daaruit te gaan kijken.

Het proefveld levert veel zicht op over hoe beleid doorwerkt in de praktijk. 

Deels doordat het proefveld persoonlijke verhalen en belevingen oplevert, 

maar ook doordat het nieuwe inzichten oplevert om beleid en praktijk 

beter op elkaar af te stemmen. Zo dient het proefveld indirect als een 

praktijktoets voor beleid en levert het lessen op voor de werkwijze van het 

ministerie. Inzichten die zeer waardevol zijn en de beleidseffectiviteit 

aanzienlijk verhogen, maar die niet vanzelfsprekend ontstaan. Het vergt 

tijd en energie en brengt ook allerlei ingewikkelde dilemma’s en vragen 

voor betrokken ambtenaren met zich mee. Want in hoeverre zijn de 

inzichten die je buiten ophaalt representatief voor de algemene beleids

doorwerking? Is er uit enkele individuele gesprekken wel algemene kennis 

te halen voor beleid? Of levert het juist een vertekend beeld op? En hoe 

voorkom je dat je als ambtenaar met persoonlijke wensenlijstjes terug

komt bij het ministerie? Maar ook: wat als het ‘veld’ protesteert en aan

geeft dat het ministerie ‘toch niet begrijpt hoe het echt zit’? Misschien nog 

wel interessanter dan de beleidsinhoudelijke check leidt het proefveld tot 

een reflectie op hedendaags ambtelijk vakmanschap, de rol van professio

nals én leiderschap nieuwe stijl. Niet in de zin dat het één uniform nieuw 

takenpakket of rolbeschrijving van ambtenaren oplevert. Maar het legt op 

treffende wijze wel de dilemma’s, kwesties en overwegingen bloot die 

komen kijken bij het verbinden van beleid en praktijk en vormt daarmee 

ook een spiegel voor overheden en individuele ambtenaren. 

Hoewel het proefveld mooie inzichten oplevert over de wisselwerking 

tussen beleid en praktijk (of om het in weer andere woorden te zeggen: 

tussen de overheid en de samenleving, tussen de systeem en de leef

wereld of tussen de bestuurlijke elite en het gewone volk), is het slechts 

een van de vele gehanteerde werkvormen om de verbinding tussen 

‘binnen’ en ‘buiten’ te versterken. Door de jaren heen hebben overheden 
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vele andere manieren verkend. De keuze voor een bepaalde werkvorm is 

niet zo makkelijk te maken als mogelijk op het eerste oog lijkt. Naast het 

feit dat iedere werkvorm eigen voor en nadelen kent, is de gekozen vorm 

veelal erg contextafhankelijk. Een klassiek werkbezoek is sterk gericht en 

neemt relatief weinig tijd in beslag, De vraag is in hoeverre een dergelijk 

werkbezoek ook écht goed zicht geeft op de alledaagse praktijk. Een 

proefveld daarentegen is minder gericht en laat meer mogelijkheden om 

onbevangen de praktijk te verkennen. Dit neemt echter ook veel tijd in 

beslag en kan al snel te generiek blijken te zijn. De ene werkvorm is dan 

ook niet per definitie beter dan de andere werkvorm, maar brengt ‘de 

praktijk’ steeds op een andere manier in beeld. In dit essay verkennen wij 

de dilemma’s die naar voren komen in de keuze, de voorbereiding, de 

uitvoering en de nazorg van verschillende werkvormen om de verbinding 

tussen beleid en praktijk te leggen. Hoe organiseer je een ‘open verken

ning’ in een georganiseerd veld? Kun je ‘zomaar’ op pad gaan en rond

kijken in de praktijk? Of is een gedegen voorbereiding ook voor een 

ongestructureerd werkbezoek van belang? Hoe vertel je het verhaal over 

‘het naar buiten gaan; welke taal helpt daarbij? Hoe ga je om met de 

verwachtingen in het veld? En wat doe je met de lessen die je ophaalt? 

Vertaal je die door in nieuw beleid of laat je het erbij? Maar ook: wat 

betekent dit voor de rol van de huidige beleidsmakers? Krijgen zij er taken 

bij? Wordt ‘buiten’ het nieuwe ‘binnen’? Komen er verplichte ‘velddagen’? 

Wat betekent dat voor de dagelijkse werkzaamheden? En wat vraagt het 

slaan van bruggen tussen beleid en praktijk voor de rol van het ministerie 

in meer algemene zin.
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2 Problematisering van maat-
schappelijke verhoudingen 

Het schoolplein ligt er wat verlaten bij. Buiten is het nog donker, maar 

binnen branden al lampen. Langzaam zwelt het geluid aan van kinder

stemmen. Vandaag brengt de SecretarisGeneraal van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) een bezoek aan een school voor 

speciaal onderwijs in RotterdamZuid. Het bezoek heeft geen concreet 

doel. Ook is er geen agenda. De sg komt gewoon langs voor een kop koffie 

en om te kijken hoe de school aan de slag is met het onderwijs. Eenmaal 

op de school aangekomen, verzorgt een autistische leerling van de school 

de rondleiding. Plots raakt de leerling van streek en er ontstaat een 

opstootje met een andere leerling. Docenten komen aanstormen en halen 

de jongens met moeite uit elkaar. De ruzie zorgt voor ongemak. De 

schoolleider reageert enigszins aangedaan: ‘zal je altijd zien, is er hoog 

bezoek en dan gebeurt er dit’. De sg glimlacht en merkt op dat dit precies  

de reden is waarom hij langskomt. Niet zozeer om een vechtpartij te 

aanschouwen, maar om met eigen ogen te zien hoe het er dagelijks in  

de praktijk op scholen met hulpbehoevende leerlingen aan toegaat. Het 

toont namelijk exact hoe de praktijk eruitziet. En daar horen onverwachte 

gebeurtenissen bij. Situaties waar weliswaar draaiboeken voor bestaan, 

maar geen Handboek soldaat voorhanden is hoe precies te handelen. 

Iedere situatie is immers weer anders. Wel doen professionals er alles aan 

om de situatie zo zorgvuldig mogelijk in goede banen te leiden. Waar het 

in beleids en systeemtermen gaat over ‘kwetsbare jongeren’, maakt het 

proefveld duidelijk wat het woord ‘kwetsbare’ écht inhoudt. Het beleid 

krijgt een gezicht, een persoonlijke noot. Waardoor abstracties worden 

gekoppeld aan gevoel. 
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2.1 Perspectieven op de verhouding tussen burger en bestuur
Pogingen om de verbinding tussen beleid en praktijk, ‘binnen’ en ‘buiten’ 

te versterken zijn niet nieuw. Door de jaren heen zijn hier vele voorbeel

den van geweest. Niet alleen binnen het onderwijsveld, maar ook op 

terreinen als veiligheid, zorg en wonen is met diverse methoden getracht 

beleid praktijkgerichter te maken. In de literatuur wordt in verschillende 

bewoordingen gesproken over deze verschillen en de pogingen om hier 

iets aan te doen. Een veelgebruikte classificatie om de verschillen tussen 

beleid en praktijk te duiden is het onderscheid tussen de systeemwereld en 

leefwereld. Deze begrippen komen van de Duitse filosoof Habermas (1987). 

Habermas benoemt in zijn theorie dat de leefwereld systemen nodig heeft 

die structuur en betekenis geven. De economie, de taal en het recht zijn 

domeinen in de leefwereld die structuur nodig hebben. Zijn stelling is dat 

de structuur en de rationalisatie van deze domeinen leidt tot vooruitgang 

en modernisering. Tegelijkertijd wijst Habermas erop dat de systemen om 

deze domeinen te structureren veelal niet meer tot stand komen in samen

spraak met de leefwereld en dat op die manier de systeemwereld gaat 

overheersen. Hij spreekt van de ‘kolonisatie van de leefwereld’ (rvs, 2016). 

Een andere veelgebruikte – meer theoretische – duiding is ‘the policy 

implementation gap’ of ‘knowingdoing gap’, waarmee het verschil of de 

ruimte tussen beleid en praktijk wordt aangeduid (onder meer Barret & 

Fudge, 1981; Pfeffer & Sutton, 1999; Starbuck, 2006). Door overheidshande

len ontstaat als het ware een spagaat tussen de theorie aan de ene kant en 

de praktijk aan de andere kant (Winsemius, 1999). Het gaat om de realiteit 

van de ‘staat’ versus de realiteit van de ‘straat’ (Andeweg & van Gunsteren, 

1994). Twee logica’s die ieder op hun eigen manier waar zijn, maar doordat 

ze vanuit hun eigen waarden redeneren vaak ook met elkaar op gespan

nen voet staan en botsen. 

Niet alleen de spanning tussen beleid en praktijk kan op veel (wetenschap

pelijke) belangstelling rekenen. Veel studies richten zich ook specifiek op 

de functies (en personen) die in het verleden pogingen hebben ondernomen 

om een brug te slaan tussen deze verschillende belevingswerelden. Lipsky 

(1980) omschrijft met de term ‘streetlevel bureaucrats’ ambtenaren die 

tussen beleid en praktijk opereren. Zij zijn als het ware de verpersoonlij

king van die brug. Later zijn daar andere termen voorbijgekomen als 

‘frontlijners’ en ‘grenswerkers’: mensen die tussen politiek en praktijken 

werken (onder meer (Hartman & Tops, 2005; Twist et al., 2007; Hoppe, 2008; 

Tops & Hartman, 2009). Zij bevinden zich in een denkbeeldige ruimte die 

zich naar haar aard lastig laat vangen en vormen als het ware een soort 



Weten wat er speelt   17

tussenpositie (Noordegraaf, 2006; Peeters, et al., 2010). Hoewel de werk

wijzen van de diverse ‘grenswerkers’ verschillende vormen hebben, over 

uiteenlopende onderwerpen gaan en in diverse contexten plaatsvinden,  

is er wel een aantal grotere, abstractere perspectieven te onderscheiden 

om naar de ruimte tussen overheid en praktijk te kijken. Het biedt ver

schillende lenzen om naar de spanning tussen binnen en buiten te kijken. 

Wij onderscheiden hier vier perspectieven die een beeld geven over de 

wijze waarop deze spanning is te beschouwen:

Een eerste, klassiek perspectief gaat uit van een toenemende ‘kloof’ tussen 

beleid en praktijk. Er is een verschil tussen werelden die overbrugd moet 

worden. De verschillende werkelijkheden groeien uit elkaar. Centraal staat 

het afnemende vertrouwen en geloof in de overheid om maatschappelijke 

kwesties op te lossen. In 1973 schrijven Pressman en Wildavsky al over 

deze kloof. Uit een studie in de Verenigde Staten blijkt dat bijna geen 

enkele van de geformuleerde beleidsdoelen ook daadwerkelijk wordt 

gerealiseerd. De Amerikaanse stad Oakland dient hierin als voorbeeld. 

Jarenlange financiering van werkgelegenheidsprojecten leidt nauwelijks 

tot nieuwe arbeidsplaatsen. Ook in Nederland speelt deze situatie. De 

Algemene Rekenkamer (ar) schrijft in haar rapport ‘Tussen beleid en 

overheid – lessen uit recent onderzoek’ (2003) over de moeite bij Nederlandse 

overheden om beleid, mensen, geld en tijd met elkaar in overeenstem

ming te brengen. Hoewel er veel aandacht is voor het maken van beleid, 

blijft de praktijkuitvoering en daarmee de effecten van het beleid achter. 

Maatschappelijke problemen worden vooral (en soms zelfs alleen) op 

papier opgelost. Hierdoor ontstaat een spanning op het in de praktijk 

brengen van beleid, met als gevolg dat de kloof tussen beleid en praktijk

uitvoering alsmaar groter wordt. Op den duur vormt dit een risico voor  

de geloofwaardigheid van de overheid. De overheid ‘vervreemdt’ als het 

ware van de samenleving. Dit is overigens geen gebrek aan ambitie; er zijn 

plannen en ideeën genoeg. De doorvertaling van die plannen in concreet 

handelen blijft echter achter, waardoor inspanningen slechts beperkt 

zichtbaar zijn in de maatschappij. Uitvoering verwordt tot de achilleshiel 

van beleid (o.a. Abma & In ’t Veld, 2001; Korsten, 2006; Glasbergen & 

Nelissen, 2010).

Het tweede perspectief duidt de ruimte tussen beleid en praktijk als 

verschillende kokers van waaruit de realiteit wordt bezien (Duyvendak, 

1997; Alford, 2001; Boxelaar et al, 2006; Karré et al, 2012). Politici, bestuur

ders, ambtenaren en burgers handelen vanuit andere logica’s en rationali
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teiten, simpelweg doordat ze in andere realiteiten zitten. De verschillende 

actoren kijken op een andere manier naar kwesties; ze hebben een ander 

perspectief. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen zij elkaars per

spectief leren kennen, maar door hun eigen positie en geïnternaliseerde 

logica’s blijven zij grotendeels op hun eigen manier naar kwesties kijken. 

Zo kunnen politici en burgers hetzelfde zien en ervaren, en toch er een 

ander perspectief op na houden. Ze komen immers uit verschillende  

werelden, die ieder vanuit hun eigen logica onafhankelijk en gescheiden 

werken (Rob, 2000). Vanuit dit perspectief fungeren beleid en praktijk als 

het ware als ‘kokers’. Twee verschillende werkelijkheden die weliswaar 

naast elkaar bestaan maar niet met elkaar zijn te verenigen. In dit per

spectief zit de crux in het feit dat de werelden zo verschillen dat ze elkaar 

simpelweg niet begrijpen. 

Een derde perspectief ziet de botsende logica’s als een voortdurende strijd 

van de overheid om orde aan te brengen in de samenleving. Habermas 

(1987) spreekt in zijn theorieën over de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’. 

Hij stelt dat de leefwereld systemen nodig heeft om betekenis en structuur 

te krijgen, wat leidt tot orde en vooruitgang in deze leefwereld. Habermas 

wijst er ook op dat deze systemen steeds vaker zonder samenspraak met 

de leefwereld tot stand komen; dit benoemt hij als de ‘kolonisatie van de 

leefwereld’. Later is deze theorie gekoppeld aan de wereld van de overheid 

en de wereld van de praktijk, waarbij de overheid gelijk wordt gesteld aan 

de systeemwereld en de leefwereld gelijk wordt gesteld aan de belevings

wereld van de burger en wat er speelt in de samenleving (Kunneman, 

1986; Oldenhof & Bal, 2016; rvs, 2016). In deze redeneerlijn dient de 

overheid de kaders te scheppen waarbinnen markt en maatschappij 

mogen bewegen. Veel initiatieven, organisaties en mensen ondervinden 

spanning bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden omdat zij 

buiten deze kaders opereren. Van burgers wordt bureaucratische compe

tentie gevraagd. Hoewel de bedoeling van een bepaalde praktijk op zichzelf 

kan aansluiten bij of overeenkomen met beleidsdoelstellingen, past de 

wijze waarop dit gebeurt niet bij de gestelde kaders. De stelling hierbij  

is dat de systeemwereld haar categorieën en ‘hokjes’ oplegt aan de 

leefwereld, waardoor de leefwereld zich ook op die manier moet gaan 

gedragen. Als organisaties of personen bijvoorbeeld in aanmerking willen 

komen voor subsidies of andere regelingen, moeten zij zich passen naar 

een van de hokjes van de overheid. Het systemische en logische denken 

dringt zich op aan de praktijk die er veel minder gestructureerd uitziet 
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(Sennett, 2008; Hart & Buiting, 2012). Ook de ingewikkelde problemen, die 

mogelijk niet per definitie in één systemisch hokje zijn in te delen, worden 

op die manier toch geclassificeerd. De systeemwereld simplificeert als het 

ware de praktijk en maakt het bewerkbaar voor beleid. Kritiek op dit 

perspectief richt zich op de uniformering en simplificatie van beleid, 

waardoor beleid niet (meer) bij de praktijk past. De Raad van State (2004) 

omschrijft deze ontwikkeling als een verambtelijking van de publieke 

ruimte als gevolg van allerlei vormen van bureaucratisering. Dit leidt ertoe 

dat de maatschappij op den duur niet meer doorheeft waar beleid aan 

bijdraagt, maar daar ook niet (langer) tegen in verzet komt. Zo verandert 

het publieke speelveld op den duur in een door opgelegde wetten, regels 

en overheidsstructuren steeds kleiner wordende afgekaderde ruimte.

Ten slotte is er een vierde perspectief waarvan de kern is dat burgers zich 

wegbewegen van de overheid. Burgers haken af, voelen zich niet gehoord 

en hebben het idee dat zij bestuurd worden door een elite die hun belangen 

niet vertegenwoordigt. De burger is boos, maar ook angstig en stelt dat de 

overheid niet (meer) luistert en kijkt naar de behoeften van de ‘gewone 

burger’. Emotie speelt in dit perspectief een grote rol. Burgers reageren 

deze emoties af in het publieke domein. Niet meer alleen door stakingen 

of protesten, zoals we die kennen van beelden van acties op het Malieveld, 

maar ook door rellen en (gewelddadige) acties tegen beleid. Burgers 

gebruiken ook de sociale media. Op deze manier verspreiden incidenten 

zich razendsnel en worden emoties overgedragen op andere burgers.  

In de literatuur wordt deze ontwikkeling geduid in termen van ‘onvrede’, 

‘onbehagen’, ‘sociaal pessimisme’, ‘kwaadheid’ en ‘ongenoegen’ onder 

burgers gericht op overheidsbeleid en in brede zin over de eigen positie 

(rmo, 2013; Verhoeven, 2009; Steenvoorden,2016). Dezelfde boosheid is te 

zien bij professionals, bijvoorbeeld in de zorg. Institutioneel bezien is dat 

te ‘framen’ als een kwestie tussen beleid en uitvoering, maar het vertoont 

ook grote gelijkenissen met de uitdrukkingen en duidingen van de ‘boze 

burger’. Vanuit dit perspectief van ‘kwaadheid’ is het vaak niet voldoende 

om beleid toe te lichten of op bezoek te gaan bij burgers of professionals, 

omdat de kwaadheid vaak diep zit. Zij zien hun positie verslechteren en 

willen daar iets aan doen. Belangrijk is om deze emotie serieus te nemen 

en steeds op zoek te gaan naar manieren om met burgers te interacteren. 

Het gaat om het inleven in de werkelijkheid van burgers en de consequen

ties van beleid op hun levens. 
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Hier gaat het om maatschappelijke scheidslijnen waardoor werelden 

ontstaan die elkaar niet meer begrijpen en die van elkaar zijn weggedre

ven. Een ontwikkeling die zich gesterkt weet door de groeiende tweedeling 

in de samenleving (Bovens et al., 2014). Steeds vaker is sprake van een 

scheiding tussen laag en hoogopgeleiden die elkaar ook in het dagelijkse 

leven niet tegenkomen. Zij ontmoeten elkaar niet meer in de kerk of in 

buurtgemeenschappen. Hierdoor ontstaan in toenemende mate homo

gene gemeenschappen; hoogopgeleiden trekken op met hoogopgeleiden 

en laagopgeleiden met laagopgeleiden. Ook in de Eerste en Tweede Kamer 

en de ambtenarij is een overgroot deel hoogopgeleid, waardoor zij ervan 

verdacht worden niet meer de ‘wereld’ van de laagopgeleiden te kennen 

en te representeren. Deze werelden groeien steeds verder uit elkaar en zijn 

minder van elkaars problemen op de hoogte. Dit vertaalt zich letterlijk in 

taal. Drenth (2006) spreekt in dit kader van ‘cerebralisering’, een term die 

door toenmalig ministerpresident Lubbers gebruikt werd om de taal te 

omschrijven die door ingewijden in de kring van ambtenaren en andere 

deskundigen gesproken en begrepen wordt. Voor de maatschappij als 

buitenstaanders is deze taal echter onherkenbaar en onbegrijpelijk is. 

Alleen zij die in die kring van ingewijden zijn toegelaten, begrijpen waar 

het over gaat en zijn in staat om het debat te voeren en naar hun hand te 

zetten (Raad van State, 2004). 

2.2 Van perspectieven naar strategieën 
De perspectieven van een ‘te overbruggen kloof’, ‘verkokering die door

broken moet worden’, ‘kolonisering die een halt moet worden toegeroe

pen’ of ‘emotie van de blanke boze burger die als vertegenwoordiger van 

het volk juist in al zijn kwaadheid beter begrepen moet worden door de 

bestuurlijke elite’ schetsen telkens een ander beeld over welke motivatie 

er schuilgaat achter de ervaren afstand tussen beleidsmakers en uitvoe

ringspraktijk, maar ook welke strategie er passend is om ‘binnen’ en 

‘buiten’ met elkaar te verbinden. Als we het verschil tussen ‘binnen’ en 

‘buiten’ bezien vanuit het perspectief van de kloven dan zien we pogingen 

van de overheid om de andere kant te begrijpen en om deze kloven te 

overbruggen, vaak ook aangeduid als pogingen om interactief beleid te 

maken. ‘Het systeem’ formuleert het beleid samen met ‘de praktijk’ en 

probeert hiermee dichter bij elkaar te komen. Een voorbeeld is het ‘beleids

lab’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(bzk)1. Dit is een manier om alle partijen rondom een bepaalde kwestie 

aan tafel te krijgen en gezamenlijk aan beleid te werken. Zo liep het minis
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terie aan tegen problemen in wooncomplexen waar huurders en kopers  

in één gebouw wonen, door de verkoop van corporatiebezit. Huurders en 

kopers hebben andere belangen, bijvoorbeeld bij het onderhoud van de 

woningen. Door partijen samen aan tafel te zetten en elkaars perspectie

ven op tafel te leggen, kon er gezocht worden naar passende oplossingen. 

Een beleidslab is als het ware een plek voor verschillende actoren om bij 

elkaar te komen en voor de overheid om haar beleid en vooronderstellin

gen te ‘toetsen’ en het beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Vanuit het 

perspectief van de ‘kloven’ zoekt de overheid ook fysiek contact met de 

praktijk door deze te bezoeken en te horen, te voelen en te ervaren hoe  

de praktijk eruitziet. Voorbeelden zijn werkbezoeken en proefvelden om 

informatie uit de praktijk op te halen en te ervaren hoe de praktijk 

eruitziet. Het proefveld van het ministerie van ocw is een voorbeeld van 

een manier van kennis verzamelen, zonder daarbij direct beleidsimplica

ties of ‘oplossingsrichtingen’ (als er problemen zijn) te formuleren. Op 

deze manier wordt de afstand tussen het ministerie en de lokale praktijk 

verkleind. Men kent elkaar en gaat op een open manier met elkaar in 

gesprek om elkaars wereld te begrijpen en hiermee te kloof te verkleinen. 

Vanuit het perspectief van de kokers zien we pogingen van de overheid om 

de integrale kwesties die leven in de praktijk te begrijpen en de ‘logica’  

van de ander beter in beeld te brengen. Streven is nu om het ‘weten’ en 

‘meten’ van de praktijk steeds preciezer te maken. Het scp brengt bijvoor

beeld jaarlijks in kaart in welke gebieden in Nederland armoede en 

samenhangende problemen het vaakst voorkomen2. Hierdoor is de overheid 

beter en slimmer op de hoogte van hoe de praktijk eruitziet en kan hier 

haar regionale beleid op aansluiten. Een ander voorbeeld kan gevonden 

worden in de wereld van big en open data (Frankowski et al., 2015). Door 

datasets van bijvoorbeeld de leeftijd van huizen, de leeftijd van bewoners, 

de leeftijd van gasleidingen met elkaar te combineren kan de overheid 

slimmer voorzien waar er brand op zal treden en daar maatregelen tegen 

nemen. Ten slotte biedt de kennis van de gedragspsychologie interessante 

inzichten in hoe de mensen zich in de praktijk – vaak in voorspelbare 

patronen – bewegen (De Jong et al., 2016). Kennis en informatie vormen 

vanuit dit perspectief de sleutel tot succes.

Als we vanuit het perspectief van de kolonisering kijken, dan zien we vooral 

strategieën waarin de overheid ruimte maakt door bevrijdende kaders te 

scheppen. In deze strategie zet de overheid door kaderstelling als het ware 



22 Vorm geven aan inhoud

een stapje terug om de praktijk meer ruimte te laten; een vorm van 

deregulering. Professionals krijgen ruimte om naar hun inzicht beleid uit 

te voeren in de praktijk (Bressers et al., 2015). ‘Ruimte laten voor professio

nals’ is een veelgebruikt idee in bijvoorbeeld de recente decentralisaties in 

het sociale domein. Professionals weten hoe het werkt in de praktijk en 

precies om die reden zet de overheid de kaders uit, maar laat ruimte in de 

uitvoering. Het beleid beslaat niet elk detail, maar laat ruimte voor de 

praktijk om de dingen te doen die in die specifieke context belangrijk én 

nodig zijn. Maar is dat voldoende als de professional ook of misschien wel 

vooral boos is en zich in de steek gelaten – of zelfs verraden – voelt door 

politici. Is ‘Trump’ niet een beter interpretatiekader (boosheid van de 

gewone man tegenover de bestuurlijke elite) om de spanningen van 

professionals in bijvoorbeeld de zorg te begrijpen dan het klassieke frame 

van ‘beleid versus uitvoering’, of meer of minder regeldruk en professio

nele ruimte. 

Tenslotte gaat het bij het perspectief van de kwaadheid onder burgers over 

het luisteren en het serieus nemen van burgers, en dan niet alleen als  

het gaat om wat ze zeggen maar ook wat ze daarbij voelen. Niet door te 

beschrijven hoeveel burgers boos zijn, niet door de discussie aan te gaan 

of de zorgen wel reëel zijn, niet door kwaadheid slim weg te managen, 

maar door in gesprek te gaan, zich in te leven en de achterliggende zorgen 

en angsten serieus te nemen. Kwaadheid uit zich vaak in primair gedrag. 

Burgers worden soms zelfs agressief en voeren acties uit waardoor de 

overheid zich bedreigd voelt. In dit perspectief staan de overheid en de 

burger op gespannen voet met elkaar en moeten zich toch naar elkaar 

bewegen. Beiden hebben zij verschillende en uiteenlopende belangen.  

Een voorbeeld van een casus waarbij de kwaadheid onder burgers sterk 

naar voren komt is de plaatsing van een asielzoekerscentrum (azc) in de 

gemeente Enschede in 2016 waarbij burgers stevig in protest komen en 

veertien varkenskoppen op het terrein van het azc neerleggen. Burgers in 

de omgeving van het azc zijn boos en ook bang dat de buurt onveilig wordt 

met de komst van het azc. De gemeente kan op haar beurt niet anders en 

heeft van de rijksoverheid de opdracht gekregen om asielzoekers op te 

vangen in haar gemeente. Beide partijen handelen vanuit hun eigen 

logica’s en belangen, maar staan hierdoor wel op gespannen voet met 

elkaar. De vraag is hoe de overheid aan de zorgen van de burgers tegemoet 

kan komen, als zij tegelijkertijd ook aan het beleid rondom asielzoekers 

wil voldoen? Dit perspectief plaatst de verhoudingen tussen ‘binnen’ en 

‘buiten’ in een ander daglicht en stelt beide partijen voor dilemma’s. Maar 
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ook hier geldt dat ‘boosheid’ misschien een te snel toegepast frame is 

– “mensen zijn boos, dus de boze burger is het frame”. Maar de mevrouw 

die zich voor de auto van Klaas Dijkhoff wierp gaf later bij Pauw een heel 

rustige, gedecideerde en ook wel rationele uitleg van haar onvrede. Haar 

huis staat te koop, er was eindelijk sinds lange tijd weer een kijker, en die 

haakt dan af vanwege berichten over nog meer asielopvang in Oranje. Dat 

schoot bij haar verkeerd, ook omdat er eerder echt andere dingen beloofd 

waren door het coa. Dat probleem was minder ‘kloof’ en meer concreet 

dan vanuit het frame van de boze burger gedacht. Dat kan al snel klinken 

als het ‘wegrationaliseren’ of ‘technocratisch wegwerken’ van de boosheid 

– wat precies is wat een groot deel van de boosheid veroorzaakt. Maar 

andersom geldt hetzelfde: het te eenvoudig of eenzijdig opplakken van 

een frame van ‘boosheid’ versimpelt de analyse misschien ook. 

Zo bieden de verschillende perspectieven ook andere strategieën, die 

kunnen worden toegepast om de wereld van het beleid en de praktijk op 

elkaar aan te laten sluiten. Ieder perspectief kijkt vanuit een eigen invals

hoek naar hoe de verbinding tussen beleid en praktijk kan worden 

versterkt. Vanuit sommige perspectieven neemt de overheid daarbij de 

eigen visie als uitgangspunt om te komen tot een gedeeld beeld met ‘de 

buitenwereld’, zoals de perspectieven van kolonies en kokers. Interessant 

is het verschil waarin beide perspectieven dat doen. Waar de kolonies 

uitgaan van de eigen visie, maar ook als doel hebben deze op te leggen  

aan de visie van de maatschappij – onder meer door wet en regelgeving. 

Heeft het perspectief van kokers niet als doel de eigen visie aan de ander 

op te leggen, maar juist te begrijpen hoe die andere visie zich verhoudt tot 

de eigen visie. Andere perspectieven nemen juist het gezamenlijk doel als 

vertrekpunt om te kijken wat binnen de eigen organisatie nodig is om dit 

doel te realiseren, zoals het perspectief van de kloven. In deze perspectie

ven redeneert de overheid van buiten naar binnen: wat vraagt de praktijk 

in beleid en wat is daar vanuit de overheid voor nodig? In het perspectief 

van kloven wordt de mismatch tussen beleid en praktijk als uitgangspunt 

genomen om tot verandering te komen. Het wegnemen van hindernissen 

geldt als belangrijkste uitdaging om de ruimte te overbruggen. In het 

perspectief van kwaadheid gaat het veel meer om elkaars belangen 

begrijpen en serieus nemen en dat per casus doorvertalen naar wat 

passend is. 
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Perspectief Kwestie Uitweg/ambitie

Kloof 

overbruggen

Kloof die groeit tussen beleid en 

praktijk (en tot uitdrukking komt 

in de uitvoering) 

Metafoor van groeiende 

kloof is die van afstand en 

vervreemding, een minder 

sterk wordende verbinding, 

een ontkoppeling of een 

afscheiding

Kloof overbruggen 

De afstand tussen papier en 

praktijk moet worden overbrugd 

door de mensen die achter hun 

bureau beleid maken in contact 

te brengen met de mensen over 

wie het gaat en waar hun ideeën 

mogelijk heel anders uitwerken

Kokers 

doorbreken

Kokers die zorgen voor 

fragmentatie in de organisatie 

van de overheid 

Metafoor van schotten/silo’s 

met driftig langs elkaar heen 

werkende ambtenaren die 

problemen erger maken in 

plaats van oplossen

Kokers doorbreken 

De overheid moet zich organiseren 

rond problemen die spelen in de 

praktijk, in plaats van andersom. 

Kunst is om de ‘hele mens’ te zien 

en aandacht te hebben voor de 

samenhang van alle kwesties waar 

deze mee te maken heeft

Kolonisering 

halt toe roepen 

Kolonisering door de 

systeemwereld van de leefwereld 

Metafoor van kolonisering is 

dat de ene wereld ten strijde 

trekt om de andere wereld te 

overwinnen, over te nemen en 

te domineren 

Kolonisering halt toeroepen 

 

Professionals uit de systeemwereld 

moeten zich meer verdiepen in de 

beleving van gewone mensen, ze 

moeten hun taal leren spreken en 

ruimte laten en respect hebben 

voor wat ze daar aantreffen 

Kwaadheid 

boze burgers 

ondervangen

Kwaadheid die ervoor zorgt dat 

burgers zich afkeren van de 

overheid 

Metafoor van de boze burger 

die kwaad is en afhaakt, het 

gewone volk dat in opstand 

komt tegen de bestuurlijke 

elite, van een onderstroom van 

onvrede en ongenoegen die in 

de samenleving aanwezig is en 

voortdurend opborrelt 

Kwaadheid serieus nemen  

Er moet aandacht zijn voor boze 

burgers, voor emoties (bang/angst) 

van hen die geen toegang hebben, 

die niet gehoord worden, niet 

iedereen is zelfredzaam en in staat 

om zich te laten horen en de eigen 

belangen gerealiseerd te krijgen 
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De perspectieven trachten ieder op een eigen manier, de afstand tussen 

‘binnen’ en ‘buiten’ te verkleinen. Tegelijkertijd is het ook de vraag of  

het erg is dat deze afstand er is. Dat er een kloof is hoeft niet per se een 

probleem te zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat de kloof niet groot genoeg 

kan zijn, omdat dit burgers ruimte biedt om initiatieven in de luwte van 

het beleid te ontplooien. Ook het bestaan van kokers biedt kansen. De rmo 

(2008) merkte eerder al op dat verkokering binnen de overheid juist ook 

zorgt voor checks and balances. Het bestaan van verkokering creëert 

binnen de overheid een meervoudig perspectief op dezelfde werkelijkheid 

en draagt zo bij aan het totale systeem van controle en verantwoording. 

Door het botsen van perspectieven (en belangen) ontstaat waardenuitwis

seling, wat uiteindelijk leidt tot betere besluitvorming rondom beleid. 

Kolonisering is ook een vorm van ‘protoprofessionalisering’, waarbij 

professionele kennis wordt gedeeld met het grote publiek. De leefwereld 

kan zich in die zin verder ontwikkelen met de lessen en systemen die de 

systeemwereld heeft ontwikkeld. Habermas (1987) stelt dat de leefwereld, 

bijvoorbeeld de economie, beter werkt als deze ook bepaalde structuren 

kent. Ten slotte hoeft kwaadheid niet alleen een probleem te zijn. Boos

heid is beter dan apathie. Emotie maakt duidelijk dat het mensen echt 

raakt en betrokkenheid, en daarmee een haakje voor een gesprek of 

verbetering toont. De perspectieven bieden zo uitdagingen – en soms  

zelfs bedreigingen – maar zeker ook kansen voor de overheid en de 

samenleving om zich verder te ontwikkelen en beleid beter aan te sluiten 

op de praktijk.

Pogingen om de ervaren afstand te verkleinen roepen zo ook verschillende 

paradoxen op. Soms leiden interventies tot op voorhand onvoorziene, 

onverwachte en tegengestelde effecten. Als ministerie naar buiten gaan, 

kan bij burgers leiden tot het gevoel dat zij serieus worden genomen, maar 

ook het beeld aanwakkeren of versterken dat de overheid geen idee heeft 

wat er eigenlijk leeft op straat. Hiermee kan de overheid naast het vinden 

van aansluiting, ook vertrouwen en geloofwaardigheid verliezen. Interven

ties zijn daarbij per definitie niet onschuldig. Praktijkbezoeken versterken 

in sommige gevallen juist de problemen in de samenleving. Door er 

aandacht aan te besteden en het zo erger te maken of uiteindelijk niets te 

veranderen. Een mooi voorbeeld daarvan is onderzoek naar eenzaamheid 

dat vragen stelt over bijvoorbeeld het aantal vrienden dat iemand heeft, 

waarna degene die voor het onderzoek bevraagd is (het onderzoeksubject) 

vertwijfeld achterblijft met het idee dat eenzaamheid voor hem of haar 

toch eigenlijk echt wel een probleem vormt (wat daarvoor niet of in 
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mindere mate zo was). Een ander idee dat paradoxaal uit kan pakken is 

dat wanneer ambtenaren naar buiten gaan dit kan leiden tot nabijheid, 

meer kennis, meer verbondenheid en meer empathisch vermogen, maar 

ook tot een verlies aan verbondenheid met hun eigen organisatie. Deze 

ambtenaren kunnen los komen te staan van de beleidskant en ‘binnen’ 

minder klaarspelen. Zij vinden aansluiting buiten, maar verliezen dit 

binnen. Ook is er bij de perspectieven sprake van een mismatch tussen 

problemen en oplossingen. Er worden goede oplossingen geformuleerd 

voor verkeerde problemen en verkeerde oplossingen voor goede proble

men. Een hypothese van de overheid kan vanuit het perspectief kwaad

heid zijn dat het belangrijk is om de argumenten van de ‘boze burgers’  

in kaart te brengen en te analyseren (oplossing vanuit het perspectief  

van de verkokering), maar daarmee ook het probleem wegrationaliseren 

en mensen nog bozer maken over deze technocratische aanpak van de 

overheid. Dit is de tragiek van de goede bedoelingen en van beleid dat in 

de praktijk anders uitpakt dan bedoeld. 

In de zoektocht naar het juiste perspectief speelt het gebruik van taal een 

cruciale rol. Het maakt een groot verschil hoe je als overheid het ‘naar 

buiten gaan’ communiceert. Een overheid die haar bezoek aankondigt in 

termen van het ‘ophalen van kennis’ (kokers) schept een ander beeld dan 

een overheid die haar bezoek definieert als het ‘luisteren naar beleving 

van beleid’ (kwaadheid). Dit is weer een ander frame dan een overheid  

die aangeeft structureel mensen in te zetten om het contact met de 

samenleving te onderhouden (kloven) of een overheid die aangeeft terug 

te treden om de samenleving meer ruimte te laten (kolonisering). De taal 

waarmee de ambities en werkvormen gebracht worden, roepen fundamen

teel andere ideeën, beelden en gevoelens op bij de samenleving. Het is van 

belang dat de overheid zich steeds de vraag stelt vanuit welk perspectief 

zij handelt, welke ambities en werkvormen daar dan logischerwijs ook bij 

passen, en hoe dit vervolgens naar buiten toe wordt gepresenteerd. Welk 

beeld creëert de overheid van zichzelf door naar buiten te gaan? Welke 

vormen sluiten aan bij de ambities en welke vormen creëren juist scepsis 

bij de personen die er ‘buiten’ bij betrokken zijn? Bestaat het beeld dat de 

overheid vooral haalt of brengt? En wat halen de personen buiten uit de 

ontmoeting (‘what’s in it for them’)? 
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3 Voorbij de afstand

Het team van het proefveld organiseert een bijeenkomst om de bevindin

gen met de leidinggevenden binnen het ministerie te delen. Tijdens de 

bijeenkomst vertellen drie personen uit het proefveld hun verhaal. Het 

verhaal van een van hen komt hard aan. Een van de beleidsmedewerkers 

is zelfs in tranen. Door deze reflectie vanuit de praktijk ontstaat de 

motivatie om het nu écht anders te gaan doen en steeds de persoonlijke 

verhalen in gedachten te houden tijdens het maken van het beleid. Dit is 

echter minder makkelijk te realiseren dan op het eerste oog lijkt. Andere 

beleidsdossiers krijgen prioriteit, het geheugen én het warme gevoel 

spoelen langzaam weg. Dan vertrekt ook nog de sg waardoor de vraag is 

hoe werkwijze en lessen zijn te borgen. Hoe kan men de inspiratie steeds 

opnieuw voeden? En hoe kan men de goede ideeën en lessen vasthouden? 

3.1 Van strategieën naar werkvormen
We hebben geprobeerd om met de vier beschreven perspectieven het 

onderscheid in te overbruggen kloven, te overwinnen kokers, terug te 

dringen kolonisering en beter te doorgronden kwaadheid voorbij een 

eenvoudige of in ieder geval enkelvoudige notie in het denken over 

afstand tussen beleid en uitvoeringspraktijk te brengen – wat is afstand 

eigenlijk, welke afstand wordt overbrugd? Elk beeld van afstand impliceert 

andere manieren van omgaan daarmee en ook een andere normatieve 

waardering ervan. Het beeld van een systeemwereld die de leefwereld 

koloniseert impliceert juist het grote belang om een zekere afstand te 

bewaren – waar de perspectieven van kloven en kokers afstand vooral als 

probleem zien. En het beeld van de boze burger suggereert ook dat toena

dering, als antwoord op werkelijke en emotionele verwijdering, nog niet zo 

eenvoudig is via beter begrijpen alleen. In dat meerdimensionale speelveld 

is de werkvorm van het proefveld een vorm om met afstand om te gaan.
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Het proefveld is slechts één werkvorm om invulling te geven aan de 

behoefte aan overheidszijde om de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ 

te versterken. Daarnaast kent het ministerie net als andere overheidsin

stellingen vele andere werkvormen waarbij het ministerie steeds strategisch 

nadenkt over welke vorm het best aansluit bij het vraagstuk. Bij sommige 

werkvormen gaat het ministerie fysiek naar buiten. Hierbij gaat het erom 

zelf te ervaren hoe de uitvoeringspraktijk eruit ziet: ruiken, voelen, proeven. 

Door ergens op bezoek te gaan, mee te kijken en de dialoog aan te gaan 

wordt het beleid gespiegeld aan de praktijk. Het proefveld bij ocw is hier 

een voorbeeld van. Maar een andere werkvorm is om personen te benutten 

als brug tussen de overheidsorganisatie en de uitvoeringspraktijk. Zij 

opereren op het snijvlak tussen binnen en buiten. Men moet beide werelden 

door en door begrijpen om de verbinding te kunnen maken, zo is het idee. 

Een voorbeeld van een dergelijke werkvorm zijn de duobanen binnen het 

ministerie van ocw. Weer een andere werkvorm is om de praktijk naar binnen 

te halen. Een bekend voorbeeld zijn rondetafelgesprekken met practitioners, 

maar ook de beleidsstages voor onderwijspersoneel dat normaal voor de 

klas staat. Steeds is het voor overheden zoeken welke werkvorm past bij 

welk vraagstuk. Zo kan het antwoord op de vraag welke werkvorm passend 

is verschillen, afhankelijk van het betreffende niveau van de overheid. Een burger  

jury is een geschikte vorm op lokaal niveau, terwijl dit op nationaal niveau 

moeilijk te organiseren is en al snel te groot wordt door de vele verschil

lende soorten betrokkenen en belanghebbenden. Dit brengt de vraag met 

zich mee op welk niveau de rijksoverheid haar verkenningen doet en in 

hoeverre dit overlapt met de verkenningen op lokaal niveau? Welk niveau 

van de overheid is het sterkst in het verkennen van bepaalde praktijken? 

Is het de rol van de rijksoverheid om op het lokale niveau te gaan kijken? 

Ten tweede is het antwoord op de vraag over passende werkvormen ook 

variabel, in relatie tot de specifieke beleidskwestie die het betreft. Bij som

mige kwesties is er specialistische en technische kennis van een groep 

experts en professionals nodig en bij andere kwesties is er behoefte aan 

input van een breed publiek. Ook is het slechts in bepaalde publieke – en 

vaak niet private – organisaties mogelijk om bijvoorbeeld duobanen te 

organiseren in verband met belangenverstrengeling. Sommige beleids

vraagstukken hebben ook een sterk georganiseerd veld, met belangenorga

nisaties en vakbonden, waardoor het lastig is om ‘vrij’ rond te kijken in 

deze praktijken. Belangrijk hierbij is ook de framing van de werkvorm die 

aan moet sluiten bij het beleidsdomein waar het om gaat. In sommige 

beleidsdomeinen waar de meningen sterk zijn verdeeld kan het bijvoor
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beeld irritaties oproepen als de overheid haar bezoek framed in termen 

van het ophalen van kennis en informatie. Mensen willen in zo een geval 

hun emoties kwijt (perspectief van de kwaadheid) en hun hart luchten en 

zijn bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in hoeveel procent van de bevolking 

het met hen eens is (perspectief van de kokers).

Ten derde vergen ook uiteenlopende beleidsfases andere werkvormen om de 

brug te slaan met de uitvoeringspraktijk. Het ene vraagstuk vraagt om 

legitimiteit vanuit het veld, daar waar andere vraagstukken recent op de 

politieke agenda zijn verschenen en vragen om een brede open verkenning. 

De fase van de beleidscyclus waarin het beleidsvraagstuk zich bevindt heeft 

op die manier invloed op de keuze voor een passende werkvorm. Belangrijk 

is om steeds te bekijken hoeveel ruimte er nog in het beleid is. Als beleid 

al vastligt in het regeerakkoord is het bijvoorbeeld lastig om nog iets met 

de input uit het veld te doen. Hetzelfde geldt voor het naar buiten gaan 

vóór een machtswisseling. Naar buiten gaan is niet vrijblijvend en schept 

verwachtingen in het veld die na een machtswisseling mogelijk niet meer 

waargemaakt kunnen worden. Om voeling te houden bij de verschillende 

vraagstukken heeft de overheid een breed palet aan werkvormen nodig. 

3.2 De ‘vorm’ waarmee gewerkt wordt
Het ministerie van ocw is net als andere ministeries en overheidsinstellin

gen continu op zoek naar manieren om de kolonisatie terug te dringen, de 

kloven te overbruggen, de logica’s in de verschillende kokers te vertalen en 

kwaadheid bij burgers weg te nemen. Iedere keer met als achterliggend doel 

het beleid beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Om hier gestalte aan te 

geven verkent het ministerie verschillende werkvormen. Een vorm die veel 

ministeries hiervoor gebruiken zijn werkbezoeken waarin ambtenaren en 

soms ook bestuurders verschillende organisaties aandoen om te horen en 

met eigen ogen te zien wat er zich in de praktijk afspeelt. De insteek van 

het proefveld was om voorbij te gaan aan de werkbezoeken. Waar een 

werkbezoek veelal een eenmalig karakter heeft, beslaat het proefveld 

meerdere dagen. Het grootste verschil tussen de werkbezoeken en het 

proefveld is echter de mate van organisatie en structuur. Het proefveld 

heeft als doel de praktijk te zien zoals deze elke dag is – en niet hoe deze 

georganiseerd is speciaal voor het bezoek van het ministerie. De insteek 

van het proefveld is dan ook open en losjes. Vooraf is het niet afgesproken 

wat het proefveld precies op moet leveren en er zijn geen doelstellingen 

geformuleerd. Dit vertaalt zich ook door in de opzet van het proefveld:  

er is geen planning of draaiboek en de gesprekken hebben een informeel 

karakter. Nieuwsgierigheid vormt het uitgangspunt.
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Hoewel het ‘gewoon even langsgaan’ klinkt als een tamelijk eenvoudige en 

overzichtelijke aanpak, vergt dit wel degelijk aandacht en precisie. Want 

hoe creëer je een context waarin het onbevangen zoeken naar interes

sante inzichten mogelijk is? Waar zoek jij naar en op welke plekken kijk je 

dan eigenlijk? Wat doe je met opbrengsten die eigenlijk niet in het beleid 

passen, maar wel een belangrijk probleem blootleggen? En hoe ga je met 

de opgehaalde lessen om, zowel in doorvertaling binnen de eigen organi

satie als in terugkoppeling naar de bezochte praktijken? Het organiseren 

van een proefveld is meer dan even de praktijk in. Achter een aanpak als 

het proefveld gaan vele keuzes en overwegingen schuil. Het maakt immers 

nogal uit welke vorm gekozen wordt om iets te doen aan de beleefde 

afstand tussen beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk. Bij een keuze voor 

sommige werkvormen gaan de mensen van het ministerie fysiek naar 

buiten. Dit om zelf te ervaren hoe de praktijk eruitziet. Door fysiek ergens 

op bezoek te gaan, mee te kijken en de dialoog aan te gaan wordt het 

beleid gespiegeld aan de praktijk. Het proefveld is hier een voorbeeld van 

en is een manier om de praktijk te verkennen, door rondom een thema 

meerdere organisaties te bezoeken. Andere voorbeelden zijn werkbezoe

ken, variërend van enkele uren tot meerdere dagen op locatie. Ten slotte 

zijn er ook voorbeelden van ministeries waarbij ambtenaren op een werk

stage gaan. Zij lopen een bepaalde periode mee met één of meerdere 

organisaties om gevoel te krijgen bij de dagelijkse praktijk.

Een heel andere werkvorm is om personen te benutten als brug tussen de 

overheidsorganisatie en de uitvoeringspraktijk. Zij opereren op het 

snijvlak tussen binnen en buiten. Men moet beide werelden door en door 

begrijpen om de verbinding te kunnen maken, zo is het idee. De overheid 

kan niet volledig naar de praktijk verschuiven en de praktijk moet begrij

pen dat de overheid kaders schept die soms de individuele praktijk voorbij 

gaan. Zij moeten elkaars positie, logica en belangen begrijpen. Een voor

beeld van een dergelijke werkvorm zijn de duobanen binnen het ministe

rie van ocw. Hierbij staan personen de helft van de tijd voor de klas en 

werken de andere helft bij het ministerie. Zo staan zij letterlijk met hun 

ene been in de ene wereld en met hun andere been in de andere. Gemeen

ten hebben vaak intermediairs of grenswerkers. Dit zijn ambtenaren die 

vaak buiten zijn en ook de ruimte krijgen om het netwerk met de praktijk 

te onderhouden, aan te voelen wat er in de praktijk speelt en hierop in te 

spelen. 
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 Ten derde zijn er werkvormen om de praktijk naar binnen te halen. Een 

bekend voorbeeld zijn rondetafelgesprekken met practitioners. Deze tafels 

zorgen voor de inbreng van verschillende perspectieven rondom een 

bepaald thema. Ook zijn er veel overheden die ingewikkelde casussen 

adopteren en hier van dichtbij naar kijken. Deze casus helpt de overheid 

om te snappen waar het systeem met de praktijk schuurt en welke 

oplossingen er nodig zijn. Daarnaast zijn er burgerjury’s, burgerpanels,  

en burgerraden die meedenken over kwesties en oplossingen. Zo heeft de 

gemeente Rotterdam een burgerjury met 150 Rotterdammers die represen

tatief zijn voor de Rotterdamse samenleving. Deze burgerjury praat elk 

kwartaal mee over kwesties en het toekomstige beleid van de stad. Ook 

zijn er online platforms die input ophalen op een digitale manier en zo 

een breed publiek benaderen. Een voorbeeld is het project #onderwijs2032 

waarbij het ministerie van ocw om de input van burgers heeft gevraagd op 

nieuwe kerndoelen in het primaire onderwijs. 

Tabel 2  Werkvormen om verbindingen te versterken

N
aa

r 
bu

it
en

 

Werkvorm Focus Structuur Inzet Benadering Betrokkenheid Confrontatie 

Proefveld Generiek Open Diepte Informeel Combinatie Groot 

Werkbezoek Specifiek Gestructureerd Breedte Formeel Management Klein 

Meeloopstage Generiek Gestructureerd Combinatie Semi

informeel 

Beleid Gemiddeld 

Tu
ss

en
 b

u
it

en
 e

n
 b

in
n

en
 

Duobaan Generiek Gestructureerd Diepte Neutraal Beleid Gemiddeld 

Intermediair/ 

grenswerker 

Generiek Open Diepte Semi

informeel 

Beleid Gemiddeld 

Community of 

practice

Generiek Open Combinatie Semi

informeel 

Beleid Gemiddeld

Verbinder Generiek Open Diepte Neutraal Beleid Gemiddeld 

N
aa

r 
bi

n
n

en
 

Rondetafel

gesprekken met 

practitioners 

Specifiek Gestructureerd Breedte Formeel Combinatie Klein 

Casus adoptie Specifiek Gestructureerd Breedte Neutraal Beleid Klein 

Burgerjury/ 

burgerpanel /

burgerraad

Generiek Gestructureerd Breedte Formeel Beleid Gemiddeld 

(Online) platform Generiek Open Breedte Neutraal Beleid Gemiddeld 
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Een interessante vraag die bij de keuze voor een bepaalde werkvorm 

centraal staat, is hoeveel effect elke werkvorm uiteindelijk sorteert. Het is 

ingewikkeld om de precieze effecten te bepalen. Bij een werkbezoek van 

een minister aan een bijzondere school is het bijvoorbeeld onduidelijk  

wat voor ideeën er blijven hangen bij de minister en zijn team, en of dit 

uitmondt in beleid. Veelal hangen de effecten af van de opzet van de 

werkvorm en de verwachtingen. Hoeveel tijd is er bijvoorbeeld beschik

baar voor de werkvorm? Staat één concrete vraag centraal of is het een 

open gesprek? Is er een plan om door te pakken na het bezoek? Welke 

beloften worden er gedaan en hoe dwingend zijn die? Vaak wordt er veel 

nagedacht over de ‘voorkant’ (aankondiging, opzet, etc.) van een werk

vorm, maar weinig over de ‘achterkant’ ervan, terwijl de achterkant juist 

belangrijk is om effecten te sorteren. Na afloop van de werkvorm ontstaat 

de vraag hoe men omgaat met de verwachtingen die gecreëerd zijn in het 

veld en wat de organisatie doet met de lessen die zij ophaalt. Bepalend 

daarbij is wie er betrokken en aanwezig is bij de werkvorm. Bij een werk

bezoek is het bijvoorbeeld belangrijk dat de dossierhoudende ambtenaren 

ook aanwezig zijn. Zij zijn ten slotte degenen die intern iets met de 

opgehaalde lessen moeten doen. Zijn deze personen betrokken bij het 

organiseren van de werkvorm? Voelen zij zich verantwoordelijk voor de 

vervolgstappen? En krijgen zij de ruimte om iets met de lessen te doen in 

het beleid? 

3.3 Dilemma’s bij de werkvormen 
Het ministerie maakt steeds de afweging welke werkvorm het best bij het 

doel past. Deze keuze lijkt eenvoudig te maken, maar brengt verschillende 

dilemma’s met zich mee. Wij schetsen enkele van deze dilemma’s.

Focus: generiek of specifiek

Sommige werkvormen zijn generiek van aard en brengen de praktijk breed 

in beeld. Andere werkvormen verkennen een specifiek vraagstuk diep

gaand. Het proefveld verkent de praktijk op een generieke manier, maar 

heeft hierdoor ook het risico ongericht te zijn. Een burgerjury of een online 

platform biedt ook de mogelijkheid om een groot aantal burgers te 

bereiken en een groter vraagstuk op tafel te leggen. Tegelijkertijd kunnen 

deze raden en platforms ook zorgen voor een overdaad aan kennis en 

nieuwe ideeën, die moeilijk verwerkt kunnen worden. Daarentegen is 

bijvoorbeeld een werkvorm als een werkbezoek of een casusadoptie zeer 

gericht, maar men verliest daardoor mogelijk ook het grotere plaatje uit 
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ogen. Ook kan het inzoomen op één praktijk die sterk verschilt van de 

andere praktijken. Voor het ministerie is het dus steeds de vraag wat de 

behoefte met betrekking tot een beleidsvraagstuk is? Wil men het vraag

stuk breed en open verkennen? Of wil men een vraagstuk doorgronden en 

door en door kennen? 

Structuur: open of gestructureerd

Sommige werkvormen zijn sterk gestructureerd. Zowel de interacties met 

het veld als de uitkomsten zijn vooraf uitgedacht en gepland. Een voor

beeld is een werkbezoek dat ambtenaren grondig voorbereiden en uit

voeren op basis van een gedetailleerd draaiboek. Het voordeel is dat het 

gericht is en hierdoor relatief weinig tijd in beslag neemt voor diegenen 

die het werkbezoek afleggen; een nadeel is dat het mogelijk niet de échte 

praktijk in beeld brengt omdat het geënsceneerd is. In andere werkvormen 

is er meer ruimte voor onverwachte en ongeplande ontmoetingen. Er is 

geen vooraf opgezet plan of doel. Het proefveld is hiervan een goed 

voorbeeld. Het voordeel hiervan is dat deze werkvorm de dagelijkse 

praktijk in beeld brengt, maar tegelijkertijd ook het risico met zich 

meebrengt dat het allerlei, maar vooral ook ongerichte inzichten met  

zich meebrengt waar het ministerie iets mee moet. 

Inzet: breedte of diepte

Sommige werkvormen richten zich op het totaalplaatje van het beleid:  

hoe functioneert het systeem als geheel? De werkvorm is daarom breed 

opgezet en beoogt zoveel mogelijk informatie op te halen over het totaal. 

Een manier van werken waarbij wel de kans bestaat dat er veel informatie 

wordt opgehaald, maar daardoor ook oppervlakkig blijft. Want wat zegt het 

als het over de gehele breedte van een bepaald domein ‘redelijk goed’ 

gaat? Andere werkvormen gaan juist meer de diepte in. Doel van deze 

invalshoek is om niet alle informatie op te halen, maar de informatie die 

benodigd is wel zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk in kaart te bren

gen. Informatie wordt niet op hoofdlijnen besproken, maar door een of 

enkele onderdelen eruit te pikken zoekt de werkvorm de diepte op. In de 

praktijk blijkt vaak dat de keuze voor een werkvorm die de diepte opzoekt 

ook consequenties heeft voor de tijdsinzet. Een proefveld neemt ten 

opzichte van een werkbezoek bijvoorbeeld relatief veel tijd in beslag, juist 

omdat de diepte een belangrijk onderdeel vormt van de werkvorm. Ook 

een duobaan of een intermediaire of verbindende functie neemt veel tijd 

in beslag. In tegenstelling tot de proefvelden, werkbezoeken en de prak
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tijkstages wordt hier niet tijdelijk een kijkje genomen in een bepaalde 

praktijk, maar is er continue uitwisseling tussen twee organisaties. Voor  

de overheid is hierbij steeds de spanning: hoe kan de praktijk effectief 

verkend worden zonder daarbij efficiënt te worden en voorbij te gaan aan 

de échte praktijk? Hoe de praktijk rustig verkennen in het tempo dat in 

deze organisaties geldt, zonder teveel tijd te ‘verliezen’? 

Benadering: formeel of informeel

De benadering van de werkvormen verschilt. Sommige werkvormen zijn 

formeel en brengen de belangen van verschillende partijen boven tafel. 

Rondetafelgesprekken zijn daarvan een voorbeeld. Hierbij zorgen ambte

naren ervoor dat alle belanghebbenden aan tafel zitten om een bepaald 

vraagstuk of beleidsvoorstel te bespreken. Dit heeft als voordeel dat op 

deze manier legitimiteit voor het beleid vastgelegd kan worden in toezeg

gingen, afspraken en convenanten. Een ander voorbeeld is een werkbe

zoek van een politicus of een hoge ambtenaar aan een organisatie, dat 

strak georganiseerd en gepland wordt. Andere werkvormen zijn formeel 

van aard en proberen om op gelijke voet te komen met de partijen die zij 

bezoeken. Het proefveld is hiervan een voorbeeld. De betrokken ambtena

ren denken na over hun presentatie om een zo informeel mogelijke sfeer 

te creëren waarin men zich vrij voelt om open te spreken. Het gaat om het 

creëren van ruimte om partijen de mogelijkheid te geven om zich in te 

leven in elkaars werkelijkheid. 

Betrokkenheid: management of medewerkers

Voor de doorwerking van de lessen is het belangrijk welke personen uit de 

organisatie erbij betrokken zijn. Leden van het management kunnen een 

bepaalde kwestie eerder aankaarten bij de minister of hier budgetten voor 

regelen. Tegelijkertijd zijn het de beleidsambtenaren die in hun dagelijks 

werk bezig zijn met de uitwerking van het beleid. Het is dus belangrijk dat 

er verschillende lagen aangehaakt zijn. Bij een werkbezoek is vaak het 

management van overheden betrokken. Een werkstage geeft daarentegen 

beleidsambtenaren de mogelijkheid om op de werkvloer mee te kijken. 

Afhankelijk van het beoogde doel wordt besloten wie uit de organisatie 

hier het beste aan kan deelnemen. Tegelijkertijd geldt voor betrokkenheid 

aan beide kanten dat er ook vragen aan verbonden zijn. Hoe te voorkomen 

dat de lessen, bij bijvoorbeeld een werkstage, blijven hangen bij één 

persoon? Hoe is het management te betrekken zonder hen te ‘overladen’ 

met uiteenlopende ideeën uit de praktijk? 
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Confrontatie: nieuwe gezichten of oude bekenden

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van een werkvorm is dat het 

nieuwe inzichten brengt. Het moet dingen aan het licht brengen die eerder 

niet bekend waren. Het proefveld laat om die reden ook ruimte voor 

onverwachte ontmoetingen. Een kritiek van een werkvorm als een 

‘rondetafelgesprek’ is dat de ‘usual suspects’ aan tafel zitten, waardoor er 

weinig nieuwe en verrassende inzichten naar voren komen. Tegelijkertijd 

‘moet’ het ministerie deze mensen wel vaak uitnodigen. Vragen die daarbij 

opkomen zijn: hoe nieuwe inzichten te krijgen, zonder daarbij de oude 

bekenden te passeren? Hoe ruimte te laten voor ‘verrassingen’ zonder 

daarbij ‘tijd te verliezen’? 
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4Conclusie & discussie

Overheden zijn al van oudsher op zoek naar manieren om de aansluiting 

tussen beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk te verbeteren. Het proef

veld is één manier waarop het ministerie van ocw probeert de ervaren 

afstand te verkleinen en de omgang hiermee op een open manier te 

verkennen. Het ministerie probeert via het proefveld voorbij te komen aan 

de ‘georganiseerde en voorgeprogrammeerde zicht op de werkelijkheid’ 

die een werkbezoek door de top van het ministerie oplevert, en in plaats 

daarvan de praktijk écht in beeld te krijgen. Wat begon als een open 

verkenning om een praktijk van dichtbij te bekijken, heeft geleid tot een 

breed palet aan inhoudelijke lessen, en lessen rondom ambtelijk vakman

schap binnen het ministerie. De vraag kwam op of niet alle ambtenaren 

binnen het ministerie structureel de praktijk op zouden moeten zoeken 

om beter hun rol te kunnen vervullen en aan te sluiten bij de praktijk. 

Moeten ambtenaren hier tijd voor krijgen? Is het een nieuwe taak van 

ambtenaren om naar buiten te gaan om deze praktijk te verkennen?  

Wat betekent dit voor de sturingsprincipes van het ministerie? Hebben zij 

naast de traditionele rollen nu ook de rol om te functioneren als een check 

op het beleid dat zijzelf formuleren? Hebben zij een rol om voeling te 

houden met de praktijk? En wat betekent dat dan voor de rol van de volks

vertegenwoordiging? Wat betekent het als het doen van proefvelden een 

standaard onderdeel wordt van het vakmanschap van ambtenaren? In die 

zin lijkt een klein experiment als het proefveld relatief onschuldig, maar 

kan het ondertussen leiden tot ontregelende vragen op systeemniveau. 

Tegelijkertijd laat het proefveld ook zien dat ‘rondkijken in de praktijk’ 

niet vrijblijvend is. ‘Kijken’ op lokaal niveau, is ook kijken in de achtertuin 

van een andere overheid. Dit schept niet alleen vragen, maar ook verwach

tingen. ‘Den Haag’ komt op bezoek en dit is een kans voor organisaties om 

problemen naar voren te schuiven. Hoe die verwachtingen te managen en 

te voorkomen dat teleurstellingen in het veld ontstaan, als zij in vervolg 

op het contact geen concrete opvolging zien met betrekking tot door hun 

terecht opgeworpen kwesties? Hoe ga je om met de ‘achterkant’ van een 

proefveld? Ook vraagt het kijken in de praktijk om een reflectie op de 
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eigen houding en presentatie. Hoe sluit je aan bij de praktijk? Hoe creëer  

je vertrouwen zonder er persoonlijk teveel bij betrokken te raken? Hoe 

zorg je dat je op afstand blijft, maar toch aansluit? Ook brengt het ‘kijken’ 

in de praktijk lessen met zich mee en kan het zorgen voor een beleidsin

houdelijke confrontatie tussen het beleid en de praktijk; lessen waar de 

ambtenarij echt iets mee moet. ‘Kijken’ brengt niet alleen blije en goede 

verhalen. Wat betekent het als de praktijk toch een andere kant op lijkt te 

gaan dan het beleid? Wat als het beleid niet past bij de praktijk? Wat doe je 

daar als ambtenaar dan mee? Hoe draag je lessen uit de praktijk over op 

andere collega’s? Is een schriftelijk verslag voldoende? Is een bijeenkomst 

belangrijk voor deze overdracht? En hoe enthousiasmeer je collega’s die er 

zelf niet bij zijn geweest en de ernst van de situatie dus niet zélf hebben 

ervaren? 

In dit essay hebben wij verschillende perspectieven geschetst op de 

verhoudingen tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Deze perspectieven vertellen 

een ander verhaal over de beleving van afstand in de verhouding tussen 

beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk en leiden ook tot andere strate

gieën met bijpassende werkvormen om met de ervaren afstand om te 

gaan. Wie denkt over kloven, wil deze graag overbruggen en wie denkt 

over kolonisering wil de bemoeienis van de overheid beperken. De manier 

waarop we denken over de afstand tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ bepaalt 

voor een groot deel welke werkvorm we kiezen en welke effecten we 

nastreven. De aanpak van de overheid leidt ook tot verwachtingen. Burgers 

die gehoord zijn, verwachten vaak ook dat er op den duur iets verandert. 

Erkenning is belangrijk, maar vraagt ook om maatwerk en aandacht voor 

de fase na het bezoek aan de praktijk. Belangrijk is om vanuit de verschil

lende perspectieven de eerlijke en de juiste verwachtingen in de samen

leving te scheppen. Sterker nog, als er geen effecten of zelfs negatieve 

effecten worden verwacht schept dit de vraag of de verbinding met buiten 

wel moet worden gelegd. Het rondkijken van de overheid vindt daarnaast 

altijd plaats in een politiek gestuurde context met een eigen dynamiek die 

voor de mensen ‘binnen’ als vanzelfsprekend een belangrijke rol speelt in 

de besluitvorming, maar dit geldt voor de mensen ‘buiten’ in veel mindere 

mate. Het gesprek hierover is essentieel bij het verwachtingenmanage

ment ten aanzien van beleidsvraagstukken.

Door de jaren heen hebben ministeries zoals ocw geëxperimenteerd met 

diverse werkvormen, zoals het organiseren van werkbezoeken, praktijk
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stages, duobanen en vele andere vormen. Dit in een zoektocht naar pas

sende vormen om de uitvoeringspraktijk in beeld te krijgen en continue 

reflectie te creëren op het eigen beleid. Bij elk vraagstuk, elke fase in de 

beleidscyclus en elke overheidslaag past een andere (combinatie van) 

werkvorm. Niet één werkvorm is optimaal en het is een permanente 

zoektocht voor beleidsmakers om de uitvoeringspraktijk op de juiste en 

‘echte’ manier in beeld te brengen. Voor de overheid is het daarom van 

belang een breed palet aan werkvormen voorhanden te hebben, waarmee 

een diepgaand beeld te ontwikkelen valt van wat er speelt in de samen

leving. De praktijk verkennen is voor overheden steeds belangrijker om 

voeling te kunnen blijven houden met ingewikkelder wordende vraag

stukken in een sterk veranderende samenleving. Werkvormen waarbij de 

verbinding tussen beleid en praktijk letterlijk in het veld wordt gemaakt, 

die lange tijd ver van de dagelijkse werkpraktijk van ambtenaren stonden 

(en meestal verdrongen door ander prioriteiten), vormen nu een steeds 

centraler én belangrijker onderdeel van het ambtelijke repertoire. 

In dit essay tonen we het nut maar ook het ongemak dat samenhangt  

met pogingen om de afstand tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ te verkleinen. 

Tegelijkertijd problematiseren we ook de notie van ‘afstand’ zelf. Vanuit 

verschillende perspectieven zien we andere beelden van ‘afstand’ naar 

voren komen, die ook andere strategieën voor de oplossing ervan suggere

ren. We spreken over perspectieven om te benadrukken dat het beelden 

zijn om naar afstand te kijken. Tegelijkertijd moet worden beseft dat 

dergelijke beelden ook actief en ‘performatief’ van aard zijn: ze suggereren 

elk een ander handelingsrepertoire. Wie vanuit een kloof kijkt, gaat 

overbruggen. Wie kolonisering van de leefwereld ziet, bepleit juist meer 

afstandelijkheid en terughoudendheid. Wie denkt dat er sprake is van 

kokers, zoekt – in reactie op ‘losgezongen beleid’ – naar ruimte in de 

regels. Dat besef is belangrijk omdat een ‘brug’ niet zo maar is te slaan als 

mensen boos zijn, zich in de steek gelaten voelen, het niet meer geloven, 

gekwetst zijn: “Ik ben boos, ik voel mij gekwetst”, “dan geef ik u meer 

ruimte” – dat is een mismatch in werkvorm als het gaat om de gekozen 

strategie en de ervaren afstand, die dus niet veel zal oplossen. Zo is steeds 

de vraag vanuit welk perspectief we de afstand bezien en vanuit welk 

perspectief we de strategie voor de omgang daarmee formuleren. Die 

constatering nodigt uit tot nadere reflectie – op het proefveld als werk

vorm, maar zeker ook op de achterliggende gedachte ten aanzien van de 

verhouding tussen beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk.
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Ten diepste schept die reflectie de vraag of ons repertoire aan werkvormen 

wel gevarieerd genoeg is om alle ontwikkelingen in de samenleving bij te 

benen. Hebben we werkvormen om aansluiting te vinden bij burgers en 

hun kwaadheid en daarmee wijs om te gaan? Helpt het nog om vanuit het 

beeld van de verkokering (gewoon systematischer kijken, integraal in kaart 

brengen hoe het zit) om dit type problemen echt te begrijpen? Daarnaast 

is het niet alleen belangrijk om na te denken over de perspectieven van  

de overheid op de afstand tussen ‘binnen’ (de overheid) en ‘buiten’ (de 

samenleving), maar is het vooral relevant om na te denken over het 

perspectief van de samenleving op deze afstand. Hoe kijken zij naar deze 

afstand? Welke verwachtingen en ideeën hebben zij daarbij? Welke 

werkvormen passen bij hun beeld van de overheid? En wanneer laten zij 

de overheid toe om in ‘hun’ wereld te treden? 
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Eindnoten

1 Website Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/

publicaties/2016/02/02/beleidslab)
2 Website scp (https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/hoeveel_

mensen_zijn_langdurig_arm/)
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De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) verzorgt sinds 

1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 

de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot  

de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  

Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  

de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  

de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft,  

de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam in  

de nsob. Vanaf haar aanvang streeft de nsob ernaar om met 

geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment van 

het management in openbaar bestuur en publieke sector bij te 

dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. De opleidingen 

van de nsob onderscheiden zich door geavanceerde didactische 

concepten, een excellent docentenkorps van topwetenschappers 

en vooraanstaande professionals uit de praktijk en intensieve en 

kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden een mix van 

cognitieve verdieping, theoretische en professionele reflectie, oefening 

in professionele en persoonlijke competenties, toepassing van kennis  

en inzichten in complexe advies- en onderzoeksopdrachten.  

De opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen op en  

dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 

De nsob is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut 

voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil  

de nsob bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar 

bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische 

vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende 

verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en  

over de vormgeving en instrumentering van veranderingen in die 

domeinen. De nsob werkt aan vragen die worden aangereikt door 

opdrachtgevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook  

aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en 

professionele reflectie. De nsob biedt ruimte en inspiratie voor  

gasten uit de praktijk en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. 

De nsob organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke 

en professionele publicaties. 
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