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1. Wat is waarden-vol lokaal bestuur?
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“Hitting the target, but missing 
the point.”
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Schrijf uw 3 belangrijkste waarden op die u binnen uw functie of 
beleidsterrein wilt realiseren. 



De Jong et al (2011)

Verschillende vormen van publieke 

waarde
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Materiele waarde Immateriële
waarde

Individueel 
perspectief

Baankansen
…

Zelfontplooiing
…

Collectief 
perspectief

Innovatie
…

Gelijke kansen
…

Publieke waarden zijn de uitkomsten
die het publiek waardevol vindt



• Voorbeelden: transparantie, 
integriteit, resultaatgerichtheid, 
toegankelijkheid, professionaliteit 

‘Publieke waarde’ volgens bestuurders en 

ambtenaren 
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Publieke waarde heeft betrekking op 
een kenmerk van het overheidsproces

Voorbeelden: legitimiteit, genoeg goede 
raadsleden, goed functionerend bestuur, 
gedragen democratische afwegingen.  

Publieke waarde heeft betrekking op 
een opbrengst binnen de overheid 

Voorbeelden: burgerbetrokkenheid, 
afspiegeling van de samenleving neemt deel, 
initiatief nemen, eigenaarschap , 
verantwoordelijkheid. 

Voorbeelden: geluk, zelfredzaamheid, 
inclusie, gezondheid, vertrouwen in de 
overheid, levensloop bestendige woningen.

Publieke waarde heeft betrekking op  
hoe de samenleving deelneemt aan het 

overheidsproces

Publieke waarde heeft betrekking op 
een opbrengst in de samenleving 

Gebaseerd op bevindingen VNG deelcongres 2017



• Gelijkheid: geen onderscheid des 
persoons

Publieke waarde bij voorzien in woonruimte

(genoemd tijdens VNG deelcongres 2017; n=4)

Publieke waarde heeft betrekking op 
een kenmerk van het overheidsproces

Bieden keuzeperspectief; duurzaam: zijn 
het geen korte termijn keuzes

Publieke waarde heeft betrekking op 
een opbrengst binnen de overheid 
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Initiatief: mensen moeten zelf de eerste stap 
zetten

Collectief: diversiteit in groepen; 
levensloopbestendige woningen; samenhang; 
kwaliteit; duurzaam(heid); voldoende 
betaalbare woonruimte; zorgwoningen; 
evenwichtige samenstelling wijken; woningen 
in alle “niveaus”.   
Individueel: geluk; wonen moet een genot 
zijn; doorstroommogelijkheden; je beslist zelf 
hoe je woont, binnen je mogelijkheid

Publieke waarde heeft betrekking op 
hoe de samenleving deelneemt aan het 

overheidsproces

Publieke waarde heeft betrekking op 
een opbrengst in de samenleving 



Publieke waarde: wat is van waarde 

voor alle stakeholders? 
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• ‘Publieke waarde’ is subjectief en
contextgebonden

Conclusie 1
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2. Hoe succesvol ben ik (en waarom)?
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Waaraan meet u (uw) 
succes af en wat bepaalt

(uw) succes? 

10/4/2017
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Succes is relatief:
- Aan de publieke waarden die jij benoemt
- In hoe de stakeholders de prestaties beoordelen. 

Maar: publieke waarde is niet vrijblijvend!

Conclusie 2
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Waarden-vol succes: een illustratie
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0
1
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4
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6
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Gelijkheid

Geluk

DiversiteitInitiatief

Duurzaamheid

College B&W

Gemeenteraad

Directeur Fysiek Domein

Woningcorporatie

Gezinnen

Alleenstaande jongeren

Ouderen

Bouwbedrijven



Public value account

Use of collectively owned
assets and associated costs

Achievement of 
collectively valued social
outcomes

Financial costs Mission achievement

Unintended negative
consequences

Unintended positive
consequences

Client satisfaction

Social costs of using state 
authority

Justice and fairness

‘Public value account’
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Moore (2013)



3. Hoe bereik ik succes?
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• M. Moore (1995) Creating Public Value

‘Strategische driehoek’
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Legitimiteit & steun
Wie hebben we nodig om die 

waarde te creëren?

Operationele capaciteit
Hoe kunnen we die waarde het 

beste creëren?

Publieke meerwaarde
Welke vormen van waarde

willen we creëren?



Strategieën:
1. Steun en draagvlak realiseren voor de eigen

‘publieke waarde agenda’ 
2. Ophalen van waarden in de omgeving en deze

centraal zetten (‘van buiten naar binnen’)

Het ‘juiste’ doen
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Legitimiteit & steun

Publieke waarde



Strategieën:
1. Voldoende middelen zoeken bij de ambities
2. Ambities afstemmen op de middelen

Het kunnen doen
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Operationele capaciteit

Publieke waarde



Strategieën:
1. Steun en draagvlak realiseren voor de eigen

‘werkwijze’ 
2. Ophalen van ‘werkwijzen’ in de omgeving en

deze uitvoeren (‘van buiten naar binnen’)

Het op de ‘juiste’ wijze

doen
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Operationele capaciteit

Legitimiteit & steun



Waarden-vol lokaal bestuur bereik je door:
• Het ‘juiste’ te doen;
• Dit te kunnen doen;
• En dit op de ‘juiste’ wijze te doen. 

Oftewel: er is geen ‘one best way’ 

Conclusie 3
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Meer weten?
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