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SUCCESVOLLE BRANDS EN BEDRIJVEN



SUCCESVOLLE BRANDS EN BEDRIJVEN

Hoezo succesvol? Criteria?

• Voortbestaan: merk(en), organisatievorm

• Marktaandeel: omvang, groei, verwachte groei

• Beurswaarde: hoogte, groei, verwachte groei



SUCCESVOLLE BRANDS EN BEDRIJVEN

Waardoor succesvol? Oorzaken/mechanismen

- Naadloze koppeling visie-strategie-werkwijze

- Verhaal, beleving, loyaliteit

- Slimme en ‘vlekkeloze’ governance

- Hoogwaardig/gemotiveerd personeel

- Innovatief en adaptief vermogen



SUCCESVOL OPENBAAR BESTUUR?



SUCCESVOL OPENBAAR BESTUUR?



SUCCESVOL BESTUUR ANNO 2018?

VOORBEELDEN?

CRITERIA?

OORZAKEN?



SUCCESVOL BESTUUR ANNO 2018?



BELEIDSSUCCES IN FINLAND



BELEIDSSUCCES IN AUSTRALIË



BELEIDSPRESTATIES VERGELEKEN





SUCCESVOL BESTUUR:

EEN WERELD VAN EISEN & VERWACHTINGEN

Rechtmatigheid & fairness

Effectiviteit & efficiency

Integriteit & onkreukbaarheid

Robuustheid & onkwetsbaarheid

Slimheid & probleemoplossing

Toegankelijkheid & klantvriendelijkheid

Partnerschap & betrouwbaarheid

Gelijkheid & ‘maatwerk’



SUCCESVOL BELEID: COMPLICATIES

• Overheidstaken: onzichtbaar, ondankbaar, omstreden

• Politieke karakter van beleidskeuzes

• Beleidsevaluatie=óók politiek: media, belangen, oppositie

• Korte vs lange(re) termijn perspectieven

• Proces telt minstens zo zwaar als resultaat

• Hypertransparantie en hindermacht

• Paradox van succes: ‘doing better, feeling worse’

• ‘Death of deference’



WAT WETEN WE OVER SUCCESVOL BESTUUR?



HET TEGENDEEL LIJKT VAKER VOOR TE KOMEN…..



1. SUCCESVOL BELEID



BELEIDSSUCCES ‘ZIEN’ (1): MOORE



Programmatisch succes: 

- Uitvoering in lijn met 
doelstellingen

- Sociaal gewenste 
uitkomsten

- Brede maatschappelijke 
steun voor doelen, 
middelen en waarden

- Goede dienstverlening aan 
doelgroepen

BELEIDSSUCCES ‘ZIEN’ (2): MCCONNELL



Procesmatig succes:

- Kunnen vasthouden aan doelen 
en middelen

- Legitimiteit verwerven voor het 
beleid

- Robuuste dragende coalitie 
bouwen

- Symboliseert innovatieve en 
passende werkwijzen

- Brede maatschappelijke steun 
voor inrichting en werkwijzen 

BELEIDSSUCCES ‘ZIEN’ (2): MCCONNELL



Politiek succes

- Versterkt reputatie en/of 
electorale positie bestuurder(s)

- Domineert de beleidsagenda en 
maakt besturen makkelijk

- Past goed binnen brede 
politieke lijn van het bestuur

- Geen noemenswaardige 
oppositie tegen ‘who gets
what’?

BELEIDSSUCCES ‘ZIEN’ (2): MCCONNELL



BELEIDSSUCCES ‘ZIEN’, OF CONSTRUEREN?

A. Niet dichotoom (succes/falen) maar ‘glijdende schalen’ (‘mates van…’)

B. Spanningen tussen criteria-sets:

- “Operatie was prachtig, maar patient is nog steeds ziek” 

(Procesmatig succes vs programmatisch non-succes)

- Populair, maar wel ineffectief/kostbaar 

(Politiek succes vs programmatisch non-succes)

- Ongeziene, ongeliefde ‘achievers’

(programmatisch succes vs politiek non-succes)



BELEIDSSUCCES VERKLAREN

Focus op beleidsbepalers:

• Good design – doordachte balans doelen en middelen

• Good political management – breed en robuust draagvlak

• Good implementation – administratieve capaciteit

Focus op context:

• Good fit – passendheid, adaptiviteit

• Good timing - tijdigheid

• Good fortune - geluk



2. SUCCESVOLLE SAMENWERKING



SAMENWERKEN IS ONDERDEEL VAN ‘GELAAGD’ 

MODERN  BESTUUR

Rechtmatige overheid

Dienstverlenende overheid

Samenwerkende overheid

Responsieve overheid



SAMENWERKINGSLOGICA’S

Efficientie: 

Kostendeling, schaalvoordelen (bv zorginkoopcombinaties)

Effectiviteit:

Grens-, sector-, professie-overschrijdende vraagstukken ontstijgen ieders 

bestuurskracht (bv ondermijnende criminaliteit, obesitas, vergrijzing)

Politiek:

‘Big tent’ creëren, draagvlak verbreden (bv energieakkoord, woonakkoord)



SAMENWERKINGSONDERZOEK IS ‘HOT’



MAAR: SAMENWERKEN IS WEL INGEWIKKELD….



SAMENWERKINGSSUCCES BESTUDEREN (1): 

EMERSON ET AL.



SAMENWERKINGSSUCESS BESTUDEREN (2): 

EMERSON ET AL. 



SPANNINGSVELDEN ROND SAMENWERKING

Programmatisch: effectiviteit (impact) vs efficiëntie (tijd, geld)

Geldstromen: ‘verkokerd’ vs ‘gezamenlijk’

Politiek: profilering vs team play; representatieve vs ‘doe-
democratie’

Organisatielogica’s: hiërarchisch vs flexibel; gesloten vs open

Duurzaamheid: ’het hangt op mensen’ vs institutionalisering



MEER WETEN?

www.successfulpublicgovernance.com

Twitter: #theSPGprogram

http://www.successfulpublicgovernance.com/

