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Achtergrond: een alternatief perspectief op lokaal bestuur
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Drie centrale thema’s 

1. Benoemen van de beoogde waarde door stakeholders

2. Beoordelen van de bereikte waarde stakeholders

3. Versterken van waardecreatie samen met stakeholders
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Onderzoek in interactie met gemeentelijke praktijk, 

met oog voor de centrale lessen voor alle gemeenten



Onderzoeksopzet
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Benoemen van publieke waarde

• Het lukt om open en constructief over waarden in beleid te praten

• Grote diversiteit van waarden (≠ conflict!)
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Aan de slag met waardevol bestuur:

Een waardepalet construeren

Materiële waarden Immateriële waarden Proceswaarden

Individueel

perspectief

Welke tastbare resultaten 

willen de partners voor 

de individuele inwoners 

realiseren? 

Welke niet-tastbare 

opbrengsten willen de 

partners realiseren voor de 

individuele inwoners?

Hoe verwachten burgers en

maatschappelijke stakeholders

dat zij door de gemeente

worden bejegend?

Hoe willen de partners met

elkaar en met burgers omgaan

tijdens de besluitvorming en

uitvoering?

Collectief

perspectief

Welke tastbare resultaten 

willen de partners 

realiseren voor de 

gemeenschap als geheel?

Welke niet tastbare 

opbrengsten willen de 

partners realiseren voor de 

gemeenschap als geheel?
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Publieke waardenpalet voor lokale democratieverbetering
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Tabel 4.1: Een publieke waardenpalet bij lokale democratieverbetering 

 Materiële waarden Immateriële waarden Proceswaarden 

Individueel 
perspectief 

Leefomgeving voldoet aan 
wensen van bewoner 
Kwaliteit van leven van 
inwoner optimaliseren 
Kans burger/ondernemer 
om succesvol te zijn 
 

Opdoen democratische ervaring 
Versterken gevoel van invloed 
over omgeving 
Versterken gevoelens van 
menswaardigheid, humaniteit 
en gelijkwaardigheid 
Geluk, het goede leven 
 

Transparantie in proces 
Open en gelijke informatie voor 
ieder 
Mensen voelen zich veilig in het 
participatieproces 
Rechtvaardigheid voor 
verschillende deelnemers 
Dienstbaarheid van gemeente 
naar inwoners 
Gemeente als benaderbare, 
berouwbare, betrokken partner 
Juiste democratische toets 
passend bij het gekozen beleid 

Collectief 
perspectief  

Doelmatige 
besluitvormingsprocessen 
 

Iedereen in staat stellen 
verantwoordelijkheid te nemen 
voor de eigen leefomgeving 
Deelname van alle groepen die 
betrokken zijn bij het realiseren 
van een bepaald doel 
Draagvlak 
Balans representativiteit en 
participatie in besluitvorming  
Zachte belangen een luidere 
geven, solidariteit met 
verschillende groepen 
Versterken van saamhorigheid 
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• Geen universeel beleefd succes (‘dominante zeven’)

▫ Aard van de opgave

▫ Onvervulde ambitie

▫ Verbreding van de opgave

Waarderingen voor gevoerd beleid articuleren
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Waarderingen inventariseren
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Aan de slag met waardevol bestuur:

Beoordelen van gerealiseerde waarde (1)
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Aan de slag met waardevol bestuur:

Beoordelen van gerealiseerde waarde (2)
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Drie centrale thema’s 

1. Benoemen van de beoogde waarde door stakeholders
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Werken met keuzes en kaders
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Publieke

waarde

propositie

Keuzes en Kaders

• Of beginnen met krachtige 

visie, of beginnen met ophalen 

bij stakeholders

• Altijd werken naar heldere én 

gedragen visie voor 

koersvastheid

Keuzes en Kaders

• Of ambities formuleren obv

beschikbare capaciteit of 

capaciteit organiseren voor

ambities die er zijn

• Altijd basiscapaciteit op orde 

om eigen rol te kunnen spelen

Keuzes en Kaders

• Of eerst uitdenken eigen aanpak en dan

uitleggen, of ophalen ideeën over beste

werkwijze en deze werkbaar maken

• Altijd werken naar effectieve én 

gedragen aanpak zonder ‘black box’



Gepercipieerde succesfactoren bij democratieverbetering 
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• Gedeelde visie op gemeentelijk topniveau over noodzaak 

democratische verbetering

• Dynamische, flexibele aanpak: Geen ‘stip aan horizon’ en maatwerk

• Lerend vermogen organiseren

• Zoektijd: Ruimte om te experimenteren en buiten lijnen te kleuren

• Persoonlijke kwaliteiten: minder ego en meer responsiviteit

• Betrokken samenleving

• Issue-eigenaarschap: ‘krachtige motoren’

• Een brede, dragende coalitie opbouwen 

▫ Écht luisteren: geen vooringenomenheid

▫ Laten zien dat betrokkenheid loont

▫ Management van verwachtingen

▫ Persoonlijke relaties: juiste sfeer en dynamiek 



Gepercipieerde succesfactoren bij woonbeleid
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• Vroege en adequate probleemanalyse

• Duidelijke en consistente woonvisie

• Netwerkmanagement op lokaal, regionaal en nationaal niveau

• De basis op orde: voldoende capaciteit voor het uitvoeren van de 

plannen

• Stakeholders vroeg betrekken bij visie- en planvorming 

• Momentum en commitment orchestreren



Assen driehoek: zoeklicht optimaliseren waardecreatie
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Potentiële spanningen bij woonbeleid
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Publieke

waarde

propositie

Willen

Authorizing 

environment

Mogen

Operationele

capaciteit

Kunnen

Hoe draagvlak behouden

voor lange termijn

beleid?

Hoe alle benodigde

capaciteit op tijd en in 

samenhang inzetten?

Hoe schaarste te verdelen

bij onvoldoende capaciteit

om alles te realiseren?



1. Zorg voor een heldere en up-to-date woonvisie waarin duidelijke 

keuzes worden gemaakt

2. Erken en versterk woningcorporaties in hun rol als ‘rentmeester’

3. Zorg ervoor dat je ook echt kunt leveren wat je beoogt en 

belooft  

4. Toon snel dat het kan werken; bouw tastbare successen op de 

korte termijn in

5. Ga vroegtijdig en met open vizier in gesprek over wat zij 

belangrijk vinden

Suggesties voor waardevol woonbeleid
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Slotreflectie: een alternatief perspectief op lokaal bestuur
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1. Je krijgt het pas door als je het wilt zien 
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2. Waardevol bestuur is lerend bestuur,

en dat leren moet worden georganiseerd 
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3. Werken met publieke waarde denken verdient een kans 
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Meer weten?
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e.j.vandertorre@uu.nl

www.successfulpublicgovernance.com 

@theSPGprogram 


