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Presentation Notes
TIJD10 min – Opening door Jantine, brug naar Scott. We gaan van breed naar concrete terug naar breed.7 min – Plenair: Benoemen warden (Scott)5min – Kennisclip benoemen (Lieske)3 min – Uitleg driehoek (Scott)10 min – Plenair: Bereiken warden (Lieske)10 min – Kennisclip Bereiken2 min – Welke cijfer? (Scott)5 min – Kennisclip Beoordelen (Lieske)3 min – Afsluiting (Scott)20 min – Vragen en discussie door Jantine, met openingschot van Paul
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Presentation Notes
Het gangbare verhaal is dat het locale Bestuur op meerdere manieren in de knoop zit.WAT: Ten eerste wordt er meer van de overheid verwacht. We verwachten niet alleen maar minimale zorg van een nachtwakerstaat, maar een bijdrage aan warden als beleefde veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, … Maar het is zo niet zomaar duidelijk wat ‘de burger’ of ‘de maatschappij’ hier precies mee bedoelt en hoe om moet worden gegaan met de keuzes. Waarden zijn vaak abstract en problematisch.WIE: Iedereen mag er wat van vinden en doet dat dan ook. Maar in participatie vooral bepaalde groepen aan het woordHOE: Daarbij wordt de overheid ook nog een geacht of genoodzaakt die waarden met ‘partners’  en ‘de samenleving’  te realiseren. De gemeente moet optrekken met het bedrijflsleven, locale initiatieven, andere overheden. De gemeente moet aansluiten, invoegen in dit netwerkspel, maar ook leiden en faciliteren.Oude perspectieven, geworteld in rechtstatelijkheid (‘de meerderheid besluit wat goed is’) of bedrijfsmatigheid (‘het is goed als het goedkoop is’) bieden niet altijd de juiste steun. Denken in bureaucratie helpt niet altijd in de samenwerking en denken in producten help niet altijd in het realiseren van waarde. Al willen we ze niet helemaal loslaten, want het recht en de portemennee blijven van belang. Hoe moeten we kijken naar het Bestuur als het doel is waarde te realiseren? Hoe zorgen we dat we grip krijgen op waardecreatie zonder dat we het de nek omdraaien?Wij wetenschappers vinden dit natuurlijk heerlijk: De een zijn complicatie is de ander zijn publicatie. Maar het beeld klopt niet.



Presenter
Presentation Notes
SCOTT Als je naar buiten kijkt zie je ook een rijk, vrij en gelukkig land. Met gevoelens van ongemak en onbehagen, maar ook van gemeenschap en samenhang. Maar hoe kun je op een nuttige manier kijken naar locale waardecreatie zonder te vervallen in hallelujah verhalen of vage verhaaltjes?Hoe kun je recht doen aan de unieke context en locale wensen van stakeholders, maar ook nog vergelijken tussen gemeenten?Voor dit onderzoek hebben we samen met de VNG bewust gekozen voor het kijken naar de gemeenten die er in slagen door de kluwen heen te komen en mooie dingen te realiseren. En te kijken vanuit een perspectief van publieke warden, wat al die discussies over waarde, stakeholders en gedeeld vermogen als positieve uitgangspositie ziet.
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Presentation Notes
We hebben op drie verschillende domeinen – wonen, arbeidsparticipatie, locale democratie – koplopers gevonden van gemeenten die het volgende landelijke experts goed doen. Vervolgens heben we onderzocht hoe deze gemeenten samen met hun locale stakehodlers waarde Benoemen, Bewerkstelligen, en tenslotte Beoordelen.Feitelijk is daarbij Lieske van der Torre als een sort Indiana Jones de jungle van het locale Bestuur in gedoken op zoek naar verborgen schatten. Ik geef steeds een korte introductie, waarna we u in drietallen met elkaar in gesprek laten gaan, waarna Lieske een kennisclip zal inbrengen met bevindingen uit het onderzoek. De focus is hier op wonen, waarbij de vraag is hoe de gemeente met haar locale partners voro een passendwoonaanbod kan sorgen.



VRAAG: HET GOED VERVULLEN
VAN DE LOKALE WONINGOPGAVE

Presenter
Presentation Notes
SCOTTVerschillende gemeenten hebben verschillende warden voor ogen. En verschillende stakeholders binnen die gemeenten benoemen hun eigen warden. Hoe kun je dit concrete en overzichtelijk maken?Bijvoorbeeld: De stakeholders van een krimpgemeenten kijken naar dit ideaalplaatje en zien vooral warden die ze niet willen verliezen. Winkeliers zien een Bedrijvige stad. Bewoners zien een groene en prettige stad. Buurtbewoners zien een sociale en verbonden stad. Ouders een jonge stad met andere kinderen.VRAAG: Welke dingen willen de stakeholders in uw gemeenten bereiken op het gebied van wonen? Probeer hierbij verder te gaan dan het aantal huizen of lagere lasten, maar ook de warden die mensen najagen?UITKOMST RONDGANG: Een complexiteit van warden, mogelijk conflict tussenwaarden.Verschillende gemeenten hebben verschillende uitdagingen als het gaat om het vervullen van de lokale woningbehoeften. Uiteenlopend van krimpgemeenten die moeten slopen, tot groeiende gemeenten die moeten bijbouwen.Van gemeenten die de lage inkomens beter moeten bedienen tot gemeenten die juiste de hogere inkomensklasse willen aantrekken.En dan gaat dit alleen nog maar over steunen.Bespreek in drietallen met u buren: Welke concrete waarden zoeken de verschillende lokale stakeholders bij het vervullen van de woonbehoefte? (NB: deze vraag nu niet te breed geformuleerd?) Goed om concrete case te introduceren? Hier zie je nu een bloeiende stad, maar deze wordt bedreigd door bevolkingskrimp…. 



BENOEMEN VAN WAARDEN

Materiële waarden

•Voldoende betaalbare 
huurwoningen

•Voldoende 
voorzieningen

•Levensloopbestendig 
woningaanbod 

Immateriële waarden

•Bewonerstevredenheid
•Veiligheid
•Duurzaamheid
•Buurtgevoel
•Menging van 

doelgroepen 

Proceswaarden

•Participatie van burgers 
in woonbeleid

•Samenwerken 
•Betrouwbaarheid en

continuïteit
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Presentation Notes
LIESKEOm de veelheid aan waarden te ordenen kan gebruikt worden gemaakt van 3 categorieen: Uitleg verschil tussen materiel, immaterieel, processBijvoorbeeld bij de krimpgemeente die we onderzocht hebben onder andere de beschreven waarden besproken.De waarden die bij de lokale woningopgave spelen gaan dus verder dan slechts ‘stenen stapelen’ of ‘stenen afbreken’. 



BENOEMEN VAN WAARDEN

• Bespreken en blootleggen van waarden lukt

• Waardediversiteit betekent niet altijd waardeconflict

• Kiezen uit alle mogelijke waarden is wel nodig

Presenter
Presentation Notes
LIESKEIn ons onderzoek hebben we een rondje langs de stakeholders gedaan om te achterhalen wat de waarden zijn die ze bij de locale woningopgave willen realiseren; simpelweg door hen een formulier in te laten vullen waarin ze deze waarden konden noteerden. Dit leverde een ‘publieke waardepalet’ op waarvoor de voorgaande slide slechts een selecte weergave is.Een eerste bevinding is dat het lukt om open en constructief over waarden in beleid te praten. Stakeholders zijn in staat om hun eigen waarden te articuleren. Hierbij is het soms wel noodzakelijk om door te vragen om voorbij gestelde targets te komenHierdoor wordt in de volle breedte duidelijk welke prioriteiten en aandachtspunten er rond de locale opgave werkelijk leven bij de maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en professionele stakeholdersHiermee wordt het mogelijk om ook stille waarden bloot te leggen, dus waarden die wellicht niet expliciet gearticuleerd zijn in beleid of in de politieke discussie.  Het waardepalet laat een diversiteit aan waarden zien, maar het is belangrijk om dit niet gelijk te stellen aan conflict. Sommige waarden kunnen prima naast elkaar bestaan of elkaar zelfs versterken. Sommige duurzaamheidsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan de betaalbaarhied van een woning als de energielasten omlaag gaan voor de inwoners.Achtergrond van diversiteit in waarden komt niet zozeer voort uit ‘platte belangen’of diepe onderliggende ideologieen, maar is vaak een kwestie van: perspectief: korte termijn perspectief bewoners versus lange termijn wocoRolopvatting: als oppositiepartij moet je kritisch zijnVerbindingen met andere issues of domeinen: met woningen bouwen gaat het goed, maar in social opzicht moet er meer gebeuren in de wijkEchter het is niet realistisch om aan alle waarden te voldoen. Gemeenten moeten keuzen maken in wat ze prioriteren en daar open over zijn. BV  alle woningen op het beste energielabel krijgen en ook de hele sociale huurprobelmatiek aanpakken is wellicht wat teveel om voor elkaar te krijgen met de beschikbare middelen. En zo komen we bij ons tweede deel van de presentatie:   het bewerkstelligen van publieke waarde. 



FOTO INSTRUMENTEN

Presenter
Presentation Notes
SCOTTWe weten nu wat gemeenten willen en zien zoveel mensen zoveel wensen. Hoe kun je nu op een goede manier werken aan warden als gemeenten, en in goede samenwerking met al je partners? Welke instrumenten en gereedschap is dan nodig?Hier zijn natuurlijk bibliotheken over vol geschreven, waarbij steeds de vraag is of wat in een gemeente bleek te werken ook wel in de andere gemeente werkt. Maar misschien is het werk van het openbaar Bestuur ook weer niet zo divers dat we niks van elkaar kunnen leren.Voor dit onderzoek zijn we uitgegaan van het Publieke Waarde Perspectief van Mark Moore, wat stelt dat er drie cruciale vragen beantwoord moeten worden op waarde te bewerkstellingen.



WAARDE BEREIKEN

WAT
Waarde-
propositie

WIE
Authorizing 

environment

HOE
Operationele

capaciteit

Presenter
Presentation Notes
SCOTT-Wat: Voor de besproken krimpgemeenten is dat dus de opstelsom van de net benoemde waarde. Waarbij het vaak niet gaat om alleen de targets of beleidsdoelen van de gemeentelijke organizatie, maar de verzamelde ambities van de verzamelde stakeholders.-Wie: Om waarde te kunnen realiseren heb je steun en legitimiteit nodig. Natuurlijk bij de formele bronnen, zoals de gemeenteraad en andere bestuurslagen,maar ook bij uitvoerngspartenrs, zoals woningbouwcorporaties en projectontwikkellaars, of informele partners zoals burgers.-Hoe: Tenslotte is de vraag hoe je het gaat realiseren. Als gemeente kun je zelf een gedeelte van de noodzakelijke capaciteit inbrengen, maar vaak heb je ook andere partijen nodig.-Deze drie vragen zijn eigenijk hele basale vragen, maar ook de fundamentele vragen van het Bestuur.-Antwoorden gaan daarbij over de overheid, maar ook daarbuiten: Het hele veld van maatschappelijke spelers



WAARDE BEREIKEN: 
EVENWICHTEN ZOEKEN

Sturingsspanning
Waardepropositie (‘willen’) vs draagvlak (‘moeten’)

Prestatiespanning
Waardepropositie (‘willen’) vs operatie (‘kunnen’)

Legitimatiespanning
Operatie (‘kunnen’) vs draagvlak (‘mogen’)

WAT

HOEWIE

Presenter
Presentation Notes
-De drie antwoorden moeten daarbij in balans zijn, het gaat om het willen versus het mogen, het mogen versus het kunnen, en het kunnen versus het mogen.VRAAG: Wat ziet u in uw eigen gemeente gebeuren? Waar loopt de driehoek lekker en waar loopt het mis?UITKOMST: Veel verschillende routes, zijn er dan ook dingen die je altijd wel of altijd niet moe doen?



Route 1: ‘De denker’

WAARDE BEREIKEN:
MEERDERE ROUTES MOGELIJK

WAT
Probleem-

analyse

HOE
Capaciteit

combineren

WIE
Steun

verkrijgen

Presenter
Presentation Notes
LIESKEBij het tot stand brengen van waarde is er niet 1 vaste routes; er zijn meerdere routes mogelijk. Tussen de 2 bollen zijn er altijd 2 routes te zien. Ik zal nu concreet kort de routes van de 2 bestuurde gemeente bij wonen bespreken. Maar er zijn dus nog meer routes mogelijk!Gemeente 1 start sterk vanuit het WAT? En zet voornamelijk in op de weg van degelijke en deugdelijke beleidsvorming. Daarbij hebben ze sterk ingezet op een goede probleemanalyse, het formuleren van een heldere koers en het consequent doorvoeren daarvan. Er is uitgebreid ingezet op het verkrijgen van een goede krimpprognose. Dit maakt dat hun publieke waarde propositie duidelijk en gedegen is. De urgentie voor een gezamenlijke en snelle aanpak waren helder voor de stakeholders. Er was dan ook weinig discussie over. Er was duidelijke urgentie om als gemeenten te anticiperen op de aankomende krimp en de samenwerking met regiogemeenten en de samenwerkende woningcorporaties aan te gaan. Door een sterke communicatie en realisatie van betrokkenheid van de burgers slaagde de gemeente erin om daar te slopen en herstructureren waar nodig. Daarbij was er ruimte voor reactie en inspraak van de burgers. Een potentiële achilleshiel in gemeente 1 is de beperkte operationele capaciteit. Hoewel ze al veel hebben weten te realiseren, met name wat betreft het daadkrachtig slopen, hapert het bij het (terug)bouwen van sociale huurwoningen. Voor de toekomst is het belangrijk dat de gemeente de probleemanalyse en koers die nu zo leidend is, tijdig aanpast indien het nodig is. Nu al heerst er bij sommigen het gevoel dat de gemeente zichzelf anders ‘verder de krimp inpraat’.   



Route 2: ‘De doener’

WAARDE BEREIKEN:
MEERDERE ROUTES MOGELIJK

WAT

HOE
‘Alles kan’WIE

Presenter
Presentation Notes
LIESKEHet woonbeleid van gemeente 2 is langs een heel andere weg binnen de driehoek tot stand gekomen. Hier is juist de eigen operationele capaciteit sterk ontwikkeld en op ingezet. De kracht ligt in de ondernemende instelling en de op productie gerichte moet-kunnen mentaliteit waardoor de stad sterk heeft kunnen groeien en innovatieve bouwprojecten mogelijk zijn gemaakt. Uiteraard is beschikbaarheid van bouwgrond een belangrijke voorwaarde om zo’n groeibeleid te kunnen realiseren. In gemeente 2 is juist de publieke waardepropositie een belangrijk aandachtspunt. Na decennia van focus op groei en ontwikkeling ontbreekt inmiddels een heldere, up-to-date visie en koers. Lokale partners zeggen niet langer goed te kunnen inschatten wat ze kunnen doen. Er is geen heldere, consequent uitgedragen publieke waardepropositie waar in de lokale netwerken naartoe kan worden gewerkt. Hierdoor zijn er al belangrijke opgaven blijven liggen en wordt er ook niet duidelijk over gecommuniceerd. De traditionele dominantie van het groeimodel is ten koste gegaan van aandacht voor en visievorming op de uitdagingen van de inmiddels ‘bestaande stad’. De ‘bestaande stad’ en de daarbij behorende problematiek van inwoners zoals het omgaan met vergrijzing, daklozen en betaalbaarheid van woningen zijn nieuw thema’s voor de gemeente die daar eerder niet mee geconfronteerd werd. De oude woonvisie voldoet daardoor niet meer. Dit levert in de politiek veel discussie op en heeft negatieve consequenties voor het maatschappelijke draagvlak van het woonbeleid.



Route 3: ‘Ruimte en rugdekking zoeken’

WAARDE BEREIKEN:
MEERDERE ROUTES MOGELIJK

WAT & 
WAAROM

WIE
Speelveld
en steun
bepalen

HOE

Raad
Stakeholders
Partners
Best persons

Presenter
Presentation Notes
LIESKEDe woongemeenten laten twee routes zien, maar er is natuurlijk nog een derde startpunt, beginnende vanuit de authorizing environment, waarbij je eerste ruimte en rugdekking zoekt. Dit zagen we bijvoorbeeld veel bij de gemeenten die met burgerparticipatie bezig waren. Ik laat het hier even bij.



1. Altijd werken naar 
heldere én gedragen visie 
voor koersvastheid

3. Altijd werken naar 
effectieve én gedragen 
aanpak zonder ‘black box’

2. Altijd basiscapaciteit op 
orde om eigen rol te kunnen 
spelen

WAT

WIE HOE

WAARDE BEREIKEN:
NAAST KEUZES OOK KADERS

Presenter
Presentation Notes
LIESKENaast alle keuzeruimte die er is, zijn er ook kaders te benoemen die bijdragen aan waardevol bestuur:Allereerst: Altijd werken naar heldere én gedragen visie om koersvastheid te realiseren. Welk startpunt een gemeente kiest wordt bepaald door de lokale omstandigheden en de aard van het specifieke beleidsdomein. Het vereist bijvoorbeeld een krachtige ambtelijke dienst of veel bestuurlijk lef om zelf een stevige visie te kunnen neerzetten. Terwijl sommige gemeenschappen uit principe wars zullen zijn van ‘opgelegde plannen’, waarmee het beginnen bij de authorizing environment noodzakelijk wordt. Maar hoe ze ook beginnen, het valt wel op dat de wethouders en bestuurders in deze casussen uiteindelijk wel hetzelfde neerzetten;  ze werken toe naar een visie op de beleidsopgave die helder is en gedragen wordt. Het doel is om een visie neer te zetten die koersvast genoeg is om overeind te blijven na politieke verschuivingen in het stakeholderveld en om richting te geven voor de  te nemen acties. Zeker bij wonen zie je het belang van een sterk gedragen woonvisie. 2. Ten tweede: zorg dat de basis op orde is om te voorkomen dat mooie plannen (onnodig) niet gerealiseerd kunnen worden. Het op orde hebben van de eigen organisatie is een belangrijke randvoorwaarde gebleken. Regelmatig kwam naar voren dat er mooie, gedragen plannen gesmeed waren maar dat het in de uitvoering spaak liep om allerlei redenen: grond te duur, vergunningen niet op tijd verstrekt of oncapabele uitvoerders. Hoewel het logisch lijkt om deze processen goed afgestemd te hebben met elkaar is dit vaak een belangrijk aandachtspunt. 3. Ten derde: werk altijd naar een effectieve én gedragen aanpak zonder ‘black box’. Bij de succesvolle gemeenten wordt voorkomen dat de uitvoering een onpeilbare ‘black box’ blijft voor de partners. Alle gemeenten proberen te laten zien hoe ze precies werken; hetzij door te vertrekken vanuit de wensen van de stakeholders, hetzij door goede managementrapportages, hetzij door de stakeholders direct te betrekken bij de uitvoeringsprocessen. Hoe noodzakelijk deze transparantie is voor het vertrouwen blijkt uit een incident in één van de arbeidsgemeente waar de lokale kranten berichten over misstanden. De gemeenteraad was al goed op de hoogte van werkpraktijk van de uitvoeringsorganisatie en kon dus goed plaatsen wat er precies was misgegaan, zonder te roepen dat de hele aanpak overhoop gehaald moest worden. Zelfs de meest efficiënte uitvoeringsorganisatie heeft begrip en steun nodig van de authorizing environment. Ook op wonen is te zien dat transparantie over de plannen en het meenemen van de bewoners daarin noodzakelijk is om tot uitvoering te komen. Waar in de buurgemeente het slopen van een kleiner aantal woningen niet tot uitvoering kwam, kwam in de bestudeerde gemeente het slopen van een flink groter aantal woningen wel tot uitvoering, omdat de inwoners zich beter gehoord voelden en de plannen snapten. 



VRAAG: BEOORDELEN
VAN WAARDE

Presenter
Presentation Notes
SCOTTOkee, we hebben nu met man en macht gewerkt aan het benoemen en bereiken van de waarde. Dan komt het moment dat politici, partners en burgers gaan beoordelen hoe het is geworden.  Wat voor cijfer denken jullie dat het locale Bestuur kan verwachten?In ons onderzoek hebben we in alle zes gemeenten aan de verschillende locale partners gevraagd welk oordeel zij hun gemeente zouden geven van 1 tot 10. En let wel; dit gaat om zes gemeenten die door experts waren aangewezen als landelijke koplopers op hun specifieke beleidsterein.Ook hebben we meer dan 100 gemeentesecretarissen en griffiers uit heel Nederland dezeflfde vraag gesteld. Wat voor cijfer geef je aanpak op deze opgave? En let wel: Dat is een onderzoek binnen een land wat volgens de VN, EU, OECD, etc. een van de gelukkigste, gezondste, rijkste, en best bestuurde landen ter Wereld is .VRAAG: Welk cijfer kunnen we verwachten?



WAARDE BEOORDELEN

Presenter
Presentation Notes
LIESKE (NB: Hier nog goed naar kijken; korte achtergrond van onze beoordeling schetsen?). -Gemiddelde score is veelal rond de 7, zowel in de zes casussen als landelijke enquete.-Dieper vragen is noodzakelijk en laat zien waar de echte pijn of tevredenheid zit. (zie 2e Plaatje). De belangrijkste verbeterpunten die bijvoorbeeld in deze gemeenten genoemd warden zijn:Er is voortvarend gesloopt, maar de nieuwbouw blijft nog achter (woningen die passen bij de samenstelling van de gemeente);Angst dat de sloop ‘doorschíet’: is de probleemanalyse nog wel adequaat?Opkopen van particulier bezit (vanuit budget sociale huur) wordt als oneerlijk beschouwd.



WAARDE BEOORDELEN

Komt die 10 er ooit?
• Tegenhangen vanuit eigen perspectief en als plicht
• Probleemopvolging; steeds nieuwe onvervulde ambitie
• Probleemverbreding: steeds nieuwe verbindingen met 

andere thema’s

Presenter
Presentation Notes
LIESKEDe vraag is of die 10 er ooit komt. Mechanismen die daarbij een rol spelen zijn:De aanwezigheid van meerdere perspectieven die soms met elkaar conflicteren. Daarnaast zijn er systemin in gebouwd die ook maken dat beleid kritisch tegen het licht gehouden wordt (juist ook om elkaar scherp te houden)Je ziet vaak dat als het ene problem opgelost wordt er weer een ander problem zichtbaar wordt of dan prioriteit gaat krijgen. Het is nooit ‘af’, het kan altijd beter. Als bijvoorbeeld veel is bijgebouwd, komt op een gegeven moment ook weer het vraagstuk dat hoort bij het onderhouden van de ‘bestaande stad’. Zeker nu ook met de decentralisaties is er sprake van probleemverbreding. Wonen en zorg zijn dichter naar elkaar toegeschoven en de lokale woningopgave kan eigenlijk niet meer bekeken worden zonder ook naar zorg te kijken. 



Presenter
Presentation Notes
SCOTTWe zijn vandaag begonnen met de rode draden in het locale Bestuur die publieke waarde creatie in de weg staan. Die laten zien hoe “waardeloos” Bestuur tot stand komt.In deze laatste sessie hebben we naast de rode draden enkele gouden koorden willen aanreiken die waardevol Bestuur mogelijk maken.En als je dan kijkt naar hoe een waardevolle gemeenten eruit kan zien, dan is dat een gemeente die goed is  in het samen met stakeholders benoemen en verbinden van waarden, van het kiezen van de route die bij de eigen gemeente past om waarde te bereiken, en die weet dat een zeven in het Bestuur mischien wel zuinig maar misschien ook wel zalig is. Als je het goed doet, is er weer moed en weer hoop om nog meer te vragen. Als er een 7 is, is er al heel veel bereikt, maar gelukkkig ook nog heel veel te doen.



‘Oude logica’
• Mechanisch wereldbeeld: wetten, 

regels, plannen, ‘uitrol’
• Opdrachten, mandaten en regels 

centraal
• Sturing door analyse & instructie, 

controle
• Legitimatie door politiek en 

procedures
• Specialisatie & sectoren

‘Waarde’ logica
• Dynamisch wereldbeeld: turbulentie, 

contingentie, complexiteit
• Bedoeling, waarden en processen

centraal
• Sturing door varieteit & selectie, 

improvisatie
• Legitimatie door betrokkenheid

brede ‘authorizing environment’
• Integraliteit en verbinding

Presenter
Presentation Notes
DISCUSSIE MET ZAAL OVER IMPLICATIE VOOR BESTUUR, GELEID DOOR JANTINE, EERSTE REFLECTIES VANUIT PAULPAULDe vraag is nu wat dit nieuwe perspectief betekent voor het locale Bestuur. Welke vragen levert dit op voor locale bestuurders? Hier een voorschot: 1. Hoe verhoudt dit waarde-gerichte, stakeholder-gebonden perspectief zich met de bestaande manieren van sturen en afrekenen in de overheid? Militante aanhangers van publieke waarde pleiten voor het afschaven van procedure-checks en prestatie-targets. Moeten we daar inderdaad mee stoppen?Is het mogelijk dat ze naast elkaar bestaan of zullen targets en procedures altijd waarde verdringen?2. Wat blijft over voor het gemeentebestuur? Dit perspectief legt radicaal veel macht en verantwoordelijkheid neer bij ‘de stakeholders’. Wat is dan nog de rol van de raad? Kaders stellen, ok, maar wat betekent dat als alle stakeholders over kaders heen kijken? Is de wethouder nog iets anders dan technisch voorzitter van de authorizing environment?
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