
Een boek als casus: ambtelijke reflectie in tijden van transparantie 
 
Op 12 juni 2018, na ruim vier jaar werken en zorgvuldige voorbereiding, verschijnt Dienen 
en Beinvloeden: Verhalen Over Ambtelijk Vakmanschap. De verhalen gaan over zes casus uit 
het ambtelijke leven van Wim Kuijken. Om de context daarvoor te zetten, begint het boek 
met een verhaal over het verloop van zijn 40-jarige loopbaan in publieke dienst, en besluit 
het met een reconstructie van zijn door die loopbaan gevormde ‘praktijktheorie’ van 
topambtelijk vakmanschap. In de verhalen komen in aparte boxen telkens ook andere 
vertellers aan het woord - toenmalige bazen, collega’s, medewerkers – die hun eigen 
perspectieven op de beschreven gebeurtenissen toevoegen. Ieder verhaal wordt vervolgens 
besloten met een bestuurskundige beschouwing door Paul ‘t Hart. Deze unieke werkvorm 
staat in dienst van het centrale doel van het boek: de professionele ontwikkeling en reflectie 
van (toekomstige) leidinggevende ambtenaren bevorderen door ‘levensechte’ reconstructie 
van en reflectie op concrete uitdagingen waarvoor je als (top)ambtenaar kan komen te 
staan.  
 
Omdat het een leerboek betreft en de auteurs terdege beseffen dat in het boek ook 
sensitieve aspecten van ambtelijk functioneren aan bod komen, wordt bewust gekozen voor 
een zorgvuldige aanpak. Er wordt eerst ‘proefgedraaid’ door het manuscript in diverse 
sessies voor te leggen aan de doelgroep. Een aantal topambtenaren fungeert daarnaast als 
kritisch meelezer. Het boek wordt niet bij een uitgever gepubliceerd maar via de website 
van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur – de plek waar de auteurs al jarenlang 
mede vormgeven aan de ontwikkeling van ambtelijke professionaliteit. Er is geen 
persbericht of persconferentie. Er is wel een ‘launch event’ in het Haagse Spuitheater, 
georganiseerd door de Vereniging voor Bestuurskunde. Het publiek bestaat vrijwel 
uitsluitend uit leden van de doelgroep en uit studenten. Twee secretarissen-generaal spelen 
een belangrijke rol op de avond. De discussies verlopen zoals de auteurs beogen: de toon is 
open, onderzoekend, reflectief.   
 
De dag erna verschijnt er op de NRC-website een korte beschouwing over het boek. De titel 
spreekt boekdelen over de inhoudelijke strekking van het stuk: ‘topambtenaar vond 
Balkenende’s optreden “een slechte zaak”’ Die lijn wordt ogenblikkelijk overgenomen door 
andere media die de dagen erna aandacht aan het boek besteden. De aandacht verengt zich 
tot enkele passages uit boek die gaan over de relatie tussen Wim Kuijken en Jan Peter 
Balkenende die met wederzijdse waardering ruim vier jaar lang nauw samenwerkten op 
Algemene Zaken tussen 2002 en 2007. In het boek wordt ook gerefereerd aan lastige 
momenten waarin de hoofdrolspelers onder druk handelen. Die zijn opgenomen omdat die 
kunnen voorkomen in elke samenwerking tussen topambtenaren en bewindslieden. Het is 
belangrijke leerstof. 
 
Wie het boek goed leest ziet dat er een ontwikkeling te zien is in die samenwerking. Het 
begon stroef. Dat is niet onlogisch in deze situatie. Maar na verloop van tijd vinden ze een 
goede modus van werken, zo vertelt niet alleen Kuijken maar ook diens toenmalige politieke 
adviseur Jack de Vries in het boek.  
 
Het is nooit de bedoeling van het boek geweest om ‘af te rekenen’, zoals sommigen hebben 
gezegd of ‘frustratie te uiten’ zoals anderen duiden. Her en der wordt schande gesproken 



van de ‘topambtenaar die uit de school klapt.’ Niemand van de mensen die deze geluiden 
hebben geuit, hadden het boek overigens gelezen. Ze gingen op de initiële 
mediaberichtgeving af.  
 
Het boek is met een hele andere intentie geschreven en samengesteld. De auteurs hebben 
blijkbaar over het hoofd gezien dat er nieuws in te vinden of van te maken was en 
journalisten dat dan ook meteen doen. Wat zich in de dagen na de presentatie in enkele 
media en op Twitter ontvouwde - en de beelden en opinies die dat bij sommigen opriep - 
vormt aldus nieuwe leerstof in de opleidings- en ontwikkelingssituaties waar het boek 
Dienen en Beinvloeden aan de orde komt.  
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