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1. Voorwoord 

 
In dit  juryrapport van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 vindt u 
een kort verslag van de ervaringen van de juryleden bij het werkbezoek en beoordelingen 
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van de juryleden over de finalisten van de verkiezing. De finalisten van 2018 zijn: Gemeente 
Heerhugowaard, Rechtbank Rotterdam en Waterschap Aa en Maas . Deze organisaties zijn 
dé voorbeelden van organisaties die publieke meerwaarde creëren. Deze finalisten zijn 
gekozen uit 219 unieke genomineerde organisaties. Het is de jury opgevallen dat de 
organisaties steeds meer waarde hechten aan het belang van de verkiezing. Dit is te zien aan 
het stijgende aantal aanmeldingen en de kwaliteit van de inzendingen.  

  
2. Jury 
 
De jury bestaat uit:  

- Jan van Zanen, Burgemeester van Utrecht (Juryvoorzitter) 
- Jan Herman de Baas, Provinciesecretaris Utrecht 
- Ingrid Geveke, Gemeentesecretaris Zwolle 
- Jelle van Haaster, Promovendus, ministerie van Defensie (Jonge Ambtenaar van het 

Jaar 2018) 
- Arjen Littooij, Algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR 

winnaar 2016) 
- Mirko Noordegraaf ,Vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, 

Economie & Bestuur en organisatie (REBO) & Voorzitter VB 
- Sylvo Thijsen, Directeur Staatsbosbeheer (Staatsbosbeheer winnaar 2017) 
- Tjark Tjin-A-Tsoi, Directeur-generaal CBS (CBS winnaar 2015) 
- Jaap van der Veen, Programmadirecteur Waterschap Zuiderzeeland 
- Wendy Sutherland, Directeur concernondersteuning, ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

3. Partners 
 
De partners van de verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 zijn: 

- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
- Netwerk van Publieke Dienstverleners  
- ICTU 
- Interprovinciaal Overleg 
- Unie van Waterschappen 
- Vereniging voor Bestuurskunde  
- VNG 

 

4. Werkwijze en beoordeling 
De overheidsorganisaties die genomineerd zijn in eerste instantie beoordeeld op hun 
inzending. Beoordeling gebeurt aan de hand van de criteria voor de prijs, die ook de leidraad 
vormen van het format voor de inzendingen. Uit het grote veld van inzendingen wordt door 
een serie beoordelaars vanuit de wetenschap en praktijk een longlist van 25 genomineerden 
samengesteld. Vanuit de longlist wordt de shortlist van de 10 beste genomineerden 
samengesteld.De tien shortlistkandidaten geven een pitch aan de jury tijdens de Dragons’ 
Den bijeenkomst. In deze pitch moeten de organisaties kort vertellen waarom zijn de beste 
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overheidsorganisatie van het jaar zijn. De juryleden selecteren uit de tien organisaties drie 
finalisten.  
De drie finalisten worden vervolgens door de jury op locatie bezocht. De criteria luiden als 
volgt:  
 
Criterium 1. Onderscheidend vermogen – uniciteit, of ‘uniek profiel’ 
De organisatie is een toonbeeld van een waardevolle publieke dienst. Ze werkt doordacht, 
inventief en effectief aan relevante maatschappelijke opgaven. Zij levert op die manier tot 
de verbeelding sprekende prestaties, en/of levert essentiële bijdragen aan gezamenlijk met 
andere partijen te creëren publieke waarde. Ze geniet binnen en buiten de eigen sector of 
regio een sterke reputatie. 
 
Criterium 2. Missiegedrevenheid 
Het is duidelijk waarvoor de organisatie staat. De missie is meer dan een dode letter in 
beleidsplannen en jaarverslagen. Zij ‘leeft’ aantoonbaar als waarde en ambitie onder de 
medewerkers. Externe stakeholders en partners kennen en respecteren de missie. De 
organisatie heeft haar missie doorvertaald in de wijze waarop zij medewerkers werft en 
socialiseert, en daardoor hebben medewerkers het gevoel van betekenis te zijn voor de 
maatschappij. 
 
Criterium 3. Effectiviteit 
Het is duidelijk welke concrete maatschappelijke effecten de organisatie binnen een 
bepaalde periode nastreeft, welke activiteiten de organisatie daartoe verricht, dat die 
effecten ook gerealiseerd worden en in hoeverre deze effecten ‘toerekenbaar’ zijn aan de 
organisatie. De organisatie beschikt aantoonbaar over het vermogen om op een 
professionele wijze de juiste rol te kiezen en te vervullen, afhankelijk van de 
maatschappelijke opgaven. Het schakelen van sturen naar regisseren, verbinden, 
samenwerken, co-creëren en ondersteunen gaat de organisatie moeiteloos af en oogst 
waardering bij de stakeholders. 
 
Criterium 4. De basis aantoonbaar op orde 
De organisatie is kostenbewust, betrouwbaar, open en zorgt goed voor haar medewerkers.    

- De organisatie is kostenbewust en beseft dat zij met publiek geld werkt. De 
bedrijfsvoering is strak en transparant. De controlefunctie is op orde. De overhead en 
interne bureaucratie zijn beperkt. De organisatie weet prestaties op hoog niveau te 
leveren en daarbij tegelijkertijd de kosten relatief laag te houden. 

- De organisatie is betrouwbaar en werkt volgens de regels van publieke integriteit. Zij 
werkt actief en aantoonbaar effectief aan het verminderen van het aantal en de ernst 
van klachten. Organisaties waarmee zij samenwerkt kunnen van haar op aan. De 
organisatie is deskundig De organisatie wordt als competent gezien. Zij heeft haar 
kennismanagement op orde en werkt effectief aan deskundigheidsbevordering. 

- De organisatie is transparant over haar inrichting, werkwijze en resultaten. Zij is 
gemakkelijk toegankelijk voor cliënten, stakeholders en het grote publiek. Zij 
communiceert interactief en in ‘real time’ met haar omgeving. 

- Werknemers voelen zich prettig bij de organisatie. Zij zijn tevreden over het 
werkklimaat, hun direct leidinggevenden en de besturing van de organisatie. 
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Criterium 5. Leervermogen 
De organisatie is gericht op permanente verbetering. Zij organiseert daarom rijke en snelle 
‘feedback loops’, waarbij eindgebruikers en partners een belangrijke inbreng 
hebben.  Fouten maken en bespreken is ‘veilig’. Successen worden niet alleen gevierd maar 
ook als datapunten gebruikt. Het management bevordert en beschermt de leercultuur. 
 
Criterium 6. Veerkracht 
De organisatie is schok- en toekomstbestendig. Zij is in staat zich snel aan te passen aan 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en te herstellen van fouten of 
incidenten om de schade te beperken. 
 
Criterium 7  Maatschappelijke betrokkenheid 
De organisatie neemt een door stakeholders herkende voorbeeldrol richting de 
maatschappij op het gebied van duurzaamheid, social return en gelijke kansen. 
 

5. Finalisten 
 
Gemeente Heerhugowaard 
De gemeente Heerhugowaard is een vooruitstrevende gemeente die de ambitie heeft om 
“Topdienstverlener” te zijn. De waardering van inwoners voor de gemeente is hoog. De 
Heerhugowaardse cultuur stond in het teken van “denken in kansen”, gecombineerd met 
vraaggericht handelen, openheid, flexibiliteit, inventiviteit en gewoon doen. De gemeente is 
koploper in de energietransitie door zich in te zetten voor zonne- en windenergie, en weet 
tevens het energieverbruik terug te dringen. Tijdens het werkbezoek was de energie van 
medewerkers voelbaar, zij vertelden met passie over de behaalde successen. 
Heerhugowaard biedt medewerkers de ruimte zelf beslissingen te nemen, of het nu sociaal 
beleid, gladheidsbestrijding of werkgelegenheid betreft. Ook samenwerkingspartners 
spraken tijdens het bezoek met veel lof over de gemeente. 
 
Rechtbank Rotterdam 
De Rechtbank Rotterdam kenmerkt zich door een “platte structuur” met korte lijnen, met 
slechts één leidinggevende laag tussen bestuur en medewerkers. De cultuur is sterk gericht 
op voortdurend experimenteren en er wordt ruimte geboden aan medewerkers. Tijdens het 
werkbezoek werd duidelijk dat de rechtbank echt ‘Rotterdams’ is, want praktisch, 
probleemoplossend en resultaatgericht. Een goed voorbeeld hiervan is de zogenaamde 
Rotterdamse regelrechter, een rechter die kleine geschillen op een innovatieve manier 
oplost tegen relatief lage kosten. Ketenpartners en samenleving worden nauw betrokken bij 
het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. De rechtbank past zich voortdurend aan op de 
wensen die spelen in de maatschappij, zo wordt de rechtsvinding van de rechtbank gezien 
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als ‘dienstverlening op maat’, waarbij maatwerk en procedurele rechtvaardigheid centraal 
staat in plaats van het strak toepassen van regels. 
 
Waterschap Aa en Maas 
Aa en Maas is een zelfbewuste overheidsorganisatie die een aantoonbare doorwerking heeft 
met vele bewezen resultaten in de praktijk. Zo heeft het Waterschap mooie stappen gezet in 
de digitale transitie, met onder meer een eigen data-lab, waarin de innovatiekracht vanuit 
de organisatie wordt aangevuld met data-scientists en samenwerkingen van buiten. Verder 
vult Aa en Maas haar maatschappelijke taak anders in, door van handhavende overheid te 
veranderen naar een partner voor inwoners en bedrijven waar elkaars belangen in 
duurzame structurele samenwerkingsprojecten resulteren. Bovendien stapt de organisatie in 
slimme netwerken en coalities, gericht op innovatie en leren. Ook heeft het Waterschap Aa 
en Maas laten zien dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in de cultuur en het HRM- 
beleid. Er is veel ruimte en stimulans voor ontwikkeling. Het personeel was dan ook erg 
enthousiast en gedreven tijdens het werkbezoek. 

6. Eindoordeel 
De jury stond voor een lastige opgave. Nadat de jury de inzendingen, pitches tijdens de 
Dragons’Den en de werkbezoeken heeft geanalyseerd kwamen zij tot de volgende uitslag.  
De Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 is: Waterschap Aa en Maas!  

7. Nawoord 
 
De Jury wil alle organisaties die meegedaan hebben aan de verkiezing Beste 
Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 hartelijk bedanken voor hun inzet. Daarnaast wil de 
jury de drie finalisten nadrukkelijk bedanken voor alle energie die zij gestoken hebben in het 
voorbereiden van de werkbezoeken en de inzendingen. We hopen dat, met name voor de 
finalisten, deze verkiezing positieve gevolgen binnen de organisatie teweeg hebben 
gebracht. De organisatie van de verkiezing gaat de goede voorbeelden van de finalisten in 
2019 aan het voetlicht brengen bij tal van andere overheidsorganisaties. De jury hoopt zich 
te mogen beroepen op de kennis en kunde van deze organisaties die inspiratie en motivatie 
biedt voor andere overheidsorganisaties. 
 


