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Overheid is – meestal – geen monolitische actor



Overheid heeft verschillende belangen, rollen



‘Herontdekking’ van de regioComplexe maatschappelijke vraagstukken



Overheid als tapijt van Bayeux



Overheid als ‘patchwork’



Overheid als eilandenrijk



Overheid als silo’s



Pre-mortem oefening

De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp, Rembrandt van Rijn, 1632

Mitchell, Russo & Pennington (1989): ‘prospective hindsight’—je voorstellen
dat iets al heeft plaats gevonden—verbetert het vermogen om de redenen
voor uitkomsten in de toekomst correct te identificeren met 30%



Stel…

• Het is 7 februari 2025, en we zitten wederom samen in dezelfde setting

• We zijn er niet in geslaagd om bij de aanpak van een aantal complexe
maatschappelijke opgaven als ‘1 overheid’ op te treden

• Sterker nog, die zgn. 1 overheid is nog verder versnipperd, verdeeld, 
verkokerd etc geraakt

• Jullie moeten uitleggen aan burgers en bedrijven hoe het zo heeft kunnen
lopen, ondanks alle goede intenties…





• Iedereen schrijft voor zichzelf het antwoord op drie vragen op:
1. Als we onverhoopt niet zouden slagen, waar zou dat dan door komen

(factoren)?

2. Wat kunnen we samen doen om toch succesvol te zijn (acties)?

3. Wat kun jij zelf doen om bij te dragen aan dat success (acties)? 

• Bespreek in tweetallen mogelijke ‘factoren’ en mogelijke ‘acties’

• Panel trapt gesprek af met hun antwoorden…





Uitdagingen…



…maar vooral ook paradoxen: van ‘getting 
stuck’ naar ‘ways out’



Survey onder teams Organized Crime Field Lab







Regionale governance…

1. Agenda om 
problemen te 

tackelen

2. Coalitie voor
agenda

3. Mechanisme voor 
afstemming/ 

samenwerking

4. Implementatie-

capactiteit



…vraagt om energieke overheid

Groenleer (2016), 
oratie UvT





Brede kaderdoelen – en 
meetmethoden –

vastgesteld door Rijk en 
regio’s

Regio’s krijgen ruimte om 
doelen na te streven

Regio’s rapporteren 
regelmatig aan Rijk over 
resultaten, nemen deel 

aan peer review 

Indien niet voldoende 
voortgang: regio’s nemen 

corrigerende 
maatregelen

Periodieke herziening 
van doelen, 

meetmethoden en 
werkwijzen

Ruimte voor 

regionale 

variatie; 

‘leeracties’

Maar: niet 

vrijblijvend!

Experimentele governance



Tot slot: mindset (willen), skillset (kunnen)

• Van ‘enerzijds-anderzijds’ naar ‘zowel-als’ benadering

• Flexibiliteit, ruimte geven en ruimte nemen

• Teaming, teamwork ‘on the fly’

• Schakelkracht, tussen actoren en lagen

• Experimenteren en leren-door-doen, aanpassingsvermogen




