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Keukentafelcollege	  op	  4	  juli	  werd	  tuintafeldiscussie	  

Dat	  vraagstukken	  rondom	  overheidssturing	  actueel	  zijn,	  bleek	  ook	  vrijdagmiddag	  4	  juli	  
weer	  tijdens	  het	  tweede	  keukentafelcollege	  dat	  ik	  organiseerde	  voor	  belangstellende	  
relaties.	  Deze	  keer	  behandelde	  Renske	  Hoogeveen	  het	  essay	  ‘De	  boom	  en	  het	  rizoom’.	  	  

Het	  essay	  beschrijft	  de	  noodzaak	  om	  als	  overheid	  andere	  vormen	  van	  sturing	  in	  te	  zetten.	  	  
Vormen	  die	  meer	  ruimte	  laten	  voor	  maatschappelijke	  dynamiek	  en	  initiatieven	  èn	  tot	  
minder	  kosten	  leiden.	  Het	  college	  ging	  al	  snel	  over	  in	  een	  verhitte	  tuintafel-‐discussie	  bij	  30	  

graden	  celsius	  in	  de	  schaduw.	  	  
	  
Het	  centrale	  thema	  was	  het	  spanningsveld	  tussen	  de	  dynamische	  netwerksamenleving	  (het	  

rizoom)	  en	  de	  bureaucratische	  overheid	  (de	  boom).	  Omdat	  de	  meeste	  aanwezigen	  in	  hun	  
dagelijkse	  werk	  te	  maken	  hebben	  met	  de	  omvorming	  van	  ons	  zorg-‐	  en	  sociale	  stelsel,	  
allemaal	  vanuit	  verschillende	  rollen,	  waren	  de	  ervaringen	  met	  dat	  spanningsveld	  ruim	  voor	  

handen.	  Dat	  leverde	  veel	  uitlopende	  inzichten	  vanuit	  verschillende	  perspectieven	  op,	  over	  
hoe	  gemeenten	  hun	  sturende	  rol	  zouden	  moeten	  invullen	  en	  zich	  tot	  de	  burgers	  en	  
maatschappelijke	  partners	  zouden	  moeten	  verhouden.	  Maar	  wat	  is	  wijsheid?	  

	  
Gaande	  de	  discussie	  bleek	  dat	  de	  vraag	  stellen	  ‘hoe	  realiseer	  je	  als	  gemeente	  een	  
succesvolle	  transformatie?’	  vele	  malen	  makkelijker	  is,	  dan	  er	  een	  antwoord	  op	  geven.	  Het	  

gaat	  immers	  om	  een	  ingewikkelde	  en	  diepgaande	  ‘systeem-‐verandering’,	  waarin	  gewortelde	  
maatschappelijke,	  politieke	  en	  economische	  belangen	  een	  rol	  spelen	  en	  veel	  onderlinge	  
afhankelijkheden	  bestaan.	  Die	  complexiteit	  was	  bijna	  tastbaar	  in	  de	  discussie.	  

	  
Er	  was	  in	  elk	  geval	  één	  gezamenlijke	  conclusie,	  namelijk	  dat	  als	  er	  al	  sprake	  is	  van	  een	  
‘maakbare	  samenleving’’,	  dat	  geen	  tekentafelwerk	  is.	  	  Dan	  maar	  gewoon	  een	  beginnetje	  

maken	  met	  elkaar.	  Gewoon	  gaan	  doen!	  Op	  basis	  van	  vertrouwen	  en	  verantwoordelijkheid	  
en	  met	  afspraken	  die	  eenvoudig	  	  bijgesteld	  kunnen	  worden.	  Dat	  alles	  in	  de	  wetenschap	  dat	  
we	  nog	  heel	  veel	  met	  en	  van	  elkaar	  moeten	  leren:	  overheid	  en	  niet-‐overheid.	  Noem	  het	  

‘anders	  sturen’.	  
	  
Reacties:	  	  

Marianne	  Driessen:	  ‘De	  discussie	  scherpte	  mijn	  visie	  op	  de	  ontwikkelingen	  in	  het	  openbaar	  
bestuur	  aan.’	  
	  
Roel	  van	  Driel:	  ‘Weer	  een	  mooie	  mix	  van	  mensen	  die	  allemaal	  vanuit	  een	  verschillend	  

perspectief	  met	  dezelfde	  problematiek	  bezig	  zijn’.	  


