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Ik werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Als 
'versneller doe-democratie' houd ik me bezig met de aansluiting van overheden op allerlei 
vormen van maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap. De laatste tijd ben ik 
vooral bezig met de aansluiting tussen enerzijds de rijksoverheid en anderzijds de 
maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen: hoe werkt dit en wat is daarvoor 
nodig? Concreet gaat het dan over de interacties tussen initiatiefnemers en rijksambtenaren. 

Als rijksambtenaar interacteer ik natuurlijk ook zelf met initiatiefnemers. Vorige week 
nodigde een sociaal ondernemer mij uit om via LinkedIn te 'connecten'. Ik accepteerde het 
verzoek, waarna ik via LinkedIn een email ontving. In de email legde de sociaal ondernemer 
iets uit over zijn concept, en hij gaf aan dat hij mij meer informatie wilde sturen en 
samenwerkingsmogelijkheden wilde verkennen. Hij mailde me naar aanleiding van een 
conferentie over sociale ondernemingen en de rol van de gemeente, waaraan ik had 
deelgenomen. Ik herinnerde me niet dat ik tijdens deze conferentie met hem had gesproken. 
Vermoedelijk had hij mijn naam van de deelnemerslijst. 

Ik las op zijn website over zijn concept. Het ging over de inzet van mensen van sociale 
werkplaatsen bij de installatie van energiebesparende verlichting. Ik vond het wel een mooie 
kruisbestuiving van sociale doelen met duurzame doelen. Ik vroeg mij wel af waar de 
verbindingen lagen met de opgaven waaraan ik momenteel werk vanuit BZK. Misschien was 
dit een sociaal ondernemer die tegen bepaalde knelpunten opliep in de interactie met de 
gemeente? Misschien waren er raakvlakken op het terrein van de decentralisaties? 

Na enige tijd nadenken en een blik op mijn overvolle agenda kwam ik tot de conclusie dat ik 
onvoldoende raakvlakken kon vinden. Per mail informeerde ik de sociaal ondernemer 
daarover. In reactie daarop schreef hij een mail met de vraag of ik hem dan bij een andere 
BZK'er kon introduceren. Ik vroeg me af naar wie ik dan zou moeten verwijzen. Een collega 
zou immers dezelfde vraag aan mij stellen: Dankjewel Friso, maar.....wat moet ik hiermee? 
Inmiddels had ik de nodige tijd aan deze persoon gespendeerd en ik merkte dat ik wat 
geïrriteerd raakte. Waar kwam mijn irritatie vandaan?

Deze ondernemer die ik niet eerder gesproken had, stuurde mij een mail. Ik denk dat het beter 
was geweest als hij had gebeld. In een telefoongesprek is het makkelijker elkaar te helpen of 
te zoeken naar mogelijkheden om gezamenlijk meerwaarde te creëren. Het stoorde mij dat nu 
al het (denk)werk om tot aansluiting te komen bij mij zat. Ik informeerde de sociaal 
ondernemer daarover: zijn vertrekpunt was zijn concept, dat hij graag wenste te presenteren. 
Dat alleen was onvoldoende: hij zou zich mijns inziens ook enigszins moeten verdiepen in de 
rol van de partij waarmee hij aansluiting zocht: het ministerie van BZK. In welke rol, of 
vanuit welke opgave benadert hij BZK? Gaat het om raakvlakken met de decentralisaties in 
het sociale domein, waarin BZK een coördinerende rol heeft. Gaat het hem bijvoorbeeld om 
'social return' bij inkoop? Of gaat het om de rol van BZK als werkgever, die ook 
arbeidsgehandicapten in dienst heeft? Of weer anders: gaat het bijvoorbeeld om de verlichting 
in de diverse panden die BZK in beheer heeft en wil hij zaken doen?
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Ik realiseerde mij dat sociaal ondernemers niet bekend kunnen zijn met alle rollen en opgaven 
van BZK. Dat verwacht ik ook niet. Maar zonder enige richting, zou hij ook bij mijn BZK-
collega's weinig grond vinden voor aansluiting, zo mailde ik hem.

Kortom, er was een gebrek aan aansluiting tussen deze sociale ondernemer en mijzelf. Onze 
werelden raakten elkaar niet en bleven gescheiden. Een interessante gebeurtenis, omdat ik mij 
juist inspan voor betere aansluiting tussen rijksambtenaren en maatschappelijk 
initiatiefnemers. De kunst is de diverse realiteiten, die van rijksambtenaren en die van 
initiatiefnemers, bijeen te brengen. Hoe zouden we deze realiteiten kunnen typeren?

De dominante realiteit van initiatiefnemers en sociaal ondernemers is het ondernemersproces. 
Het werk van initiatiefnemers is concreet, het richt zich op hun individuele onderneming of 
initiatief. Zij willen de onderneming of het initiatief ontwikkelen. Daarbij willen ze 
onzekerheden aan de kant van de overheid liefst zoveel mogelijk uitsluiten, om hun doelen zo 
snel mogelijk te realiseren. 
De dominante realiteit van beleidsambtenaren bij het rijk is het politieke proces. Ze schrijven 
nota's, kabinetsvisies, beantwoorden Kamervragen, bereiden werkbezoeken van de minister 
en ambtelijke voorportalen voor de ministerraad voor, enzovoorts. Het werk van 
beleidsmakers is abstract, het richt zich op collectiviteitsvraagstukken, de politieke processen 
zijn langdurig en de uitkomsten van deze processen zijn onzeker. 

Zo bezien lijken de werelden van enerzijds rijksambtenaren en anderzijds de maatschappelijk 
initiatiefnemers en sociaal ondernemers bijna haaks op elkaar te staan. Maar er zijn voldoende 
mogelijkheden voor 'common ground', voldoende mogelijkheden voor aansluiting en 
samenwerking. Die mogelijkheden zie ik vooral vanuit de bril van transitiemanagement. Bij 
transitiemanagement is het namelijk niet of-of, maar én-én. Het is gelijktijdig theoretisch én 
praktisch. Het is gericht op de lange termijn én de korte termijn. Het richt zich op 
collectiviteitsvraagstukken én het geeft een plaats aan individuele initiatieven.

Het onderstaande plaatje beeldt dit uit. Het plaatje is afkomstig uit het boek van Jan Rotmans 
'In het oog van de orkaan', over Nederland in Transitie (2012). Het voorbeeld betreft de zorg. 
Onderaan het plaatje bevindt zich het huidige stelsel. In het huidige stelsel lopen mensen 
tegen allerlei zogeheten 'persistente problemen' aan. Maar gelukkig zijn er initiatiefnemers en 
ondernemers. Zij realiseren met hun initiatieven en experimenten allerlei vernieuwingen, op 
weg naar een beter werkend systeem. Hun vernieuwingen zou je kunnen clusteren. 
Bijvoorbeeld naar het type persistente problemen dat de initiatiefnemers (bottom up) pogen 
op te lossen. Dit zou je transitiepaden kunnen noemen. 



Een andere manier om de transitiepaden te definiëren, is door ze (top down) af te leiden uit 
een overkoepelende toekomstvisie. Hoe zou het zorgsysteem er over 50 jaar uit kunnen zien? 
Een dergelijke visie kan je dan indelen in een soort clusters van streefbeelden, die je een naam 
kunt geven. Bijvoorbeeld 'Zorgende wijk', 'Rijke professional', of 'Ondernemende zorg'. Het  
model geeft de verbindingen aan tussen de lange termijn visie in de toekomst, via 
transitiepaden met experimenten, naar de concrete problemen in het hier-en-nu van het 
huidige stelsel. 

Om het model te laten werken, is het nodig om continu te 'dansen tussen de verschillende 
schaal- en abstractieniveaus'. De leerervaringen vanuit de experimenten leiden tot aanpassing 
van transitiepaden, en de toekomstvisie. Hoe werkt het nu echt? Wat zijn de knelpunten die 
we in de praktijk tegen komen? Wat blijkt te werken en waarop kunnen we voortborduren? 
Welke aanvullende visies en streefbeelden leiden tot welke aanvullende experimenten? Door 
continu van perspectief (of niveau) te switchen, wordt het een levend(ig) en werkend model.

Het model daagt de initiatiefnemers en sociaal ondernemers uit hun initiatief te plaatsen in 
een groot verhaal. Wat is hun visie, en kunnen zij die expliciteren? In welke transitiepaden 
zouden zij hun initiatieven en ondernemingen situeren? Initiatiefnemers worden uitgenodigd 
samen met rijksambtenaren het systeem, het stelsel, te verbeteren. Bijvoorbeeld door mee te 
denken over (nieuw) beleid, en (aanpassingen in) wet- en regelgeving. Initiatiefnemers 
worden uitgenodigd het collectieve belang te dienen, aan de hand van de ervaringen met hun 
eigen initiatief of onderneming. 

Het model daagt beleidsmakers uit om naast de bekende politieke visie van kabinet en 
minister, alternatieve visies tot zich te nemen en zich te verdiepen in de actuele, concrete 
praktijk. Werkt het wel zo als in de beleidstheorie is bedacht? En wat betekenen de 
alternatieve visies voor de lange termijn? Het vraagt van rijksambtenaren dat ze voorbij de 
actuele politieke visie kunnen kijken en zich laten informeren door initiatiefnemers om anders 
te kijken naar mogelijkheden. Het doet een beroep op hun vermogen om 'systemisch' naar 
initiatieven te kijken: op welke wijze zijn de initiatieven illustratief voor de tekortkomingen 
van het huidige stelsel, en welke beloften bevatten zij voor een ander, nieuw stelsel? Tot slot 
vraagt het van ambtenaren dat zij deze inzichten weten te vertalen naar concrete acties voor 
zichzelf. Welke voorstellen gaan ze doen in een nota aan de minister? Organiseren ze een 
werkbezoek van de minister aan een aantal vernieuwende initiatieven? Verwerken ze de 
inzichten in een speech, of in de beantwoording van Kamervragen?



Tijdens een bijeenkomst bij het ministerie van Economische Zaken, hebben we een eerste 
verkenning gedaan rondom voedselsystemen. 
De uitgenodigde initiatiefnemer was de Youth Food Movement (YFM). YFM is een nationale 
jongerenbeweging en een netwerk van jonge consumenten, chefs, boeren, produceten, 
studenten en beleidsmakers. YFM zet zich in voor een duurzamer voedselsysteem. Dat doet 
het netwerk via allerlei evenementen zoals eat-ins, debatavonden, het Food Film Festival, en 
door elk jaar 25 jonge koplopers uit de samenleving de YFM Academie te laten volgen. De 
evenementen richten zich op het grote publieke en beogen mensen bewust te maken van de 
problemen in het voedselsysteem. Deelnemers van de Academie krijgen kennis en inzichten 
aangereikt die zij tijdens de rest van hun carrière kunnen gebruiken om bedrijven en 
organisaties een meer duurzame richting te geven. In opdracht van overheden, instellingen of 
bedrijven gaan de deelnemers van de YFM Academie een half jaar lang aan de slag met 
opdrachten en vraagstukken vanuit die partijen.  
Vanuit EZ werd tijdens de bijeenkomst een casus ingebracht over de campylobacter bacterie 
op pluimvleevlees. Deze bacterie leidt tot infecties bij mensen, met jaarlijks circa 30.000 
ziektegevallen en tien sterfgevallen ten gevolg. De hiermee gepaard gaande kosten worden 
geschat op 22 miljoen per jaar (bron). 

Zou het ons lukken om, mede via het transitiemodel, de wereld van de Youth Food Movement 
en de wereld van beleidsambtenaren van EZ dichter bij elkaar te brengen?

Een deel van het groepsgesprek ging over de mogelijke verschillen tussen enerzijds de visie 
van het kabinet en van de minister en anderzijds de alternatieve visies van initiatiefnemers, 
sociaal ondernemers en.....jezelf! En dat rijksambtenaren over het nodige lef en 
uithoudingsvermogen moeten beschikken, willen zij alternatieve visies (blijven) aandragen. 

Ik gaf aan dat mijn hypothese is dat een cultuur van slaafs volgen van de politieke lijn het 
vermogen tot kritisch en onafhankelijk denken aantast (als ambtenaren kritische sprekers 
uitnodigen, die de zaal uitdagen, blijft het in de zaal vaak stil. Vragen?....Geen vragen? 
Opmerkingen?...Geen opmerkingen?). En dat je je kunt afvragen hoe erg het eigenlijk is om je 
eigen inspiratie, ideeën en intrinsieke motivatie in te brengen in de nota’s die je schrijft en in 
de voorstellen die je doet. Ik refereerde aan een artikel in de Volkskrant over een cultuur 
waarbij topambtenaren geen verschil meer maken tussen het dienen en bedienen van de 
minister. Werkelijk dienen betekent ook alternatieve visies inbrengen, en beleid kritisch 
toetsen aan de praktijk. Mijn persoonlijke ervaring is dat ik mijn werk in de rijksdienst steeds 
'activistischer' of 'politieker' word. Ik merk daarbij dat door zelf positie in te nemen, het 
sneller scherp wordt welke posities anderen innemen, en dit zowel het proces als de inhoud 
ten goede komt. Natuurlijk zijn er grenzen voor ambtenaren. Het is niet de bedoeling dat je 
enkel je eigen visie inbrengt, en dat je blijft doordraven als de minister te verstaan heeft 
gegeven die kant echt niet op te willen. Maar een totaal gebrek aan kritiek en tegengas vanuit 
de ambtenarij is het andere uiterste. Ik vond het mooi van EZ'ers te horen hoe zij persoonlijk 
omgaan met dit spanningsveld. En dat het hierbij nogal wat uitmaakt uit welk hout het eigen 
afdelingshoofd, de directeur en de DG gesneden zijn.    

Een ander interessant punt was de mate waarin de aansluiting tussen initiatiefnemers en 
rijksambtenaren via het 'dossier' van de ambtenaar zou moeten verlopen. Zouden moderne 
rijksambtenaren niet juist van 'dossiers' los moeten komen?

Mijn reactie was dat ik dat deel van de politieke en ambtelijke realiteit accepteer en 
onveranderlijk acht. Ik zie dat deels als een set psychologische wetmatigheden. Waar (heel) 
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veel mensen met elkaar samenwerken, zoals in grote bureaucratieën, ontstaan deelgroepen en 
werkverdelingen. Die leiden tot bepaalde indelingen, die altijd beperkt zijn. Dan willen we 
'ontkokeren', maar de ontkokering van vandaag is de verkokering van morgen: de indelingen 
zijn altijd suboptimaal. De kunst is vanuit de deelgebieden en deelindelingen de verbinding te 
zoeken. 

Er zijn nog andere redenen waarom ik het vertrekpunt van een dossier niet als problematisch 
ervaar. Het geeft rijksambtenaren een focus bij het kijken naar ontwikkelingen en helpt hen te 
bepalen waar en hoe een bijdrage te leveren. Misschien is het theoretische ideaal wel dat elke 
EZ'er alle ontwikkelingen die het departement raken volgt en daarmee wat doet, maar dat is 
praktisch onhaalbaar vanwege a) de snelheid en veelheid van de ontwikkelingen en b) de 
beperkte opname- en verwerkingscapaciteiten van mensen. Belangrijker nog is de volgende 
reden. Het hebben van 'een dossier' geeft rijksambtenaren een titel om zaken te agenderen en 
zaken in gang te zetten (werkbezoek, persbericht, nota, wet, convenant, enzovoorts). Het is 
het 'haakje' of het 'aangrijpingspunt' om zelf iets te doen met de ontwikkelingen die je 
waarneemt. Om daarbij je eigen visie en perspectief in te brengen, en om je intrinsieke 
motivatie voor het werk te benutten in het werk.

Terug naar de initiatiefnemer Youth Food Movement en de EZ-casus rond de campylobacter 
bacterie op pluimvleevlees. Ik werd uitgenodigd tot een kritische reflectie. Bij YFM was er 
iets bijzonders aan de hand. Dit was niet zozeer één initiatief of (sociale) onderneming. Het 
betrof een beweging, een netwerk van personen dat - gebaseerd op een bepaald gedachtegoed- 
allerlei activiteiten organiseerde. Waar in mijn voorgaande verhaal de rijksambtenaar en de 
individuele initiatiefnemer verschilden in hun oriëntatie van respectievelijk collectiviteit 
(maatschappelijk vraagstuk) en individualiteit (het ene initiatief of onderneming), was dat bij 
YFM niet het geval. Ook deze beweging richtte zich op een collectiviteitsvraagstuk, namelijk 
het voedselvraagstuk, en de belemmeringen in het huidige voedselsysteem. 

Er was nu een ander probleem: het verhaal van YFM was zo breed en algemeen, dat dit het 
moeilijker maakte om tot aansluiting te komen. Aansluiting waarop? Op de dossiers van de 
ambtenaren in de zaal! Terwijl die inhoud natuurlijk volop aanwezig is aan de zijde van YFM. 
Tijdens de leergang van de YFM Academie wordt uitgebreid ingegaan op de werking en 
organisatie van het huidige voedselsysteem. Deze inhoud en de rest van het gedachtegoed 
rondom Slow Food1 zou YFM prima kunnen expliciteren naar antwoorden op de vragen uit 
het transitiemodel:

• Hoe werkt het systeem nu? Wat is daaraan (niet) goed?
• Visie toekomstig systeem?
• Transitiepaden?
• Experimenten?
• Leerervaringen?
• Acties?

1 YFM zou mijns ziens ook inspiratie kunnen ontlenen aan modellen voor andere alternatieve 
voedselsystemen zoals ontwikkeld door http://www.thefoodcommons.org/. YFM zou haar netwerk kunnen 
inschakelen om dergelijke systemen in het klein te 'prototypen', als een vorm van collectieve actie (doe-
democratie!) van het YFM-netwerk. 

http://www.thefoodcommons.org/


YFM zou bijvoorbeeld haar eigen driedeling in good, clean en fair voedsel kunnen 
beschouwen als transitiepaden. Met goed voedsel bedoelt YFM lekker, goed bereid eten. YFM 
wil dat mensen genieten van hun eten, ook om een zeker respect te kweken vóór dat eten. Met 
clean doelt YFM op duurzaam verbouwd voedsel; dat wil zeggen zonder onnodige gifstoffen 
die de bodem of het eten bevuilen en met zo min mogelijk dierenleed. Fair staat voor betaling 
van de voedselproducent; YFM wil dat zij een eerlijk bedrag krijgen voor wat ze afleveren. 
Om een link te maken naar de campylobacter bacterie had YFM zijn visie kunnen presenteren 
en onderbouwen, het transitiepad clean kunnen uitwerken inclusief 
voedselveiligheidsaspecten, en experimenten (innovaties van initiatiefnemers en 
ondernemers) op dat terrein kunnen toelichten.

De kritische beschouwing op het verhaal vanuit EZ was dat zowel het probleem als de 
oplossingen binnen het zelfde denkkader plaatsvonden: het denkraam van het regime. Er was 
een helder speelveld van ministerie, supermarkten, slachterijen en consumenten. Met als 
beleidsopties een door het ministerie opgelegde 'proces hygiënenorm', zelfregulering door de 
branche, en voorlichting aan consumenten (zorg dat de bacteriën niet via de verpakking, uw 
handen of het keukengerei in uw eten terechtkomen. Maak het vlees door en door gaar om 
deze bacteriën uit te schakelen). Tot teleurstelling van EZ allemaal maatregelen met 
onvoldoende effect. Maar wat zou er gebeuren als EZ anders zou kijken? Waren er nog meer 
en andere problemen rondom voedselveiligheid? Wat zijn daarin achterliggende en 
terugkerende mechanismen en patronen? Zijn er alternatieve, wellicht meer lokale en 
regionale voedselketens en voedselsystemen met andere spelers, die het beter doen op het 
punt van (minder) bacteriën op het vlees? Kortom: een actieve zoektocht door EZ naar de 
niches. 

De bijeenkomst vond ik een geslaagde verkenning van de aansluiting tussen initiatiefnemers 
en beleidsmakers bij EZ en hun zoektocht naar een nieuwe rolinvulling. Twee dingen bleven 
me bij als rode draad: transitiemanagement gaat over macht en over het lef om tegen de macht 
in te gaan, en transitiemanagement gaat over écht anders kijken. Voor die frisse blik is het 
voor rijksambtenaren erg handig om jonge, slimme en bevlogen mensen in te schakelen, zoals 
die van YFM.


