
Bijlage 3 

Vier overheidsrollen 

Om de rol van de gemeente handen en voeten te geven, hanteren we de rollenbeschrijving van de 

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur NSOB te Den Haag, www.nsob.nl.  
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2. presterende overheid 

 prestatiesturing (verticaal) 

 marktdenken: overheid als 
bedrijf, burger als klant 

 effectiviteit en efficiëntie 
staan centraal, een goed doel 
moet meetbaar zijn  

3. netwerkende overheid 

 overheid is ‘in the lead’ en 
zoekt samenwerking met 
andere partijen (veelal 
koepels) 

 horizontale 
samenwerking, doelen 
gezamenlijk bepaald 

 onderhandelen of 
compromis, afspraken 
vastgelegd in akkoorden 
of convenanten 

1. rechtmatige overheid 

 Politiek debat bepaalt 
publieke belangen, 
bijvoorbeeld: 

 Uitvoering wet- en regelgeving 

 Bewaken rechten en plichten 

 Procedurele zorgvuldigheid 
staat centraal  

 Goed bestuur 

 Overheid stuurt hiërarchisch 

4. responsieve, 

participerende overheid 

 initiatief van onderop 

 netwerksturing 

 overheidsparticipatie (kan 
ook zonder overheid), 
ruimte en ondersteuning 
bieden aan 
maatschappelijk initiatief. 
met georganiseerde, maar 
ook ongeorganiseerde 
partijen 

  

POLITIEKE  KEUZE 

 

De vier overheidsrollen zoals ze als 4 kwadranten in een schema staan: 

1. De rechtmatige overheid 

Hierbij staat de legitimiteit en rechtmatigheid van overheidshandelen centraal. De overheid is 

hiërarchisch georganiseerd, met een duidelijke scheiding tussen het politieke primaat en ambtelijke 

loyaliteit. De bepaling van de publieke belangen vindt plaats in het politieke debat. In het beleid worden 
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de politieke doelen vertaald naar regels, procedures en de inzet van middelen. Ambtenaren stellen zich 

bij de uitvoering van beleid vooral zorgvuldig, onpartijdig en integer op. Doelen moeten ‘smart’ worden 

omschreven. in de zin van concreet, controleerbaar en afrekenbaar. De verhouding met de 

samenleving en de markt is verticaal en krijgt vooral vorm via het bewaken van rechten en plichten.  

Onze kanttekening: De verhouding met de samenleving is gericht op het borgen van rechten en 

plichten, die als maatschappelijke ordening fungeren. Er is in deze rol niet tot nauwelijks ruimte voor 

beleid, voor het rekening houden met de lokale situatie. Het gaat uitsluitend om rechtmatigheid en 

rechtsgelijkheid. Dit is sturen zonder de vraag naar een lokale behoefte.  

Rechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelwijze in 
overeenstemming is met de geldende regels en besluiten. De gemeente handelt voor 100% 
rechtmatig1).  
De gemeente zal niet afwijken van de geldende wet- en regelgeving, tenzij de wet of de verordening dat 
mogelijk maakt. Maar dan nog, zal die afwijking transparant worden onderbouwd.  
In dit kader is het aanstellen van een subsidiecoördinator gewenst, die voornamelijk de 
rechtmatigheid van de subsidieverlening en -vaststelling zal bewaken. De aanschaf van effectieve en 
efficiënte subsidie-software kan hem/haar helpen. Bovendien kan dergelijke software goed helpen 
met het transparant maken van het subsidieproces.  
  
 

2. De presterende overheid 

Bij deze rol staat het marktdenken meer centraal, waarbij de overheid nog steeds een hiërarchische rol 

vervult. Politieke ambities worden zoveel mogelijk vertaald in outputgerichte en meetbare doelen en in 

de uitvoering wordt de nadruk gelegd op doelgerichtheid en doelmatigheid van interventies. De 

inwoner is in dit perspectief een klant die zo goed mogelijk moet worden bediend. Van de ambtenaar 

wordt dan ook een resultaatgerichte, klantbewuste en doelmatige opstelling verwacht. De verhouding 

met de samenleving en de markt is verticaal en krijgt vooral vorm via prestatieafspraken en 

transparantie.  

Onze kanttekening: Er wordt heel zwaar ingezet op effectiviteit en efficiëntie. Heel nadrukkelijk 

prestatiegericht. Het wordt marktdenken genoemd. ‘Marktdenken’ zien we in de sfeer van 

subsidieverlening niet als rol voor de overheid. De overheid zou dan klanten moeten hebben, die een 

eigen vrije keuze kunnen maken. Die klanten zijn er niet. Als we de burgers klanten blijven noemen, dan 

zijn het wel gebonden klanten. 

 

3. De netwerkende overheid 

Bij deze rol opereert de overheid niet geïsoleerd, maar samen met anderen in een meer horizontale 

verhouding. Doelbepaling vindt dan ook niet alleen binnen de overheid plaats, maar in interactie met 

belangrijke partners uit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Dit krijgt vorm in publiek-

private samenwerkingsconstructies, samenwerkingsverbanden en convenanten. Er vindt meer 

horizontale afstemming plaats tussen stakeholders en er worden gezamenlijke besluiten gemaakt en 

                                                           

1) Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van 
B&W vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in jaarstukken (mededeling VNG 5 oktober 
2018). 
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vastgelegd in ‘akkoorden’. De rol van beleid is voor een belangrijk deel om maatschappelijke 

voorkeuren te vertalen naar onderling afgestemde handelingspraktijken. Van de ambtenaar wordt 

verwacht omgevingsbewust, responsief en samenwerkingsgericht te zijn. De verhouding met markt en 

samenleving wordt horizontale en krijgt vorm in onderhandelingen en compromissen. 

Onze kanttekening: Hier wordt duidelijk gesuggereerd dat de overheid tot nauwe samenwerking gaat 

komen met de organisaties en bedrijven in de gemeente. Er wordt gesproken over ‘horizontale 

afstemming’. Bij deze overheidsrol krijgt de ‘andere partij’ meer de ruimte om een visie in te brengen, 

om te onderhandelen, om te overleggen, enz. Hoewel de ‘andere partij’ in het geval van subsidiering 

toch een bepaalde afhankelijkheid heeft, krijgt hij toch wat onderhandelingsruimte. Dat draagt bij aan 

de kwaliteit van de besluitvorming.  

Gezien vanuit het oogpunt van beleid is deze overheidsrol voor het formuleren en uitvoeren van 

(gemeentelijk) beleid de best bruikbare overheidsrol. Hier geeft de overheid de andere partijen de 

ruimte om tot onderhandelen te komen. Er blijft natuurlijk een afhankelijkheid van de overheid voor 

subsidies, vergunningen, e.d. Maar die afhankelijkheid wordt enigszins naar de achtergrond 

geschoven.  

De toepassing van deze rol heeft wel de nodige consequenties voor de manier van werken van het 

gemeentelijk apparaat.   

Voor de concrete contacten met de (gesubsidieerde) organisaties geven we hieronder enkele 

suggesties: 

 Ieder contact met een externe organisatie kan een meerwaarde opleveren. Het contact kan altijd 
informatie opleveren die van belang is voor de subsidieverhouding. Als niet intern en extern 
duidelijk is wie de gemeentelijke contactpersoon (i.c. een accountmanager) is voor die 
organisatie, dan kan waardevolle informatie verloren gaan.  

 Informatie van buiten naar binnen, vanuit de externe organisatie naar de accountmanager. Daarbij 
denken we aan een organisatie-dashboard. Alle informatie van en over de organisatie wordt op die 
ene plaats verzameld en bewaard. Maar ook de relevante informatie uit de gemeentelijke 
organisatie is op dat dashboard te vinden.   

 Wees bestand tegen de klant. Daar bedoelen we mee dat onze communicatie met de externe 
organisatie soepel verloopt. We begrijpen elkaar, hoeven elkaar niet e.e.a. nog nader uit te leggen. 
In ons contact met de externe organisatie stellen we de inbreng van de organisatie voorop. Pas 
veel later beoordelen we of er ook regels toegepast moeten worden. We moeten ons niet laten 
verleiden tot het routinematig afwijzen of op voorhand tegen verandering te zijn. Met spontaniteit 
of innovatie van buiten is niets mee.    

 Elkaar niet overvoeren met allerlei keuzes, mogelijkheden, eisen, voorwaarden, regels, enz.  Zorg 
voor de juiste balans. Hier speelt wederkerigheid ook een belangrijke rol.  

 Zoek medestanders, gelijkgestemden. Dat wil zeggen, ga op zoek naar koepelorganisaties, of 
branche-organisaties, of andere gelijkgestemde gemeenten om te sparren over jullie manier van 
werken.  

 Verzamel de relevante informatie over de externe organisatie en uit de omgeving van de 
organisatie, maar ook uit de omgeving van de gemeente. Leg die informatie vast in het dashboard 
van de organisatie.  

Voor de organisatie van het gemeentelijk apparaat noemen we ook enkele suggesties: 
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 Minder formalisatie in de gemeentelijke apparaat, maakt de kans op aandacht voor de externe 
organisatie groter. Want hoe minder omvangrijk of ingewikkeld de subsidieregelgeving is, hoe 
meer bewegingsvrijheid de accountmanager heeft. Dat geldt ook voor de ruimte in het beleidsveld. 
Daar tegenover kan de voorwaarde worden gesteld dat de beoogde resultaten 
(prestaties/effecten) des te scherper worden gedefinieerd (b.v. in SMART).   

 Hoe sterker het gemeentelijke apparaat is gecentraliseerd, hoe minder handelingsvrijheid de 
accountmanager beschikbaar heeft. Hier gelden dezelfde effecten als bij ‘formalisatie’. 

 Een goede interne samenwerking en afstemming is van belang. Want de accountmanager als 
frontoffice-medewerker kan niet zonder zijn collega van bijvoorbeeld financiën of juridische zaken, 
en andersom. Ook hier is sprake van wederkerigheid.  

 

4. De participerende overheid 

De vierde rol gaat uit van de ‘veerkracht’ van de samenleving. Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij 

wat in de samenleving gebeurt. De overheid doet zoveel mogelijk een beroep op de veerkrachtigheid 

en diversiteit van de samenleving en minder op centrale actoren en gevestigde partijen. Samenleving 

en markt betreden in toenemende mate het publieke domein als vrijwilligers en sociaal ondernemers 

en nemen taken over van de overheid. Publieke waardebepaling vindt vanuit dit perspectief niet plaats 

binnen de overheid, maar in de maatschappij door inwoners en bedrijven. De overheid is vooral om 

hier kaders en ondersteuning aan te bieden. Van de ambtenaar wordt een faciliterende rol verwacht, 

door soms actief aanwezig te zijn en soms door heel bewust afwezig te blijven. De overheid stelt zich 

prudent en bescheiden op en probeert waar mogelijk aan te sluiten bij maatschappelijk initiatief. In 

plaats van burgerparticipatie, wordt gesproken van overheidsparticipatie.   

Onze kanttekening: Dit is een wat afwachtende overheid. Wachtend op initiatieven van onderaf. Terwijl 

de overheid toch het e.e.a. aan plichten heeft, zoals bijvoorbeeld de zorgplicht. Initiatieven die niet 

aansluiten op gemeentelijk beleid (als dat er is), kan de overheid moeilijk hanteren.  

 


