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Perspectieven op overheidssturing
Naar een ge(s)laagde strategie NSOB 14
Vanuit resultaten
naar randvoorwaarden
Prestatiesturing

Vanuit de
overheid naar
de samenleving

Allianties &
Samenwerking

New Public
Management

Network Governance

Klassiek
beleidsontwerp

Actief burgerschap &
Sociaal ondernemen

Public
Administration

Societal Resilience

Vanuit de
samenleving
naar de overheid

Vanuit randvoorwaarden
naar resultaten
NSOB 14 Naar een ge(s)laagde strategie – Perspectieven op overheidssturing

Relatie overheid – samenleving
Sturen en stromen NSOB 17
Vanuit resultaten naar randvoorwaarden
De presterende overheid

Dienstverlening,
projecten en
programma’s

New Public
Management
(NPM)

De samenwerkende overheid
Network
Governance
(NG)

Vanuit de overheid
naar de samenleving

Regelgeving en
handhaving

Samenwerking en
regie op doelen
Vanuit de samenleving
naar de overheid

Public
Administration
(PA)

De rechtmatige overheid

Societal
Resilience
(SR)

Facilitering en
regie op
samenwerking

De responsieve overheid
in de actieve samenleving

Vanuit randvoorwaarden naar resultaten
NSOB 17 Sturen en stromen – Vier vormen van overheidssturing
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Traditioneel machtsbegrip
Macht is het vermogen om een ander te dwingen
tegen zijn of haar wil: doorzettingsmacht.
Repressieve macht betekent beschikkingsrecht:
•
•

je gaat erover (of niet) – je hebt rechten
Focus op bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Focus op afbakening

PMBVAKDAG2018

100 jaar overheidssturing:
Max Weber - betrouwbare overheid
1.
2.
3.
4.
5.

Eén bevelslijn (duidelijke structuur van
bevoegdheden)
Functiescheiding (voorkomen machtsmisbruik)
Vastleggen van regels (gelijke behandeling)
Piramidale opbouw (linking pin)
Onpersoonlijke relaties

Bureaucratie als ideaal – planning & beheersing
Organisatie is een machtsstructuur: chef heeft eigen toko

PMBVAKDAG2018
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Creatiemacht
Creatiemacht betekent vermogen om
gezamenlijk te creëren: mensen kiezen zelf om
mee te doen
•
•

Focus op doelen
Focus op belangen en energie

PMBVAKDAG2018

Machtsoriëntatie overheid
Doorzettingsmacht
Vanuit resultaten naar randvoorwaarden
De presterende overheid

Dienstverlening,
projecten en
programma’s

New Public
Management
(NPM)

De samenwerkende overheid
Network
Governance
(NG)

Vanuit de overheid
naar de samenleving

Regelgeving en
handhaving

Creatiemacht

Programma’s en
regie op doelen
Vanuit de samenleving
naar de overheid

Public
Administration
(PA)

De rechtmatige overheid

Societal
Resilience
(SR)

Facilitering en
regie op
samenwerking

De responsieve overheid
in de actieve samenleving

Vanuit randvoorwaarden naar resultaten
NSOB 17 Sturen en stromen – Vier vormen van overheidssturing

© Organisatieregie

4

Sturingsparadigma creatiemacht

Traditionele opvatting over regievoeren
(sturing van samenwerking)
Maatschappelijke
opgave

PMBVAKDAG2018

Regievoeren zonder macht
Gezamenlijke
opgave

Persoonlijke kracht
PMBVAKDAG2018
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Opdrachtgevend systeem i.p.v.
één opdrachtgever of OG-ON model

Het netwerk van belanghebbende stakeholders met formele en feitelijke sturingsbevoegdheden
Stakeholders hebben belangen, invloed, persoonlijkheden en relaties

PMBVAKDAG2018

Betekenis voor
project en programma
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De veranderopgave
A’
A

A

A

1e orde: Verbetering
B

2e orde: Verandering

?

3e orde: Transitie

Jaap Boonstra: Leiderschap in verandering; Sioo/UvA
PMBVAKDAG2018

X-curve transitieverloop en –dynamiek
volgens DRIFT

PMBVAKDAG2018
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Varianten van programma-management
Programmatisch Creëren
Uitvoeringsactiviteiten onder
aansturing van
Programma-manager

volledig

geen

Sturen
vanuit
bevoegdheden

Sturen
met
budget

Sturen op
basis van
regie
Budgetbeheer bij programma-manager

volledig

PMBVAKDAG2018

Wat is het domein
van de regie?
• Het netwerk van
mensen?
• De verzameling
organisaties?

Organisatie
D

Organisatie
C
Organisatie
A

Netwerkregisseur

Organisatie
F

Opgave en
samenwerking

Organisatie
B

• De samenwerkingsvormen?

Organisatie
E

Vertegenwoordigers
van partnerorganisatie

Organisatie
H

Werkbijeenkomsten

Organisatie
G

PMBVAKDAG2018
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Kerncompetenties van
de regisseur

Systeemdenken 1: begrijp de samenhang
Focus op details, maar hou overzicht:
Zie de verbanden

PMBVAKDAG2018
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Systeemdenken 2: interdependentie
Wederkerigheid van beïnvloeding:
Als je ergens intervenieert,
komt het hele systeem in beweging

PMBVAKDAG2018

Systeemdenken 3: kleine beweging
Let op kleine essentiële
veranderingen in actualiteit:
Een systeemanalyse is goed
voor overzicht, maar kleine
veranderingen tonen de
verandertrends.

PMBVAKDAG2018

© Organisatieregie

10

Sturingsparadigma creatiemacht

Principes van systemisch werken
(Organisatieopstellingen)
Binding
• Waar ben je thuis?
• Mensen functioneren tegenwoordig steeds meer in verschillende
systemen
Ordening
• Wat zijn de ordeningsprincipes voor gezag en macht?
• Traditionele criteria staan onder druk
Balans in halen en brengen
• Balans is persoonlijk gegeven op basis van belangen en passie

Verstoring in de principes stagneert energie en beweging

PMBVAKDAG2018

Meervoudig kijken: open staan
Theorie U
Mededeling

downloaden

Genoteerd

Luisteren is een keuze
Co-ontwikkeling
Ja, maar…
Open mind
Voices of judgment

Ja, en…

Co-creatie
Waarom
Open heart
Voices of cynicism
Wat wil ik
Voices of fear

Open will

Ik begrijp je

Het is

PMBVAKDAG2018
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Hoe goed ken jij jezelf
McClelland: de mens als ijsberg
Het onzichtbare bepaalt de geloofwaardigheid
van kennis, vaardigheden en gedrag
(competenties)

Kennis
Vaardigheden
Gedrag
Zelfbeeld

Zichtbaar
Onzichtbaar

Normen en waarden
Kwaliteiten en eigenschappen
Aannames en drives

PMBVAKDAG2018

Kennis
Vaardigheden
Gedrag

Normen en waarden

Kwaliteiten en eigenschappen

Overtuigingen en drives
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Transparantie en consistentie?

Zelfbeeld

Zichtbaar
Onzichtbaar
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Moed en angst
Moed is een commitment met risico’s
Zonder moed kan er geen leiderschap ontstaan
Moed is een bewuste beslissing, waarvoor ik
volledig verantwoordelijk ben

Echte moed is vrij van ego: het gaat niet om mij,
maar om datgene waarvoor ik sta!

www.moed.nl
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SAVE THE DATE
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