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Een andere overheid … een andere 
ambtenaar
Trui Steen1

SAMENVATTING Overheidsorganisaties worden gestuurd door een 
specifiek einddoel, ‘het algemeen belang’. In de praktijk blijkt dit 
echter een bron van complexiteit en biedt dit geen eenvoudige 
leidraad voor de ambtenaar. Samen met een veranderende rol 
van de overheid in de samenleving, verandert ook de rol van de 
ambtenaar. In dit artikel proberen we enkele belangrijke uitdagin-
gen voor de ambtenaar anno 2012 te vatten. Professionalisering 
van de ambtenaar betekent, met respect voor het politieke pri-
maat en het publieke debat, verantwoordelijkheid opnemen naar 
de samenleving toe. Maar net zomin als ‘het algemeen belang’ 
eenvoudig te definiëren valt, is daarbij de taak van de ambtenaar 
eenvoudig te beschrijven.

1. Inleiding

Twee decennia van New Public Management 
(NPM)-hervormingen hebben onze overheids-
diensten grondig veranderd. In eerste instantie 
werden deze hervormingen quasi eenstemmig 
positief onthaald. Logge, grote hiërarchische 
structuren zouden zo immers plaats maken voor 
kleinere, flexibele en op prestaties gerichte or-
ganisaties. Gelijktijdig met de wisseling van de 
eeuw zagen we echter ook een wisseling in stem-
ming. Steeds meer werden de beperkingen, zelfs 
de perverse effecten van de hervormingen zicht-
baar. Prestatiemanagementsystemen bleken maar 
een gering aantal indicatoren te meten, daarmee 
slechts beperkt te ‘weten’ en als gevolg ook een-
zijdig te zijn in het aansturen. Daarnaast bleek 
‘de klant’ waarop de publieke dienstverlening 
zich richtte, slechts een enge interpretatie van de 
burger en diens bijhorende rechten en plichten.

Een terugkeer naar de oude bureaucratieën is 
onmogelijk en ook niet gewenst. Wel wordt, met 
recht, terug aandacht gevraagd voor de func-

ties – en dus niet alleen de disfuncties – van de 
bureaucratie (DU GAY, 2000). Centraal hierbij 
staat de eigenheid van de publieke sector. De 
overheid bezit het vermogen tot het treffen van 
bindende beslissingen en maakt gebruik van 
publieke middelen. Daartegenover staan uitge-
breide, inhoudelijke en procedurele waarborgen 
voor de burger en wordt er van de overheid ook 
publieke verantwoording gevraagd (DIJKSTRA 
en VAN DER MEER, 2008). Dit maakt ook dat 
overheidsorganisaties opereren in een heel spe-
cifieke omgeving: gestuurd door politiek, regels 
en procedures, mediacontrole, … eerder dan 
door marktlogica. Ook heeft de overheid een 
heel specifiek einddoel, ‘het algemeen belang’. 
Alleen blijkt in de praktijk die eigenheid van de 
publieke sector een bron van complexiteit. Re-
gels en procedures leiden bijvoorbeeld tot ‘red 
tape’. Ook is het algemeen belang niet zomaar 
definieerbaar en dus geen eenvoudige leidraad 
voor de ambtenaar. 

In dit artikel proberen we, met het post-NPM-dis-
cours als uitgangspunt, enkele belangrijke uitda-
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gingen voor de ambtenaar anno 2012 te vatten. 
Het uitzicht van de overheid is de voorbije de-
cennia grondig veranderd. De discussie over de 
eigenheid van de publieke sector moeten we in 
die veranderende context plaatsen. De dragers 
van het verhaal van de veranderende overheid 
zijn echter de ambtenaren, op hen ligt daarom 
de focus in de rest van deze bijdrage. 

2. Van management naar samenwerking

Het verhaal is intussen bekend. Verschillende 
reacties volgen op de vastgestelde beperktheid 
van het NPM. Binnen het governance-idee, bij-
voorbeeld, wordt de verhoopte kleinere en an-
dere overheid gedefinieerd als een overheid die 
zich weliswaar terugtrekt als uitvoerder maar die 
nog steeds een bepalende speler wil zijn. In ne-
gatieve termen wordt verwezen naar het uithol-
len van de rol van de staat, met als resultaat: ‘the 
hollow state’ of ook: ‘governing without govern-
ment’ (RHODES, 1994, 1996); een overheid 
bijvoorbeeld die in de context van financiële 
crisissen de regie verloren lijkt aan ratingbureaus 
zonder enige gerichtheid op transparantie of ver-
antwoording. In meer positieve termen wordt de 
overheid echter opgevoerd als facilitator of ‘ena-
bling state’ (PAGE & WRIGHT, 2007) en krijgt 
ze ook een rol als coördinator binnen netwerken 
en ketens. 

Complexe vraagstukken vertalen zich intussen 
steeds duidelijker in de nood aan samenwerking 
tussen verschillende bestuursniveaus (multi-level 
governance) en tussen publieke, semipublieke en 
andere actoren. Belangrijke maatschappelijke 
problemen zijn evenmin binnen één beleids-
sector te vatten. Complexe vraagstukken, zoals 
milieu, veiligheid, armoede of jeugd, kunnen 
noch binnen één beleidsniveau, noch binnen 
één beleidssector, noch zonder samenwerking 
met derden worden aangepakt. Deze nood aan 
samenwerking en coördinatie maakt dat ambte-
naren steeds meer met elkaar en met derden in 
overleg treden. Dit betekent ook dat de aandacht 

verschuift van het management van interne pro-
cessen naar het managen van relaties met an-
dere actoren binnen én buiten de publieke sec-
tor. Het debat over de veranderende rol van de 
overheid weerspiegelt zich ook in de kijk op de 
rol van de ambtenaar en de daartoe benodigde 
competenties. In de jaren 1990 beklemtonen 
competentieprofielen voor ambtenaren vooral 
managementcompetenties: het intern beheren 
van de processen, zodat deze uiteindelijk tot de 
gewenste diensten konden leiden. Enkele jaren 
later worden overleg, samenwerking, coördina-
tie en netwerking als belangrijke competenties 
herkend. Ook de samenwerking met de burger is 
daarbij steeds meer op de voorgrond gekomen. 
De burger is niet enkel onderdaan of klant, maar 
neemt een actieve rol op in de voorbereiding en 
de uitvoering van het beleid waardoor hij mede-
verantwoordelijkheid krijgt in het creëren van ‘pu-
blieke waarde’ (cf. MOORE, 1995). Dit vereist 
echter een andere rol voor de ambtenaar: deze 
moet buiten de organisatie treden en in interactie 
gaan met andere actoren in de keten, niet in het 
minst de burger zelf. 

Opnieuw vraagt dit andere competenties van 
de ambtenaren, bijvoorbeeld daar waar amb-
tenaren worden aangemoedigd om deel te 
nemen in sociale netwerken. De voordelen zijn 
duidelijk: snel en met een breed bereik, inclusief 
nieuwe doelgroepen, kan de overheid zich via 
het gebruik van nieuwe media als transparant en 
dynamisch profileren, kan ze relevante beleids-
signalen en ideeën oppikken en expertise samen-
brengen (DE KOOL, 2010; DEPUTTER, 2011). 
Tegelijkertijd is er echter de nodige argwaan. De 
ambtenaar engageert zich immers in een nieuwe 
vorm van externe communicatie, met vooralsnog 
weinig zicht op de risico’s (DEPUTTER, 2011). 
Uitspraken in het virtuele domein mogen, volgens 
de regels van het primaat van de politiek, niet op 
gespannen voet staan met het politieke beleid 
en online activiteiten mogen het aanzien van de 
overheid niet schaden (DE KOOL, 2010). Het 
op een correcte manier weten om te gaan met 
nieuwe media vormt met andere woorden een 
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belangrijke competentie voor de ‘nieuwe amb-
tenaar’ en hiertoe probeert de overheid ook een 
leidraad te bieden via handleidingen en trainin-
gen. 

Maar de verhoogde aandacht voor samenwer-
king en communicatie geeft ook zonder het ge-
bruik van nieuwe media de nodige uitdagingen. 
Met het verschuiven van de rol van beleidsuit-
voerder naar beleidsregisseur wordt bijvoorbeeld 
gewezen op het gevaar dat alle energie gaat zit-
ten in overleg, ten koste van een daadwerkelijke 
oplossing van de problemen (BEKKER, 2010). 
Dit sluit nauw aan bij de bezorgdheid dat de 
aandacht voor het proces – de ambtenaar als 
manager en netwerker – ten koste gaat van be-
leidsinhoudelijke expertise en daarmee ook ten 
koste van de ‘can do’-ambtenaar die een kriti-
sche adviserende rol opneemt in de politiek-amb-
telijke verhoudingen (STEEN & VAN DER MEER, 
2009). De uitdaging ligt niet in de substitutie van 
één type ambtenaar voor een ander, maar wel 
in de manier waarop men de verschillende rollen 
en functies, zoals deze van inhoudelijke specia-
list en procesgerichte generalist, complementair 
kan laten zijn.

3. Omgaan met conflicterende waarden

Een andere ‘governance’-reactie richt zich op 
‘good governance’: een erkenning dat naast de 
economische waarden gepropagandeerd door 
NPM zoals efficiëntie, effectiviteit en zuinigheid, 
ook klassieke waarden van de publieke sector 
zoals rechtmatigheid, gelijkheid of zekerheid (cf. 
HOOD, 1991) aandacht vragen. Tegelijkertijd 
is er de vaststelling dat de verschillende waarden 
die ten grondslag liggen aan de werking van de 
publieke sector niet steeds eenvoudig te verzoe-
nen zijn. De soms botsende kracht van democra-
tie als waarde enerzijds en efficiëntie anderzijds 
is trouwens een klassiek onderwerp van debat 
in de bestuurskunde. Is de rol van de ambtenaar 
daarmee al een quasi onmogelijk balanceren 
tussen waarden, dan wordt dit nog eens be-
nadrukt door de vraag aan wie die ambtenaar 

nu eigenlijke verantwoording verschuldigd is: 
de politieke mandatarissen, de administratieve 
leidinggevenden, de wet, de organisatieregels 
en procedures, het brede publiek, de individuele 
‘klant’ of aan meer abstracte normen zoals ‘pub-
lic service ethos’ of professionele ethos? 

Wat betekent deze herwaardering van ‘publieke 
waarden’ voor de rol van de ambtenaar? Waar 
private organisaties verschillende stakeholders in 
en rond de organisatie herkennen, toont het con-
cept ‘stakeholder’ in de publieke sector nog meer 
complexiteit. Hierdoor is ook de omschrijving 
van de ambtenaar als ‘publieke entrepreneur’ te 
eenzijdig. Anders dan in de private sector bete-
kenis van het woord managen, ligt de klemtoon 
bijvoorbeeld meer op het omgaan met politieke 
belangen en verwachtingen van diverse belan-
gengroepen.

Binnen dit kader kunnen we uiteraard de grote 
aandacht plaatsen die sinds enkele jaren uitgaat 
naar ‘public service motivation’ (PERRY & WISE, 
1990; PERRY & HONDEGHEM, 2008), de ge-
richtheid op het algemeen belang als drijvende 
kracht voor de inzet van vele werknemers in de 
publieke sector. Het ‘public service motivation’-
debat wordt ingezet als wapen in de strijd te-
gen bureaucrat-bashing. Ondanks de aandacht 
voor de publieke manager/ondernemer bleken 
de oude vooroordelen over ‘de ambtenaar’ niet 
gemakkelijk te wissen. Dan vormt het discours 
over de professionele ambtenaar, gedreven door 
publieke uitdagingen, een welkome afwisse-
ling. Het public service motivation-onderzoek is 
daarmee een belangrijk instrument voor het op-
krikken van het imago van de ambtenaar en zo 
bijvoorbeeld ook voor het aantrekken van jonge, 
dynamische mensen naar de publieke sector. Al 
betekent dit zeker niet dat public service motiva-
tion de enige of de hoofdreden is waarom jonge 
mensen aangetrokken worden tot de publieke 
sector; redenen als werkzekerheid of de balans 
werk-gezin zijn niet minder legitiem. Evenmin be-
tekent het dat public service motivation voorbe-
houden is aan de publieke sector en dat het vele 
werknemers binnen de semipublieke of private 
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sector niet zou kenmerken (STEEN, 2006). En op 
de gevaren verbonden aan het hanteren van pub-
lic service motivation als een instrument is ook 
reeds gewezen (STEEN & RUTGERS, 2011).

Net zoals bij het omschrijven van de ambtenaar 
als ‘entrepreneur’ zitten ook hier adders onder 
het gras. Hoe definieert de ambtenaar bijvoor-
beeld dit ‘algemeen belang’? Het algemeen be-
lang is eerder een idee of ideaal dan een hard 
gegeven waarrond een gedeelde visie bestaat 
(BOZEMAN, 2007). De inspecteur, bijvoor-
beeld, die voedselveiligheidsinspecties uitvoert, 
ervaart hét algemeen belang wellicht veel meer 
als een optelsom van en een conflict tussen soms 
tegenstrijdige sociale, economische, politieke, 
op dierenwelzijn of op volksgezondheid gerich-
te belangen. Hier komen we opnieuw terecht in 
een klassiek bestuurskundig debat: niet enkel de 
vraag naar wie de dienstbaarheid en loyaliteit 
van de ambtenaar dient uit te gaan, maar ook 
de vraag hoe de ambtenaar zijn of haar profes-
sionele beleidsvrijheid invult. Want wetgeving, 
regels en procedures mogen de ambtenaar dan 
al leiden in zijn of haar taak, meermaals blijft er 
ruimte voor interpretatie. Daar spelen ambtena-
ren willens nillens een beleidsbepalende of po-
litieke rol. Dit betekent ook dat de ambtenaar in 
het streven naar het bijdragen aan het algemeen 
belang, zijn of haar interpretatie van dit alge-
meen belang mede als leidraad neemt. Literatuur 
rond professionalisme wijst bijvoorbeeld op het 
gevaar dat loyaliteit ten aanzien van de profes-
sie en de professionele standaarden eigenlijk 
loyaliteit ten opzichte van politiek of burgers ver-
vangt (LE GRANT, 2003; VAN WART, 1998). 
Lipsky’s beschrijving (1980) van street level bu-
reaucrats toont hoe professionals ingaan tegen 
organisatieregels en doelstellingen, bijvoorbeeld 
wanneer een professionele betrokkenheid ten 
aanzien van de (individuele) klant komt te staan 
tegenover de brede sociale rol van de organisa-
tie en de beperktheid aan beschikbare midde-
len. Soortgelijk kan er spanning ontstaan tussen 
het specifieke organisatiebelang en een bredere 
extra-organisationele focus die verwacht kan 
worden van ambtenaren met een hoge ‘public 

service motivation’. Dit kan bron zijn van frustra-
tie en ontgoocheling en, in het slechtste geval, 
leiden tot negatief gedrag (STEEN & RUTGERS, 
2011). Kortom, niet alleen weten we ondanks 
het vele onderzoek nog bitter weinig over wat 
‘public service motivation’ precies betekent voor 
ambtenaren en hoe het impact heeft op dagelijks 
gedrag en keuzes, maar ook zou deze motivatie 
best wel eens andere gevolgen kunnen hebben 
dan op het eerste gezicht gedacht. 

4.  De macht van de ambtenaar afgebrok-
keld of versterkt? 

In het internationale debat is een belangrijke 
vraag aangaande de rol en de positie van 
de ambtenaar of de macht van de ambtenaar 
afbrokkelt omdat politici steeds meer beroep 
doen op spin doctors, persoonlijke adviseurs en 
woordvoerders. In eigen land kent deze vraag 
een specifieke context en dynamiek. De macht 
en werking van de kabinetten heeft immers al 
langer een belangrijke impact op de rol van de 
ambtenarij, waarbij algemeen het idee leeft dat 
de administratie buitenspel gezet wordt door de 
kabinetten, zeker waar het gaat om beleidsvoor-
bereidende contacten met andere departemen-
ten of met belangengroepen. Dit beeld behoeft 
echter nuance, zeker waar empirisch onderzoek 
naar de taakverdeling tussen ambtenaren en ka-
binetsmedewerkers op Vlaams niveau aanwijst 
dat de rolverschillen tussen ambtenaren en ka-
binetsmedewerkers kleiner zijn dan verwacht, 
en dat ook de ambtenaar een belangrijke be-
leidsrol opneemt, bijvoorbeeld op het vlak van 
advisering van de minister (VANCOPPENOLLE 
& BRANS, 2005). De ambtenaar is dus betrok-
ken in zowel beleidsvoorbereiding, -uitvoering 
en -evaluatie, als belangrijke onderdelen van de 
beleidscyclus. Afhankelijk van de achtergrond, 
motieven, middelen en context waarbinnen de 
ambtenaar fungeert, zal de ambtenaar meer 
of minder ruimte krijgen en nemen om een be-
leidsbepalende rol op te nemen. Eerder dan een 
afbrokkeling van de positie van de ambtenaar, 
is misschien wel het omgekeerde waar. Dat de 
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ambtenaar graag een proactieve rol opneemt, 
wordt op lokaal niveau bijvoorbeeld bewezen 
in de aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen. Verschillende gemeentesecretarissen en 
managementteams werken, in navolging van de 
Vlaamse leidende ambtenaren, aan een beleids-
memorandum voor de politieke actoren (PARYS, 
2012). Het is zeker niet gegarandeerd dat met 
deze input ook rekening wordt gehouden in de 
bestuursakkoorden, maar het biedt intussen wel 
een mogelijkheid om de werking van de admi-
nistratie te evalueren en aan een gemeenschap-
pelijk project te werken (PARYS, 2012b). Tevens 
belichaamt het de versterkte beleidsmatige rol en 
de grotere responsabilisering van leidend amb-
tenaren op het vlak van intern management in 
het Gemeentedecreet (DE RYNCK, 2012), zoals 
deze in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid ook 
op Vlaams niveau te herkennen is.

Dit debat wijst er vooral op dat politiek-ambtelijke 
verhoudingen dynamisch vorm krijgen. Er is een 
voortdurend verschuiven in posities, rolafbakenin-
gen en in de ‘bargain’ (ruil) die politici en amb-
tenaren aangaan (cf. HOOD & LODGE, 2006), 
waarbij bijvoorbeeld ambtenaren loyaliteit en 
expertise aanbieden in ruil voor vertrouwen of 
autonomie krijgen in ruil voor het afleggen van 
verantwoording. 

5. In tijden van crisis

Staat met de crisis de positie van de ambtenaar 
dan meer onder druk? Opmerkelijk is bijvoor-
beeld de vaststelling van Bekker, oud-secretaris-
generaal van de Nederlandse Rijksoverheid: 
“Leidt massaontslag bij bedrijven in de krant 
nog wel eens tot een meelevend artikel, nu het 
om de overheid ging, leek men geen genoeg 
te kunnen krijgen van het aantal af te slanken 
ambtenaren” (BEKKER, 2010: p. 12). Het ef-
ficiëntiedebat woedt in verschillende landen 
in de eerste plaats in de vorm van een afslan-
kingsdebat, wellicht niet geheel verwonderlijk in 
een arbeidsintensieve sector. Maar het debat zit 
ook gevangen in de realiteit, waar vooral veel 

onduidelijkheid heerst over hoeveel ambtenaren 
er nu eigenlijk zijn, hoeveel mensen de overheid 
rechtstreeks en onrechtstreeks werk verschaft en 
dus ook hoe dit aantal overheen de jaren evolu-
eerde. In het bijzonder in de semipublieke sector, 
komt – gesteund door praktijkvoorbeelden – een 
meer kritische publieke opinie ten aanzien van 
hoge inkomens en bonussen hier nog bovenop. 
Daartegenover staat echter ook een nood aan 
ambtenaren, bijvoorbeeld voor vervanging van 
een grote uitstroom die verwacht wordt ten ge-
volge van de vergrijzing in de publieke sector. De 
afslankingsijver staat ook in scherp contrast met 
de vaststelling dat tegelijkertijd steeds meer ge-
vraagd wordt van de ambtelijke dienst (BEKKER, 
2012). De hoge verwachtingen naar de over-
heid toe zijn trouwens niet noodzakelijk in tegen-
spraak met de veranderende rol van de overheid. 
Vooral op het vlak van taken die tot de kern van 
het publieke domein gerekend worden en die ra-
ken aan de doorzettingsmacht van de overheid, 
worden grote verwachtingen gesteld. Daarbij 
worden evengoed functies benadrukt waarbij niet 
enkel faciliteren, reguleren en toezicht houden op 
(bijvoorbeeld toezicht op het bankwezen, belas-
tingcontrole), maar ook de eigenlijke uitvoering 
zelf als een taak van publieke diensten wordt ge-
zien (bijvoorbeeld justitie, veiligheid). Met andere 
woorden, een overheid die stuurt maar die ook 
waar nodig zelf roeit. Intussen wordt gehoopt dat 
met efficiëntievergroting een deel van de noodza-
kelijke bezuinigingen kan worden opgevangen, 
ook al blijkt uit internationale voorbeelden dat de 
kaasschaaf haar beperkingen kent en dat vooral 
politieke beleidskeuzes vereist zijn over wat min-
der (of meer) te doen. Het voorgaande toont dat 
de crisis leidt tot de nodige paradoxen, ook waar 
het de positie van de ambtenaar betreft en waar, 
bijvoorbeeld, afslanking en ‘war on talent’ in el-
kaars verlengde liggen. 

6.  Besluit: de bijzondere rol van de amb-
tenaar

De veranderende rol van en de verwachtingen 
ten aanzien van de ambtenaar kunnen slechts 
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begrepen worden in een bredere context, waar-
in sociale en politieke omgeving – en in het bij-
zonder de verhouding tussen ambtenaren, poli-
tici, burgers en samenleving – in beeld komen. 
Professionalisering van de ambtenaar betekent 
meer dan de ambtenaar als entrepreneur; het 
wijst vooral op de ambtenaar die met respect 
voor het politieke primaat en het publieke debat 
een eigen verantwoordelijkheid opneemt naar 
de samenleving toe (‘het algemeen belang’, het 
creëren van ‘publieke waarde’) en vanuit zijn of 
haar ervaring en deskundigheid dit ook in con-
crete acties binnen de beleids- en beheerscyclus 
probeert te vertalen. Net zomin als ‘het alge-
meen belang’ eenvoudig te definiëren valt,  is 
daarbij de taak van de ambtenaar eenvoudig te 
beschrijven. 
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Colloquium:  
Steden en de EU 2020-strategie
Datum: 16 april 2012 
Locatie: ‘Den Bell’, Francis Wellensplein 1, Antwerpen 
Uur: 12u30 - 17u

De Europa 2020-strategie van de EU zal een sterke impact hebben op alle bestuursniveaus. 
Hoe dragen steden bij aan een slimme, inclusieve en duurzame groei? Welke samenwer-
kingsmogelijkheden zijn er met andere bestuursniveaus? Kunnen steden wel wegen? Om 
de 2020-strategie te realiseren, vraagt Europa trouwens een Vlaams en nationaal hervor-
mingsprogramma. Deze programma’s worden het volgende jaar herzien. Het colloquium is 
dan ook een ideale gelegenheid om na te denken over de rol van de steden in dit beleid. 

Het colloquium wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met 
de Stad Antwerpen en het Steunpunt Beleidsgericht Onderzoek – Slagkrachtige Overheid. 
We presenteren een boeiende mix van stedelijke cases (Nederlandse G4, Birmingham en 
Antwerpen) en reflecties van nationale en Europese ambtenaren. Deelnemen is gratis maar 
registratie is vereist bij Myrthe Welten (myrthe.welten@student.ua.ac.be). Het volledige 
programma kan u vinden op www.ua.ac.be/ecprjointsessions2012 (doorklikken op Cities 
and the Europe 2020 Strategy).

VTOM_nr_1_2012.indd   44 13/04/12   09:22




