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VOORWOORD
Het schrijven van een proefschrift: had ik dat ooit voor ogen? Nee, niet direct, maar door 
vele jaren werkzaam te zijn geweest in verschillende HR-advies en managementfuncties 
binnen de publieke sector en mijn interesse voor publiek leiderschap en wetenschappelijk 
onderzoek werd dit steeds meer een logisch traject. Een traject, waarbij ik vooraf niet geheel 
kon overzien wat het mij zou brengen, maar met de kennis en ervaring van nu en vol trots 
kan ik zeggen dat het mijn verwachtingen heeft overtroffen en mij op velerlei gebied heeft 
versterkt en verrijkt. Maar zonder hulp en de betrokkenheid van een aantal mensen was dit 
proefschrift er niet geweest. Zeer erkentelijk ben ik daarom mijn twee promotores: prof.dr.ir. 
Gerda van Dijk en prof.dr. Rens van Loon. Jullie hebben veel geduld met mij gehad en mij 
gestimuleerd om dit promotieonderzoek stap voor stap te voltooien. Ik heb veel van jullie 
geleerd: het grotere geheel leren zien, en om te denken en te handelen met de blik van een 
reflective practitioner. Voor jullie vertrouwen in mij ben ik jullie meer dan dankbaar.

Ik dank prof.dr. Johan Wempe voor zijn begeleiding als copromotor. Ik heb veel 
waardering voor de wijze, waarop jij feedback weet te geven en kritische vragen weet te 
stellen. Ook je belangstelling voor de thematiek van het onderzoek heb ik zeer gewaardeerd.

Ook wil ik de commissieleden, prof.dr. Rob van Eijbergen, prof.dr. Zeger van der Wal, 
prof.dr. Joke van Saane, prof.dr. Govert Buijs, prof.dr. Erwin Schwella en dr. René Grotens, 
bedanken voor de positieve beoordeling van het proefschrift. 

Een speciaal dankwoord ben ik verschuldigd aan de gemeentelijke managers die deel 
hebben genomen aan de interviews en aan de focusgroepen. Niet alleen jullie openheid, 
betrokkenheid en inbreng tijdens de gesprekken, maar ook jullie belangstelling voor de 
thematiek van het onderzoek, het vertrouwen in mij als onderzoeker en jullie support en 
positiviteit gedurende het proces heb ik zeer gewaardeerd. 

Ik dank mijn studiegenoten: Elmira, Radenka, Reza, Sabina en Sophia. Wat hebben 
wij door ons jarenlange lidmaatschap aan de Leadership Quest van het Zijlstra centrum 
een waardevolle relatie met elkaar opgebouwd. We kunnen met elkaar klankborden, elkaar 
kritisch bevragen op onze onderzoeken, en ook onze studiereizen naar Zuid-Afrika waren 
een ware bron van inspiratie en plezier. Mijn dank gaat ook uit naar Christianne, Hugo, Jos, 
Marieke en Vinitha voor het meedenken, het kritisch meelezen en voor hun algehele support. 

Ik dank mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun in alles wat ik doe, en mijn zusje 
Chantal, die, ondanks het feit dat zij al meer dan 20 jaar met haar prachtige gezin in Slovenië 
woont, altijd dichtbij en bereid is geweest om mijn verhaal aan te horen en mij van tips en 
aanbevelingen te voorzien. Naast mijn zoon Tom is zij mijn paranimf. 
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Tot slot en niet allerminst een warm dankwoord voor mijn gezin. Voor mijn echtgenoot 
Richard die mij alle tijd en ruimte heeft gegund om dit proefschrift te verwezenlijken. Zonder 
jouw support was dit proefschrift zeker niet gelukt. Mijn twee geweldige kinderen Tom en 
Liz, die beide ook hun weg naar de Universiteit hebben gevonden, ben ik dankbaar voor hun 
geduld en begrip. Zij hebben dit allemaal met hun moeder moeten doorstaan. Op hen ben ik 
het aller-trotst!

Claudia van Mourik
Zaandam, augustus 2022
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1HOOFDSTUK 1

INTRODUCTIE

“Managers are not confronted with problems that are independent of 
each other, but with dynamic situations that consist of complex systems 
of changing problems that interact with each other. I call such situations 
messes… managers do not solve problems, they manage messes”  
(Ackoff, 1979, p. 90).
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1.1 INLEIDING
Het behoeft geen betoog dat het omgaan met complexe vraagstukken, ofwel wicked problems 
(Conklin, 2001; Grint, 2005; Rittel & Webber, 1973; Van Loon & Van Dijk, 2015), in de 
publieke sector een actueel thema is. De huidige samenleving, die ook wel wordt aangeduid als 
een netwerksamenleving (Castells, 1996, 2004), een vloeibare samenleving (Bauman, 2013), of 
als een improvisatiemaatschappij (Boutellier, 2017), stelt de overheid en haar maatschappelijke 
partners voor grote en onvoorziene uitdagingen. Uitdagingen die zich niet eerder hebben 
voorgedaan, en die zo omvangrijk en complex zijn dat ze niet met het leiderschap van één 
individu of partij kunnen worden opgelost, maar vragen om samenwerking en verbondenheid 
tussen partijen (Gergen, 1999; Grint, 2005; Grotens et al., 2018; Head, 2019; Heifetz, 1994; 
Heifetz & Laurie, 1997; Ospina et al., 2020; Senge, 1990; Van Loon & Van Dijk, 2015; Van 
Loon, 2017; Weber & Khademian, 2008). Isaacs (1993) stelt het in dit verband als volgt: 

Given the global and institutional problems, thinking alone at whatever level of 
leadership is no longer adequate. The problems are too complex, the interdependencies 
too intricate, and the consequences of isolation and fragmentation too devastating. 
Human beings everywhere are being forced to develop their capacity to think together 
to develop collaboration thought and coordinated action (p. 24).

Een evident voorbeeld hiervan is de wereldwijde coronacrisis. Deze crisis vormt een groot 
en complex vraagstuk dat geen rekening houdt met regels en grenzen, en waarvoor geen 
kant-en-klare oplossing beschikbaar is. Bij het vraagstuk zijn veel verschillende partijen 
betrokken met veelal een eigen visie op de problematiek. De noodzaak bij deze partijen om 
tot een oplossing te komen is groot. Tegelijkertijd komen hun belangen niet altijd overeen en 
wat voor de ene partij een oplossing is, kan voor een andere partij negatieve gevolgen hebben 
of zelfs onaanvaardbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan het openen van winkels, wat uiteindelijk 
als effect een mogelijke toename van het aantal coronapatiënten op de intensive care kan 
hebben, of het beperken van het internationale vliegverkeer om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie. 

Het complexe vraagstuk van de coronacrisis dwingt publieke leiders (Van Dijk, 2018), 
om deze meervoudige problematiek, die zich vanuit verschillende invalshoeken tegelijkertijd 
voordoet en waarbij verschillende partijen met veelal tegengestelde belangen betrokken 
zijn, in relatie en samenhang te zien. Tegelijkertijd valt op dit vraagstuk nauwelijks grip en 
controle te krijgen, omdat er niet met zekerheid te zeggen is hoe deze relatie en samenhang 
zich ontwikkelen, en allerlei factoren hierop tegelijkertijd van invloed zijn. Teisman (2005) 
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1verwijst in dit verband naar de term chaos, oftewel naar factoren die elkaar wel beïnvloeden, 
maar waarbij er geen sprake is van een logische oorzaak-gevolgrelatie (Teisman, 2005).  
Bauman (2013) spreekt over vloeibare vraagstukken: vraagstukken waarbij een duidelijke 
afbakening ont-breekt en waarbij alles met alles samenhangt. Ackoff (1974) omschrijft het 
in dit verband als volgt:  

Every problem interacts with other problems and is therefore part of a system of 
interrelated problems, a system of problems … a mess …. The solution to a mess 
can seldom be obtained by independently solving each of the problems of which it is 
composed ….(p. 21).

Ook vraagstukken die bijvoorbeeld betrekking hebben op de stikstofcrisis, de energietransi-
tie, of op complexe interne organisatorische veranderingen, zoals een fusie, een cultuurver-
andering of een reorganisatie, kunnen als complex worden aangemerkt (Grint, 2005; Heifetz 
& Laurie, 2001; Van Loon & Van Dijk, 2015). Ook bij deze vraagstukken zijn vaak veel ver-
schillende partijen met tegengestelde belangen betrokken, en gaat het oplossen ervan gepaard 
met een dynamiek die continu aan verandering onderhevig is. Van publieke leiders (Van Dijk, 
2018) die te maken hebben met complexe vraagstukken wordt verwacht dat zij deze vraag-
stukken effectief weten op te lossen en zij hierover op een transparante wijze verantwoording 
weten af te leggen. Tegelijkertijd is dit, door de chaotische dynamiek die met deze vraagstuk-
ken samenhangt, bijna niet haalbaar (Flyvbjerg et al., 2003; Grint, 2005; Mason & Mitroff, 
1981; Peters, 2017; Rittel & Webber, 1973; Van Loon & Van Dijk, 2015; Wildavsky, 1979). 
Of zoals Ritchey (2005, p. 1) het stelt: “They are messy, devious, and they fight back when 
you try to deal with them.” Camillus (2008) formuleert het in dit verband als volgt: 

Wicked problems often crop up when organizations have to face constant change or 
unprecedented challenges. They occur in a social context, the greater the disagreement 
among stakeholders, the more wicked the problem. In fact, it is the social complexity 
of wicked problems as much as their technical difficulties that make them tough to 
manage (p. 100). 

1.2 DOELGROEP VAN HET ONDERZOEK
Dit onderzoek richt zich op publieke leiders (Van Dijk, 2018) die te maken hebben met com- 
plexe vraagstukken. Meer specifiek richt dit onderzoek zich op de doelgroep gemeentelijke 
managers die werken in of voor het sociaal domein (VNG, 2013) binnen de gemeenten 
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Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en die binnen een van deze gemeenten de eindverant-
woordelijkheid dragen voor een organisatieonderdeel, project of programma. Deze doelgroep, 
die verder in het onderzoek wordt aangeduid als gemeentelijke managers, is voor dit onderzoek 
gekozen, omdat zij qua omvang in een vergelijkbare gemeente werken, namelijk een gemeente 
met meer dan 500.000 inwoners (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2020), en omdat 
verondersteld wordt dat zij te maken hebben met vergelijkbare complexe vraagstukken. Een 
van deze vraagstukken is de veranderopgave rondom de drie decentralisaties in het sociaal 
domein. Bij deze grote bestuurlijke, organisatorische en financiële veranderopgave, waarmee 
in 2015 is gestart, zijn taken en verantwoordelijkheden op het gebied van werk, zorg en jeugd 
overgegaan van het Rijk naar gemeenten. De aanname hierbij was dat gemeenten beter in 
staat zouden zijn om deze taken voortijdig en integraal met hun samenwerkingspartners op 
te pakken en zij hierdoor beter zouden kunnen inspelen op de wensen en behoeften van hun 
inwoners. De veranderopgave van de drie decentralisaties betekende voor gemeenten niet 
alleen een technische transitie van taken, verantwoordelijkheden en budgetten en daarmee 
een wijziging van de structuur van het bestaande sociale stelsel, maar omvatte ook een sociale 
transformatie naar nieuwe manieren van denken en samenwerken, veelal over de grenzen van 
de eigen afdeling, organisatie en discipline heen. 

Inmiddels is er zes jaar verstreken en is er steeds meer bekend over het complexe 
vraagstuk van de drie decentralisaties. Ook wordt steeds duidelijker wat goed gaat, wat de 
knelpunten zijn en welke oplossingen wel en niet werken. Tegelijkertijd blijkt uit het rap-
port Sociaal domein op koers? ‘Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’ 
(Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2020) dat de beoogde integrale samenwerking 
binnen de drie domeinen werk, zorg en jeugd nog steeds moeizaam verloopt en nog niet 
heeft geleid tot het gewenste maatschappelijke effect. Een belangrijke reden hiervoor is dat 
partijen in de samenwerking niet alleen te maken hebben met een grote hoeveelheid aan 
regels, doelstellingen en financieringsstromen, maar ook met verschillen in cultuur, beleid en 
werkwijzen (SCP, 2020). 

Naast de complexe veranderopgave van de drie decentralisaties, hebben de gemeente-
lijke managers in dit onderzoek te maken met andere complexe vraagstukken: vraagstukken 
die bijvoorbeeld betrekking hebben op complexe organisatorische veranderingen, of die ge-
relateerd kunnen worden aan politieke, economische of maatschappelijke ontwikkelingen, 
zoals de wooncrisis, de vluchtelingenopvang of de schuldhulpverlening. Hoe gaan zij om met 
dit type en hoe leren zij dit? Hierover gaat dit proefschrift.  
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11.3 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK
De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit mijn eigen werkpraktijk. Sinds eind ja-
ren negentig ben ik in verschillende HR-advies en managementfuncties werkzaam in de 
publieke sector, bij zowel de gemeentelijke als de landelijke overheid. Al sinds het begin van 
mijn loopbaan ben ik geïnteresseerd in publiek leiderschap (Van Dijk, 2018). Het fascineert 
mij hoe gemeentelijke managers hieraan invulling geven, hoe zij opereren in een dynamisch 
politiek-ambtelijk krachtenveld en hoe zij in dit krachtenveld omgaan met tegenslagen als 
het hen niet lukt om partijen voor zich te winnen, hun invloed te gelde te maken of partijen 
mee te krijgen in hun voorgenomen doelen. De laatste jaren ben ik steeds meer gefascineerd 
geraakt door de wijze waarop gemeentelijke managers (leren) omgaan met complexe vraag-
stukken. Wat ik in de praktijk zie is dat, ondanks vaak de vele leerinspanningen en goede 
intenties, er regelmatig samenwerkingsproblemen ontstaan tussen gemeentelijke managers 
en de partijen, waarmee zij tot oplossingen moeten komen. Ze kennen elkaar niet, ze weten 
elkaar niet te vinden, de belangen lopen te veel uiteen, en ook in de wijze waarop zij met 
elkaar communiceren valt winst te halen. Natuurlijk hoeven de neuzen niet altijd dezelfde 
kant op te staan. Een beetje wrijving geeft immers glans. In de situaties die ik tegenkom blijkt 
deze wrijving echter regelmatig te leiden tot een conflict, of blijkt de gekozen oplossing — 
die dan vaak op moeizame wijze tot stand is gekomen — niet te resulteren in het gewenste 
(maatschappelijke) effect. Daarnaast maak ik mee dat, wanneer partijen één probleem we-
ten op te lossen, er hierna talloze nieuwe problemen ontstaan en het complexe vraagstuk 
uiteindelijk niet blijkt te zijn opgelost. Dit beeld zie ik niet alleen in mijn eigen werkpraktijk: 
ook het eerdergenoemde voorbeeld van de coronacrisis en de vele berichten in de media, 
bijvoorbeeld over de wooncrisis, de stikstofproblematiek en de toeslagenaffaire bij de Be-
lastingdienst, schetsen een dergelijk beeld. Hoe kan dit? Waarom is het omgaan met complexe 
vraagstukken een lastig fenomeen? Welke factoren spelen een rol? En bovenal: hoe moet 
het dan wél? Welke vorm van leiderschap is nodig, en hoe kan het omgaan met complexe 
vraagstukken worden geleerd? Deze vragen fascineren mij en waren voor mij de aanleiding om 
als een reflective practitioner (Schön, 1983, 1991; Van Dijk et al., 2017) op een systematische 
wijze diepgaand onderzoek te doen naar het leiderschap en leren van gemeentelijke managers 
die te maken hebben met complexe vraagstukken. 

1.4 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 
Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe gemeentelijke managers invulling geven 
aan leiderschap en leren, wanneer zij te maken hebben met complexe vraagstukken. In het 
bijzonder is het doel van dit onderzoek om te achterhalen, welke betekenissen aan dit leiderschap 
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en leren ten grondslag liggen, en in hoeverre hierin dominante patronen te ontdekken zijn bij de 
drie geselecteerde gemeenten. De verwachting hierbij is dat, wanneer hier meer zicht op komt, 
enerzijds de bestaande wetenschappelijke inzichten over leiderschap en leren bij complexe 
vraagstukken kunnen worden verrijkt, anderzijds dat aanbevelingen kunnen worden gedaan die 
niet alleen relevant en toepasbaar zijn voor de praktijk van de gemeentelijke managers in dit 
onderzoek, maar die ook buiten deze praktijk van toegevoegde (maatschappelijke) waarde zijn. 
Om de doelstelling van dit onderzoek te realiseren, is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

“Hoe geven gemeentelijke managers invulling aan leiderschap en leren, wanneer zij te maken 
hebben met complexe vraagstukken?”

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn een aantal deelvragen geformuleerd:

1. Wat verstaan gemeentelijke managers onder een complex vraagstuk?

2. Hoe gaan gemeentelijke managers om met complexe vraagstukken?  

3. Welke leiderschapskwaliteiten zijn volgens gemeentelijke managers het meest nood-
zakelijk om met complexe vraagstukken te kunnen omgaan? 

4. Hoe leren gemeentelijke managers omgaan met complexe vraagstukken? 

5. Wat zijn volgens gemeentelijke managers noodzakelijke voorwaarden om te leren om-
gaan met complexe vraagstukken? 

1.5 RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK
Wetenschappelijke relevantie
Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant, omdat het kwalitatief is van aard en zich richt op 
de betekenissen die gemeentelijke managers geven aan leiderschap en leren, specifiek wanneer 
zij te maken hebben met complexe vraagstukken. Deze betekenissen, oftewel hetgeen wat 
zij als werkelijkheid zien, vormen de belangrijkste bron van data in dit onderzoek. Of zoals 
in de woorden van Thomas en Thomas (1928): “If men define situations as real, they are real 
in their consequences” (p. 572). Dit onderzoek onderscheidt zich hierdoor van veel andere 
onderzoeken naar leiderschap en leren die uitgaan van een kwantitatieve benadering of die 
zich richten op de effectiviteit van leiderschap (Alvesson, 1996; Avolio et al., 2009; Bryman, 
2004; Gronn, 2000; Yukl, 2002) en leren (Mintzberg, 2004; Van Dijk & Van Eijbergen, 2014). 
In een kwantitatief onderzoek ligt de focus veelal op het toetsen van vooraf geformuleerde 
hypothesen en op het verzamelen van numerieke data. In een kwalitatief onderzoek  daaren-
tegen staan de betekenissen van de respondenten centraal (Boeije, 2005). Daarnaast is in dit 
onderzoek gekozen voor een sociaal-constructionistisch perspectief van onderzoek (Gergen, 
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11985, 1999). Dit intersubjectieve, relationele perspectief heeft als vertrekpunt dat er geen 
objectieve werkelijkheid bestaat en dat er meerdere sociale werkelijkheden naast elkaar kunnen 
bestaan. Of zoals Burr (2003) het omschrijft: “With social constructionism there can be no 
such thing as an objective fact. All knowledge is derived from looking at the world from some 
perspective or other and is in the service of some interests rather than others” (p. 6). Een ander 
vertrekpunt is dat hetgeen wat als werkelijkheid wordt gezien geconstrueerd wordt in een 
relationeel proces tussen mensen (Alvesson & Sveningsson, 2003; Gergen, 1999; Homan, 
2011; Uhl-Bien & Ospina, 2012; Yammarino et al., 2012). Gergen (1985) formuleert het in 
dit verband als volgt: 

Social constructionist inquiry is principally concerned with explicating the processes 
by which people come to describe, explain, or otherwise account for the world 
(including themselves) in which they live. It attempts to articulate common forms of 
understanding as they now exist, as they have existed in prior historical periods, and 
as they might exist should creative attention be so directed (p. 267). 

Voor dit onderzoek betekent dit dat leiderschap en leren worden gezien als relationele 
processen die worden geconstrueerd in relatie en interactie tussen mensen. Leiderschap en 
leren zijn hierdoor niet statisch en individueel, maar dynamisch en collectief van aard. 

In de wetenschappelijke literatuur is sprake van een toenemende belangstelling voor 
een relationele benadering van leiderschap en leren (By, 2021; Gergen, 1999; Ospina & 
Foldy, 2015; Ospina et al., 2020; Uhl-Bien, 2006; Uhl-Bien & Ospina, 2012; Uhl-Bien et 
al., 2020; Van Loon, 2019, 2020; Vangen & Huxham, 2003; Wierdsma & Swieringa, 2017; 
Yammarino et al., 2012). Een belangrijke reden hiervoor is dat door de vele veranderingen in 
de samenleving (Bauman, 2013; Boutellier, 2017; Castells, 1996; Schnabel, 2000; Stiehm & 
Townsend, 2002; Van der Wal, 2017) veel vraagstukken zodanig omvangrijk en complex zijn, 
dat ze cognitief gezien niet door één individu of partij kunnen worden opgelost (Bohm, 1996; 
Grint, 2005; Heifetz, 1994; Simon, 2000). Hiervoor spelen gewoonweg te veel factoren, 
waarmee rekening moet worden gehouden, een rol (Nadler & Tushman, 1999). Simon (2000) 
en Jones (1999) verwijzen in dit verband naar de term bounded rationality oftewel naar het 
beperkte mentale vermogen van mensen om met een grote hoeveelheid aan informatie om te 
gaan. Senge (1990) stelt het in dit verband als volgt:
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Perhaps for the first time in history, humankind has the capacity to create far more 
information than anyone can absorb, to foster far greater interdependency than 
anyone can manage, and to accelerate change far faster than anyone’s ability to keep 
pace (p. 54).

Een andere reden is dat de onderlinge afhankelijkheid tussen partijen die met elkaar tot 
oplossingen moeten komen steeds groter is geworden (Grint, 2005; Scharmer, 2009; Van 
Loon & Van Dijk, 2015). Dit leidt ertoe dat complexe vraagstukken niet door één individu 
of partij kunnen worden opgelost, maar dat partijen hiervoor, veelal in een netwerk (Klijn & 
Koppenjan, 2014; Provan & Kenis, 2007), wederzijds van elkaar afhankelijk zijn.

Ondanks de toegenomen belangstelling voor een relationele benadering van leiderschap 
en leren, en de grote hoeveelheid literatuur, zijn echter relatief weinig studies bekend over 
de wijze waarop deze benaderingen worden toegepast in de praktijk (Gergen, 1999; Uhl-
Bien, 2006). Wel bestaan er een aantal aanverwante studies die ingaan op de praktijk van 
leiderschap, leren en complexiteit. Zo heeft Grotens (2015) bijvoorbeeld onderzoek gedaan 
naar het leiderschap van gemeentesecretarissen in complexe omgevingen. Uit dit onderzoek 
blijkt dat gemeentesecretarissen weliswaar in een complexe omgeving acteren, maar dat 
het soort leiderschap dat hierbij nodig slechts in beperkte mate waarneembaar is. Volgens 
Grotens heeft dit te maken met de rolopvatting van de gemeentesecretaris, de context waarin 
de gemeentesecretaris werkt en de interpersoonlijke relaties met de politieke bestuurders 
(Grotens, 2015). Een ander aanverwant onderzoek is afkomstig van Uhl-Bien et al. (2020). 
Dit onderzoek laat zien dat, het van belang is dat het denken over complexiteit is verankerd 
in de leiderschapsstructuren en in de cultuur van een organisatie, en dat leiders hun rol als 
faciliterend zien om adequaat te kunnen reageren op de veranderingen om hen heen. Termeer 
et al. (2013) stellen dat, om met complexiteit om te kunnen gaan, het van belang is dat leiders 
beschikken over het vermogen om met verschillende perspectieven om te gaan, veerkrachtig 
zijn, in onzekere situaties processen van adaptatie op gang weten te brengen en responsief 
zijn. Dat wil zeggen dat zij bewust en adequaat weten te reageren op de vele veranderingen 
om hen heen.

De bovenstaande inzichten zijn interessant voor het onderhavige onderzoek, omdat ze 
laten zien dat verschillende factoren een rol spelen bij het tonen van leiderschap dat past bij 
een complexe omgeving. Daarnaast laten ze zien wat leiders hiervoor moeten kunnen en 
leren. Deze inzichten zijn echter niet een-op-een van toepassing op dit onderzoek, omdat dit 
onderzoek zich nadrukkelijk richt op het leiderschap en leren van gemeentelijke managers 
die te maken hebben met complexe vraagstukken.  
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1Maatschappelijke relevantie
Dit onderzoek is niet enkel wetenschappelijk relevant, maar ook maatschappelijk relevant. 
De verwachting is namelijk dat de inzichten en aanbevelingen in dit onderzoek niet alleen 
relevant en toepasbaar zijn voor de praktijk van de gemeentelijke managers in dit onderzoek, 
maar ook buiten deze praktijk van toegevoegde (maatschappelijke) waarde zijn. Het onderzoek 
beoogt hiermee bij te dragen aan het effectiever (leren) omgaan met complexe vraagstukken 
en aan het realiseren van de bijbehorende gewenste (maatschappelijke) effecten. 

Praktische relevantie
Tot slot is het onderzoek praktisch relevant, omdat wordt verwacht dat met dit onderzoek 
inzichtelijk wordt gemaakt wat het omgaan met complexe vraagstukken van gemeentelijke 
managers vraagt, met name op het gebied van leiderschap en leren. De verwachting hierbij is 
dat deze inzichten niet alleen de gemeentelijke managers in dit onderzoek, maar ook andere 
(gemeentelijke) managers die te maken hebben met complexe vraagstukken, kunnen helpen 
om, indien nodig, hun leiderschap en leren op deze vraagstukken aan te passen. 

1.6 METHODE VAN ONDERZOEK
In dit onderzoek wordt de methode van een meervoudige casestudie ingezet (Yin, 1994, 
2009). Een kenmerk van deze methode is dat de te onderzoeken aspecten in relatie en sa-
menhang en in de natuurlijke context van de respondenten worden bestudeerd (Boeije, 2005; 
Creswell, 2009). Een ander kenmerk is dat een onderzoek veeal betrekking heeft op een re-
latief kleine onderzoeksgroep en hiermee diepgang boven omvang wordt verkozen (Boeije, 
2005). In dit onderzoek maakt de methode van een meervoudige casestudie het mogelijk om 
de wijze waarop de gemeentelijke managers uit de drie geselecteerde gemeenten invulling 
geven aan leiderschap en leren in beeld te brengen, deze resultaten met elkaar te vergelijken 
en te integreren tot een totaalbeeld. Voor het verzamelen van de data in het onderzoek wordt 
gebruikgemaakt van documentenstudies, semigestructureerde interviews en focusgroepen. In 
hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan.

1.7 OPBOUW VAN HET PROEFSCHRIFT 
De opbouw van dit proefschrift is als volgt. In hoofdstuk 2 vindt een theoretische verken-
ning plaats naar de belangrijkste begrippen in dit onderzoek, namelijk complexiteit, complexe 
vraagstukken, leiderschap en leren. Het doel van deze verkenning is om tot een nadere dui-
ding van deze begrippen te komen, waardoor ze enerzijds als een theoretische lens richting 
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kunnen geven aan het empirische deel van het onderzoek en anderzijds behulpzaam kunnen 
zijn bij het ordenen en analyseren van de te verzamelen data. In hoofdstuk 3 staan de metho-
dologische uitgangspunten van het onderzoek centraal. Hierbij wordt aandacht besteed aan 
de aard en wetenschapsfilosofische positie van het onderzoek, en wordt de methode van een 
meervoudige casestudie toegelicht en verantwoord. Daarnaast wordt ingegaan op de kwali-
teit en het ontwerp van het onderzoek. Bij dit laatste wordt specifiek ingegaan op de wijze 
waarop de data in dit onderzoek worden verzameld en geanalyseerd. In hoofdstuk 4 worden 
de resultaten uit de semigestructureerde interviews gepresenteerd en geanalyseerd. De resul-
taten uit de focusgroepen worden toegelicht in hoofdstuk 5. In beide hoofdstukken wordt ter 
illustratie van de resultaten gebruikgemaakt van een aantal citaten van de respondenten. Om-
wille van de vertrouwelijkheid en de anonimiteit van het onderzoek zijn deze citaten geano-
nimiseerd. In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek gepresen-
teerd en wordt er antwoord gegeven op de deelvragen en de hoofdvraag van het onderzoek. 
Daarnaast worden de belangrijkste bevindingen bediscussieerd aan de hand van literatuur, en 
wordt er ingegaan op de wetenschappelijke en praktische waarde van het onderzoek. Tot slot 
wordt de reikwijdte van het onderzoek besproken. Hierbij komen de beperkingen van het on-
derzoek aan de orde en wordt er ingegaan op de mogelijkheden die dit onderzoek biedt voor 
toekomstig onderzoek. Hoofdstuk 7 bevat een persoonlijke reflectie over de wijze  waarop dit 
onderzoek heeft bijgedragen aan mijn eigen leerproces en wordt er ingegaan op de betekenis 
van dit onderzoek voor mijn eigen werkpraktijk. 

Noot voor de lezer
In dit onderzoek wordt de gemeentelijke manager aangeduid in de mannelijke vorm. Deze 
aanduiding is gekozen ter bevordering van de leesbaarheid. Waar in dit proefschrift hij staat, 
mag ook zij of hen worden gelezen. Met betrekking tot het begrip complexe vraagstukken is 
zoveel mogelijk de Nederlandse term gehanteerd. Tegelijkertijd is, omwille van de leesbaar-
heid van het proefschrift veelvuldig gebruik gemaakt van de Engelse term wicked problems. 
De betekenis van deze termen is in dit onderzoek echter identiek.
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2HOOFDSTUK 2

THEORETISCHE VERKENNING

“The ‘truth’ of a theory does not boil down to its reliability but also involves 
the nature of its selective perspective on the world” (Gouldner, 1973, p. 427).
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2.1 INLEIDING 
In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift is de achtergrond van het onderzoek beschreven 
en is ingegaan op de doel- en vraagstelling van het onderzoek. In dit tweede hoofdstuk 
worden, zonder uitputtend te kunnen zijn, de belangrijkste begrippen in het onderzoek 
besproken, namelijk complexiteit, complexe vraagstukken, leiderschap en leren. Het doel 
hiervan is om tot een nadere duiding van deze begrippen te komen, waardoor ze enerzijds als 
een theoretische lens richting kunnen geven aan het empirische deel van het onderzoek en 
anderzijds behulpzaam kunnen zijn bij het ordenen en analyseren van de te verzamelen data 
(Maso & Smaling, 1998; Strauss & Corbin, 1998). 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2.2 wordt het begrip complexiteit 
besproken en wordt er ingegaan op de wijze waarop het denken over complexiteit zich in de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In paragraaf 2.3 staat het begrip complexe vraagstukken 
centraal. Hierbij wordt aandacht besteed aan de kenmerken van deze vraagstukken en wordt 
er ingegaan op de wijze waarop deze vraagstukken zich onderscheiden van andere typen 
vraagstukken. Paragraaf 2.4 bevat een verkenning naar het begrip leiderschap. Na een korte 
inleiding en beschrijving van een aantal relevante ontwikkelingen in het denken over leiderschap 
in de tijd wordt stil gestaan bij een aantal leiderschapstheorieën en -concepten die, in relatie tot 
het concept complexe vraagstukken, als interessant worden gezien. In paragraaf 2.5 staat het 
begrip leren centraal. Hierin wordt beschreven wat onder dit begrip kan worden verstaan en 
komen een aantal leertheorieën en -concepten aan de orde, die relevant lijken te zijn in het leren 
omgaan met complexe vraagstukken. Iedere paragraaf in dit hoofdstuk wordt afgesloten met 
een samenvatting en met een toelichting op hoe het desbetreffende begrip wordt meegenomen 
naar het empirische deel van het onderzoek. In paragraaf 2.6 wordt een samenvatting over het 
geheel gepresenteerd en wordt de relatie tussen de vier kernbegrippen beschreven. 

2.2 COMPLEXITEIT

2.2.1 Wat is complexiteit?
De term complexiteit komt oorspronkelijk van de Latijnse term complexus, wat omarmd of 
aan elkaar gevlochten betekent. Deze betekenis veronderstelt dat complexiteit ten minste twee 
elementen bevat die nauw met elkaar zijn verweven (Gell-Mann, 1995). Cohen en Steward 
(1994) stellen dat van complexiteit kan worden gesproken, wanneer er een grote hoeveelheid 
informatie nodig is om een systeem (Ackoff, 1974; Byrne, 2005; Von Bertalanffy, 1968), waarop 
deze complexiteit betrekking heeft te kunnen beschrijven. Deze onderzoekers stellen ook dat, 
hoe meer informatie hiervoor nodig is, in des te grotere mate er sprake is van complexiteit. 
Andere onderzoekers, zoals Flood (1999), Johnson (2009), Kauffman (1995), Marion (2008) 
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en Prigogine (1997) omschrijven complexiteit als een kenmerkende eigenschap van een 
systeem dat bestaat uit een groot aantal elementen die met elkaar interacteren en elkaar 
wederzijds beïnvloeden. Zij stellen ook dat door deze wederzijdse interactie de dynamiek 
in een systeem lastig te voorspellen is en emergent van aard is. Dat wil zeggen dat deze 
dynamiek niet te herleiden is naar de afzonderlijke elementen in een systeem, maar dat deze 
ontstaat door de onvoorspelbare relationele dynamiek in het gehele systeem. Of zoals Patel 
en Ghoneim (2011) het omschrijven: “Emergence is the apparently sudden and unexpected 
occurrence of systemic (system-wide) events initiated by the environment that result in a 
form that is different from the existing form of the system” (p. 425). Stacey (1996) formuleert 
het in dit verband als volgt:

Emergence means that it is not possible to foresee the global outcome of interaction 
between individuals or to reduce the global pattern to the behaviour of the agents. 
This is not some kind of mysticism, but a hard, demonstrable property of interactive, 
nonlinear feedback (p. 15). 

2.2.2 Vormen van complexiteit
Complexiteit kent verschillende vormen. Senge (1990, 2006) onderscheidt er twee: gede-
tailleerde complexiteit en dynamische complexiteit. Van de eerste vorm is sprake, wanneer 
de variabelen in een systeem afhankelijk van elkaar zijn, of elkaar wederzijds beïnvloeden. 
Bij deze vorm van complexiteit is veelal sprake van een zichtbare oorzaak-gevolgrelatie. 
Een voorbeeld hiervan is het bouwen van een huis, waarbij veelal met een stappenplan en 
een vastgestelde planning wordt gewerkt. Een ander voorbeeld is de implementatie van een 
nieuw ICT-systeem dat stap voor stap en volgens plan wordt uitgevoerd. De tweede vorm van 
complexiteit: dynamische complexiteit, doet zich voor, wanneer het effect van een oorzaak-
gevolgrelatie pas na verloop van tijd duidelijk wordt. Een voorbeeld hiervan is de stikstofcrisis. 
Bij dit vraagstuk spelen verschillende partijen en (tegengestelde) belangen een rol, en is vooraf 
niet met zekerheid te zeggen wat de resultaten en effecten van een oplossing zijn. 

Vergelijkbaar met Senge (1990, 2006) maakt Teisman (2005) een onderscheid tussen 
reduceerbare en niet-reduceerbare complexiteit. Reduceerbare complexiteit ontstaat, wan-
neer sprake is van voorspelbare oorzaak-gevolgrelaties, ofwel van causale gebeurtenissen, 
waarbij de elementen in een systeem afzonderlijk en rationeel kunnen worden bestudeerd. 
Niet-reduceerbare complexiteit ontstaat, wanneer sprake is van onvoorspelbare en niet-cau-
sale relaties tussen de samenhangende elementen in een systeem, waardoor deze niet met een 
rationele benadering kunnen worden bestudeerd (Teisman, 2005).
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Scharmer (2009) maakt een onderscheid tussen dynamische complexiteit, sociale 
complexiteit en ontluikende complexiteit. Dynamische complexiteit doet zich voor, wanneer 
door de relationele en onzekere dynamiek in een systeem, het eindresultaat niet te voor-
spellen is. Deze vorm van complexiteit is vergelijkbaar met de dynamische complexiteit van 
Senge (1990, 2006) en de niet-reduceerbare complexiteit van Teisman (2005). Van sociale 
complexiteit is sprake, wanneer er tal van actoren met (conflicterende) ideeën, beelden en 
manieren betrokken zijn. En hoe groter de sociale complexiteit, des te belangrijker het wordt 
om deze verschillende actoren te betrekken en hun ideeën en visies te horen en te wegen 
(Scharmer, 2009). Ontluikende ofwel emergente complexiteit doet zich voor, wanneer door 
de relationele dynamiek in een systeem voortdurend nieuwe inzichten en veranderingen 
ontstaan, het niet duidelijk is hoe tot een oplossing kan worden gekomen en een oplossing 
voor het vraagstuk ontbreekt (Scharmer, 2009).

Tot slot maakt Korsten (2019) een onderscheid tussen cognitieve complexiteit, 
normatieve complexiteit en sociale complexiteit. Van cognitieve complexiteit is sprake, 
wanneer er niet alleen onzekerheid bestaat ten aanzien van de oorzaken van een probleem, 
maar ook over de wijze waarop een probleem zich in de praktijk voordoet. Normatieve 
complexiteit treedt op, wanneer de betrokken partijen op verschillende manieren, en vanuit 
verschillende perspectieven naar de aard en de oplossing van een probleem kijken. Sociale 
complexiteit heeft betrekking op de hoeveelheid partijen, die in een proces van samenwerking 
gezamenlijk tot oplossingen moeten komen, maar waarbij in dit proces een centrale autoriteit 
ontbreekt (Korsten, 2019). Of zoals Peters (2017) het in dit verband formuleert: ”There is no 
central authority to manage the wicked problem” (p. 388).

Samengevat
Samengevat kan worden opgemaakt dat complexiteit betrekking kan hebben op zowel de (on)
voorspelbare als de (on)zichtbare oorzaak-gevolgrelaties in een systeem. Ook kan worden 
opgemaakt dat complexiteit verschillende vormen kent en deze vormen zich gelijktijdig voor 
kunnen doen. Om nader te duiden wat onder het begrip complexiteit kan worden verstaan, 
wordt in de volgende paragraaf ingegaan op de achtergrond van dit begrip. 

2.2.3 Achtergrond van complexiteit 
Het denken over complexiteit is te herleiden naar inzichten uit de algemene systeemtheorie 
(Von Bertalanffy, 1968, 1984), de cybernetica (Wiener, 1948) en de chaostheorie (Gleick, 
1987; Lorenz, 1963; Wheatley, 2006). In de volgende subparagrafen worden deze theorieën 
besproken.
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2.2.3.1  Algemene systeemtheorie
De algemene systeemtheorie (Von Bertalanffy, 1968, 1984) gaat ervan uit dat complexiteit 
zich voordoet in een open systeem dat bestaat uit verschillende interacterende en van elkaar 
afhankelijke elementen. Een open systeem wil zeggen dat een systeem in nauwe verbinding 
staat met de omgeving en voortdurend met deze omgeving interacteert (Maturana & Varela, 
1988; Rind, 1999). Bij de verschillende elementen in een open systeem valt echter niet te 
voorspellen, welke elementen met elkaar interacteren, op wat voor manier ze dit doen en wat 
het resultaat hiervan is. Hierdoor is sprake van een dynamiek die niet-lineair en emergent is 
van aard (Von Bertalanffy, 1968, 1984).  Simon (1962) omschrijft het in dit verband als volgt: 

Roughly, by a complex system I mean one made up of a large number of parts that 
interact in a non-simple way. In such systems, the whole is more than the sum of the 
parts, not in an ultimate metaphysical sense, but in the important pragmatic sense 
that, given the properties of the parts and the laws of their interaction, it is not a trivial 
matter to infer the properties of the whole (pp. 467-468). 

Om een open, ofwel complex systeem te bestuderen is een holistische benadering noodza-
kelijk (Levy, 1992; Senge, 1990, 1992; Von Bertalanffy, 1968, 1984). Dat wil zeggen dat 
niet de afzonderlijke elementen, maar de relationele dynamiek in het gehele systeem moet 
worden  onderzocht. Een complex systeem onderscheidt zich hiermee van een gecompliceerd 
systeem (Cilliers, 1998; Snowden & Boone, 2007; Von Bertalanffy, 1968, 1984). In een ge-
compliceerd systeem is de interactie tussen de verschillende elementen lineair van aard. Dit 
wil zeggen dat er sprake is van een oorzaak-gevolgrelatie en dat de dynamiek in het systeem 
voorspelbaar is. Bovendien is een gecompliceerd systeem afgebakend, ofwel gesloten en 
staat het niet in verbinding met de omgeving. Von Bertalanffy (1968) formuleert het in dit 
verband als volgt: 

An open system is defined as a system in exchange of matter with its environment, 
presenting import and export, building up and breaking down of its material 
components…. Closed systems are systems which are considered to be isolated from 
their environment (p. 141). 

Het denken over gecompliceerde ofwel gesloten systemen, wat ook wel reductionistisch 
of mechanistisch (Heylighen et al., 2007) denken wordt genoemd, is voortgekomen uit het 
Newtoniaanse machinedenken. In dit denken bestaat de aanname dat alle elementen in een 
systeem apart kunnen worden bestudeerd en een systeem hierdoor in zijn geheel kan worden 
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begrepen (Ackoff, 1974). In dit denken is er geen aandacht voor de omgeving en ligt de focus 
nadrukkelijk op de relatie tussen een oorzaak en een gevolg. Ackoff (1974) omschrijft het in 
dit verband als volgt: 

The machine age taught us the principle of analysis: to understand something, we must 
first take it apart, then understand the behavior of each part separately, then assemble 
the understanding of the parts aggregated into an understanding of the whole. In an 
era that believed everything was reducible to indivisible parts was also the doctrine 
of determinism – the belief that all relationships between things were reducible to 
one single necessary and sufficient relationship of cause and effect. We didn’t need 
the environment to explain anything, and we developed sets of fundamental laws that 
told us what would happen in a vacuum – when there was no environment (p. 9).

2.2.3.2 Cybernetica 
Het bestuderen van de relationele dynamiek in een complex systeem staat in de wetenschappe-
lijke literatuur bekend als de cybernetica (Wiener, 1948). Wiener (1948) beschrijft in zijn boek 
Cybernetics: Or the Control and Communication in the Animal and the Machine dat de ver-
schillende elementen in een systeem op elkaar reageren met als gevolg dat er zowel negatieve 
als positieve feedbackloops kunnen ontstaan. Bij een positieve feedbackloop beweegt een sys-
teem zich naar een chaotische, ofwel instabiele toestand, waardoor afwijkingen in een systeem 
worden versterkt. Een negatieve feedbackloop daarentegen beweegt zich naar een ordelijke, 
ofwel naar een stabiele toestand, waardoor afwijkingen in een systeem worden gecorrigeerd. 
Een andere pionier van de cybernetica is de psychiater Ashby (1958). In zijn Law of Requisite 
is het uitgangspunt dat een systeem alleen kan voortbestaan, wanneer het een even grote of 
grotere diversiteit heeft dan zijn omgeving. Als dit niet het geval is, dan moet de diversiteit in 
het systeem groter worden gemaakt of de omgeving worden vereenvoudigd.

2.2.3.3 Chaostheorie
De chaostheorie bestudeert, net als de cybernetica, het gedrag van niet-lineaire, complexe syste-
men (Gleick, 1987; Lorenz, 1963; Wheatley, 2006). Een belangrijke pionier van de chaostheorie 
is de natuurkundige Lorenz (1963). Hij toonde aan dat de uitkomsten van processen niet altijd 
lineair zijn, ofwel niet altijd een voorspelbaar en beheersbaar karakter hebben, en dat oorzaak 
en gevolg zich niet altijd een-op-een tot elkaar verhouden. Kleine veranderingen in een systeem 
kunnen hierdoor leiden tot grote veranderingen in datzelfde systeem. In de wetenschappelijke 
literatuur staat de theorie van Lorenz ook wel bekend als de vlindertheorie. De kern van deze the-
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orie is dat een vlinder die zijn vleugels beweegt in het ene deel van de wereld, na verloop van tijd 
een hevige wervelstorm kan veroorzaken in het andere deel van de wereld. Met andere woorden: 
kleine veranderingen kunnen uiteindelijk leiden tot grote en onverwachte uitkomsten. 

Lorenz (1963) ontdekte ook dat de meeste chaotische systemen een dynamisch evenwicht 
kennen, waarbij het tempo van de ontwikkelingen binnen het systeem in evenwicht moet zijn 
met het tempo van de ontwikkelingen buiten het systeem. Is dit niet het geval, dan ontstaat er 
een ver-uit-evenwicht-situatie. Prigogine (1997) toonde aan dat deze ver-uit-evenwicht-situa-
ties, oftewel dissipatieve structuren, zichzelf spontaan kunnen (her)ordenen door middel van 
processen van zelforganisatie (Kauffman, 1993). Of zoals Flood (1999) het in dit verband for-
muleert: “One key insight into complexity is that dynamic behaviour is capable of producing 
unexpected variety and novelty through spontaneous self-organisation. This is where a complex 
of variables interrelates with multiple feedback, which spontaneously creates new order” (p. 
86). Prigogine toonde tevens aan dat deze processen van zelforganisatie niet mogelijk zijn in 
gesloten systemen, omdat deze systemen van nature gericht zijn op het creëren van evenwicht. 

2.2.4 Complexiteitswetenschap
De inzichten uit de algemene systeemtheorie, de cybernetica en de chaostheorie liggen ten 
grondslag aan het denken over complexiteit. In de wetenschappelijke literatuur wordt dit denken 
ook wel aangeduid als de complexiteitswetenschap en omschreven als een interdisciplinaire 
wetenschap die gericht is op het herkennen en verklaren van patronen in complexe systemen 
(Coveney, 2003; Lissack & Roos, 1999; Marion & Uhl-Bien, 2001; Mitchell et al., 1993). 

De complexiteitswetenschap kan hiermee worden gezien als een verzameling van 
verschillende theorieën, waarin de focus nadrukkelijk ligt op het bestuderen van de relationele, 
emergente dynamiek in complexe systemen. Of zoals Lissack en Roos (1999) het formuleren: 
“Complexity is a term used to refer to a collection of scientific disciplines, all of which are 
concerned with finding patterns among collections of behaviors or phenomena” (p. 10). Klijn 
(2008) stelt het in dit verband als volgt:

Although there are many different strands of complexity theory, they each attempt to 
understand change and the dynamics of systems as result of the complex interaction of 
the parts of those systems …. What all these theories do share is the idea that the whole 
(the system) is more than the sum of the parts (the individual agents), while, at the same 
time, developments of the whole stem from the (interaction of the) parts (p. 300). 

Het concept complexe systemen is begin jaren tachtig van de vorige eeuw nader onderzocht 
door verschillende wetenschappers aan het Santa Fe Instituut in New Mexico (Cilliers, 1998; 
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Gell-Mann, 1995; Gleick, 1987; Holland, 1995). Dit onderzoek leidde tot de theorie over 
complexe adaptieve systemen. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 

2.2.5 Complexe Adaptieve Systemen
Van complexe adaptieve systemen is sprake, wanneer de verschillende delen in een systeem 
met elkaar interacteren en een systeem in zijn totaliteit niet-lineair gedrag en emergentie ver-
toont (Cilliers, 1998; Gell-Mann, 1995; Holland, 1995, 2006; Lewin, 1999; Marion, 1999; 
Schneider & Somers, 2006; Uhl-Bien et al., 2007). Richardson et al. (2007) omschrijven het 
als volgt: “A complex adaptive system can be simply described as a system comprised of a 
large number of entities that display a high level of interactivity. The nature of this interac-
tivity is mostly non-linear, containing manifest feedback loops” (p. 26). Wilson et al. (2001) 
spreken in dit verband over een systeem, waarin het handelen van de verschillende betrokken 
actoren niet altijd volledig te voorspellen is, maar waarbij deze handelingen wel nauw met 
elkaar samenhangen. In de praktijk betekent dit dat de wijze waarop iemand handelt van 
invloed is op het handelen van de betrokken anderen en het systeem hierdoor in zijn geheel 
aan veranderingen onderhevig is (Wilson et al., 2001).  

In een complex adaptief systeem spelen processen van zelforganisatie en leren een 
belangrijke rol (Cilliers, 1998; Dooley, 1997; Kauffman, 1993, 1995; Lewin, 1999; Lorenz, 
1963; Prigogine, 1997). Het proces van zelforganisatie draagt eraan bij dat een systeem in 
staat is om zichzelf te (her)ordenen, waardoor er ruimte kan ontstaan om te leren. Het doel 
hiervan is echter niet om tot een evenwichtig systeem te komen, maar om het systeem met 
zijn omgeving mee te laten bewegen.  

Het denken over complexe adaptieve systemen is toepasbaar op veel verschillende 
soorten systemen bijvoorbeeld: ecosystemen, samenlevingen en het klimaat. Ook hedendaagse 
organisaties kunnen als een complex adaptief systeem worden aangemerkt. Dit leidt ertoe dat 
een organisatie niet meer als een statische entiteit (Taylor, 1911) of als een machine (Morgan, 
2006) wordt gezien, maar als een uniek en levend systeem dat zich kenmerkt door processen 
van zelforganisatie en leren (Marion & Uhl-Bien, 2001).  Of zoals Boulton et al. (2015) het 
in dit verband formuleren: 

Complexity thinking assumes that the world is comprised of a myriad of elements 
that interact. Most of these elements, at least in the living world, are unique. No plant, 
person is identical to any other. …. So, a complex system comprises many unique 
elements that interact in multiple ways. The elements themselves can change, learn 
and adapt. The connections can change, loosen, reform, and the boundaries of the 
system can also shift over time (p. 34). 
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2.2.6 Samenvatting 
Uit de theoretische verkenning blijkt dat complexiteit met name betrekking heeft op de niet-
lineaire dynamiek in een complex systeem, en dat deze dynamiek wordt veroorzaakt, doordat de 
verschillende afzonderlijke onderdelen in dat systeem op een onvoorspelbare wijze met elkaar 
interacteren. Hierdoor is een systeem continu aan veranderingen onderhevig en in zijn totaliteit 
in staat om emergentie te vertonen. Dat wil zeggen dat het resultaat van een systeem alleen te 
herleiden is naar het systeem als geheel, en niet naar de afzonderlijke onderdelen in het systeem. 
Om complexe systemen te bestuderen is een holistische benadering noodzakelijk, waarin de 
relationele dynamiek in het gehele systeem object van onderzoek is. Dit in tegenstelling tot 
gecompliceerde systemen die gesloten zijn en waarbij tussen de verschillende elementen in het 
systeem sprake is van een lineaire dynamiek. Deze systemen kunnen met een reductionistische 
benadering worden bestudeerd, waarin de afzonderlijke elementen in het systeem object van 
onderzoek zijn. Tot slot blijkt dat hedendaagse organisaties kunnen worden gezien als unieke, 
levende, ofwel complexe adaptieve systemen. Een belangrijk kenmerk van deze systemen is dat 
ze open en adaptief zijn en processen van zelforganisatie en leren ervoor zorgen dat het systeem 
zich continu weet aan te passen aan zijn omgeving. 

2.2.7 Definitie complexiteit 
Op basis van de theoretische verkenning is ervoor gekozen om, binnen de kaders van dit 
onderzoek, het begrip complexiteit te definiëren als: “een onvoorspelbaar, relationeel proces 
in een open systeem, dat continu aan veranderingen onderhevig is en dat tot emergentie 
leidt.” Met deze definitie wordt het begrip complexiteit afgebakend en richting gegeven aan 
het empirische deel van het onderzoek. In de volgende paragraaf staat het begrip complexe 
vraagstukken centraal. Hierbij worden de kenmerken van deze vraagstukken besproken en 
wordt er ingegaan op de wijze waarop deze vraagstukken zich onderscheiden van andere 
typen vraagstukken. 

2.3 COMPLEXE VRAAGSTUKKEN 

2.3.1 Inleiding 
In de wetenschappelijke literatuur worden complexe vraagstukken met veel verschillende 
termen aangeduid. Zo wordt er onder andere gesproken over messy problems (Ackoff, 1974), 
synthetische problemen (Braybrooke & Lindblom, 1963) of taaie vraagstukken in een 
weerbarstige omgeving (Vermaak, 2009). De WRR (2006) hanteert de term ongetemde 
problemen:  
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Problemen die met grote cognitieve en normatieve onzekerheden zijn omgeven. Bij 
zulke problemen is wel bekend, dat er zich een probleem heeft aangediend, maar 
bestaat er onduidelijkheid over wat het probleem precies is. De meningen daarover 
lopen op zijn minst uiteen, de manier waarop het probleem geformuleerd en ten op-
zichte van andere gepositioneerd moet worden is niet duidelijk of in elk geval contro-
versieel; over een aanpak van de problemen valt eigenlijk nog niet eens te denken- en 
waar dat wel gebeurt, is het risico groot, dat de problemen eerder door voorhanden 
oplossingen worden gedefinieerd dan dat er oplossingen voor de problemen worden 
gezocht (p. 33).  

Een veelgebruikte term in de wetenschappelijke literatuur is die van wicked problems. 
Deze problemen laten zich in het algemeen omschrijven als problemen die moeilijk zijn 
op te lossen, en waarbij verschillende partijen met tegengestelde belangen betrokken zijn 
(Boonstra et al., 2011; Hamel, 2009; Teisman, 2005; Uhl-Bien & Marion, 2009, 2011; Van 
Dijk, 2020; Yukl, 2010). In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 

2.3.2 Wicked problems
De term wicked problems doet zich in 1967 voor het eerst voor tijdens een seminar aan de 
Universiteit van Californië, waarin professor Rittel deze problemen omschrijft als: “class of 
social system problems which are ill-formulated, where the information is confusing, where 
there are many clients and decision makers with conflicting values, and where the ramifications 
in the whole system are thoroughly confusing” (Churchman, 1967, pp. 141-142). Zes jaar later 
wordt de term nader geïntroduceerd door Rittel en Webber (1973). In een publicatie, met de 
titel Dilemma’s in a General Theory of Planning, stellen de auteurs dat er een onderscheid 
gemaakt moet worden tussen wicked problems en tame problems en dat wicked problems, in 
tegenstelling tot tame problems, niet met een systematische en analytische benadering kunnen 
worden opgelost. Een belangrijke reden hiervoor is dat door de opkomst van een heterogene 
en pluriforme samenleving verschillende stakeholders bij een wicked problem betrokken zijn 
en dat deze stakeholders een dergelijk probleem op verschillende (tegenstrijdige) manieren 
beoordelen en waarderen. Dit leidt ertoe dat een wicked problem niet op een eenduidige manier 
kan worden gedefinieerd en dat naar andere manieren moet worden gezocht. Rittel en Webber 
(1973) omschrijven het in dit verband als volgt: 
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The classical systems approach ... is based on the assumption that a ... project can 
be organized into distinct phases: ‘understand the problems’, ‘gather information,’ 
‘synthesize information...,’ ‘work out solutions and the like. For wicked problems, 
however, this type of scheme does not work. One cannot understand the problem 
without knowing about its context; one cannot meaningfully search for information 
without the orientation of a solution concept, one cannot first understand, then solve 
(Rittel & Webber, 1973, p. 161).

Eigenschappen wicked problems
Rittel en Webber (1973) onderscheiden tien eigenschappen van een wicked problem: 

1. Het probleem is niet uniform en vastomlijnd te formuleren;

2. De problemen kennen geen grenzen en blijven hierdoor altijd in enigerlei vorm bestaan;

3. Er zijn geen ‘objectief’ goede of slechte oplossingen, maar alleen ‘subjectief’ goede of 
slechte oplossingen;

4. Een oplossing is niet direct voorhanden en staat nooit vast;

5. Iedere oplossing moet steeds opnieuw en met een lerende aanpak worden uitgevonden;

6. Het probleem kan op velerlei manieren worden opgelost en de oplossing is afhankelijk 
van de betrokken partij(en);

7. Ieder probleem is uniek en vraagt om een unieke aanpak;

8. Ieder probleem kent een of meerdere onderliggende problematieken;

9. Wat als probleem wordt gezien, kan op verschillende manieren worden gedefinieerd;

10. Degene die het probleem moet oplossen, heeft weinig ruimte om dit te doen, maar van deze 
partij wordt toch een passende aanpak verwacht (Rittel & Webber, 1973, pp. 155-169).

Uit de bovenstaande eigenschappen kan worden opgemaakt dat ze nauw met elkaar samen-
hangen en dat ze elkaar wederzijds beïnvloeden. Dit leidt ertoe dat deze eigenschappen niet 
los van elkaar kunnen worden gezien, en het hierdoor niet eenvoudig is om concreet te om-
schrijven wat onder een wicked problem kan worden verstaan. Dit is ook de reden waarom 
verschillende onderzoekers (Conklin, 2001; Peters, 2017; Turnbull & Hoppe, 2018) kritiek 
hebben geuit op deze eigenschappen. Bovendien zijn zij van mening dat de mate van (sociale) 
complexiteit en het aantal betrokken stakeholders bij een wicked problem kan verschillen, 
waardoor er voor een wicked problem verschillende oplossingsmogelijkheden zijn. 
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Volgens Conklin (2001) is hetgeen wat onder een wicked problem kan worden verstaan 
afhankelijk van hoe mensen (de verschillende eigenschappen van) een wicked problem 
ervaren. Een probleem dat zich volgens hem hierbij voordoet is, dat mensen een wicked 
problem niet herkennen en zij hierdoor een aanpak hanteren, waarmee zij bekend zijn. In 
tegenstelling tot Rittel en Webber (1973) onderscheidt Conklin zes eigenschappen van een 
wicked problem: 

1. Een wicked problem wordt pas begrepen wanneer er een oplossing is;

2. Een duidelijk ‘stopmoment’ om tot een oplossing te komen, ontbreekt;

3. De oplossing voor een wicked probleem is afhankelijk van de wijze waarop een persoon 
een wicked probleem ervaart. Hierbij bestaan geen goede of foute oplossingen;

4. De sociale dynamiek bij een wicked problem is altijd anders, waardoor ieder probleem 
als uniek moet worden gezien;

5. Iedere oplossing voor een wicked problem is uniek en kan onbedoelde neveneffecten 
hebben;

6. Een wicked problem kent geen alternatieve oplossingen en moet collectief worden 
aangepakt (Conklin, 2001, pp. 7-8).

In lijn met de visie van Conklin (2001) stelt ook Coyne (2005) dat wat onder een wicked 
problem kan worden verstaan, afhankelijk is van de wijze waarop mensen een dergelijk pro-
bleem ervaren. Hij stelt tevens dat voor wicked problems geen eenduidige oplossingen be-
staan en dat deze oplossingen met name moeten worden gevonden en getest in de praktijk. 
Hij omschrijft het in dit verband als volgt:

Wicked problems are not objectively given but their formulation already depends 
on the viewpoint of those presenting them. There is no ultimate test of the validity 
of a solution to a wicked problem. The testing of the solutions takes place in some 
practical context, and the solutions are not easily undone (Coyne, 2005, p. 5).

Volgens Ritchey (2005) zijn wicked problems: onduidelijk, ambigu en moeilijk oplosbaar 
en spelen er bij deze vraagstukken veelal sterke morele, politieke of professionele kwesties 
een rol. Of zoals hij het formuleert: “Wicked problems are social planning problems that 
defy traditional methods because they are ill-defined, ambiguous and associated with strong 
moral, political and professional issues” (Ritchey, 2005, p. 1). Grint (2005) legt een relatie 
met leiderschap en stelt het als volgt:   
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A wicked problem is complex, rather than complicated, it is often intractable, there is 
no unilinear solution, moreover, there is no right or wrong answer, but there are better 
or worse alternatives. In other words, there is a huge degree of uncertainty involved 
en thus it is associated with leadership (p. 7).

Klijn en Koppenjan (2014) zijn van mening dat de complexiteit in een wicked problem niet zozeer 
wordt veroorzaakt door het aantal betrokken stakeholders, maar deze met name ontstaat door 
de vele verschillende percepties die zij hebben ten aanzien van de aard en de oplossing van het 
probleem. Of zoals zij het omschrijven: “Wicked problems are complex, not only because they 
are technical in nature, or involve many components or actors, but more so because the actors 
involved in them have different perceptions of their nature and its solutions” (Klijn & Koppenjan, 
2014, p. 4). 

Samengevat
Samengevat kan worden opgemaakt dat wicked problems op verschillende manieren complex 
kunnen zijn. Ook kan worden opgemaakt dat de verschillende eigenschappen van wicked pro-
blems nauw met elkaar samenhangen en niet los van elkaar kunnen worden gezien. Dit leidt ertoe 
dat het niet eenvoudig is om concreet te omschrijven wat onder een wicked problem kan worden 
verstaan. Een wicked problem kan hierdoor als een wicked problem van zichzelf worden gezien, 
waarvoor een éénduidige omschrijving en oplossing ontbreekt. Wicked problems onderscheiden 
zich van andere typen problemen onder andere van super wicked problems. In de volgende para-
graaf wordt hier nader op ingegaan. 

2.3.3 Super wicked problems 
Het concept super wicked problems (Lazarus, 2009; Levin et al., 2012) kent grote overeen-
komsten met het concept wicked problems. Super wicked problems onderscheiden zich van 
wicked problems, doordat er weinig tijd is om het probleem op te lossen, degenen die het 
probleem hebben veroorzaakt, ook degenen zijn die tot een oplossing moeten komen, er geen 
centrale autoriteit is om het probleem op te lossen en er verschillende factoren zijn die ervoor 
zorgen dat het oplossen van het probleem wordt uitgesteld (Levin et al., 2012, p. 123). Een voor-
beeld van een super wicked problem is de klimaatcrisis. Dit probleem kenmerkt zich, doordat 
sprake is van een lange en onvoorspelbare oorzaak-gevolgrelatie, de oorzaak van het probleem 
in het verleden ligt, en een oplossing voor het probleem onzeker is. In de aanpak van een super 
wicked problem is het daarom van belang dat de betrokken partijen zich niet alleen bewust zijn 
van het spanningsveld tussen de korte en de lange termijn problematiek maar ook weten dat de 
oplossing bij henzelf ligt (Giddens, 2011; Head, 2008; Lazarus, 2009; Levin et al., 2012).  
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2.3.4 Tame problems
Wicked problems onderscheiden zich ook van de eerdergenoemde tame problems (Conklin, 
2001; Grint, 2005, 2010; Rittel & Webber, 1973). Tame problems hebben zich, in tegenstelling 
tot wicked problems, eerder voorgedaan en kunnen door hun oorzaak-gevolgrelatie op een 
systematische en analytische wijze worden opgelost. Rittel en Webber (1973) stellen het in 
dit verband als volgt: “For any given tame problem, an exhaustive formulation can be stated 
containing all the information the problem-solver needs for understanding and solving the 
problem” (p. 160). Volgens Conklin (2001) zijn tame problems, routinematig van aard, en 
kennen ze de volgende eigenschappen: 

1. Een goed gedefinieerde en stabiele probleemoplossing;

2. Een einde, dat wil zeggen dat het probleem ophoudt te bestaan, wanneer het probleem 
is opgelost;

3. Een oplossing die als goed of fout kan worden beoordeeld;

4. Een oplossing die bij vergelijkbare problemen eerder is toegepast (Conklin, 2001, p 11).

Conklin (2001) benadrukt dat een wicked problem veelal wordt benaderd als een tame 
problem. In de praktijk leidt dit ertoe dat een wicked problem niet wordt opgelost, maar blijft 
voortbestaan. Naast wicked problems en tame problems (Conklin, 2001; Grint, 2005, 2010; 
Rittel & Webber, 1973) onderscheidt Grint (2005, 2010) nog een derde categorie problemen: 
critical problems. Dit zijn problemen, waarvoor bekende oplossingen bestaan, en die zo-
danig urgent zijn dat ze direct moeten worden opgelost.

2.3.5 Theoretisch raamwerk 
Grint (2005, 2010) heeft de drie verschillende typen vraagstukken — wicked problems, tame 
problems en critical problems — samengebracht in een theoretisch raamwerk en hierbij een 
koppeling met verschillende vormen van leiderschap en bronnen van macht gemaakt. In het 
volgende figuur (Figuur 2.7) wordt dit raamwerk gepresenteerd.  
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Figuur 2.1 
Typologie van problemen, macht en autoriteit 

Noot. Aangepast overgenomen uit het artikel “Wicked Problems and Clumsy Solutions” door Grint 
(2010) in The New Public Leadership Challenge door S. Brookes, & K. Grint, 2010, p. 174. Palgrave 
Macmillan. Copyright 2010 door Palgrave Macmillan.

Toelichting op het raamwerk
Uit het raamwerk, getoond in Figuur 2.1, kan worden opgemaakt dat de verschillende proble-
men: wicked problems, tame problems en critical problems om verschillende leiderschapsbe-
naderingen en bronnen van macht vragen. Zo vraagt een critical problem om een top-down 
benadering van leiderschap, waarbij leiders gebruikmaken van zogenoemde hard power, of-
wel hiërarchische macht. Dit is een vorm van macht die veelal verbonden is aan de functie 
of de positie van een leider (French & Raven, 1959; Grint, 2005, 2010; Raven, 2008). Tame 
problems zijn problemen, waarbij de oplossing veelal voorspelbaar is en de dynamiek in het 
vraagstuk wordt gekenmerkt door een oorzaak-gevolgrelatie. Deze problemen vragen om de 
inzet van goed management, waarvoor verschillende methodieken en instrumenten beschikbaar 
zijn en om wat Grint (2005) calculative power noemt. Voor een wicked problem, waarbij niet 
kan worden vastgesteld wat het probleem daadwerkelijk inhoudt, wat een oplossing voor het 
probleem zou kunnen zijn, en waarbij veel verschillende partijen met (tegengestelde) belangen 
betrokken zijn, is leiderschap nodig (Grint, 2005, 2010). Hierbij moet een leider in staat zijn om 
verschillende partijen en (tegengestelde) belangen met elkaar te verenigen en gebruik maken 
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van zogenaamde soft power, een vorm van macht, waarbij hij zich richt op het bijeenbrengen 
van de juiste partijen en hij door middel van een dialoog (Van Loon, 2017, 2020) op zoek gaat 
naar de kern van de problematiek. Hierbij is het niet zijn taak om antwoorden te verstrekken en 
het probleem op te lossen, maar om ervoor te zorgen dat de juiste mensen betrokken worden, de 
juiste vragen worden gesteld en de juiste processen worden geïnitieerd. Een probleem volgens 
Grint (2005, 2010) is dat veel leiders een voorkeur hebben voor een bepaald type leiderschap 
en zij hun leiderschap niet of onvoldoende aanpassen op de vraagstukken, waarmee zij wor-
den geconfronteerd. In de praktijk kan dit leiden tot ineffectief leiderschap en tot ongewenste 
effecten..

2.3.6 Adaptieve en technische problemen
In relatie tot het bovenstaande zijn ook de inzichten van Heifetz (1994) interessant. Heifetz 
maakt een onderscheid tussen adaptieve problemen en technische problemen. Adaptieve pro-
blemen zijn complexe problemen, waarvoor geen duidelijke antwoorden en oplossingen zijn. 
Om deze problemen op te kunnen lossen is volgens Heifetz, innovatie en een proces van conti-
nu leren vereist, waarbij alle betrokken in staat zijn om hun bestaande overtuigingen en waar-
den ter discussie te stellen. Adaptieve problemen zijn hierdoor grotendeels vergelijkbaar met 
wicked problems (Conklin, 2001; Grint, 2005; Rittel & Webber, 1973). Technische problemen 
daarentegen zijn routineproblemen: problemen die zich eerder hebben voorgedaan en waarvoor 
(bekende) oplossingen bestaan. Deze problemen zijn hierdoor grotendeels vergelijkbaar met 
tame problems (Conklin, 2001; Grint, 2005; Rittel & Webber, 1973). Om tot een juiste diagno-
se en analyse van een probleem te komen, brengt Heifetz (1994) drie variabelen met elkaar in 
verband: (1) de mate waarin de definitie van een probleem (on)bekend is, (2) de mate waarin 
een oplossing voor het probleem (on)duidelijk is en (3) de hoeveelheid betrokken spelers, sleu-
telfiguren, stakeholders en organisaties die van invloed zijn op de oplossing. Wanneer deze va-
riabelen in een tabel (Tabel 2.1) worden geplaatst, ontstaan er verschillende probleemsituaties, 
waarmee leiders in de praktijk kunnen worden geconfronteerd. 

Tabel 2.1 
Karakteristieken van drie typen problemen en situaties 

Situatie Probleem-Definitie Oplossing Betrokken partijen Benodigde aanpak
Type 1 Duidelijk Duidelijk Manager/Expert Technische aanpak
Type 2 Duidelijk Onduidelijk Manager/expert/ 

stakeholders
Technische en adaptieve 
aanpak

Type 3 Onduidelijk Onduidelijk Stakeholders Adaptieve aanpak 

Noot. Overgenomen uit Leadership without Easy Answers door R. A. Heifetz, 1994,  p. 76, Harvard 
University Press. Copyright 1994 door Harvard University Press.
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De verschillende probleemsituaties in Tabel 2.1 worden hieronder toegelicht.

Type 1-situaties 
In type 1-situaties is sprake van problemen die eerder zijn voorgekomen, een heldere pro-
bleemdefinitie kennen en die kunnen worden opgelost met een technische of planmatige 
aanpak. Type 1-situaties worden hierdoor ook wel gestructureerde situaties genoemd.

Type 2-situaties
In type-2 situaties is sprake van problemen die zowel een technisch als een adaptief karakter 
hebben. Dat wil zeggen dat de problemen veelal bekend zijn, maar dat een oplossing niet 
helder is. Type 2-situaties worden aangeduid als halfgestructureerde situaties. 

Type 3-situaties
In type 3-situaties is niet inzichtelijk wat het probleem is en wat het effect van een oplossing 
zou kunnen zijn. Hierdoor laten type 3-situaties zich omschrijven als ongestructureerde si-
tuaties.

Uit de gepresenteerde tabel (Tabel 2.1) blijkt dat niet alleen een onderscheid wordt gemaakt 
in verschillende typen problemen, maar ook in verschillende typen probleemsituaties. Ook 
blijkt dat het voor leiders van belang is dat zij deze verschillende probleemsituaties op een 
juiste manier weten te beoordelen en dat zij hierop hun aanpak weten af te stemmen. Een 
benadering, waarin niet een probleem of situatie, maar de gehele context object van onder-
zoek is, komt van Kurtz en Snowden (2003). Zij ontwikkelden het Cynefin-raamwerk. In de 
volgende paragraaf wordt hierop ingegaan.

2.3.7 Cynefin framework
Het Cynefin Framework (Kurtz & Snowden, 2003) is een conceptueel raamwerk dat is 
gebaseerd op onderzoek naar het systeemdenken en complexiteitsdenken. Het raamwerk is 
bedoeld om, door middel van een proces van betekenisgeving, waarin betrokken actoren hun 
inzichten en perspectieven met elkaar delen, zicht te krijgen op de gehele context en om deze 
context gezamenlijk beter te leren begrijpen. De aanname hierbij is dat hierdoor niet alleen 
betere beslissingen kunnen worden genomen en een juiste aanpak kan worden geselecteerd, 
maar ook dat kan worden voorkomen dat leiders een voorkeursstijl in leiderschap (Grint, 
2010) hanteren. Het Cynefin-raamwerk onderscheidt vijf verschillende contexten, waarin een 
organisatie zich kan bevinden:
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1.  Een simpele context (known)
Dit betreft een context, waarin er sprake is van problemen met een duidelijke oorzaak-ge-
volgrelatie. Deze problemen kunnen veelal met voorgeschreven en bekende werkwijzen en 
binnen vastgestelde kaders worden opgelost. 

2.  Een gecompliceerde context (knowable)
In een gecompliceerde context is sprake van problemen, waarbij meerdere oplossingen mo-
gelijk zijn. Daarom moeten deze problemen door experts worden geanalyseerd. De uitkomst 
van deze analyse kan echter per expert verschillend zijn, omdat zij verschillende ideeën en 
werkwijzen kunnen hebben over de manier waarop de problemen moeten worden opgelost.  

3.  Een complexe context (complex)
In een complexe context is niet duidelijk wat de problemen zijn. Deze problemen kunnen 
niet worden geanalyseerd en veelal pas achteraf worden verklaard. Voor actoren die te maken 
hebben met een dergelijke context is het van belang dat zij met hun samenwerkingspart-
ners, en met een lerende en experimenterende houding, gezamenlijk op zoek gaan naar 
oplossingen. 

4.  Een chaotische context (chaos)
In een chaotische context is veelal sprake van een crisissituatie, waarop direct moet worden 
geanticipeerd. Voor actoren die te maken hebben met een dergelijke context is het van belang 
dat zij deze context snel weten te beoordelen en actie ondernemen. 

5.  Een onduidelijke context (disorder)
Van een onduidelijke context is sprake, wanneer niet bekend is wat het probleem is en welke 
aanpak hierbij is vereist. In deze context moet worden beoordeeld in hoeverre de problemen 
kunnen worden ondergebracht in een van de eerdergenoemde contexten. 

In de volgende figuur (Figuur 2.2) zijn de verschillende contexten samengebracht, waarbij 
een onduidelijke context (disorder) in het middenvak van de figuur gepositioneerd is. 
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Figuur 2.2
Cynefin-framework

Noot. Aangepast overgenomen uit het artikel “The New Dynamics of Strategy: Sense-Making in a 
Complex and Complicated World”, door C. F. Kurtz, & D. J. Snowden, 2003, IBM Systems Journal, 
42(3), p. 468. (https://doi.org/10.1147/sj.423.0462). Copyright door IEEE.

Onderscheidend vermogen
De benadering van Kurtz en Snowden (2003) onderscheidt zich van die van Grint (2010) 
en gedeeltelijk van die van Heifetz (1994), doordat de focus nadrukkelijk ligt op (de bete-
kenisgevende rol van de verschillende actoren in) de gehele context en niet specifiek op een 
vraagstuk en op leiderschap.  
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2.3.8 Samenvatting 
Uit de theoretische verkenning kan worden opgemaakt dat complexe vraagstukken (wicked 
problems) niet alleen verschillende definities en eigenschappen kennen, maar ook een aantal 
overeenkomstige kenmerken bevatten: zo blijkt dat ieder complex vraagstuk als nieuw en 
uniek moet worden gezien, en dat de verschillende eigenschappen van een complex vraagstuk 
wederzijds op elkaar inwerken en nauw met elkaar samenhangen. Hierdoor is het niet eenvoudig 
om concreet te omschrijven wat onder een complex vraagstuk kan worden verstaan, en een 
complex vraagstuk hierdoor als een complex vraagstuk van zichzelf kan worden gezien. Ook 
blijkt dat complexe vraagstukken op verschillende manieren complex kunnen zijn, en dat er 
meerdere stakeholders betrokken zijn die verschillende ideeën en beelden kunnen hebben over 
zowel de aard van deze vraagstukken als over hun oplossing. Uit de theoretische verkenning kan 
tevens worden opgemaakt dat wicked problems (complexe vraagstukken) zich onderscheiden 
van super wicked problems. Super wicked problems kenmerken zich, doordat ze veelal onder 
tijdsdruk moeten worden opgelost, er geen eigenaar is van het probleem, de veroorzakers veelal 
ook degenen zijn die het probleem moeten oplossen en dat verschillende factoren in de omgeving 
eraan bijdragen dat de oplossing wordt uitgesteld (Lazarus, 2009; Levin et al., 2012). Daarnaast 
onderscheiden wicked problems zich van tame problems en van critical problems (Grint, 2005, 
2010). Tame problems kenmerken zich, doordat er veelal sprake is van een zichtbare oorzaak-
gevolgrelatie. Critical problems daarentegen zijn zodanig urgent dat ze direct met een (bekende) 
aanpak moeten worden opgelost. Tot slot blijkt dat niet alleen een onderscheid kan worden 
gemaakt tussen verschillende typen vraagstukken (Grint, 2010), maar ook tussen verschillende 
typen probleemsituaties (Heifetz, 1994) en verschillende typen contexten (Kurtz & Snowden, 
2003). In deze laatste benadering ligt de focus niet op een vraagstuk en op leiderschap, maar op 
de (betekenisgevende rol van de betrokken actoren in de) gehele context.

2.3.9 Theoretische lens complexe vraagstukken
In dit onderzoek is ervoor gekozen om de definitie van complexe vraagstukken (wicked pro-
blems) en het theoretische raamwerk van Grint (2010) als een theoretische lens te hanteren in 
het empirische deel van het onderzoek. Een belangrijke reden hiervoor is dat in dit raamwerk, 
op basis van de mate van complexiteit en het aantal betrokken stakeholders, een helder en 
praktisch onderscheid wordt gemaakt tussen drie verschillende typen vraagstukken, namelijk 
wicked problems, tame problems en critical problems. Een andere belangrijke reden is dat 
deze verschillende vraagstukken nadrukkelijk worden gerelateerd aan een ander kernbegrip 
in dit onderzoek, namelijk leiderschap. Het raamwerk van Grint (2010) lijkt hierdoor, in 
tegenstelling tot het raamwerk van Heifetz (1994) en die van Kurtz en Snowden (2003), 
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die uitgaan van respectievelijk verschillende typen probleemsituaties en verschillende typen 
contexten, een bruikbaar hulpmiddel te zijn om te onderzoeken wat gemeentelijke managers 
verstaan onder complexe vraagstukken, en wat dit betekent voor hun leiderschap en leren. In 
de volgende paragraaf (paragraaf 2.4) wordt ingegaan op het begrip leiderschap en komt de 
relatie tussen leiderschap en complexe vraagstukken aan de orde. In paragraaf 2.5 wordt in-
gegaan op het begrip leren en met name de wijze waarop leren kan bijdragen aan het omgaan 
met complexe vraagstukken. 

2.4  LEIDERSCHAP

2.4.1 Wat is leiderschap?
Leiderschap is een van de meest onderzochte en besproken onderwerpen dat zich met veel 
verschillende definities laat omschrijven (Bolden et al., 2012; Grint, 2010; Yammarino, 2013). 
Een belangrijke reden hiervoor is dat leiderschap tijdsgebonden is en het denken over 
leiderschap wordt beïnvloed door maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Leiderschap 
is hierdoor geen statisch, maar een dynamisch fenomeen dat continu aan veranderingen 
onderhevig is (Grint, 2005; Ospina, 2016; Ospina & Foldy, 2015; Ospina et al., 2020; Uhl-
Bien, 2006; Van Loon, 2017). In de afgelopen decennia hebben verschillende onderzoekers 
(Bennis, 2007; Kilburg & Donohue, 2011; Northouse, 2010; Yukl, 2010) geprobeerd om uit 
de vele definities over leiderschap tot een eenduidige en integrale definitie van dit begrip te 
komen. Het onderzoek van Yukl (2010) leidde tot een verzameling van de volgende definities: 

• “Leadership is an interaction between two or more members of a group that often 
involves a structuring or restructuring of the situation and the perception and expectations 
of the members. Leaders are agents or change-persons whose acts affect other people 
more than other people’s acts affect them. Leadership occurs when one group member 
modifies the motivation or competence of others in the group” (Bass, 1990, p. 19).

• “Leadership is the behaviour of an individual ... directing the activities of a group toward 
a shared goal” (Hemphill & Coons, 1957, p. 7).

• “Leadership is the influential increment over and above mechanical compliance with the 
routine directives of the organization” (Katz & Kahn, 1978, p. 528).

• “Leadership is exercised when persons ... mobilize ... institutional, political, psychological, 
and other resources so as to arouse, engage, and satisfy the motives of followers” (Burns, 
1978, p. 18).

• “Leadership is the process of influencing the activities of an organized group toward 
goal achievement” (Rauch & Behling, 1984, p. 46).
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• “Leadership is about articulating visions, embodying values, and creating the 
environment within which things can be accomplished” (Richards & Engle, 1986, p. 
206).

• “Leadership is a process of giving purpose (meaningful direction) to collective effort 
and causing willing effort to be expended to achieve purpose” (Jacobs & Jaques, 1990, 
p. 281).

• “Leadership is the ability to step outside the culture ... to start evolutionary change 
processes that are more adaptive” (Schein, 1992, p. 2).

• “Leadership is the process of making sense of what people are doing together so that 
people will understand and be committed” (Drath & Palus, 1994, p. 4). 

De bovenstaande definities laten zien dat leiderschap verschillende dimensies kent, en dat as-
pecten zoals macht en beïnvloeding en het realiseren van doelen en resultaten in een bepaalde 
context als belangrijk worden gezien (Yukl, 2010). Yukl (2010) komt op basis van zijn on-
derzoek tot de volgende definitie van leiderschap: “Leadership is the process of influencing 
others to understand and agree about what needs to be done and how to do it, and the process 
of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives” (p. 8). Ook 
de onderzoekers Kilburg en Donohue (2011) hebben geprobeerd om tot een zogenaamde 
grand unifying theory of leadership te komen. Op van hun onderzoek kwamen zij tot de 
volgende definitie van dit begrip: 

Leadership is a complex, multidimensional, emergent process in which the leader(s), 
follower(s) and other formal and informal stakeholders in a human enterprise 
use their characteristics, capabilities, thoughts, feelings and behaviours to create 
mutually influencing relationships that enable them to coevolve strategies, tactics, 
structures, processes, directions, and other methods of building and managing human 
enterprises with the goals of producing adaptive success in their chosen niche(s) in 
the competitive, evaluative, and evolving global ecology of organizations. (p. 15)

Kilburg en Donohue (2011) benadrukken dat leiderschap niet als een eendimensionale 
activiteit moet worden gezien, maar als een complex en multidimensionaal proces, dat 
afhangt van een samenspel tussen de volgende zes componenten:

1. de externe omgeving en de situatie waarin een organisatie verkeert;

2. de persoonlijke kenmerken en capaciteiten van leiders, volgers en andere betrokken stake-
holders;
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3. de uiteenlopende gedachten, gevoelens en gedragingen van leiders, volgers en andere be-
trokken stakeholders, vooral met betrekking tot de richting en doelen van een organisatie 
en de wijze waarop deze doelen moeten worden gerealiseerd;

4. de wijze waarop de menselijke werkrelaties in een organisatie tot stand zijn gekomen;

5. de organisatorische systemen, de structuren en procedures van een organisatie; 

6. de prestaties, resultaten, successen en mislukkingen van een organisatie (Kilburg & 
Donohue, 2011, p. 15).

Een belangrijk kenmerk van de bovenstaande componenten is dat ze wederzijds op elkaar 
inwerken en dit tot emergentie leidt. Dat wil zeggen dat niet de individuele componenten, 
maar de relationele dynamiek tussen de verschillende componenten bepaalt wat onder leider-
schap kan worden verstaan. Volgens Kilburg en Donohue (2011) is leiderschap dan ook een 
emergent proces, waarin de interactie tussen de verschillende componenten erop is gericht 
om leiderschap te creëren, dat zich kan aanpassen aan de omgeving. 

Samengevat
Samengevat kan worden opgemaakt dat het niet eenvoudig is om het concept leiderschap op 
een uniforme manier te omschrijven. Een belangrijke reden hiervoor is dat het tijdsgebonden 
is en het denken over leiderschap wordt beïnvloedt door maatschappelijke trends en ont-
wikkelingen. Bovendien wordt het op verschillende manieren gedefinieerd, en omvat het 
verschillende componenten, die nauw met elkaar samenhangen en die elkaar wederzijds 
beïnvloeden. Om het begrip leiderschap nader te duiden, wordt in de volgende paragraaf 
ingegaan op een aantal ontwikkelingen in het denken over leiderschap. 

2.4.2 Ontwikkelingen in het denken over leiderschap 
Het fenomeen leiderschap is zo oud als de mensheid zelf (Grint, 2011). De eerste geschriften 
over leiderschap zijn te vinden in de klassieke oudheid. Zo tonen de geschriften van de Chi-
nese generaal Sun Tzu aan dat leiderschap in het Oosten vooral als belangrijk werd gezien 
in politieke en militaire contexten. In het boek The Art of War (Sun Tzu, c. 500bc/1993) 
beschrijft Sun Tzu dat oorlog voeren een zaak is van leven en dood en daarom vooral moet 
worden uitgevoerd door militair specialisten en niet door politieke besluitvormers. Zijn lei-
derschapsboodschap voor militair specialisten was dat zij de vijand altijd een stap voor moes-
ten blijven en deze op zwakke momenten moest zien te misleiden, waardoor er geen gevecht 
nodig was. Zijn boodschap aan hen was nadrukkelijk ook dat zij een gevecht zouden winnen, 
wanneer zij de wijsheid in zijn boek zouden naleven en, wanneer zij dit niet zouden doen, 
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zij het gevecht zouden verliezen. Vechten werd door Sun Tsu alleen als noodzakelijk gezien, 
wanneer dit echt niet anders kon en de vijand niet met misleidende strategieën en bedrog kon 
worden verslagen. 

In het westen hield Plato zich bezig met politiek leiderschap. Zijn boek De ideale staat 
(c. 300 bc./2009) beschrijft de relatie tussen de democratische staatsorde en politiek leider-
schap. Plato was tegen de democratie en beschouwde dit als een van de slechtste staatsvor-
men, die door onwetende mensen werd bestuurd. In zijn visie was democratisch leiderschap 
een bedreiging voor de Griekse beschaving en was het besturen van een maatschappij en-
kel voorbehouden aan een kleine groep mensen met morele principes, kennis en experti-
se, oftewel aan een groep filosofen die door hun intelligentie en verantwoordelijkheid een 
maatschappij konden beschermen tegen vijanden van buitenaf en die konden zorgen voor 
structuur en orde in een maatschappij. Plato was nadrukkelijk ook van mening dat, om een 
maatschappij gezond en in evenwicht te houden, mensen rollen en taken moesten vervullen 
die in overeenstemming waren met hun natuurlijke aanleg. Oftewel in Plato’s visie moesten 
mensen zich vooral bezighouden met datgene waarvoor zij deugden.  

Na Plato worden de geschriften van Machiavelli in de periode van de Renaissance als 
een belangrijke ontwikkeling in het denken over leiderschap gezien. In het boek Il Principe 
beschrijft Machiavelli (1532/2019) dat om tot een vreedzame staat te komen, een waardige 
heerser zich vooral moet richten op het behouden en uitbreiden van macht, en als dat hier-
voor nodig blijkt te zijn op het manipuleren en misleiden van mensen. Een heerser die niet 
beschikte over de sluwe geest van een vos en de kracht van een leeuw, verzekerde volgens 
Machiavelli zijn eigen ondergang. In het Machiavellistische denken gaan de belangen van 
een individu ofwel van een machthebber voor op morele en ethische aspecten. Dit geheel in 
tegenstelling tot de visie van Plato.

Moderne perspectieven op leiderschap
Uit hetgeen hiervoor beschreven kan — tot op zekere hoogte — worden opgemaakt hoe er 
over leiderschap werd gedacht in de klassieke oudheid en in het tijdperk van de Renaissance. 
Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn er verschillende andere denkbeelden over leider-
schap ontstaan. In de grote hoeveelheid literatuur kunnen grofweg drie perspectieven worden 
onderscheiden (Uhl-Bien, 2006; Van Dijk, 2020; Yammarino et al. 2005): een individueel 
perspectief, een leider-volger-perspectief en een contextueel perspectief. Deze drie perspec-
tieven, die zowel gelijktijdig als naast elkaar kunnen bestaan, worden nader toegelicht.
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Een individueel perspectief
Dit perspectief op leiderschap kent zijn oorsprong in het scientific management-denken (Taylor, 
1911). In dit denken worden organisaties gezien als machines (Morgan, 2006), die in een stabiele 
context opereren en waarin de focus ligt op beheersbaarheid, stabiliteit en efficiëntie. Van 
veranderingen in organisaties is slechts incidenteel sprake (Lewin, 1947).  Leiderschap richt zich 
op de persoonlijke eigenschappen van een leider, waarbij de aanname bestaat dat leiderschap 
een aangeboren eigenschap is, en dat contextuele factoren er niet toe doen. Een andere aanname 
is dat leiderschap alleen kan worden ontwikkeld, wanneer mensen beschikken over de juiste 
biologische en persoonlijke eigenschappen (Bass, 1990; Fulop & Linstead, 2009). In de leider-
schapsliteratuur wordt deze persoonlijke eigenschapsbenadering van leiderschap ook wel 
aangeduid als de Great Man Theory (Carlyle, 1841) of als de trekbenadering. 

Halverwege de twintigste eeuw bleek voor de zogenaamde trekbenadering weinig 
empirische onderbouwing te zijn. Hierdoor verschoof de aandacht in het denken over leider-
schap als aangeboren eigenschap naar het gedrag van leiders (Fulop & Linstead, 2009). Ook 
in dit denken staat het individu van de leider centraal, maar is het uitgangspunt dat effectief 
leiderschap niet is aangeboren, maar kan worden aangeleerd (Bass, 1990; Stogdill, 1974). In 
de literatuur wordt deze benadering van leiderschap ook wel aangeduid als de stijlbenadering. 

Wegens een gebrek aan empirisch bewijs was het met de inzichten uit de trek- en 
stijlbenadering echter nog steeds niet duidelijk hoe effectief leiderschap er in de praktijk 
uit moest zien.  In reactie hierop ontstonden eind jaren zestig van de vorige eeuw daarom 
de contingentie en situationele benaderingen van leiderschap. In deze benaderingen wordt 
de effectiviteit van leiderschap beoordeeld door de manier waarop een leider in staat is om 
zijn leiderschapsstijl aan te passen aan de situatie (Bass, 1990; Blake & Mouton, 1969). Een 
belangrijke theorie in deze periode is de contingentietheorie van Fiedler (1964, 1967). In 
deze theorie is het uitgangspunt dat leiderschap afhankelijk is van drie factoren: (1) de aard 
van de relaties, die zowel positief als negatief kunnen zijn; (2) de taakstructuur, oftewel de 
mate waarin een taak als (on) duidelijk wordt gezien, en; (3) positionele macht, oftewel de 
mate waarin een leider beschikt over de benodigde machtsbronnen. Door deze drie factoren 
te combineren, ontstaan er verschillende leiderschapsstijlen die in verschillende situaties 
effectief zijn. Een andere belangrijke studie in deze periode is afkomstig van Hersey en 
Blanchard (1969). In deze studie stellen de auteurs dat, afhankelijk van de situatie, leiderschap 
meer of minder gericht zou moeten zijn op de mens dan wel de taak. Deze twee dimensies — 
mensgerichtheid en taakgerichtheid — zijn samengebracht in een kwadrant, waardoor vier 
verschillende typen leiderschap ontstaan: (1) coachend leiderschap, hoog op beide dimensies; 
(2) ondersteunend leiderschap, hoog op mensgerichtheid en laag op taakgerichtheid; (3) 
directief leiderschap, hoog op taakgerichtheid en laag op mensgerichtheid, en; (4) delegerend 
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leiderschap, laag op zowel mens- als taakgerichtheid. In de wetenschappelijke literatuur 
bestaat veel kritiek op de studie van Hersey en Blanchard (1969). Een belangrijke reden hier-
voor is dat in deze studie slechts twee van de vele relevante factoren van leiderschap zijn 
onderzocht. Een ander punt van kritiek is het gebrek aan aandacht voor de ontwikkeling van 
medewerkers. Dit wordt echter wel als een noodzakelijke factor gezien om in de praktijk tot 
een passende leiderschapsstijl te komen (Northouse, 2007; Yukl, 2010). 

Een leider-volger-perspectief 
Rond 1980, en onder invloed van grote economische en internationale ontwikkelingen, doen 
veranderingen in organisaties zich steeds vaker voor. Hierdoor ontstaat de behoefte aan nieuwe 
vormen van leiderschap, met hierin niet alleen aandacht voor de rol van de leider maar ook 
voor die van de volgers (Grint, 2010; Van Loon, 2017). Burns (1978) introduceerde in deze 
periode de begrippen transactioneel leiderschap en transformationeel leiderschap. In een 
transactionele benadering van leiderschap, waarin leiderschap wordt gezien als een transactie 
ofwel ruil tussen een leider en zijn volgers, ligt de focus op het stellen van doelen, het control-
eren van resultaten en het monitoren van deze resultaten (Bass, 1990; Bass & Riggio, 2006; 
Burns, 1978; Heifetz, 1994; Howell & Avolio, 1993). Een transformationele benadering van 
leiderschap (Avolio, 2010; Bass, 1997; Bass & Avolio, 1994; Burns, 1978; House & Howell, 
1992; Howell & Avolio, 1993) krijgt vorm, doordat een leider in de interactie met zijn volgers 
aandacht heeft voor de persoonlijke relatie en voor aspecten zoals: charisma, motivatie en 
inspiratie en de intellectuele uitdaging van medewerkers (Bass, 1997; Yukl, 2006). Deze 
benadering van leiderschap is primair gericht op het inspireren en motiveren van medewerkers 
en om hen te betrekken bij de doelen van een organisatie. Het verschil tussen een transactionele 
en transformationele benadering van leiderschap wordt door Yukl (2006) als volgt omschreven:

Transactional leadership motivates followers by appealing to their self-interest and 
exchanging benefits. Transforming, transformational or charismatic leadership appeals 
to the moral values of followers to raise their consciousness about ethical issues and 
to mobilize their energy and resources to reform institutions. ... the transactional leader 
works within the framework of the self-interests of his or her constituency, whereas the 
transformational moves to change the framework …. (p. 249). 

Een leiderschapsconcept dat overlap heeft met een transformationele benadering van leider-
schap, is het concept van servant leadership (Greenleaf, 1977, 1996; Spears, 1998, 2004; 
Stone et al., 2004; Van Dierendonck, 2011). Het uitgangspunt is hierin dat leiderschap als een 
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roeping moet worden gezien, en dat deze benadering kan bijdragen aan de ontwikkeling van 
zowel het individu als het collectief (Greenleaf, 1977; Spears, 1998, 2004). Greenleaf (2003) 
formuleert het als volgt:

Servant leadership is a state of mind, a philosophy of life, a way of being. It is at 
once an art and a calling. Servant leadership is transformative because it reorders the 
manner in which people view themselves in relation to the world. Servant leadership 
remains conceptual until it is applied. Its power is discovered in the crucible of real-
life experiences that include mistakes and losses as well as right actions and victories. 
Its rewards remain undiscovered until they are experienced (p. 10). 

Een belangrijk kenmerk van dienend leiderschap, is dat het willen dienen van anderen 
voorafgaat aan het willen leidinggeven aan anderen. Of zoals Greenleaf (1977) het verwoordt: 

The servant-leader is servant first.... It begins with the natural feeling that one wants 
to serve first. Then conscious choice brings one to aspire to lead. That person is 
sharply different from one who is leader first, perhaps because of the need to assuage 
an unusual power drive or to acquire material possessions. For such it will be a later 
choice to serve-after leadership is established. The leader-first and the servant-first 
are two extreme types. Between them are shadings and blends that are part of the 
infinite variety of human nature… The difference manifests itself in the care taken 
by the servant-first to make sure that other people’s highest priority needs are being 
served (p. 13).

Het verschil tussen transformationeel leiderschap en servant leadership is dat de focus in 
transformationeel leiderschap ligt op de uitkomsten voor de organisatie, terwijl servant lea-
dership gericht is op de medewerker (Stone et al., 2004). 

Naar de effecten van transformationeel leiderschap is veel onderzoek gedaan (Bass & 
Avolio, 1993; Howell & Avolio, 1993). Deze onderzoeken hebben laten zien dat deze benadering 
van leiderschap effectief kan zijn om tot een succesvolle organisatie te komen. Door onver-
wachte en complexe gebeurtenissen, waaronder de terroristische aanslagen van 11 september 
en de wereldwijde kredietcrisis, ontstaat echter aan het begin van de eeuwwisseling de behoefte 
aan een perspectief op leiderschap, dat snel en adequaat op dergelijke gebeurtenissen kan 
reageren. Dit heeft geleid tot een nieuw perspectief op leiderschap: een contextueel perspectief. 
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Een contextueel perspectief
Vanuit een contextueel perspectief wordt leiderschap sterk gerelateerd aan de externe con-
text en gezien als onderdeel van een complex adaptief systeem (Benington & Moore, 2010; 
Cilliers, 1998; Heifetz, 1994; Holland, 1995, 2006; Marion, 1999; Teisman, 2005; Uhl-Bien 
& Marion, 2011; Van Dijk, 2020). Leiderschap is hierin niet statisch en individueel, maar 
dynamisch en collectief van aard. Bovendien is er geen sprake van hiërarchie en autoriteit, 
en kan dit leiderschap door iedereen worden ingevuld (Gergen, 1999; Heifetz, 1994; Her-
sted & Gergen, 2013; Uhl-Bien, 2006; Van Dijk, 2018, 2020). Hersted en Gergen (2013) 
omschrijven het in dit verband als volgt: “Leading is not a matter only for those in the top 
echelons. Effective participation in practice of sharing, supporting, appreciating, and so on 
should take place at all levels of the organization” (p. 30). Een leiderschapstheorie die past  
bij een contextueel perspectief, is de Complexity Leadership Theory (Uhl-Bien et al., 2007). 
In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 

2.4.3 Complexity Leadership Theory 
De Complexity Leadership Theory (Uhl-Bien et al., 2007) heeft als vertrekpunt dat in or-
ganisaties verschillende leiderschapsfuncties en mensen nodig zijn en dat een leider niet of 
nauwelijks kan voldoen aan alle (schijnbaar tegenstrijdige) eisen, die aan leiderschap in een 
complexe context worden gesteld.  In de theorie worden drie verschillende leiderschapsfunc-
ties onderscheiden: een adaptieve functie, een administratieve functie en een enabling func-
tie. In een adaptieve functie wordt leiderschap gezien als een relationeel, interactief proces 
tussen partijen in een complex adaptief systeem (Cilliers, 1998; Gell-Mann, 1995; Heifetz, 
1994; Holland, 1995). Leiderschap is hierdoor emergent van aard en continu aan veranderin-
gen onderhevig. Uhl-Bien et al. (2007) formuleren het in dit verband als volgt: 

Adaptive leadership is defined as emergent change behaviors under conditions of 
interaction, interdependence, asymmetrical information, complex network dynamics, 
and tension. Adaptive leadership manifests in CAS and interactions among agents 
rather than individuals and is recognizable when it has significance and impact (p. 209).

De administratieve functie van leiderschap heeft betrekking op het uitoefenen van formeel 
leiderschap, waarbij een persoon op basis van zijn formele positie de leiding neemt, beslis-
singsmacht heeft en beleid vaststelt. De focus in deze functie van leiderschap ligt op control 
en efficiency en op het realiseren van de gewenste doelen en resultaten van een organisatie. 
De enabling functie van leiderschap, tot slot, heeft aandacht voor het verbinden van de eerste 
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twee functies en voor de wisselwerking tussen deze functies (Uhl-Bien & Marion, 2011). Lei-
ders die deze functie vervullen zijn erop gericht om, in combinatie met hun formele positie, tot 
vernieuwing en verandering in een organisatie te komen, en om deze vernieuwing en verande-
ring te verankeren in de bestaande organisatiestructuur.

Waar in de Complexity Leadership Theory (Uhl-Bien et al., 2007) de nadruk ligt op de 
functie van leiderschap, leggen relationele benaderingen van leiderschap (Cunliffe & Erik-
sen, 2011; Ospina, 2016; Uhl-Bien, 2006; Uhl-Bien & Ospina, 2012; Van Loon, 2017) de na-
druk op het relationele en collectieve proces. Van Loon (2017) omschrijft dit als volgt: “From 
a relational perspective, leadership can be defined as an interactive process, where relating 
is the core concept: members in an organization are engaged in a process as collaborative 
partners” (p. 45). Met betrekking tot deze benadering van leiderschap ontwikkelde Uhl-Bien 
(2006) de Relational Leadership Theory. In de volgende paragraaf wordt hierop ingegaan.

2.4.4 Relational Leadership Theory 
In de Relational Leadership Theory (Uhl-Bien, 2006) ligt de nadruk op het relationele collec-
tieve proces van leiderschap. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen leiderschapsthe-
orieën die uitgaan van een entiteitsperspectief en leiderschapstheorieën die uitgaan van een 
relationeel perspectief. Deze twee perspectieven zijn complementair, maar kennen verschil-
lende onderliggende aannames. 

Leiderschap vanuit een entiteitsperspectief
In het entiteitsperspectief zijn mensen (entiteiten) door middel van relaties met elkaar ver-
bonden, maar zijn deze relaties individueel van aard.  Volgens Uhl-Bien (2006) gaat het hierbij 
om: “… individuals (e.g., leaders and followers) and their perceptions, intentions, behaviours, 
personalities, expectations, and evaluations relative to their relationships with one another” 
(p. 655). Dachler en Hosking (1995) omschrijven het in dit verband als volgt: “Relations are 
considered only from the point of view of the entity (the individual) considered the subject 
in that relationship” (p. 3). Een leiderschapstheorie die past bij een entiteitsbenadering is de 
Leader-Member Exchange Theory (LMX). In deze theorie wordt beschreven hoe effectieve 
relaties tussen leiders en volgers tot stand komen om tot een succesvol resultaat voor de 
organisatie te komen (Graen & Uhl-Bien, 1995). Hierin ligt de focus met name op de 
eigenschappen van de relaties en niet zo zeer op de eigenschappen van de verschillende 
betrokken actoren. 

Ook de concepten van shared leadership (Avolio et al., 2009; Pearce & Conger, 2003; 
Pearce & Manz, 2005; Pearce & Sims, 2000) en distributed leadership (Bass, 1985; Bolden 
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et al., 2009; Gronn, 2000, 2008; Woods et al., 2004) passen bij een entiteitsperspectief. Shared 
leadership richt zich op het verdelen van de verschillende rollen in een groep of team, waarbij 
er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het handelen van de groep of het 
team. Hierin staat niet de persoon, maar de rol centraal, waarbij deze rol kan wisselen van persoon 
tot persoon. In hoeverre dit aan de orde is, is afhankelijk van de omstandigheden of de context 
waarin de groep opereert (Carson et al., 2007; Gronn, 2002; Heifetz, 1994; Yukl, 1989). Avolio 
et al. (2009, p. 431) definiëren het als volgt: “Shared leadership occurs when group members 
actively and intentionally shift the role of leader to one another as necessitated by the environment 
or circumstances in which the group operates”. Pearce en Conger (2003) spreken in dit verband 
over: 

A dynamic, interactive influence process among individuals in groups for which the 
objective is to lead one another to the achievement of group or organizational goals 
or both. This influence process often involves peer, or lateral influence and at other 
times involves upward and downward hierarchical influence (p. 1).

Het verschil tussen shared leadership en distributed leadership is dat bij shared leadership 
de verschillende rollen en verantwoordelijkheden door alle betrokkenen kunnen worden in-
gevuld. Distributed leadership gaat ervan uit dat er iemand is die de leiderschapstaken en de 
verantwoordelijkheden verdeelt (Bass, 1985; Bolden, 2011; Gronn, 2000; Jaques, 1989). Of 
zoals Bennett et al. (2003) het formuleren: 

Distributed leadership is not something ‘done’ by an individual ‘to’ others, or a set of 
individual actions through which people contribute to a group or organization …[It] 
is a group activity that works through and within relationships, rather than individual 
action (p. 3). 

Leiderschap vanuit een relationeel perspectief
Leiderschap vanuit een relationeel perspectief richt zich op het collectief creëren van nieuwe 
en gemeenschappelijke inzichten en perspectieven (Bradbury & Lichtenstein, 2000; Fair-
hurst, 2007; Fairhurst & Grant, 2010; Gergen, 1999; Ospina, 2016; Uhl-Bien, 2006; Uhl-Bi-
en et al., 2020; Van Loon, 2017). In dit perspectief wordt de relatie gezien als een collectief, 
relationeel en continu proces, dat uitgaat van gemeenschappelijke betekenisgeving (Gergen, 
1999; Uhl-Bien, 2006). Uhl-Bien (2006) formuleert het in dit verband als volgt: 
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From this perspective, knowing is always a process of relating; relating is a construc-
tive, ongoing process of meaning making-an actively relational process of creating 
(common) understandings on the basis of language; meaning can never be finalized, 
nor has it any ultimate origin, it is always in the process of making; and meanings are 
limited by socio-cultural contexts (p. 655).

Een leiderschapsconcept dat past bij een relationeel perspectief, is het concept collaborative lea-
dership (Chrislip & Larson, 1994; Huxham & Vangen, 2000; Smolovic Jones & Grint, 2013). 
Hierin staat de wijze van samenwerken en de wijze waarop partijen, binnen een bepaalde context, 
gezamenlijk invulling geven aan leiderschap centraal. Door het collectieve proces en de weder-
kerige relaties tussen partijen kan geen van de partijen zich in deze samenwerking beroepen op 
positiemacht, een vorm van macht die gerelateerd kan worden aan iemands positie in een organi-
satie (French & Raven, 1959; Raven, 2008). Hickman en Sorenson (2013) en Hersted en Gergen 
(2013) spreken om deze reden daarom niet van relationeel leiderschap, maar van relationeel 
leiden. Het woord leiderschap verwijst volgens de genoemde auteurs naar een leider die andere 
mensen leidt, in plaats van dat sprake is van een wederkerige relatie. Hersted en Gergen (2013) 
omschrijven het in dit verband als volgt: “The term ‘leadership’ is largely tied to the view of the 
individual leader, while ‘relational leading’ refers to the ability of persons in relationships to move 
with engagement and efficacy into the future” (p.30)

In relatie tot het bovenstaande zijn ook de inzichten van Ospina (2016) interessant. 
Ospina (2016) onderscheidt vier scholen van relationeel leiderschap: transformationeel leider-
schap, leader-member exchange theorie, gedeeld/gedistribueerd leiderschap en collectief lei-
derschap. Van welke school sprake is, kan worden bepaald aan de hand van het beantwoorden 
van drie vragen: Wat is de bron van leiderschap? Wat is het object waarop het leiderschap 
zich richt? en Wat is het resultaat van het leiderschap? In de volgende tabel (Tabel 2.2) zijn 
deze vragen en vormen van leiderschap samengebracht. 
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Tabel 2.2
From Transformational to Collective Leadership: Toward a Relational Approach.

Four schools of leadership

 Transformational LMX Shared/
distributed

Collective

Wat is the source of 
leadership?

The leader The leader–member 
dyad relationship

The leadership role Many, context 
specific

Wat is the ‘object’ 
of the work of 
leadership?

The follower The quality of the 
relationship

The group 
(individuals taking 
up roles)

The work 
to create a 
leaderful 
environment

What is the end 
result of the work 
of leadership? 

Influence that yields 
engagement

Mutual reciprocation 
and access to 
partner’s benefits

Shared 
responsibility for 
joint work

Capacity to 
collaborate 
and produce 
collective 
achievements

Noot. Aangepast overgenomen uit het artikel: “Collective Leadership and Context in Public Admi-
nistration: Bridging Public Leadership Research and Leadership Studies”, door S. M. Ospina, 2016,  
Public Administration Review, 77(2), p. 278. (https://doi.org/10.1111/puar.12706). 

Uit de bovenstaande tabel (Tabel 2.2) kan worden opgemaakt dat de eerste drie scholen van 
leiderschap passen bij een entiteitsbenadering (Uhl-Bien, 2006). De laatste school, collecti-
ve leadership, sluit aan bij wat Uhl-Bien (2006) een relationele benadering van leiderschap 
noemt. Hierin ligt de focus niet op het individuele, maar op het relationele (collectieve)  
proces van leiderschap. In dit relationele proces is een belangrijke rol weggelegd voor een 
dialoog, omdat door middel van een dialoog nieuwe en gemeenschappelijke inzichten en 
perspectieven kunnen ontstaan. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

2.4.5 Dialoog
De term dialoog komt oorspronkelijk van het Griekse dialogos en betekent letterlijk door het 
woord of door de betekenis. Buber (1958) gebruikt de term om de interactie tussen mensen te 
beschrijven. Hij is van mening dat een mens altijd in relatie tot anderen staat, en dat de sociale 
werkelijkheid alleen tot stand kan komen in persoonlijke wederkerige relaties tussen mensen, 
oftewel in het werkend midden: een soort tussenruimte waarin deze sociale werkelijkheid wordt 
geconstrueerd. Of zoals hij het formuleert: “all real living is meeting” (Buber, 1958, p. 11). 

Bohm (1996) omschrijft de dialoog als: ”een stroom van betekenissen die door en 
tussen mensen beweegt en waaruit nieuwe gezamenlijke betekenissen ontstaan” (p.6). Hij 
vergelijkt een dialoog met de supergeleiding van elektronen. Wanneer elektronen tot een 
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zeer lage temperatuur worden afgekoeld, ontstaat er een meer samenhangend geheel dan bij 
hogere temperaturen. Volgens Bohm is een dialoog dan ook bedoeld om tot een afgekoelde 
omgeving te komen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat mensen niet alleen in staat zijn 
om hun denken te veranderen, maar zich ook bewust worden van hun aannames en overtui-
gingen die ten grondslag liggen aan dit denken. Bohm (1996) omschrijft het in dit verband als 
volgt: “We are not trying to change anything, but just being aware of it. And you can notice 
the similarity of the difficulties within a group to the conflicts and incoherent thoughts within 
an individual” (p. 24). Volgens Bohm (1996) hebben mensen de neiging om in een dialoog 
hun ideeën en meningen te verdedigen, en alleen datgene binnen te laten, wat bij hun eigen 
gedachtes en gevoelens past. In de praktijk leidt dit dan niet tot een dialoog, maar veelal tot 
een discussie of debat: een vorm van gesprek waarin partijen niet samen redeneren, maar 
waarbij zij uitgaan van de eigen visies en meningen en waarin veelal sprake is van winnaars 
en verliezers (Isaacs, 1999; Van Loon, 2017, 2020). Volgens Isaacs (1999) kan een debat of 
discussie in bepaalde situaties van grote meerwaarde zijn, maar hebben deze vormen van 
gesprek een heel ander karakter dan een dialoog. Pas wanneer er in een gesprek nieuwe ge-
zamenlijke betekenissen ontstaan, is er sprake van een dialoog (Isaacs, 1999). Isaacs (1999) 
duidt de dialoog daarom ook wel aan als de kunst om samen te denken, waarbij het doel is 
om toegang te krijgen tot de collectieve intelligentie van een groep. Hij formuleert het in dit 
verband als volgt: “dialogue is a discipline of collective thinking and inquiry, a process for 
transforming the quality of conversations and, in particular, the thinking that lies beneath it” 
(Isaacs, 1993, p. 25). 

Na Isaacs (1999) geeft Gergen (2004) een nadere uitwerking van de dialoog. Gergen 
maakt een onderscheid tussen een dialoog en een monoloog. Een dialoog is collectief van 
aard, waarbij de focus ligt op het creëren van nieuwe en collectieve betekenisconstructies. 
Een monoloog daarentegen is een vorm van gesprek, dat gericht is op het individu, en dat 
verschillen tussen de gesprekspartners zichtbaar maakt.  

De inzichten van Gergen (2004) zijn verrijkt door Van Loon en Van Dijk (2015). Zij om-
schrijven de dialoog als een vorm van gesprek, waarin mensen zichzelf en anderen onderzoeken 
op standpunten, visies en meningen. In het zelfonderzoek gaat het dan om het doorgronden van 
de eigen patronen van denken, voelen en handelen; in het gesprek met anderen gaat het om het 
open staan voor de ideeën van anderen en om tot nieuwe en gezamenlijke patronen van denken 
en handelen te komen (Van Loon & Van Dijk, 2015). Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat 
partijen niet alleen aandacht hebben voor de inhoud van de dialoog, maar ook voor het proces, 
en dat zij tijdens dit proces respectvol met elkaar omgaan, naar elkaar luisteren, het eigen oordeel 
opschorten, en zich uitspreken (Van Loon & Van Dijk, 2015; Van Loon, 2018). 
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2.4.6 Samenvatting 
Uit de theoretische verkenning blijkt dat het concept leiderschap al eeuwen oud is, en dat 
de wijze waarop leiderschap wordt gedefinieerd afhankelijk is van het perspectief dat wordt 
gehanteerd. In de moderne leiderschapsliteratuur worden in het denken over leiderschap 
grofweg drie perspectieven onderscheiden: een individueel perspectief, een leider-vol-
ger-perspectief en een contextueel perspectief. Vanuit dit laatste perspectief is leiderschap 
gerelateerd aan de context en onderdeel van een complex adaptief systeem (zie paragraaf 
2.2.5). Hierin kan de focus in leiderschap liggen op zowel de functie van leiderschap, als op 
het relationele collectieve proces. Een theorie die aansluit bij dit eerste, is de Complexity 
Leadership Theory van Uhl-Bien et al. (2007). Deze theorie gaat ervan uit dat op verschillen-
de plekken in organisaties mensen en functies nodig zijn, en dat het voor een leider lastig is 
om aan alle (schijnbaar tegenstrijdige) verwachtingen te voldoen, die aan leiderschap in een 
complexe context worden gesteld. Een theorie die aansluit bij het tweede, is de Relational 
Leadership Theory van Uhl-Bien (2006). Deze overkoepelende theorie laat zien dat een re-
lationele benadering van leiderschap zowel betrekking kan hebben op het individu als op het 
collectief, en dat dit afhankelijk is van de onderliggende aannames die aan dit leiderschap ten 
grondslag liggen. Tot slot blijkt dat in een relationele collectieve benadering van leiderschap 
een belangrijke rol is weggelegd voor een dialoog, omdat door middel van een dialoog nieu-
we inzichten en betekenisconstructies kunnen ontstaan.

2.4.7 Theoretische lens leiderschap
Gelet op de doel- en vraagstelling van dit onderzoek en vanuit het inzicht dat complexe 
vraagstukken niet door één individu of partij kunnen worden opgelost, maar vragen om sa-
menwerking en verbondenheid tussen partijen, is ervoor gekozen om binnen de kaders van 
dit onderzoek, leiderschap te zien als een relationeel proces dat tot stand komt in relatie en in-
teractie tussen partijen. Leiderschap is hiermee niet statisch en individueel, maar dynamisch 
en collectief van aard. Met deze theoretische lens op leiderschap wordt richting gegeven aan 
het empirische deel van het onderzoek. In dit deel van het onderzoek staat de praktijk van 
de gemeentelijke managers centraal, en in het bijzonder de wijze waarop zij in deze praktijk 
invulling geven aan leiderschap, wanneer zij te maken hebben met complexe vraagstukken.    
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2.5 LEREN 

2.5.1 Perspectieven op leren 
Wat onder de term leren wordt verstaan is net als bij de term leiderschap, afhankelijk van 
het perspectief dat wordt gehanteerd. In de literatuur over leren zijn grofweg vier perspectie-
ven te onderscheiden: het behaviorisme, het cognitivisme, het sociaal constructivisme en het 
sociaal constructionisme. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. Gelet op 
de doel- en vraagstelling van dit onderzoek, wordt hierbij met name stilgestaan bij de twee 
laatstgenoemde perspectieven.

2.5.2 Het behaviorisme en cognitivisme 
In het behaviorisme, wat in de jaren veertig van de vorige eeuw is ontstaan, ligt de focus 
in leren op het zichtbare, feitelijke en meetbare gedrag van mensen. De aanname is hierbij 
dat gedrag wordt bepaald door de omgeving en kan worden aangeleerd door middel van 
conditionering, oftewel door het bestraffen van ongewenst gedrag en het belonen van ge-
wenst gedrag (Sauquet, 2004). In het behaviorisme is nadrukkelijk geen aandacht voor het 
leerproces zelf: de wijze waarop mensen tot leren komen. Bovendien wordt geen rekening 
gehouden met de emoties, gevoelens en gedachten van mensen en blijft de context waar-
binnen wordt geleerd buiten beschouwing (Sauquet, 2004; Swanborn, 1991). Als reactie op 
het behaviorisme ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw de cognitieve leertheorie, 
ofwel het cognitivisme. Hierin ligt de nadruk op de wijze waarop mensen in interactie met 
hun omgeving informatie waarnemen en verwerken en hoe zij zich op basis hiervan gedra-
gen (Driscoll, 2000; Swanborn, 1991). In het cognitivisme staan de begrippen objectiviteit, 
logica en rationaliteit centraal en is er weinig aandacht voor het subjectieve, sociale en het 
betekenisgevende karakter van leren (Lave & Wenger, 1991; Weick, 1995). Bovendien ziet 
het cognitivisme het denken en het handelen los van elkaar, en gaat het ervan uit dat denken 
voorafgaat aan handelen. Het cognitivisme is evenals het behaviorisme gebaseerd op de we-
tenschapsfilosofische uitgangspunten van het positivisme (Bryman, 2008). In paragraaf 3.3.1 
wordt hier nader op ingegaan. 

2.5.3 Het sociaal constructivisme 
Het sociaal constructivisme is een perspectief op leren met als uitgangspunt dat de wijze 
waarop mensen kennis construeren sterk wordt bepaalt door hun sociale omgeving. Door 
ervaringen in deze omgeving te interpreteren en van betekenis te voorzien, bepalen mensen 
hoe ze zich gedragen (Argyris & Schön, 1978; Gergen, 1999; Weick, 1995). Kennis is sub-
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jectief van aard en wordt ontwikkeld in sociale interactie met anderen. Hierbij wordt voortge-
bouwd op de bestaande kennis van een individu, waarmee hetgeen zij als werkelijkheid zien 
kan worden veranderd of versterkt. Leren vanuit een sociaal-constructivistisch perspectief is 
hierdoor, in tegenstelling tot het behaviorisme en het cognitivisme, een sociaal en betekenis-
gevend proces (Gergen, 1999; Weick, 1995). Leertheorieën die uitgaan van een sociaal-con-
structivistisch perspectief zijn onder andere de theorie over ervaringsleren van Kolb (1984) 
en de actietheorie van Argyris en Schön (1978). 

2.5.3.1 De theorie over ervaringsleren
In de theorie over ervaringsleren (Kolb, 1984), die teruggaat op het werk van Dewey 
(1926/2007), wordt leren gezien als een continu en cyclisch proces, waarin de nadruk ligt op 
het transformeren van ervaringen. Dit wil zeggen dat, wanneer mensen ervaringen opdoen en 
zij op deze ervaringen reflecteren, nieuwe inzichten kunnen ontstaan, waarmee in de praktijk 
kan worden geëxperimenteerd. Deze experimenten leiden dan vervolgens tot nieuwe ervarin-
gen, waarop wederom kan worden gereflecteerd. Of zoals Kolb (1984) het in dit verband for-
muleert: “Learning is the proces whereby knowledge is created through the transformation 
of experience” (p. 38). De theorie over ervaringsleren van Kolb (1984) onderscheidt zich van 
leertheorieën die uitgaan van een behavioristisch of cognitivistisch perspectief, omdat hierin, 
naast de ervaringen van mensen, ook cognitie, omgevingsfactoren en emoties als belangrijk 
worden gezien. In een behavioristisch en cognitivistisch perspectief op leren spelen deze 
factoren geen rol. Een punt van kritiek op de theorie over ervaringsleren is dat deze theorie 
zich vooral richt op het leerproces van het individu zelf en geen rekening houdt met de wijze 
waarop dit leerproces wordt beïnvloed door de interactie met een groep. 

2.5.3.2 De actietheorie
De theorie over ervaringsleren van Kolb (1984) sluit aan bij de actietheorie van Argyris en Schön 
(1978). In deze theorie, die is geïnspireerd op het werk van onder meer Bateson (1972) en Polanyi 
(1967), benadrukken de auteurs de relatie tussen het handelen van mensen en het gewenste 
resultaat. Hierbij onderscheiden zij twee handelingstheorieën: (1) de espoused theorie en (2) de 
theorie in-use. De espoused theorie, ook wel de praattheorie genoemd, gaat in op datgene wat 
mensen zeggen te doen in bepaalde situaties. De theorie in-use, ook wel de doe-theorie, gaat 
in op datgene wat menselijk daadwerkelijk doen. Argyris en Schön (1978) stellen dat er een 
verschil kan bestaan tussen wat mensen zeggen te doen, en wat zij daadwerkelijk doen. Volgens 
de auteurs heeft dit te maken met de mentale modellen die mensen hanteren. Door Homan 
(2001) worden deze mentale modellen omschreven als: “diepgewortelde veronderstellingen, 
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generalisaties, plaatjes of beelden die van invloed zijn op hoe wij dingen zien en hoe wij erop 
reageren” (p. 31). Senge (1990) formuleert het in dit verband als volgt: “Our ‘mental models’ 
determine not only how we make sense of the world, but how we take action” (p. 175). Volgens 
Argyris en Schön (1978) zijn mensen zich niet altijd bewust van de discrepantie tussen de twee 
genoemde theorieën. Zij omschrijven dit aan de hand van het volgende citaat: 

When someone is asked how he would behave under certain circumstances, the ans-
wer he usually gives is his espoused theory of action for that situation. This is the 
theory of action to which he gives allegiance, and which, upon request, he commu-
nicates to others. However, the theory that actually governs his actions is this theory-
in-use (Argyris & Schön, 1978, pp. 6-7).

In de actietheorie onderscheiden Argyris en Schön (1978) twee manieren om te leren: (1) 
single loop-leren en (2) double loop-leren. Single loop-leren richt zich op het oplossen van 
een routineprobleem. De oorzaak van een probleem komt niet aan de orde en een oplossing 
leidt veelal tot een kortetermijnresultaat (Argyris, 1992; Argyris & Schön, 1978). Van double 
loop-leren is sprake, wanneer er wordt gereflecteerd op de onderliggende overtuigingen en 
waarden die aan het desbetreffende probleem ten grondslag liggen en waarbij deze reflectie 
tot een verandering in het handelen leidt. Een kenmerk van double loop-leren is dat het tot 
selffulfilling prophecy (Argyris & Schön, 1978; Isaacs, 1993) kan leiden, doordat mensen 
met hetgeen zij doen, hun eigen werkelijkheid kunnen creëren. Merton (1948) formuleert het 
in dit verband als volgt: “The self-fulfilling prophecy is, in the beginning, a false definition of 
the situation, evoking a new behavior which makes the originally false conception come true. 
The specious validity of the self-fulfilling prophecy perpetuates a reign of error” (p. 195). Dit 
is ook de reden waarom Argyris en Schön (1996) tot een derde niveau van leren zijn geko-
men: deutero-leren. Door Isaacs (1993) wordt deze vorm van leren aangeduid met de term 
triple loop-leren. Van deze vorm van leren is sprake “wanneer de essentiële principes waar-
op de organisatie is gegrondvest ter discussie komen en nieuwe principes zich ontwikkelen 
waardoor een organisatie kan doorgroeien naar een volgende fase” (Swieringa & Wierdsma, 
1992, pp. 41-42). 

In relatie tot de bovenstaande vormen van leren maakt Boonstra (2000) een onderscheid 
tussen eerste, tweede en derde orde-leren. Van eerste orde-leren is sprake wanneer er een fout 
wordt ontdekt en deze fout wordt opgelost. Deze vorm van leren komt grotendeels overeen 
met wat Argyris en Schön (1978) singel loop-leren noemen. Bij tweede orde-leren wordt 
gereflecteerd op de ervaringskennis uit het eerste orde-leren, en wordt op basis hiervan het 
handelen bijgestuurd. Deze vorm van leren kan worden gerelateerd aan double loop-leren 
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(Argyris & Schön, 1978). In het derde orde-leren wordt gereflecteerd op het eigen denken en 
handelen, waarbij dit denken en handelen nauw met elkaar zijn verbonden (Boonstra, 2000).  
Boonstra (2000) duidt deze vorm van leren aan met de term lerend vernieuwen.  

Wierdsma en Swieringa (2011, 2017) onderscheiden drie niveaus van collectief leren: 
enkelslag-leren, dubbelslag-leren en drieslag-leren. Van collectief enkelslag-leren is sprake 
wanneer door middel van leren de bestaande regels worden veranderd en dit tot een verbete-
ring van de situatie leidt. Van collectief dubbelslag-leren is sprake, wanneer niet alleen de be-
staande regels worden veranderd, maar wanneer ook een verandering of vernieuwing van de 
achterliggende inzichten en perspectieven ontstaat. Collectief drieslag-leren doet zich voor, 
wanneer de opvattingen en waarden van een organisatie ter discussie komen te staan, en par-
tijen hierover gezamenlijk nieuwe inzichten en betekenisconstructies ontwikkelen (Wierds-
ma & Swieringa, 2011, 2017). Een kenmerk van het concept collectief leren is dat het past 
bij zowel bij een sociaal-constructivistisch perspectief (enkelslag-leren en dubbelslag-leren) 
als bij een sociaal-constructionistisch perspectief op leren (drieslag-leren). Bij dit laatste per-
spectief passen ook het eerdergenoemde deutero-leren, triple loop-leren en derde orde leren. 
In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.  

2.5.4 Het sociaal constructionisme 
Het sociaal constructionisme is een perspectief op leren dat grote overeenkomsten kent met 
een sociaal-constructivistisch perspectief op leren. Beide vormen van leren richten zich op 
het relationele, betekenisgevende proces van leren, waarin het uitwisselen van ervaringen en 
betekenissen het uitgangspunt zijn. Het verschil is dat vanuit een sociaal-constructivistisch 
perspectief leren zich vooral richt op het leerproces van het individu. In een sociaal-cons-
tructionistisch perspectief daarentegen staat het collectieve proces van leren centraal. Hierin 
wordt het als onmogelijk gezien om leren los te zien van een individu (Gergen, 1999, 2009) 
en bestaat de aanname dat kennis wordt geproduceerd in de interactie tussen mensen (Homan, 
2001; Nonaka & Takeuchi, 1995; Uhl-Bien, 2006; Wierdsma & Swieringa, 2017). Verschillende 
onderzoekers (Nonaka & Takeuchi, 1995; Wierdsma, 1999) spreken in dit verband over het co-
creëren van kennis: een manier om door middel van het uitwisselen van kennis gezamenlijk tot 
nieuwe gemeenschappelijke kennis te komen. Een theorie die hierbij aansluit is het theorie van 
de kenniscreatiespiraal van Nonaka en Takeuchi (1995). Hierin is het uitgangspunt dat kennis 
ontstaat door interactie tussen mensen, en dat deze kennis niet los van de omstandigheden of de 
context kan worden gezien. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 
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2.5.4.1 De kenniscreatiespiraal
Geïnspireerd op het werk van Polanyi (1967) maken Nonaka en Takeuchi (1995) een onder-
scheid tussen expliciete kennis, ook wel formele, objectieve kennis en impliciete kennis, ook 
wel persoonlijke, subjectieve kennis. Volgens Nonaka en Takeuchi (1995) kan deze eerste 
vorm van kennis goed met anderen worden gedeeld, maar is dit bij de tweede vorm lasti-
ger, omdat deze kennis verscholen is, oftewel in de hoofden van mensen zit. Cleeremans et 
al. (1998) stellen het in dit verband als volgt: “Learning is implicit when we acquire new 
information without intending to do so, and in such a way that the resulting knowledge is 
difficult to express” (p. 406). Nonaka en Takeuchi (1995) onderscheiden vier processen van 
leren: socialisatie, externalisatie, combinatie en internalisatie.  Het proces van socialisatie 
vindt plaats, wanneer individuen ervaringen met elkaar delen, waarbij impliciete en groten-
deels onbewuste kennis wordt overgedragen van het ene naar het andere individu. Vormen 
van leren die hierbij passen zijn bijvoorbeeld het observeren van anderen en het afkijken bij 
anderen. Van externalisatie is sprake wanneer mensen expliciet in woorden uitdrukken wat 
zij impliciet weten. Hierdoor wordt de impliciete kennis beschikbaar voor anderen en kan 
deze kennis worden overgedragen aan anderen. Combinatie vindt plaats, wanneer expliciete 
kennis die is verworven door middel van het uitwisselen van ervaringen wordt verbonden 
aan de reeds beschikbare expliciete kennis. Van internalisatie is sprake, wanneer expliciete 
kennis wordt geïnternaliseerd, en zonder al te veel na te denken beschikbaar wordt. Deze 
geïnternaliseerde kennis is vervolgens lastig te expliciteren en over te dragen aan anderen 
(Nonaka & Takeuchi, 1995). 

De vier processen van leren zijn door Nonaka en Takeuchi (1995) verbonden aan 
een kennisspiraal. Het doel hiervan is om inzichtelijk te maken dat het creëren van kennis 
een cyclisch proces is, en dat kennis langs de lijn van de vier processen van leren steeds 
wordt vergroot en verbeterd.  In de onderstaande figuur (Figuur 2.3) wordt het model van de 
kenniscreatiespiraal gepresenteerd.
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Figuur 2.3 
Model van de kenniscreatiespiraal 

Noot. Aangepast overgenomen uit: The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies 
Create the Dynamics of Innovation door I. Nonaka en A. Takeuchi, 1995, p. 62. Copyright 1995 door 
Oxford University Press.

2.5.4.2 Community of Practice 
In relatie tot de theorie over kenniscreatie (Nonaka & Takeuchi, 1995) zijn ook de inzichten 
van Lave en Wenger (1991) interessant. Zij ontwikkelden het concept van een community of 
practice. Hierin is het uitgangspunt dat mensen tot leren komen, wanneer zij over een bepaald 
thema en in een specifieke context hun ideeën, inzichten en praktijken met elkaar delen, en 
zij gezamenlijk tot nieuwe en gedeelde inzichten en praktijken komen (Eckert & McConnell-
Ginet, 1999; Lave & Wenger, 1991; Weick, 1991; Wenger, 1998; Wierdsma, 1999). Volgens 
Wenger et al. (2002) gaat het in een community of practice om: 

Groups of people who share a concern, a set of problems, or a passion about a topic, 
and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting on an 
ongoing basis. …These people don’t necessarily work together every day, but they 
meet because they find value in their interactions. As they spend time together, they 
typically share information, insight and advice. They help each other solve problems. 
They discuss their situations, their aspirations, and their needs. They ponder common 
issues, explore ideas, and act as sounding boards (p. 4).
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Een community of practice bestaat uit drie dimensies: 

1. De (sociale) praktijk die mensen met elkaar delen, en waarin zij door middel van het 
uitwisselen van kennis, ervaringen, waarden en manieren van werken, gezamenlijk tot 
nieuwe kennis, ideeën en inzichten kunnen komen; 

2. Het domein: thema’s en onderwerpen, waarvoor mensen een gezamenlijke interesse 
hebben, waarbij zij betrokken willen zijn, en waarvoor zij zich verantwoordelijk voelen;

3. Een gemeenschap die het netwerk van mensen vormt, en waarbij de leden in het netwerk 
bereid zijn om zich te verdiepen in elkaars context, waarin zij zowel met het hoofd als 
met het hart van en met elkaar willen leren (Wenger et al., 2002). 

Een kenmerk van de bovenstaande dimensies is dat ze wederzijds op elkaar inwerken en 
dat de relationele dynamiek die hiermee samenhangt van invloed is op het resultaat van 
een community of practice. Een ander kenmerk is dat de kennis die in de community wordt 
opgedaan sterk contextgebonden is, en dat deze kennis hierdoor niet vanzelfsprekend toe-
pasbaar is in andere contexten. Een theorie die aansluit bij het concept van een community 
of practice, is de theorie over expansief leren (Engeström, 1987, 2001). In de volgende 
paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

2.5.4.3 Expansief leren
In de theorie over expansief leren (Engeström, 1987), ook wel de derde generatie act-
iviteitentheorie genoemd, staat het gehele menselijke activiteitensysteem, ofwel de gehele 
sociaal-culturele context, waarbinnen mensen met elkaar handelen en leren, centraal. 
De derde generatie activiteitentheorie bouwt voort op de eerste generatie activiteitentheorie 
van Vygotsky (1978) en de tweede generatie activiteitentheorie van Leontiev uit de 
jaren zestig van de vorige eeuw. In de eerste generatie activiteitentheorie wordt als reactie op 
het behaviorisme (zie paragraaf 2.5.2), het menselijk handelen gezien als een wederkerige 
relatie tussen een individu (subject), een bepaald doel (object) en culturele artefacten 
(Engeström, 2001). In de tweede generatie activiteitentheorie is het uitgangspunt dat mensen 
onderdeel zijn van een lerende community en met elkaar activiteitensystemen vormen, waarin 
zij hun denken en handelen ontwikkelen. De derde generatie activiteitentheorie (Engeström, 
1987) bouwt hierop voort en legt de nadruk op de relationele dynamiek binnen het gehele 
activiteitensysteem. Leren (individueel en collectief) is hierdoor nauw verbonden met de 
vernieuwing van het gehele systeem (Engeström, 1987). Volgens Engeström (1987) bestaat 
een menselijk activiteitensysteem uit zes componenten:
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1. Subject: een activiteit van een persoon of een organisatie(onderdeel) en de motieven 
voor deze activiteit.

2. Object: een doel waarop de activiteiten zijn gericht.

3. Community: een gemeenschap waarin kan worden samengewerkt en waarin ervaringen 
tussen betrokken actoren of belanghebbenden kunnen worden gedeeld.

4. Rules: maatregelen en regels die worden gehanteerd en de normen en waarden die hierbij 
gelden.

5. Tools: de middelen en de instrumenten die worden ingezet.

6. Division of labor: de verdeling van taken en rollen, ofwel wie wát doet. 

Een belangrijk kenmerk van de bovengenoemde componenten is dat ze elkaar wederzijds beïn-
vloeden en niet los van elkaar kunnen worden gezien. Dit leidt ertoe dat een activiteitensysteem 
voortdurend in beweging is en zich continu aan het (her)ordenen is. In de volgende figuur (Figuur 
2.4) wordt de structuur van een menselijk activiteitensysteem weergegeven: 

Figuur 2.4
De structuur van een menselijk activiteitensysteem 

Noot. Overgenomen uit Learning by Expanding: an Activity-Theoretical Approach to Developmental 
Research, door Y. Engeström, 1987, p. 78. Orienta-Konsultit.

Spanningen in het systeem
Tussen de verschillende componenten in een activiteitensysteem (zie Figuur 2.4) kunnen om 
vele redenen spanningen ontstaan. Wanneer deze spanningen niet binnen het activiteitensysteem 
kunnen worden opgelost, moet er worden gezocht naar een mogelijkheid buiten het systeem. 
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Wanneer dit aan de orde is, ontstaat er een nieuw activiteitensysteem en is er sprake van 
derde orde-leren (Boonstra, 2000), ofwel van expansief leren van de community of practice 
(Engeström, 1995). Engeström (1995) omschrijft het in dit verband als volgt: 

We speak of expansive learning, or third order learning, when a Community of 
Practice begins to analyze and transform itself. Such expansive learning is not 
anymore limited to pre-defined contents and tasks. Rather it is a long-term process of 
redefining the objects, tools, and social structures of the workplace (p. 43).

Het buiten de kaders treden van het bestaande activiteitensysteem wordt door Engeström 
(1995) aangeduid met de term Boundary crossing. Wanneer hiervan sprake is, moeten men-
sen leren omgaan met een nieuwe ordening van en tussen de verschillende componenten 
in het systeem. Dit proces leidt ertoe dat mensen niet alleen verticaal — oftewel binnen 
het eigen domein en de eigen praktijk — leren, maar ook horizontaal. Dit doordat zij zich 
bewegen door het gehele systeem en hierin samenwerken met andere disciplines. Deze ho-
rizontale vorm van leren wordt met name als belangrijk gezien om tot vernieuwing van het 
bestaande activiteitensysteem te komen (Engeström, 2001). Een belangrijke voorwaarde om 
tot Boundary crossing te komen, is dat alle betrokken partijen worden uitgedaagd om van de 
gebaande paden af te stappen. Als maar één partij dit doet, kan niet van Boundary crossing 
worden gesproken (Engeström, 1995). In de volgende figuur (Figuur 2.5) wordt de interactie 
tussen twee menselijke activiteitensystemen visueel gepresenteerd. 

Figuur 2.5
Twee interacterende activiteitensystemen 

Noot. Aangepast overgenomen uit “Expansive Learning at Work: Toward an Activity Theoretical 
Reconceptualization”, door Y. Engeström, 2001, Journal of Education and Work, 14(1), p. 136. (https://
doi.org/10.1080/13639080020028747). Copyright 2001 door Informa UK Limited.
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2.5.5 Samenvatting 
Uit de theoretische verkenning blijkt, dat wat onder de term leren kan worden verstaan, 
afhankelijk is van het perspectief dat wordt gehanteerd. Hierin kan grofweg een onderscheid 
worden gemaakt tussen: het behaviorisme, het cognitivisme, het sociaal constructivisme en 
het sociaal constructionisme. De eerste twee perspectieven leunen sterk op de uitgangspunten 
van het positivisme (Bryman, 2008). Hierin wordt leren gezien als iets dat feitelijk en 
objectiveerbaar is en spelen emoties en gevoelens geen rol. Bovendien wordt de context 
waarbinnen wordt geleerd buiten beschouwing gelaten en worden het denken en handelen los 
van elkaar gezien. Bij de laatste twee perspectieven is leren een relationeel (sociaal) proces 
dat contextgebonden is, waarbij kennis wordt gezien als iets dat individueel of collectief, 
in relatie en interactie met anderen wordt geconstrueerd. Leertheorieën en -concepten die 
passen bij een sociaal-constructivistisch perspectief zijn onder andere de leertheorie van 
Kolb (1984) en de actietheorie van Argyris en Schön (1978). Leertheorieën en -concepten 
die passen bij een sociaal-constructionistisch perspectief zijn onder andere het concept van 
een community of practice (Lave & Wenger, 1991) en de theorie over expansief leren van 
Engeström (1987, 1995, 2001). 

2.5.6 Theoretische lens leren
Gelet op de doel- en vraagstelling van dit onderzoek en vanuit het inzicht dat nieuwe en 
gezamenlijke betekenisconstructies nodig zijn om tot oplossingen te komen voor complexe 
vraagstukken, is ervoor gekozen om, binnen de kaders van dit onderzoek, leren te zien als een 
relationeel (collectief) proces dat sociaal en contextgebonden is, en waarbij het construeren 
van nieuwe en gezamenlijke betekenissen, het uitgangspunt is. Met deze theoretische lens op 
leren wordt richting gegeven aan het empirische deel van het onderzoek. In dit deel van het 
onderzoek staat de praktijk van de gemeentelijke managers centraal, en in het bijzonder de 
wijze waar-op zij in deze praktijk, leren omgaan met complexe vraagstukken.   

2.6 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 
In dit hoofdstuk zijn de kernbegrippen van het onderzoek: complexiteit, complexe vraag-
stukken, leiderschap en leren, onderworpen aan een theoretische verkenning. Uit deze 
verkenning kan worden opgemaakt dat complexiteit kan worden gedefinieerd als: “een 
onvoorspelbaar, relationeel proces in een open systeem, dat continu aan veranderingen 
onderhevig is en dat tot emergentie leidt.” Ook kan worden opgemaakt dat om een complex 
systeem te bestuderen een holistische benadering noodzakelijk is, waarin de relationele 
oftewel de niet-lineaire dynamiek in het gehele systeem, object van onderzoek is. Dit in 
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tegenstelling tot een gecompliceerd systeem, waarin de dynamiek lineair van aard is en door 
middel van een systematische en analytische benadering kan worden bestudeerd. 

Met betrekking tot het concept complexe vraagstukken, ofwel wicked problems kan 
worden opgemaakt dat deze vraagstukken nieuw en uniek zijn, en dat de verschillende ei-
genschappen van deze vraagstukken wederzijds op elkaar inwerken. Dit leidt ertoe dat het 
niet eenvoudig is om concreet te omschrijven wat onder een complex vraagstuk kan worden 
verstaan en een complex vraagstuk hierdoor een complex vraagstuk is van zichzelf. Ook 
blijkt dat complexe vraagstukken zich, op basis van het aantal betrokken stakeholders en de 
mate van complexiteit, onderscheiden van andere typen vraagstukken, zoals super wicked 
problems, tame problems en critical problems. Tot slot blijkt dat niet alleen een onderscheid 
kan worden gemaakt tussen verschillende typen vraagstukken, maar ook tussen verschillende 
typen probleemsituaties (Heifetz, 1994) en verschillende typen contexten (Kurtz & Snow-
den, 2003). In dit laatste ligt de focus niet op een vraagstuk en op de rol van de leider, maar 
op (het betekenisgevende proces van de verschillende actoren in) de gehele context. 

Met betrekking tot het concept leiderschap kan worden opgemaakt dat leiderschap 
tijdsgebonden en aan trends en ontwikkelingen onderhevig is. Ook kan worden opgemaakt 
dat de wijze waarop leiderschap wordt gedefinieerd, afhankelijk is van het perspectief dat 
wordt gehanteerd. In de moderne leiderschapsliteratuur worden in het denken over leider-
schap grofweg drie perspectieven onderscheiden: een individueel perspectief, een leider-vol-
ger-perspectief en een contextueel perspectief. In het eerste perspectief staan de rol van de 
leider en zijn aangeboren of te ontwikkelen eigenschappen centraal. In het tweede perspectief 
ligt de focus op de relatie tussen de leider en zijn volgers, waarbij een onderscheid wordt ge-
maakt tussen een transactionele en een transformationele benadering van leiderschap. In een 
transactionele benadering van leiderschap wordt leiderschap gezien als een transactie ofwel 
als een ruilverhouding tussen een leider en zijn volgers. Een transformationele benadering 
daarentegen heeft een meer persoonlijk karakter, en richt zich op het vergroten van de betrok-
kenheid van medewerkers bij de doelen van een organisatie. Hierin spelen aspecten als cha-
risma, inspiratie, motivatie en de intellectuele uitdaging van de medewerkers een belangrijke 
rol. In het derde perspectief is leiderschap sterk verbonden aan de context waarin leiderschap 
wordt uitgeoefend. Vanuit dit perspectief wordt leiderschap gezien als een collectief proces 
en als onderdeel van een complex adaptief systeem (zie paragraaf 2.2.7). Leiderschap kan 
hierbij zowel betrekking hebben op de functie van leiderschap als op het relationele, collec-
tieve proces. Een theorie die op het eerste aansluit, is de Complexity Leadership Theory van 
Uhl-Bien et al. (2007). Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende func-
ties van leiderschap: de administratieve functie, de enabling functie en de adaptieve functie. 
Een theorie die zich richt op het relationele (collectieve) proces is de Relational Leadership 
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Theory (Uhl-Bien, 2006). In deze overkoepelende theorie wordt een onderscheid gemaakt 
tussen een entiteitsbenadering en een relationele benadering van leiderschap. In deze laatste 
benadering is een belangrijke rol weggelegd voor een dialoog, omdat door middel van een 
dialoog betrokken partijen gezamenlijk tot nieuwe perspectieven en betekenisconstructies 
kunnen komen.  

Met betrekking tot het concept leren kan worden opgemaakt dat er verschillende per-
spectieven bestaan om naar leren te kijken: het behaviorisme, het cognitivisme, het sociaal 
constructivisme en het sociaal constructionisme. Het behaviorisme en het cognitivisme zijn 
perspectieven die vertrekken vanuit een positivistische benadering van leren, waarin kennis 
wordt gezien als een verzameling van objectiveerbare ervaringsfeiten en leren losstaat van 
de context waarbinnen wordt geleerd. Het sociaal constructivisme en het sociaal construc-
tionisme gaan uit van een relationele benadering van leren, waarin leren wordt gezien als 
een proces van betekenisgeving en kennis als een individuele of collectieve interpretatie van 
objectieve en subjectieve ervaringen. Leertheorieën en -concepten die aansluiten bij een so-
ciaal-constructivistisch perspectief op leren zijn onder andere de leertheorie van Kolb (1984) 
en de actietheorie van Argyris en Schön (1978). Leertheorieën en -concepten die aansluiten 
bij een sociaal-constructionistisch perspectief zijn het concept van een community of prac-
tice (Lave & Wenger, 1991) en de theorie over expansief leren van Engeström (1987, 1995, 
2001). 

Relatie kernbegrippen
De relatie tussen de verschillende kernbegrippen in dit onderzoek wordt zichtbaar, doordat 
duidelijk naar voren is gekomen dat complexe vraagstukken zodanig omvangrijk en complex 
zijn dat ze niet met het leiderschap van één individu of partij kunnen worden opgelost, maar 
hiervoor een relationele (collectieve) benadering van leiderschap is vereist. Ook wordt zicht-
baar dat de bron van deze benadering moet worden gevonden in de dialoog, omdat door mid-
del van een dialoog en het uitwisselen van inzichten en perspectieven, nieuwe gezamenlijke 
inzichten en perspectieven kunnen ontstaan. Een dialoog is dan ook te beschrijven als een 
relationeel (collectief) leerproces, waarin het creëren van nieuwe gemeenschappelijke bete-
kenissen het uitgangspunt is. De theoretische verkenning laat hiermee zien dat relationeel 
leiderschap en relationeel leren nauw met elkaar zijn verbonden en in relatie tot het concept 
complexe vraagstukken niet los van elkaar kunnen worden gezien.
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3HOOFDSTUK 3

METHODOLOGISCHE 
UITGANGSPUNTEN

“Truth is not born nor is it to be found inside the head of an individual 
person, it is born between people collectively searching for truth, in the 
process of their dialogic interaction” (Bakhtin, 1984, p. 110).



Chapter 3

72

3.1  INLEIDING 
In het vorige hoofdstuk heeft een theoretische verkenning naar de belangrijkste begrippen 
in dit onderzoek plaatsgevonden. Het doel hiervan was om tot een nadere duiding van deze 
begrippen te komen, waardoor ze enerzijds richting kunnen geven aan het empirische deel 
van het onderzoek en anderzijds behulpzaam kunnen zijn bij het ordenen en analyseren van 
de te verzamelen data (Maso & Smaling, 1998; Strauss & Corbin, 1998). In dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op de methodologische uitgangspunten van het onderzoek. De opbouw van 
dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 3.2 wordt beschreven hoe dit onderzoek te typeren 
is en waarom voor dit type onderzoek gekozen is. In paragraaf 3.3 worden drie (klassieke) 
wetenschapsfilosofische stromingen besproken, en wordt er ingegaan op twee meer recente 
stromingen: het sociaal constructivisme en het sociaal constructionisme. Het doel hiervan is 
om inzicht te geven in de wijze waarop het sociaal constructionisme, het in dit onderzoek 
gehanteerde onderzoeksperspectief, wetenschapsfilosofisch is gepositioneerd en wat dit be-
tekent voor de aanpak en de resultaten van het onderzoek. In paragraaf 3.4 wordt de keuze 
voor een meervoudige casestudiebenadering als onderzoeksstrategie toegelicht en wordt er 
ingegaan op de kwaliteitscriteria van het onderzoek. Paragraaf 3.5 beschrijft het ontwerp 
van het onderzoek. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de verschillende stappen 
in het onderzoek en aan de wijze waarop de data in dit onderzoek worden verzameld en 
geanalyseerd. Paragraaf 3.6, tot slot, gaat in op de vertrouwelijkheid van het onderzoek en 
op de wijze waarop de privacy van de respondenten in dit onderzoek wordt gewaarborgd. 

3.2  AARD VAN HET ONDERZOEK 
Gelet op de doel- en vraagstelling van dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief en ex-
plorerend onderzoek (Baarda et al., 2001; Boeije, 2005; Bryman, 2012; De Boer & Smaling, 
2011). Een kenmerk van dit type onderzoek is dat het zich richt op de betekenissen die de res-
pondenten geven aan de fenomenen om hen heen, waarbij deze betekenissen in de natuurlijke 
context van de respondenten diepgaand en in samenhang worden onderzocht. Boeije (2005) 
omschrijft het in dit verband als volgt: 

In kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te maken 
hebben met de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en 
hoe ze zich op basis daarvan gedragen. Er worden onderzoeksmethoden gebruikt die 
het mogelijk maken om het onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte 
mensen te leren kennen met het doel om het te beschrijven en waar mogelijk te 
verklaren (p. 27).
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Een ander kenmerk van een kwalitatief onderzoek is dat de data op een systematische en 
gestructureerde wijze worden verzameld en op basis van een interpretatie van het tekstuele 
materiaal worden geanalyseerd. Deze manier van werken draagt eraan bij dat concepten 
kunnen worden ontwikkeld, waarmee sociale verschijnselen in hun natuurlijke context en 
in relatie en samenhang kunnen worden begrepen (Boeije, 2014; Pope & Mays, 1995). Een 
kwalitatief onderzoek wordt hierdoor ook wel aangeduid als een naturalistisch onderzoek 
(Boeije, 2005; Erlandson et al., 1993; Lincoln & Guba, 1985) of als een interpretatief 
onderzoek (Becker, 2009; Boeije, 2005; Korzilius, 2000). 

Het explorerende karakter van een kwalitatief onderzoek komt tot uiting, doordat een 
onderzoeker tijdens een onderzoek niet uitgaat van vooraf geformuleerde theorieën en hypo-
thesen, maar met een open houding de praktijk verkent (Baarda et al., 2001; Guba & Lincoln, 
1989; Swanborn, 2004). Verhoeven (2001) stelt het in dit verband als volgt: “Wat de onder-
zoeker moet waarnemen, wordt bijgevolg niet bepaald door de onderzoeker, maar door de 
personen die onderzocht worden” (p. 185). Een nadeel van een kwalitatief onderzoek is dat 
onbekende factoren de resultaten in een onderzoek kunnen beïnvloeden en een onderzoek 
hierdoor minder betrouwbaar wordt. Een ander nadeel is dat de (subjectieve) interpretatie 
van de data afhankelijk is van een onderzoeker en de resultaten in een onderzoek hierdoor 
op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Hoe hiermee in dit onderzoek is 
omgegaan wordt toegelicht in paragraaf 3.4. 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om gebruik te maken van een aantal theoretische 
lenzen (hoofdstuk 2). Deze lenzen zijn primair bedoeld om richting te geven aan het empiri-
sche deel van het onderzoek en om ondersteuning te bieden bij het ordenen en analyseren van 
de te verzamelen data (Maso & Smaling, 1998; Strauss & Corbin, 1998). Het onderzoek blijft 
hierdoor open en explorerend van aard (Creswell, 2009; Maso & Smaling, 2004; Maxwell, 
2012). Een methode van onderzoek dat past bij een kwalitatief explorerend onderzoek is een 
casestudieonderzoek (Boeije, 2005; Yin, 1994). In paragraaf 3.4 wordt hier nader op inge-
gaan. In de volgende paragraaf worden eerst een aantal wetenschapsfilosofische stromingen 
besproken en wordt de keuze voor het sociaal constructionisme als perspectief van onderzoek 
toegelicht. 

3.3  WETENSCHAPSFILOSOFISCHE STROMINGEN 
In de wetenschapsfilosofie zijn er verschillende stromingen. Deze stromingen kenmerken 
zich, doordat ze verschillende opvattingen kennen over de wijze waarop een wetenschappelijk 
onderzoek moet worden uitgevoerd en hoe de resultaten uit een onderzoek moeten worden 
geïnterpreteerd en begrepen. In de volgende paragraaf komen drie klassieke stromingen aan 
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de orde: de empirisch-analytische stroming, de hermeneutisch-interpretatieve stroming en 
de maatschappijkritische stroming. In de paragraaf daarna worden de stromingen van het 
sociaal constructivisme en het sociaal constructionisme besproken en wordt de keuze voor 
het sociaal constructionisme als perspectief van onderzoek toegelicht. 

3.3.1 Klassieke stromingen
Empirisch-analytische stroming
In de empirisch-analytische stroming bestaat de aanname dat wat werkelijkheid is, objectief kan 
worden waargenomen en dat deze werkelijkheid controleerbaar en voorspelbaar is van aard. Deze 
stroming vindt haar oorsprong in de natuurwetenschappen en in de wetenschapsopvatting van 
het positivisme (Bryman, 2008). Hierin wordt de mens gezien als een rationeel wezen en wordt 
het denken gekenmerkt door een reductionistisch karakter (Gergen, 1994). Dat wil zeggen dat 
het denken los wordt gezien van het handelen ofwel dat sprake is van een scheiding tussen het 
subject (de onderzoeker) en het object (hetgeen dat wordt onderzocht). In het wetenschappelijke 
discours wordt deze scheiding ook wel aangeduid als het debat tussen het objectivisme versus het 
subjectivisme (Burrell & Morgan, 1979). Vanuit het objectivisme wordt hierbij de vraag gesteld in 
hoeverre de werkelijkheid los van de mens kan bestaan. Het subjectivisme daarentegen richt zich 
op de vraag in hoeverre de werkelijkheid samenhangt met de mens. De empirisch-analytische 
benadering is nauw verbonden met het logisch-positivisme van met name de Weense school. 
Aanhangers van deze school zijn nadrukkelijk van mening dat irrationaliteit in de wetenschap 
moet worden bestreden en dat kennis alleen kan worden verkregen door abstract redeneren (lo-
gica) en experimenteel redeneren (observatie). Oftewel dat wat niet empirisch en logisch kan 
worden vastgesteld, of kan worden geverifieerd is speculatief van aard, en derhalve niet geschikt 
voor de wetenschap. Popper (1965) bekritiseert het gedachtegoed van het logisch-positivisme. 
Hij is van mening dat een wetenschappelijke theorie nooit waar kan zijn in absolute zin, maar 
altijd voorlopig waar is, omdat nooit alle gevallen, waarop een theorie betrekking heeft, kunnen 
worden gecontroleerd. Volgens Popper is een theorie pas wetenschap, wanneer deze kan worden 
gefalsificeerd, of kan worden weerlegd. Dat wil zeggen dat een theorie moet kunnen worden 
getoetst en dat de juistheid, of onjuistheid ervan moet kunnen worden nagegaan. Alleen wanneer 
er empirische gegevens gevonden kunnen worden die in strijd zijn met de theorie is er sprake van 
een wetenschappelijke theorie. Een theorie die altijd waar is, kan volgens Popper niet worden 
gefalsificeerd, en hierdoor niet als wetenschappelijk worden gezien. 

Ook Kuhn (1962, 1996) stelt het beeld van een positivistische wetenschap ter discussie. 
Volgens Kuhn, die met name geïnteresseerd is in de wijze waarop de wetenschap zich ont-
wikkelt, is er pas sprake van een feit, wanneer wetenschappers beschikken over een gemeen-
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schappelijk paradigma: een geheel van vooronderstellingen, ideeën en beelden, waarbinnen 
zij te werk gaan en waarbinnen zij feiten vaststellen (Kuhn, 1996). Kuhn is van mening dat 
niet feiten maar paradigma’s bepalen wat werkelijkheid is en dat deze paradigma’s ontstaan 
door de wijze waarop iemand naar de wereld kijkt. Als deze paradigma’s veranderen zo stelt 
Kuhn, veranderd hiermee ook het kader waarbinnen de werkelijkheid wordt ervaren. Kuhns 
visie op de sociale aard van de ontwikkeling van de wetenschap, die ook wel wordt aange-
duid als de paradigmatheorie, heeft geleid tot een wending in de geschiedenis van de weten-
schap. Deze wending, die ook wel de Kuhniaanse wending wordt genoemd heeft eraan bij-
gedragen dat in de wetenschappelijke vooruitgang begrippen zoals objectiviteit, waarheid en 
empirische toetsing niet langer meer als vanzelfsprekend worden gezien (Kunneman, 1986). 

Hermeneutisch-interpretatieve stroming
De hermeneutisch-interpretatieve stroming vindt haar oorsprong in de fenomenologie en het 
symbolisch interactionisme (Boeije, 2005; Bosch & Boeije, 2010). De fenomenologie kent 
geen objectieve werkelijkheid en stelt, in tegenstelling tot de empirisch-analytische stroming, 
de belevingswereld van mensen centraal. Hierbij bestaat de aanname dat wat werkelijkheid 
is, tot stand komt doordat mensen ervaringen opdoen in hun omgeving, en zij aan deze erva-
ringen betekenissen toekennen. Een belangrijke grondlegger van deze stroming is de filosoof 
Husserl (1859-1939). Husserl is van mening dat mensen in hun omgeving fenomenen, ofwel 
verschijnselen waarnemen, zoals deze aan hun bewustzijn verschijnen, niet hoe ze daadwer-
kelijk zijn. Volgens Husserl is het bewustzijn van een mens altijd gericht naar de buitenwe-
reld en is de buitenwereld weer iets dat aan het bewustzijn verschijnt. 

Net zoals de fenomenologie gaat het symbolisch interactionisme uit van een herme-
neutisch-interpretatieve benadering, waarin de nadruk ligt op het construeren en interpre-
teren van de sociale werkelijkheid. Grondleggers van het symbolisch interactionisme zijn 
de sociaal psychologen Mead (1934) en Blumer (1969). Mead stelt dat mensen, wanneer 
zij met elkaar interacteren, zich meer bewust worden van deze interactie, waardoor zij het 
eigen handelen beter kunnen afstemmen op hun omgeving. Blumer (1969) omschrijft het in 
dit verband als volgt: “The meaning of a thing for a person grows out of the ways in which 
other persons act toward the person with regard to the thing. Their actions operate to define 
the thing for the person” (p. 4). In de uitwerking van het symbolisch interactionisme (Blumer, 
1969) staan drie vooronderstellingen centraal: (1) De reactie van mensen op de fenomenen 
om hen heen is afhankelijk van de betekenissen die zij aan deze fenomenen geven; (2) Deze 
betekenissen worden geconstrueerd in processen van sociale interactie; en (3) Deze beteke-
nissen worden geïncorporeerd in een interpretatief proces dat door mensen wordt gebruikt 
om met de dingen in de omgeving om te gaan (Blumer, 1969, p. 2). 
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Maatschappijkritische stroming
In de maatschappijkritische stroming bestaat de aanname dat de werkelijkheid complex 
en meervoudig is van aard. Hierin worden mensen gezien als sociale subjecten, die zich 
ontwikkelen in een relationeel proces met anderen. De maatschappijkritische stroming 
richt zich op het tegengaan van ongelijkheid en maatschappelijke onderdrukking en op 
het veranderen van bestaande dominante machtsverhoudingen. Een belangrijke vertegen-
woordiger van deze stroming is Foucault (1982). Volgens Foucault is macht een integraal 
onderdeel van een maatschappij en zijn machtsstructuren diepgeworteld in sociale verbanden. 
Hij formuleert het in dit verband als volgt: 

…. power relations are rooted deep in the social nexus, not reconstituted “above” 
society as a supplementary structure whose radical effacement one could perhaps 
dream of. In any case, to live in society is to live in such a way that action upon other 
actions is possible – and in fact ongoing. A society without power relations can only 
be an abstraction (Foucault, 1982, p. 791).

Foucault (1982) stelt nadrukkelijk ook dat macht bepaalt wat kennis is, en dat mensen die 
macht uitoefenen dit alleen kunnen, doordat zij op een maatschappelijke positie zitten, die 
hun deze macht geeft. Kennis is hierdoor geen waardevrij begrip, maar wordt de betekenis 
ervan bepaalt door degene met macht. Deze betekenis, hangt volgens Foucault weer nauw 
samen met de opvattingen die iemand heeft over de mensheid, de wijze waarop kennis wordt 
vergaard en met de bestaande machtsverhoudingen. 

Een andere vertegenwoordiger van de maatschappijkritische stroming is Habermas 
(1981). Habermas is sterk beïnvloed door de interpretatieve wetenschap en door het gedach-
tengoed van de filosofen Kant, Hegel en Marx. In zijn theorie over communicatief hande-
len (Habermas, 1981) maakt hij een onderscheid tussen de systeemwereld en de leefwereld. 
Volgens Habermas is in de systeemwereld sprake van een instrumentele rationaliteit. Hierin 
ligt de focus op het bereiken van individuele doelen en resultaten en voeren prestaties en 
machtsverhoudingen de boventoon. In de leefwereld daarentegen, ofwel de dagelijkse prak-
tijk, waarin mensen met elkaar leven en werken, is sprake van een communicatieve rationa-
liteit. Hierin ligt de focus op het creëren van wederzijds begrip, op betekenisgeving, en op 
het bereiken van onderlinge overeenstemming tussen mensen. Volgens Habermas moeten 
de systeemwereld en de leefwereld met elkaar in evenwicht zijn, maar is in de praktijk de 
systeemwereld steeds meer de leefwereld gaan beheersen. Hij noemt dit ook wel de koloni-
satie van de leefwereld.  Om deze reden stelt Habermas dat, wanneer het mensen niet lukt om 
tot overeenstemming te komen, de communicatie tussen mensen machtsvrij zou moeten zijn. 
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Door deze machtsvrije communicatie ofwel door het voeren van een dialoog, waarin iedere 
deelnemer een gelijkwaardige positie heeft en zijn argumenten kan inbrengen, wordt het 
mogelijk om de verschillende (conflicterende) argumenten eerlijk tegen elkaar af te wegen, 
en om op basis hiervan, tot een logische rationele uitkomst te komen. 

De genoemde wetenschapsfilosofische stromingen bestaan nog steeds. In de loop van 
de tijd hebben, onder invloed van verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke ont-
wikkelingen, nieuwe stromingen hun intrede gedaan. In de volgende paragraaf worden twee 
van deze stromingen besproken: het sociaal constructivisme en het sociaal constructionisme. 

3.3.2 Recente stromingen
Het sociaal constructivisme  
In het sociaal constructivisme dat voortbouwt op de inzichten uit het symbolisch interac-
tionisme (Blumer, 1969; Mead, 1934) worden mensen gezien als sociale actoren die de wereld 
om zich heen in relatie en interactie met anderen interpreteren en van betekenis voorzien. De 
sociale realiteit die hiermee wordt geconstrueerd, definiëren Berger en Luckmann (1966) 
als volgt: “…a quality appertaining to phenomena that we recognize as having a being 
independent of our own volition (we cannot ‘wish them away’), and to define ‘knowledge’ 
as the certainty that phenomena are real and that they possess specific characteristics” (p. 
13). Een belangrijke vertegenwoordiger van het sociaal constructivisme is Weick (1995). 
In zijn sensemaking-theorie (Weick, 1995), waarin hij voortbouwt op het werk van Berger 
en Luckmann (1966) stelt hij dat hetgeen dat als werkelijkheid wordt gezien niet tot stand 
komt door waarneming maar door sociale constructie. Oftewel datgene wat mensen voor 
waar aannemen ontstaat in een relationeel proces tussen mensen. Weick (1995) stelt tevens 
dat mensen veelal achteraf tot een voor hen bestaande werkelijkheid komen. Een belangrijke 
reden hiervoor is dat zij bewust of onbewust een beroep doen op hun bestaande kennis en 
referentiekaders om betekenis aan een situatie toe te kennen. In dit verband stelt hij het als 
volgt: “The basic idea of sensemaking is that reality is an ongoing accomplishment that 
emerges from efforts to create order and make retrospective sense of what occurs” (Weick, 
1995, p. 635).

Het sociaal constructionisme
Het sociaal constructionisme en het sociaal constructivisme zijn nauw aan elkaar verwant. 
De overeenkomst tussen deze stromingen is de aanname dat de werkelijkheid meervoudig is 
van aard, en dat er geen objectieve werkelijkheid bestaat. Het verschil tussen de stromingen 
is dat in het sociaal constructivisme, de constructie van de werkelijkheid individueel is van 
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aard, terwijl vanuit het sociaal constructionisme deze constructie wordt gezien als een soci-
aal en collectief proces (Dachler & Hosking, 1995; Gergen, 1985, 1999).  In dit collectieve 
proces is kennis historisch en sociaal-cultureel bepaald en komt de betekenis ervan tot stand 
in sociale interactie tussen mensen (Burr, 1995; Gergen, 2009). Of zoals Gergen (1985) het 
formuleert: “From the constructionist position the process of understanding is not automa-
tically driven by the forces of nature, but is the result of an active, cooperative enterprise of 
persons in a relation” (p. 266). Hersted en Gergen (2013) stellen het in dit verband als volgt:  
“Meaning does not lie in the words of any individual alone. Meaning is generated in coordi-
nated action (co-action), the pattern created by the persons together” (p. 39).  

En, daar waar het positivisme (Bryman, 2008) uitgaat van een ontologische scheiding 
tussen subject en object, ofwel tussen het denken en handelen, vertrekt het sociaal construc-
tionisme vanuit een subject-subjectrelatie. Dit impliceert dat denken en handelen nauw met 
elkaar verbonden zijn en dat de opvatting van wat werkelijkheid is (ontologie) en wat als 
werkelijkheid wordt gezien (epistemologie) nauw met elkaar samenhangen. 

In het sociaal constructionisme is een belangrijke rol weggelegd voor het gebruik van 
taal, omdat mensen door middel van taal tot een gezamenlijke constructie van de werkelijkheid 
kunnen komen. Volgens Gergen (1999, 2009) is een gesprek daarom geen individuele 
activiteit, maar een wederkerig en communicatief proces tussen mensen.  Descartes’ bekende 
uitspraak Cogito ergo sum (‘ik denk, dus ik ben’), heeft Gergen (1999) vervangen door de 
uitspraak Communicamus ergo sum (‘ik communiceer, dus ik ben’).

3.3.3 Perspectief van onderzoek 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de conceptuele kaders van het sociaal constructi-
onisme (Gergen, 1999). Een belangrijke reden hiervoor is het inzicht dat complexe vraag-
stukken zodanig omvangrijk en complex zijn dat ze niet met het leiderschap en leren van 
één individu of partij kunnen worden opgelost, maar hiervoor een relationele benadering 
van leiderschap en leren nodig zijn, waarin partijen door middel van het uitwisselen van in-
zichten en perspectieven, gezamenlijk tot nieuwe inzichten en perspectieven kunnen komen. 
De uitgangspunten van het sociaal constructionisme, waardoor leiderschap en leren worden 
gezien als sociale (collectieve) processen die in relatie en interactie tussen mensen worden 
geconstrueerd, sluiten hier het beste bij aan. 
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3.3.4 Rol van de onderzoeker
Een kenmerk van een sociaal-constructionistisch onderzoek is dat een onderzoeker onderdeel 
uitmaakt van het onderzoek en dat een onderzoeker en de onderzochten elkaar gedurende 
het onderzoeksproces wederzijds beïnvloeden (Gergen, 2009, 2015; Guba & Lincoln, 1989). 
Voor een onderzoeker is het hierdoor van belang dat hij zich niet alleen bewust is van zijn 
eigen aannames en betekenisconstructies (Alvesson, 2002; Gergen, 1999), maar ook van die 
van anderen, en dat hij in staat is om hierop zo nauwkeurig mogelijk te reflecteren (McGhee 
et al., 2007). De manier, waarop hieraan in dit onderzoek invulling is gegeven, wordt be-
schreven in paragraaf 3.4.3. 

3.4 METHODE VAN ONDERZOEK

3.4.1 Casestudieonderzoek
In dit onderzoek wordt gelet op de doel- en vraagstelling van het onderzoek, de methode 
van een meervoudige casestudie (Baarda et al., 2001; Hutjes & Van Buuren, 1992; Swan-
born, 2000, 2004, 2010; Verschuren & Doorewaard, 2007; Yin, 1994, 2009) ingezet, waarbij 
voor de dataverzameling en analyse, gebruik wordt gemaakt van documentenstudies, semi-
gestructureerde interviews en focusgroepen. Een kenmerk van een casestudieonderzoek is 
dat het de mogelijkheid biedt, om de te onderzoeken verschijnselen in relatie en samenhang 
te verkennen en om deze diepgaand en integraal te bestuderen (Swanborn, 2000, 2004, 2010; 
Verschuren & Doorewaard, 2010; Yin, 1994, 2009). Een ander kenmerk is dat dit type on-
derzoek betrekking heeft op een relatief klein aantal respondenten of onderzoekseenheden 
(Boeije, 2005, 2014; Bryman & Bell, 2007; Swanborn, 2010) en het verkrijgen van diepgang 
— ofwel een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de te onderzoeken verschijnselen 
— wordt verkozen boven omvang. Daarnaast wordt in een casestudieonderzoek gebruikge-
maakt van meerdere methoden van dataverzameling om datgene dat wordt onderzocht vanuit 
verschillende invalshoeken te benaderen (Boeije, 2005, 2014).  Yin (1994) omschrijft het in 
dit verband als volgt: 

A case study is an empirical study that investigates a contemporary phenomenon 
within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and 
context are not clearly evident. The case study inquiry copes with the technically 
distinctive situation in which there will be many more variables of interest than data 
points, and as one result relies on multiple sources of evidence, with data needing 
to converge in a triangulating fashion, and as another result, benefits from the prior 
development of theoretical propositions to guide data collection and analysis (p. 13).
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3.4.2 Enkelvoudig of meervoudig 
Een casestudieonderzoek kan zowel enkelvoudig als meervoudig zijn van aard (Yin, 1994, 
2009). In een enkelvoudig casestudieonderzoek, ofwel single-case design, staat het diep-
gaand bestuderen van één case centraal (Yin, 1994). In een meervoudig casestudieonderzoek, 
ofwel multiple-case design gaat het om het bestuderen van meerdere cases naast of na elkaar 
(Yin, 1994). In dit onderzoek is gekozen voor een meervoudig casestudieonderzoek en zijn 
de drie cases: de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, na elkaar bestudeerd. Een 
belangrijke reden hiervoor is dat dit onderzoek niet alleen is bedoeld om beter te begrijpen, 
hoe gemeentelijke managers invulling geven aan leiderschap en leren, wanneer zij te ma-
ken hebben met complexe vraagstukken. Het onderzoek is ook bedoeld om te achterhalen, 
welke betekenissen aan dit leiderschap en leren ten grondslag liggen, en in hoeverre hierin 
dominante patronen te ontdekken zijn bij de drie geselecteerde gemeenten. Verschuren en 
Doorewaard (2007) stellen dat het bij een meervoudig casestudieonderzoek belangrijk is om 
vergelijkbare cases te onderzoeken, omdat hierdoor verbanden tussen bevindingen kunnen 
worden gelegd en er tot een integraal beeld kan worden gekomen. Swanborn (2000) stelt het 
in dit verband als volgt: “Het is over het algemeen aan te raden om, wanneer het model of de 
theorie nog nieuw en weinig getoetst is – dan wel geheel afwezig is – variantie tussen cases te 
minimaliseren” (p. 61). Yin (2003) duidt het onderzoeken van vergelijkbare cases aan met de 
term literal replication. Dit in tegenstelling tot theoretical replication, waarin de verschillen 
tussen de casussen object van onderzoek zijn. 

Een meervoudig casestudieonderzoek kent ook nadelen. Eén van deze nadelen is dat 
door de grote hoeveelheid data het overzicht verloren kan gaan (Eisenhardt, 1989; Mintzberg, 
1979). Peattie (2001) formuleert het als volgt: “It is simply that the very value of the case 
study, the contextual and interpenetrating nature of forces, is lost when one tries to sum up in 
large and mutually exclusive concepts” (p. 260). Dit is ook de reden, waarom een meervou-
dig casestudieonderzoek gericht is op het ontdekken van algemeen geldende (theoretische) 
uitspraken, en hiervoor een systematische en gestructureerde wijze van dataverzameling en 
analyse moet worden gevolgd (Yin, 2009). Een ander nadeel is dat de bevindingen uit een on-
derzoek contextgebonden zijn, en dus niet zonder nader onderzoek naar andere doelgroepen 
en contexten generaliseerbaar zijn (Bryman, 2012; Verschuren & Doorewaard, 2010; Yin, 
2009). Voor dit onderzoek betekent dit dat de bevindingen en aanbevelingen primair van toe-
passing zijn op de praktijk van de gemeentelijke managers in dit onderzoek. Desalniettemin, 
kunnen deze aanbevelingen ook interessant zijn voor andere (gemeentelijke) managers die te 
maken hebben met complexe vraagstukken. 
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3.4.3 Wetenschappelijke waarde

3.4.3.1 Kwaliteitscriteria 
Om de wetenschappelijke waarde van een onderzoek te beoordelen wordt in veel onder-
zoeken gebruik gemaakt van kwaliteitscriteria als validiteit, generaliseerbaarheid, betrouw-
baarheid en objectiviteit (Boeije et al., 2009; Denzin & Lincoln, 1994). Deze kwaliteitscrite-
ria hebben hun oorsprong in het positivisme (Bryman, 2008), een perspectief van onderzoek 
waarin de sociale werkelijkheid als objectief, controleerbaar en voorspelbaar wordt gezien. 
Dit onderhavige onderzoek gaat uit van een sociaal-constructionistische ofwel relationeel 
perspectief (Gergen, 1999). De consequentie hiervan is dat er geen objectieve werkelijkheid 
bestaat, maar dat deze werkelijkheid meervoudig is van aard en in relatie en interactie tussen 
mensen wordt geconstrueerd. Dit maakt dat de bovengenoemde kwaliteitscriteria niet goed 
aansluiten op dit onderzoek, en dat voor het beoordelen van de resultaten in dit onderzoek een 
andere manier moet worden gebruikt. In dit onderzoek is daarom gekozen voor de kwaliteits-
criteria van Guba en Lincoln (1989). Zij bieden, in tegenstelling tot bovengenoemde criteria, 
vier alternatieve methodologische criteria onder de koepelterm thrustworthiness: credibility, 
transferability, dependability en confirmability. Deze criteria worden hieronder toegelicht, 
waarbij per criterium wordt beschreven op welke wijze hieraan in dit onderzoek invulling is 
gegeven. 

Credibility 
Het criterium credibility gaat over de vraag of de betekenissen die door de onderzoeker wor-
den gepresenteerd daadwerkelijk de betekenissen van de respondenten zijn. In dit onderzoek 
is hieraan op verschillende manieren invulling gegeven. Ten eerste heeft er ter voorbereiding 
op het onderzoek een documentenstudie en een theoretische verkenning plaatsgevonden naar 
de belangrijkste begrippen in het onderzoek. Daarnaast is met verschillende sleutelfiguren, in 
de breedte en in de diepte, over de thematiek in dit onderzoek gesproken. Ten tweede zijn de 
semigestructureerde interviews in dit onderzoek, letterlijk getranscribeerd en is aan de res-
pondenten gevraagd om deze transcripten goed te keuren. Ten derde zijn tijdens het tweede 
interview de analyseresultaten uit het eerste interview aan de respondenten voorgelegd en is 
met hen gezamenlijk op de betekenis van deze resultaten gereflecteerd. Bovendien is na elk 
interview gevraagd naar persoonlijke feedback en naar de wijze waarop de respondenten het 
interview hebben ervaren. Tot slot zijn de analyseresultaten besproken met de promotores 
van dit onderzoek, waarbij nadrukkelijk aandacht is besteed aan de wijze waarop de data in 
het onderzoek zijn verzameld, geanalyseerd en van betekenis zijn voorzien. 
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Transferability 
Transferability gaat over de wijze waarop een onderzoeker het proces heeft doorlopen, en of dit 
proces transparant is voor anderen, die een vergelijkbaar onderzoek in een andere context zouden 
willen uitvoeren. In dit onderzoek is hieraan invulling gegeven door, zoals eerder beschreven, met 
de letterlijke transcripties van de interviews te werken, maar ook door alle gevolgde stappen in het 
onderzoeksproces nauwkeurig en systematisch te beschrijven. Tegelijkertijd is de reikwijdte van 
dit onderzoek beperkt, omdat als methode van onderzoek gebruik is gemaakt van een meervoudig 
casestudieonderzoek (Yin, 1994, 2009). Een van de kenmerken van deze methode is dat de bevin-
dingen in een onderzoek contextgebonden zijn, en niet zonder nader onderzoek kunnen worden 
gegeneraliseerd naar doelgroepen en contexten die niet zijn onderzocht. 

Dependability  
Bij dit criterium gaat het over de vraag in hoeverre het onderzoek en de wijze waarop het 
onderzoek is uitgevoerd transparant is voor anderen. Hierin wordt meegenomen hoe beslissin-
gen en interpretaties van de onderzoeker van invloed zijn geweest op het onderzoeksproces 
en hoe deze uiteindelijk tot de onderzoeksresultaten hebben geleid. Aan dit criterium is in dit 
onderzoek invulling gegeven door enerzijds met de promotores van het onderzoek en collega-
promovendi regelmatig te reflecteren op zowel de onderzoeksaanpak als op de wijze waarop 
het onderzoeksproces is doorlopen, anderzijds door tijdens het onderzoek te werken met een 
logboek, waarin belangrijke en relevante (beslis)momenten zijn beschreven en waarin ik, als 
onderzoeker, mijn eigen aannames en reflecties op mijn handelen heb weergegeven. Charmaz 
(2006) omschrijft het belang van deze manier van werken als volgt: “Putting things down on 
paper makes the work concrete and manageable- and exiting…. Memo-writing provides a 
space to become actively engaged in your materials, to develop your ideas, and to fine-tune 
your subsequent data-gathering” (p. 72). 

Confirmability 
Confirmability heeft betrekking op de vraag in hoeverre de interpretaties en uitkomsten van het 
onderzoek daadwerkelijk gerelateerd kunnen worden aan de (context van de) respondenten. 
Oftewel, is het bij dit criterium van belang, dat de resultaten uit het onderzoek te herleiden zijn naar 
de oorspronkelijke data. In dit onderzoek zijn zoals reeds beschreven alle gesprekken opgenomen 
en letterlijk getranscribeerd. Daarnaast zijn de transcripten van de semigestructureerde interviews 
voor akkoord voorgelegd aan de respondenten en is in een tweede interview met de respondenten 
gereflecteerd op de analyseresultaten. Specifiek is hierbij gecontroleerd of zij zich in deze 
resultaten konden herkennen. Daarnaast zijn zij in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen 
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en om opmerkingen te maken. Alle data in dit onderzoek zijn digitaal opgeslagen en bewaard in 
een beveiligd digitaal dossier. Daarmee is het onderzoek controleerbaar en reproduceerbaar voor 
anderen. Een opmerking hierbij is dat, bij de uitvoering van eenzelfde onderzoek verschillen 
kunnen ontstaan, doordat de contextuele omstandigheden, de (achtergrond van de) onderzoeker 
en de respondenten anders zijn en dit van invloed kan zijn op het uiteindelijke resultaat van het 
onderzoek. Alvesson (2002) formuleert het in dit verband als volgt: 

One can imagine that another researcher, with another ethnic background, gender 
and political orientation, making some slightly different choices of people to study, 
presenting the project in a somewhat different way and using a different interview 
style, with other favoured categories and vocabularies, etc., would produce rather 
different research results. This could very well be the case if the basic ingredients of 
the study research topic, paradigm, methodology etc. are similar (p. 9). 

3.4.3.2 Triangulatie  
Een andere manier om de kwaliteit van een onderzoek te garanderen, is triangulatie (Bry-
man & Bell, 2007; Patton, 2001; Yin, 2009). Dat wil zeggen dat een onderwerp vanuit ver-
schillende invalshoeken (methodes, theorieën, data en/of onderzoekers) wordt onderzocht, 
waarbij het doel is om tot een zo’n compleet mogelijk beeld te komen en om te achterhalen 
in hoeverre de bevindingen in een onderzoek ook daadwerkelijk weergeven wat ze moeten 
weergeven. In de literatuur worden verschillende typen van triangulatie onderscheiden: data-
triangulatie, methodentriangulatie en onderzoekstriangulatie (Bryman & Bell, 2007; Cassel 
& Symon, 2004; Yin, 2009). Datatriangulatie heeft betrekking op de verschillende data, tijd-
stippen, plaatsen, settings en groepen. Methodentriangulatie heeft betrekking op het gebruik 
van meerdere onderzoeksmethoden. Onderzoekstriangulatie, ten slotte, betreft het betrekken 
van meerdere onderzoekers bij een onderzoek. Hieronder wordt toegelicht hoe in dit onder-
zoek aan de verschillende vormen van triangulatie invulling is gegeven. 

Datatriangulatie
In dit onderzoek is datatriangulatie toegepast door gebruik te maken van verschillende data-
bronnen.Ten eerste heeft een uitgebreide theoretische verkenning plaatsgevonden naar de be-
langrijkste begrippen in dit onderzoek (zie hoofdstuk 2). Ten tweede zijn door middel van docu-
mentenstudies een aantal voor dit onderzoek relevante documenten bestudeerd, zoals openbare 
raadsstukken, beleidsnota’s en verschillende onderzoeksrapporten. Ten derde is voorafgaand aan 
en gedurende het onderzoek met verschillende niet-respondenten gesproken, zoals (gemeentelij-
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ke) managers in andere contexten, studiegenoten en andere geïnteresseerden in de thematiek van 
dit onderzoek. Deze manier van werken was er niet alleen voor bedoeld om een duidelijk beeld 
te krijgen van de belangrijkste begrippen in dit onderzoek, maar ook van de context waarin de 
gemeentelijke managers acteren en van de vraagstukken waarmee zij in deze context worden 
geconfronteerd. Ten vierde en tot slot zijn relevante data verzameld via semigestructureerde 
interviews en focusgroepen. Hoe hieraan invulling is gegeven wordt toegelicht in paragraaf 3.5. 

Methodentriangulatie
Aan methodentriangulatie is invulling gegeven door gebruik te maken van de methode van 
een meervoudige casestudie (Yin, 1994, 2009) en binnen deze methode van documentenstu-
dies, semigestructureerde interviews en focusgroepen. Daarnaast zijn de conceptuele kaders 
van het sociaal constructionisme (Gergen, 1999) als uitgangspunt gehanteerd bij het open en 
axiaal coderen van de data (Strauss & Corbin, 1998). Hierdoor kon worden onderzocht of 
op basis van de resultaten in dit onderzoek uitspraken konden worden gedaan over de wijze 
waarop gemeentelijke managers invulling geven aan leiderschap en leren, wanneer zij te 
maken hebben met complexe vraagstukken.  

Onderzoekstriangulatie
Aan onderzoekstriangulatie is vormgegeven door niet alleen met de respondenten in dit on-
derzoek te spreken en hen te betrekken bij de tussentijdse bevindingen, maar ook door de 
promotores van het onderzoek, studiegenoten, en andere (gemeentelijke) managers over deze 
bevindingen te consulteren. Bovendien zijn twee mede-promovendi betrokken geweest bij 
het coderen van de transcripten en is met hen kritisch op dit proces gereflecteerd.

3.5 ONTWERP VAN ONDERZOEK 
Het doel van dit onderzoek is om te begrijpen hoe gemeentelijke managers invulling geven 
aan leiderschap en leren, wanneer zij te maken hebben met complexe vraagstukken. In het 
bijzonder is het doel van dit onderzoek om te achterhalen welke betekenissen er aan dit 
leiderschap en leren ten grondslag liggen en in hoeverre hierin dominante patronen te ont-
dekken zijn bij de drie geselecteerde gemeenten. Het ontwerp van onderzoek dat hiervoor 
is gevolgd wordt in Figuur 3.1. gepresenteerd en vervolgens toegelicht. Een opmerking bij 
het figuur is dat er tussen de verschillende stappen, afwisselend heen en weer is gependeld. 
Door Miles en Huberman (1994) en Patton (2001) wordt dit proces back-and-forth reasoning 
genoemd. Deze manier van werken heeft het mogelijk gemaakt om in de empirische data 
relaties en verbanden tussen de verschillende concepten te ontdekken. 
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Figuur 3.1 
Ontwerp van onderzoek

 

1. Theoretische verkenning
In de eerste fase van dit onderzoek heeft een theoretische verkenning plaatsgevonden naar 
de belangrijkste begrippen in dit onderzoek, namelijk complexiteit, complexe vraagstukken, 
leiderschap en leren. Het doel hiervan was om tot een nadere duiding van deze begrippen te 
komen om zo focus en richting in het empirische deel van het onderzoek aan te kunnen brengen.
Tijdens de verkenning is in eerste instantie met de Engelse term wicked problems gezocht naar 
artikelen in de databases van Web of Science en Scopus, waarbij geselecteerd is op artikelen 
in de periode tussen 2010 en 2016. Deze zoektocht leidde tot ruim 600 artikelen in de database 
van Web of Science en tot bijna 400 artikelen in de database van Scopus. Op basis hiervan is 
de zoekselectie beperkt tot openaccesspublicaties. Deze zoektocht leverde in de bovenstaande 
databases respectievelijk 203 en 92 artikelen op. Op basis van de titels en abstracts van deze 
artikelen is de keuze gemaakt om deze artikelen wel of niet te lezen en beoordeeld welke 
artikelen interessant zouden zijn voor het onderzoek. Bij de geselecteerde artikelen is tevens 
via de zogenaamde sneeuwbalmethode (Baarda et al., 2001) in de literatuurlijsten gezocht naar 
andere relevante literatuur. De zoektocht naar leiderschap en complexe vraagstukken leverde 
in de verschillende databases respectievelijk 50 en 76 artikelen op, en de zoektocht naar le-
ren en complexe vraagstukken respectievelijk 120 en 153 artikelen. Ook bij deze artikelen 
is op basis van de titels en abstracts beoordeeld in hoeverre deze artikelen van toegevoegde 
waarde zouden zijn voor het onderzoek. Daarnaast is ook bij deze artikelen in de bijbehorende 
literatuurlijsten gezocht naar andere relevante literatuur. Naast deze bronnen zijn verschillende 
relevante proefschriften, die via het internet waren gevonden of die via mede-promovendi en de 
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promotores van het onderzoek werden aangereikt, gelezen. Over de wetenschappelijke waarde 
van de theoretische bronnen voor dit onderzoek is regelmatig gesproken en gereflecteerd met 
mede-promovendi en met de promotores van het onderzoek. Alle bronnen die in dit onderzoek 
zijn gebruikt, zijn opgenomen in de literatuurlijst van het onderzoek.

2. Voorbereidende gesprekken
Naast de zoektocht naar relevante wetenschappelijke bronnen zijn, ter voorbereiding op de 
gesprekken met de geselecteerde gemeentelijke managers, verschillende openbare documen-
ten bestudeerd, waaronder raadsstukken, beleidsdocumenten en besluiten van het college 
van B&W. Ook zijn relevante berichten in de media gevolgd en is via internet gezocht naar 
relevante publicaties en websites. Deze documentenstudie heeft eraan bijgedragen dat een 
diepgaand inzicht is verkregen in de belangrijkste ontwikkelingen en vraagstukken, waar-
mee de onderzoeksrespondenten, in de praktijk worden geconfronteerd. Daarnaast zijn met 
verschillende andere (gemeentelijke) managers uit de (semi-)publieke sector, adviseurs, sleu-
telpersonen en studiegenoten, voorbereidende gesprekken gevoerd over de thematiek in dit 
onderzoek. Het doel hiervan was om focus in de interviews aan te brengen en om in een later 
stadium de resultaten uit deze interviews te kunnen duiden en van betekenis te kunnen voor-
zien. De voorbereidende fase — de theoretische verkenning en voorbereidende gesprekken 
— vond plaats in de periode van juli 2015 tot oktober 2016.  

3. Verzoek tot deelname
Dit onderzoek is uitgevoerd onder gemeentelijke managers die werken in of voor het sociaal 
domein binnen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en die te maken heb-
ben met complexe vraagstukken. Voor deelname aan het onderzoek zijn de managers in de 
gemeente Amsterdam door mij persoonlijk benaderd. De reden hiervoor was dat ik destijds 
werkzaam was bij de gemeente Amsterdam en hen hierdoor gemakkelijk kon benaderen. Op 
mijn verzoek hebben zij mij in contact gebracht met hun collega-managers in de gemeenten 
Rotterdam en Den Haag. Deze managers heb ik telefonisch en via e-mail gevraagd om deel te 
nemen aan het onderzoek. Na dit eerste contact hebben alle deelnemers een e-mail ontvangen 
met een uitnodiging voor een eerste gesprek, mijn curriculum vitae en een toelichting op het 
onderzoek. In de toelichting is ingegaan op het doel van het onderzoek en is er nadrukkelijk 
aandacht besteed aan de vertrouwelijkheid en anonimiteit van het onderzoek. 
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4. Eerste gesprek 
Tijdens het eerste gesprek zijn met de respondenten semigestructureerd interviews (Bryman & 
Bell, 2007; Evers, 2013) gevoerd. In lijn met de vier belangrijkste begrippen in dit onderzoek —
complexiteit, complexe vraagstukken, leiderschap en leren — is hierbij gebruikgemaakt van een 
topiclijst als leidraad (bijlage 1). Het doel hiervan was om tijdens de interviews dezelfde topics 
aan de orde te laten komen, om zo in een later stadium mogelijke dominante patronen in deze 
resultaten te kunnen ontdekken. Tegelijkertijd waren de respondenten vrij om, binnen de kaders 
van het onderzoek, zelf thema’s aan te dragen en om vragen te stellen. Tijdens de interviews 
zijn zowel open vragen als hoe-vragen gesteld. Hierbij is geprobeerd om met rust, met empathie 
en met en open blik, zo actief mogelijk te luisteren naar de respondenten. Daarnaast heb ik, als 
onderzoeker, geprobeerd om mij bewust te zijn van mijn eigen bias en actief in te spelen op de 
(concrete) informatie die door de respondenten werd aangedragen. Deze informatie heb ik ge-
durende het gesprek op verschillende momenten samengevat en gecheckt bij de respondenten. 
Een belangrijke reden hiervoor was dat ik een goed beeld wilde krijgen over datgene wat zij in de 
praktijk daadwerkelijk als belangrijk zien, en om sociaal wenselijke antwoorden zoveel mogelijk 
uit te sluiten. Tegelijkertijd heb ik geprobeerd om meer diepgang aan te brengen in de interviews 
door het stellen van vervolgvragen (Evers, 2013; Fielding, 2003). Hierbij is zoveel mogelijk en 
met een open houding aangesloten bij de woorden van de respondenten zelf. Ook is geprobeerd 
om zoveel mogelijk binnen de context van dit onderzoek te blijven. Alle gesprekken die met 
toestemming van de respondenten en met behulp van audioapparatuur zijn opgenomen zijn na 
afloop letterlijk getranscribeerd. Deze transcripten zijn vervolgens voorgelegd aan de responden-
ten met het verzoek om deze te controleren op feitelijke onjuistheden. In deze fase hebben twee 
respondenten opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zijn verwerkt door het terugluisteren 
van de digitale opname van deze gesprekken, waarna de definitieve transcripten zijn opgesteld 
en door de desbetreffende respondenten zijn geaccordeerd. De semigestructureerde interviews 
met twaalf gemeentelijke managers (vier per gemeente) hebben plaatsgevonden in de periode 
november 2016 tot augustus 2017. De gemiddelde duur van deze gesprekken was 70 minuten.

5. Data-analyse
Bij de data-analyse is gebruik gemaakt van de coderingswerkwijze, zoals beschreven door Strauss 
en Corbin (1998). Hiervoor is gekozen, omdat deze inductieve en interpretatieve werkwijze op 
een systematische, gestructureerde en navolgbare wijze inzichtelijk maakt hoe met de verzamelde 
empirische data wordt omgegaan en hoe deze data uiteindelijk tot de bevindingen en de resultaten 
van een onderzoek leiden. Bovendien geeft een dergelijke manier van analyseren houvast in het 
omgaan met een grote hoeveelheid data in een (casestudie)onderzoek (Yin, 1994, 2009).
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De coderingswerkwijze van Strauss en Corbin (1998) kent drie fasen: (1) open coderen, 
(2) axiaal coderen en (3) selectief coderen. Bij het open coderen, wat door Strauss en Corbin 
(2007, p. 61) wordt omschreven als: “breaking down, examining, comparing, conceptualizing 
and categorizing data”, worden de onderzoeksgegevens gelezen en geanalyseerd op de rele-
vantie voor het onderzoek en worden interviewfragmenten voorzien van codewoorden. Code-
woorden (codes) zijn kernbegrippen voor een specifiek fragment uit de transcripten, waarin de 
betekenis van dat fragment wordt uitgedrukt (Boeije, 2014). Het doel van axiaal coderen is om 
op basis van de verzamelde codes en door het samenvoegen en bundelen van deze codes tot 
de belangrijkste categorieën (ook wel hoofdcodes) te komen (Boeije, 2014; Strauss & Corbin, 
1998). De derde fase in het coderingsproces is de fase van selectief coderen. In deze fase ligt 
de nadruk op het leggen van verbanden tussen de categorieën/hoofdcodes, die tijdens het axi-
aal coderen naar voren zijn gekomen (Boeije & Bleijenbergh, 2019; Strauss & Corbin, 1998). 
Eisenhardt (1989) en Yin (2003) stellen dat het in een meervoudige casestudie van belang is 
om eerst de individuele cases te bestuderen en om daarna pas de verschillende cases met elkaar 
te vergelijken. Deze manier van werken kan een onderzoeker helpen om goed bekend te raken 
met de data en om tot een zorgvuldige vergelijkende analyse te komen (Eisenhardt, 1989; Yin, 
2003).  Hoe in dit onderzoek het proces van coderen is toegepast, wordt hieronder toegelicht.   

Coderen
Nadat de definitieve transcripten tot stand waren gekomen, is gestart met het open coderen 
van alle data (Strauss & Corbin, 1998). Dit wil zeggen dat op detailniveau alle transcripten 
meerdere keren open zijn gelezen en relevante tekstfragmenten zijn voorzien van codewoor-
den. Hierbij is voornamelijk gebruikgemaakt van de woorden van de respondenten zelf. Deze 
woorden worden ook wel in-vivo-codes of veldbetrokken begrippen genoemd (Boeije, 2005). 
Fragmenten uit de tekst die betrekking hadden op eenzelfde onderwerp hebben eenzelfde 
code gekregen. Sommige fragmenten hebben meerdere codes gekregen, omdat de informatie 
die uit deze fragmenten naar voren kwam betrekking had op meerdere codes. De selectie van 
de relevante fragmenten is gemaakt door antwoord te geven op de volgende vragen: ‘Wat 
gebeurt hier?’; ‘Waar gaat het over?’; en ‘Wat probeert deze persoon te vertellen en wat is de 
(onderliggende) betekenis hiervan?’ Het open coderen van de data, waarbij is getracht om de 
betekenissen van de respondenten zo goed mogelijk weer te geven, heeft net als de andere 
fasen (axiaal en selectief coderen) in het coderingsproces handmatig plaatsgevonden. Een 
belangrijke reden hiervoor was dat ik als onderzoeker goed bekend wilde raken met de data 
en met de betekenis van deze data. Het proces van het open coderen heeft per gemeentelijke 
manager geleid tot een zeer omvangrijke Excel-tabel met hierin de geselecteerde tekstfrag-
menten voorzien van één of meerdere codes. 
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Axiaal en selectief coderen
Na het open coderen van de tekstfragmenten is gestart met het duiden van de resultaten aan 
de hand van het axiaal coderen. De verschillende codes zijn hierbij gegroepeerd, geordend 
en ondergebracht in verschillende overkoepelende hoofdcodes. Hierna is via het proces van 
selectief coderen per gemeentelijke manager gekeken naar relaties en verbanden tussen de 
verschillende hoofdcodes. Deze manier van coderen heeft ertoe geleid dat er (voorlopige) 
uitspraken gedaan konden worden over de wijze waarop gemeentelijke managers (op in-
dividueel niveau) invulling geven aan leiderschap en leren, wanneer zij te maken hebben 
met complexe vraagstukken. Op de wijze waarop de data in het onderzoek zijn gecodeerd is 
kritisch gereflecteerd met de promotores van het onderzoek en met mede-promovendi. Het 
coderen van de data heeft plaatsgevonden in de periode december 2016 tot en met november 
2017.

6. Tweede gesprek 
Na het coderen van de transcripten, het groeperen en ordenen van de data, en het zoeken naar 
relaties en verbanden per gemeentelijke manager, zijn de resultaten in een concept verwerkt en 
tijdens een tweede verdiepend gesprek met de respondenten besproken. Het doel hiervan was om 
te toetsen of de data uit de semigestructureerde interviews op een juiste manier waren verwerkt 
en de analyse van deze data op een juiste manier had plaatsgevonden. Daarnaast was dit gesprek 
bedoeld om verdiepende vragen te kunnen stellen en om met de respondenten op de bevindingen 
te reflecteren. Deze gesprekken hebben geleid tot een meer diepgaand en samenhangend inzicht 
in de bevindingen, maar ook tot het herordenen en samenvoegen van een aantal codes. De 
verdiepende gesprekken vonden plaats in de periode november 2017 tot maart 2018. 

7. Patronen 
Na het tweede en verdiepende gesprek en het aanpassen en samenvoegen van een aantal codes, 
zijn de hoofdcodes uit de drie gemeenten met elkaar vergeleken. Deze vergelijking heeft geleid 
tot een aantal opvallende patronen c.q. tegenstellingen. Deze patronen zijn vervolgens vertaald 
naar prikkelende stellingen (zie paragraaf 4.4.) en besproken in focusgroepen. 

8. Focusgroepen
Het werken met focusgroepen is een manier om, ter plekke, een meer diepgaand inzicht te 
krijgen in de achtergrond van een te onderzoeken fenomeen (Evers, 2013). Dit wordt mo-
gelijk gemaakt, doordat de deelnemers tijdens een focusgroep met elkaar interacteren en 
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gezamenlijk nieuwe en diepgaande inzichten construeren (Baarda et al., 2001; Boeije, 2014; 
Evers, 2013; Morgan, 1997). Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat alle deelnemers aan 
het woord komen en dat er een sfeer wordt gecreëerd, waarin sprake is van gelijkwaardige 
verhoudingen, en waarin mensen open en vrijuit met elkaar kunnen spreken. Morgan (1997) 
stelt dat een focusgroep op verschillende manieren kan worden ingezet: als een geheel zelf-
standige methode, als een aanvullende methode om tot data te komen die in een kwantitatief 
onderzoek kunnen worden getoetst of als een multi-methode, waarbij de focusgroepen een 
aanvulling zijn op de reeds verzamelde data, bijvoorbeeld uit interviews. In dit onderzoek 
zijn de focusgroepen ingezet als multi-methode.

Selectie deelnemers
Voor deelname aan de focusgroepen zijn als eerste de gemeentelijke managers benaderd die 
hadden deelgenomen aan de semigestructureerde interviews. Aangezien niet iedereen hier-
voor in de gelegenheid was, zijn op basis van de gestelde criteria, ook andere gemeentelijke 
managers gevraagd om mee te doen. Per focusgroep zijn acht deelnemers uitgenodigd. Ter 
voorbereiding op de focusgroepen hebben alle deelnemers een schriftelijke uitnodiging ont-
vangen met informatie over de locatie, de duur, het doel en de werkwijze van de focusgroep. 
Daarnaast is ingegaan op de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de focusgroep. De samen-
stelling van de focusgroepen was (met bericht van afmelding) uit-eindelijk als volgt: acht 
deelnemers in Amsterdam, zes deelnemers in Rotterdam en twee deelnemers in Den Haag. 

Tijdens de focusgroepen
De focusgroepen zijn gestart met een korte kennismaking, waarbij nogmaals het doel en de 
werkwijze van een focusgroep zijn toegelicht. Ook is, in lijn met de Chatham House Rules 
(Chatham House, 2021), stilgestaan bij de vertrouwelijkheid van de focusgroep. Hierna zijn, 
onder begeleiding van een facilitator, vijf stellingen (zie paragraaf 4.4) besproken. Het wer-
ken met een facilitator helpt een onderzoeker om zich te kunnen focussen op de inbreng van 
alle deelnemers, om geconcentreerd te luisteren, en om vragen te stellen ter verduidelijking 
of verdieping. Nadat alle stellingen waren besproken is met de deelnemers op zowel de in-
houd als op het proces van de focusgroep gereflecteerd. Daarnaast hebben de deelnemers hun 
inzichten gedeeld en met elkaar besproken hoe deze inzichten in hun dagelijkse praktijk van 
meerwaarde kunnen zijn. De focusgroepen hebben plaatsgevonden in de periode april 2018 
tot en met augustus 2018.
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9. Analyse focusgroepen
De gesprekken met de drie focusgroepen zijn met toestemming van de respondenten opgeno-
men met audioapparatuur. In de transcripties van deze gesprekken is het gehele gesprek let-
terlijk uitgewerkt zonder de namen van de respondenten te vermelden. In de analyse van deze 
data zijn steeds de volgende vragen aan de orde geweest: ‘Wat zegt deze focusgroep?’; ‘Wat 
zijn voor deze focusgroep de belangrijkste thema’s?’; ‘Wat bedoelen zij precies?’; ‘Waarover 
zijn zij het eens?’; ‘Waarover zijn zij het oneens?’ De resultaten uit de focusgroepen worden 
weergegeven in hoofdstuk 5. 

10. Patronen focusgroepen
Na de data-analyse per focusgroep zijn de resultaten uit de drie focusgroepen met elkaar ver-
geleken. Hierbij is steeds de vraag gesteld: ‘Wat zijn de belangrijkste thema’s?’ en ‘Waarover 
zijn zij het (on) eens?’ Op basis van deze vergelijking zijn een aantal dominante patronen 
naar voren gekomen. Deze patronen worden, net als de resultaten per focusgroep, weergege-
ven in hoofdstuk 5. 

3.6 GEHEIMHOUDING EN ONDERZOEKSINTEGRITEIT 
Onderzoekintegriteit (Bekkers, 2020), geheimhouding en het waarborgen van de privacy van 
de respondenten zijn wezenlijke onderdelen van dit onderzoek. Door de verzamelde data, 
de audio-opnames en de uitgewerkte transcripten alleen voor dit onderzoek te gebruiken 
en veilig (digitaal) op te slaan, kunnen deze gegevens niet door anderen in het openbaar 
worden geraadpleegd. De verzamelde data zijn alleen beschikbaar voor de onderzoeker en de 
promotores van het onderzoek. Daarnaast is het bij het weergeven van de data niet mogelijk 
om de bron van de verzamelde data te achterhalen en wordt er geen gebruik gemaakt van 
namen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Nederlandse gedragscode 
wetenschappelijke integriteit (2018). 





4HOOFDSTUK 4

RESULTATEN INTERVIEWS

“What we take to be the truth about the world importantly depends on the 
social relationships of which we are a part” (Gergen, 2015, p. 3).
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4.1 INLEIDING 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten uit de semigestructureerde interviews met de respon-
denten in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Deze resultaten worden ge-
presenteerd in een tabel met hierin de belangrijkste categorieën/hoofdcodes en subcodes, 
die via het proces van coderen (zie paragraaf 3.5) zijn gevonden. In het weergeven van de 
resultaten wordt de nadruk gelegd op het niveau van het totaal, oftewel van de drie cases 
(gemeenten) samen. Een belangrijke reden hiervoor is dat dit onderzoek zich niet alleen richt 
op de betekenissen die gemeentelijke managers geven aan leiderschap en leren, maar ook op 
de vraag in hoeverre hierin dominante patronen te ontdekken zijn bij de drie geselecteerde 
gemeenten. Een belangrijke andere reden is dat de resultaten minimale verschillen laten zien 
tussen de drie gemeenten onderling. Deze verschillen, en ook de resultaten per gemeente, 
worden toegelicht in bijlage 2 (vergelijkende analyse). Omwille van de vertrouwelijkheid en 
de anonimiteit van het onderzoek wordt hierbij geen gebruik gemaakt van geanonimiseerde 
citaten. Bij het weergeven van de resultaten op het niveau van het totaal wordt hier wel ge-
bruik van gemaakt; deze citaten worden echter zodanig weergegeven dat ze niet te herleiden 
zijn tot het individu. Daarnaast zijn, omwille van de leesbaarheid, een aantal van deze citaten 
met behoud van betekenis enigszins geredigeerd (Boeije, 2005).  

In paragraaf 4.3 worden de belangrijkste uit de interviews gepresenteerd. Uit deze 
bevindingen komen een aantal opvallende patronen c.q. tegenstellingen naar voren. Deze 
patronen worden beschreven in paragraaf 4.4. en vertaald naar prikkelende stellingen. Deze 
stellingen zijn geen weergave van de werkelijkheid, maar bedoeld als een hulpmiddel, om 
tijdens de focusgroepen de gevonden patronen nader te kunnen duiden, en van betekenis te 
kunnen voorzien. Het werken met focusgroepen is toegelicht en verantwoord in hoofdstuk 3. 
De resultaten uit de focusgroepen worden gepresenteerd in hoofdstuk 5.

RESULTATEN 

4.2.1 Aantrekkelijke aspecten 
Ter introductie van het interview is aan alle gemeentelijke managers de vraag gesteld wat 
zij in de alledaagse leiderschapspraktijk als het meest aantrekkelijk ofwel als het meest 
interessant ervaren. In de antwoorden op deze vraag zijn drie categorieën/hoofdcodes naar 
voren gekomen: (1) verbinden en samenwerken, (2) zingevend werk doen, (3) werken aan 
verschillende vraagstukken. In de onderstaande tabel (Tabel 4.2.1) worden deze categorieën/
hoofdcodes met de bijbehorende subcodes gepresenteerd.
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Tabel 4.2.1 
Aantrekkelijke aspecten in de alledaagse leiderschapspraktijk

Categorieën/hoofdcodes Omschrijving/subcodes 
Verbinden en samenwerken (VS) • Verbinden bestuurlijke en ambtelijke organisatie (VB)

• Verbinden overheid, burgers en maatschappij VO)
• Samenwerken met de bestuurlijke organisatie (SW)
• Samenwerken met de ambtelijke organisatie (SA)
• Betrekken van verschillende partijen (BP)
• Bruggen slaan tussen verschillende partijen (BS)

Zingevend werk doen (ZW) • Voor anderen van betekenis zijn (AB)
• Verschil maken (VM)
• Persoonlijk betrokken zijn (PB)
• Maatschappelijke meerwaarde creëren (MW)

Werken aan verschillende 
vraagstukken (WV) 

• Vraagstukken op verschillende niveaus (VN)
• Afwegen van verschillende belangen (OA)
• Korte- en langetermijnvraagstukken (KL)
• Interne en maatschappelijke vraagstukken (IM)
• Grote en kleine vraagstukken (GK)

Verbinden en samenwerken 
In alle interviews komt naar voren dat gemeentelijke managers het in de alledaagse 
leiderschapspraktijk als aantrekkelijk ofwel als interessant ervaren om verschillende partijen 
met elkaar te verbinden en om met deze verschillende partijen samen te werken. Meer 
specifiek noemen zij hierbij het verbinden van de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie, 
het verbinden van overheid, burgers en maatschappij en het samenwerken met de bestuurlijke 
en ambtelijke organisatie. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Wat mijn werk aantrekkelijk maakt, is dat je voor de publieke zaak aan het werken bent en 
dat je heel erg op het snijvlak overheid, burgers aan de slag gaat. En dat vind ik geweldig. 
Ook hoe we die overheidswereld dichter bij de maatschappij kunnen brengen, hoe we burgers 
en instituties dichter naar elkaar toe kunnen brengen.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Wat het interessant maakt, is zowel de bestuurlijke context als de ambtelijke verant-
woordelijkheid en alle raakvlakken, spanningen en uitdagingen die zich in die twee werelden 
voordoen. Het is aan de ene kant interessant om aan een hele grote club, leiding te geven en 
dat is toch uiteindelijk een hele grote tanker, die een bepaalde koers gaat. Het is interessant 
of je in staat bent om die koers wat te verleggen. En de andere is, er zijn een aantal politieke 
ambities en ook daar probeer je je zo goed mogelijk toe te verhouden. Dat is ook een hele 
interessante wereld.” 
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Andere citaten in dit verband:
• “… het bestuurlijke apparaat, het ambtelijke apparaat, nou ja, de wethouders, hoe je 

daarmee omgaat, en dat is wel een complexiteit die natuurlijk ook het werk complex, 
maar ook interessant maakt.” 

• “Het leukste vond ik dat ik bruggen moest slaan tussen verschillende … en andere 
partijen. En, die hebben allemaal hun eigen taal en hun eigen belangen.”

• “Het meest interessante aan mijn werk heb ik altijd gevonden, de wisselwerking tussen 
beleid, bestuur en uitvoering. Het werk moet voor mij een uitdaging zijn. Het moeten 
puzzels zijn die je kunt oplossen. Het moet niet zomaar in een keer geregeld zijn. Ik moet 
er wat voor doen.”

Zingevend werk doen
Uit de interviews komt ook naar voren dat gemeentelijke managers graag voor anderen 
van betekenis willen zijn, verschil willen maken en gedreven en gemotiveerd zijn om tot 
maatschappelijke meerwaarde te komen. Kortom: het doen van zingevend werk ervaren zij 
als een belangrijk en aantrekkelijk aspect in hun werk. Een van de gemeentelijke managers 
verwoordt dit als volgt: 

“Waar ik persoonlijk door gedreven word, is dat het gaat om kwetsbare mensen in de 
samenleving, dus het gaat niet over hoe kunnen we de bonuscultuur van topbankiers eens 
helpen.”

Een andere gemeentelijke manager zegt:

“We kunnen hier ook de wereld verbeteren met elkaar. En voor mij was daar in mijn motiva-
tie dat ik eigenlijk al vanaf jongs af aan wist dat ik graag bij de gemeente wilde werken, aan 
die publieke kant.”

Andere citaten in dit verband: 
• “Het gaat hier echt over burgers, het gaat eigenlijk soms tussen leven en dood. Dus ik 

ben heel vaak echt met de bedoeling van het leven bezig.”

• “Wat ik heel betekenisvol vind, is om die jongeren eigenlijk verder te krijgen.” 

• “Kijk voor mijzelf heb ik altijd gezegd, op welke stoel wil ik zitten, daar waar ik het idee 
heb dat ik iets toe kan voegen.” 
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• “Ik denk dat het belangrijkste is dat je een hele belangrijke rol hebt in het leven van veel 
mensen in een stad waar ook veel mensen in de problematiek zitten die voor veel andere 
mensen in deze stad nauwelijks zichtbaar is. Dus de maatschappelijke meerwaarde is 
heel erg groot. Je moet mij niet directeur van een koekjesfabriek maken. Dat vind ik niet 
interessant. Ik vind het veel interessanter om in het leven van mensen iets te betekenen. 
Dat is niet koekjes eten.”  

• “Ik heb heel lang op het snijvlak gezeten tussen het bestuur en het ambtelijk apparaat. 
Nou en als ik dan op dat snijvlak zit en ik kan beide talen spreken en horen, nou dan kan 
je meerwaarde creëren.”

Werken aan verschillende vraagstukken
Tot slot komt uit de interviews naar voren dat gemeentelijke managers het niet alleen als 
aantrekkelijk ofwel als interessant ervaren om te werken aan complexe vraagtukken, maar 
ook om te werken aan andere typen vraagstukken. In het duiden van deze vraagstukken 
maken zij zelf veelal een onderscheid tussen operationele en tactische vraagstukken, korte- 
en langetermijnvraagstukken, grote en kleine vraagstukken en interne en maatschappelijke 
vraagstukken. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Het meest aantrekkelijke is toch dat je met vraagstukken bezig kunt zijn die je op 
verschillende niveaus moet en kunt benaderen. Het boeiende eraan en het interessante is, er 
zitten elementen in van heel laag operationeel bezig zijn, het verkennen van het veld, wat 
speelt daar tot en met abstract en bestuurlijk verkennen van wat zijn nou belangen en hoe 
wegen die hier en hoe breng ik daar een soort balans in?” 

Een andere gemeentelijke manager verwoordt het als volgt: 

“Wat ik zelf altijd heel interessant vind, is om het grote aan het kleine te verbinden, dus landelijke 
verantwoordelijk voor een thema, maar tegelijkertijd ook het microniveau proberen op te zoeken.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Er zitten verschillende lagen in, van eenvoudig tot buitengewoon complex, van 

operationeel tot strategisch.” 

• “Wat het verder interessant maakt, is dat je op de langere termijn bezig bent om na te 
denken over hoe ziet die wereld er over vier jaar uit en welke kant gaat het nou op? En op 
de korte termijn, alle gedoe wat vandaag speelt die ook nog ergens ‘weg geprakt’ moeten 
worden. Ik vind het wel leuk om in een wat turbulente omgeving te mogen functioneren.”
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• “Ik moet rekening houden met vrij veel belangen. En dat zijn belangen van mensen die 
er geld in stoppen, dat zijn belangen van bestuurders, dat zijn belangen van uitvoerders, 
zijn ook belangen van burgers zelf, die ook allemaal niet in doelgroepen even samen te 
vatten zijn, het continu afwegingen tussen al deze belangen, dat maakt heel gevarieerd.”

• “De opgave die wij hebben, die vind ik uitermate boeiend, de hele verandering. De wijze 
waarop we dat proberen te organiseren en de veranderingen in de interne organisatie, die 
maken het heel complex. En hoe je met die complexiteit, die ingewikkeldheid eigenlijk 
om moet gaan, even los nog zeg maar van het inhoudelijke.” 

4.2.2 Kenmerken van complexe vraagstukken 
Op de vraag wat gemeentelijke managers verstaan onder complexe vraagstukken en wat 
belangrijke kenmerken van deze vraagstukken zijn, komen drie categorieën/hoofdcodes naar 
voren: (1) samen tot oplossingen komen, (2) tot andere manieren van denken en werken 
komen en (3) open en transparant werken. In de volgende tabel (Tabel 4.2.2) worden deze 
categorieën/hoofdcodes met de bijbehorende omschrijving/subcodes gepresenteerd. 

Tabel 4.2.2
Kenmerken complexe vraagstukken 

Categorieënhoofdcodes Omschrijving/subcodes
Samen tot oplossingen komen (SO) Eén gezamenlijk resultaat bereiken (ER)

Afhankelijk zijn van partijen (AP)
Omgaan met verschillen (OV)

Andere manieren van denken en werken (AM) Denken en werken in ‘ketens’ (DK)
Realiseren van duurzame veranderingen (RD)
Van buiten naar binnen denken (BB)
Werken vanuit de bedoeling (WB)

Open en transparant werken (OT) Verantwoording afleggen (VA)
Geloofwaardig zijn (GZ)
Fouten durven maken (FD)
Risico’s nemen (RN)
Experimenteren met nieuwe oplossingen (EO)
Omgaan met politieke spanning (OP)

Samen tot oplossingen komen
Een eerste kenmerk van complexe vraagstukken dat gemeentelijke managers noemen, is dat 
zij bij deze vraagstukken met een grote hoeveelheid verschillende partijen samen tot oplos-
singen moeten komen en zij hierbij afhankelijk zijn van deze partijen. Een van de gemeente-
lijke managers zegt in dit verband: 



Resultaten interviews

4

99   

“Geen enkel vraagstuk wat op mijn bord komt is een vraagstuk waar ik degene ben die in 
mijn eentje kan bepalen hoe het moet. Ik ben altijd afhankelijk van anderen.”  

Een andere gemeentelijke manager merkt op: 

“Ik heb een intensieve verkenning gedaan en toen viel het me eigenlijk mee dat er inhoudelijk 
weinig tegenstellingen waren. Maar de taal en hoe men werkt is zo verschillend dat je 
eigenlijk voortdurend moet vertalen en mensen moet uitnodigen om de positieve opbrengst 
van de werkwijze van de ander ook te laten zien. Het complexe zit hem erin dat er heel veel 
partijen zijn, maar je moet wel één resultaat halen.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Ja, de enorme diversiteit en complexiteit in dit geval en er zijn zo veel partijen die 

allemaal een klein steentje bijdragen, waarbij niemand het overziet, ook ik niet hoe ik 
dat op meta-niveau het best kan sturen.” 

• “Er is niet een oplossing, maar verschillende. Het is buitengewoon complex, vol met 
overtuigingen, het gaat over het beïnvloeden van keuzes die individuen maken.”

• “Ik ben helemaal niet degene die bepaalt wat gebeurt. Dat is zeker complex, omdat er 
zoveel samenhangt en er zoveel belangen spelen en ook zoveel partijen zijn. 

• Want in de zorg en in het onderwijs, in de activering is dat we het met heel veel verschillende 
uitvoeringspartijen doen. Een hoeveelheid van partijen. Dat maakt het wel extra ingewikkeld.” 

• “Er is niet één eigenaar. Dus over de vraagstukken waar ik mee bezig ben, is er al veel 
discussie wat nou precies het vraagstuk is. En je kunt vanuit verschillende perspectieven 
dat bekijken, er zijn verschillende benaderingswijzen over hoe je zo’n vraagstuk 
beetpakt. Er zijn verschillende oplossingen die er mogelijk zijn, dus er is variëteit over 
alle aspecten van zo’n vraagstuk. Over de achtergrond, over de kennis daarover, over de 
aanpak die je doet, over de mogelijke oplossing. En zijn niet één of één, twee eigenaren 
dominant in zo’n vraagstuk. Dus de overheid, wij, ik ben vaak belangrijk omdat ik geld 
heb. En er heel vaak toch ook een bestuurlijke component aan zit, dus er moet een 
bestuurlijke legitimatie voor je handelen zijn. Dat breng ik in. Maar heel vaak ben ik 
niet de uitvoerder. Dus ben ik afhankelijk van kennis en uitvoeringskracht van anderen.”

• “Als je kijkt binnen mijn eigen afdeling of mijn eigen managementteam, ja, dat loopt 
prima, maar die samenwerking, het gezamenlijke doel pakken met heel veel verschillende 
stakeholders en belangen, daar zit met name de complexiteit.”
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Andere manieren van denken en werken 
Een tweede kenmerk dat gemeentelijke managers noemen is dat complexe vraagstukken om 
een andere manieren van denken en werken vragen. Meer specifiek bedoelen zij hiermee het 
denken en werken in ketens en het van buiten naar binnen denken, waarbij er meer wordt 
gestuurd op datgene wat er in de praktijk daadwerkelijk toe doet. Een van de gemeentelijke 
managers zegt in dit verband: 

“Uiteindelijk wat het probleem is, is dat je veel meer van buiten naar binnen moet gaan den-
ken. En die burger of die inwoner, ondernemer ook echt daadwerkelijk centraal stelt in alles 
wat we doen. Dus dat betekent, los even van de organisatiestructuur, andere manieren van 
denken. Meer denken in ‘ketens’.” 

Een andere gemeentelijke manager merkt op: 

“We krijgen meer verantwoordelijkheid naar ons toe, wat betekent dat? En ik vind ook dat we 
daar niet voldoende bewust zijn van en hoe we eigenlijk met die veranderingen willen omgaan. 
Maar een verandering is niet in die cijfers alleen maar, dat zit hem veel meer in houding en gedrag. 
En dat is ook iets wat veel langer duurt, dus hoe we een reorganisatie hebben vormgegeven, dat 
zegt niks. Het gaat erom dat we mensen op een andere manier leren werken.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Ik denk dat het gaat om daar waar je vroeger sturing gaf aan mensen, geef je nu veel 

meer sturing aan een vraag of een probleem. En daar zoek je de mensen bij. Dus het is 
veel meer vraaggestuurd leidinggeven dan leidinggeven aan de hark zeg maar.”

• “Je moet dus sturen op de bedoeling in plaats van op het indirecte stukje. Dus het is echt 
zoeken naar grenzen; waar kan en mag je wel dingen met elkaar doen?” 

• “We hebben hier ook een hele parafencultuur. Dus er wordt een stuk opgesteld en die 
gaat langs andere directeuren en dat staat er een paraaf op, waarbij we vervolgens kunnen 
zeggen, kijk ja iedereen staat erachter, want de handtekening staat erop. In de praktijk 
zegt die handtekening niet zoveel. Dus als je echt een duurzame verandering wilt, zou je 
ook anders moeten gaan werken.”

Open en transparant werken
Een derde kenmerk dat naar voren komt, is dat complexe vraagstukken om een open en transparante 
manier van werken vragen. Deze manier van werken ervaren gemeentelijke managers echter niet 
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als eenvoudig, omdat zij soms moeten experimenteren met nieuwe oplossingen en hierin ook wel 
eens iets mis kan gaan. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Als je … wilt experimenteren, dan moet er ook weleens een miljoen mis kunnen gaan. Dat is 
nogal lastig in onze setting, waarbij je alles transparant en open moet doen en waarbij je de pers 
eigenlijk in elk gesprek aan tafel moet zetten om even kritisch te kijken hoe je het hebt gedaan.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“De politieke spanning .... Hoe dichter bij de politiek, hoe dichter bij de waan van de dag, hoe 
dichter de media er ook bovenop zit. En dat laatste is zeker veel meer toegenomen.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “… het kan ook gewoon doodvermoeiend zijn, omdat je maar in dat glazen huis zit. 

Maar ja, uiteindelijk, dit is de rol en de taak die ik heb te vervullen, dus daar hoort het 
ook bij en daar hoor je natuurlijk wel gewoon richting aan te geven.”

• “… als je op vraagstukken komt die steeds meer buiten je domein gaan en je steeds meer 
aan de politiek komt, is het overbruggen naar de geloofwaardigheid naar je medewerkers 
steeds complexer.”

• “Ik moet bij alles wat ik doe, publiek kunnen verantwoorden, waarom ik heb gedaan wat 
ik heb ik gedaan. En als ik publiek kan verantwoorden dat ik mij bij wijze van spreken, 
het klinkt raar, maar niet aan de wet heb gehouden of niet aan bestuurlijke opdracht, dan 
mag daar iemand tegen mij zeggen: goh, wat heb jij een rare afweging gemaakt. Maar 
weet ik in ieder geval dat ik mijzelf aan het einde van de dag in de spiegel kan kijken.”

• “Maar in ons werk is van belang, kan je in alle transparantie, in elke situatie uitleggen 
dat je gedaan hebt wat je gedaan hebt.”

• “… de complexiteit in de verantwoording vind ik ingewikkelder dan bij een bedrijf.” 

4.2.3 Omgaan met complexe vraagstukken 
In het beantwoorden van de vraag hoe gemeentelijke managers omgaan met complexe 
vraagstukken zijn vijf categorieën naar voren gekomen: (1) verbinden en samenwerken, (2) 
vertrouwen op anderen, (3) gesprekken voeren, (4) bepalen wat er gebeurt en (5) planmatig 
werken. In de volgende tabel (Tabel 4.2.3) worden deze categorieën/hoofdcodes met de 
bijbehorende omschrijving/subcodes gepresenteerd.
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Tabel 4.2.3
Omgaan met complexe vraagstukken

Categorieën/hoofdcodes Omschrijving/subcodes
Verbinden en samenwerken (VS) Betrekken van partijen (BP)

Samen tot oplossingen komen (SO)
Faciliteren van partijen (FP)
Creëren van gelijkwaardige werkrelaties (CW)

Vertrouwen op anderen (VA) Expertise/talenten van anderen benutten (ET)
Durven delegeren (DD)
Loslaten (LL)
Mensen in hun kracht zetten (MK)
Fouten mogen maken (FM)
Vertrouwen geven (VG)

Gesprekken voeren (GV) Luisteren en ruimte bieden (LR)
Verdiepende vragen stellen (VV)
Oordeel uitstellen (OU)
Sparren (SR)
Belangstelling tonen (BT)
Overtuigen (OT)
Beïnvloeden (BV)

Bepalen wat er gebeurt (BP) Leiding nemen (LN)
Direct oplossen van het vraagstuk (DO)
Doorgaan (DG)
Ingrijpen (IG)
Instructies geven (IS)

Planmatig werken (PW) Doelen en kaders stellen (DK)
Geordend en gestructureerd werken (GG)
Werken met een planning (WP)
Vraagstukken versimpelen VS)

Verbinden en samenwerken
Uit de interviews blijkt dat, wanneer gemeentelijke managers te maken hebben met com-
plexe vraagstukken, zij gericht zij op samenwerken en dat zij gedreven en gemotiveerd zijn 
om met hun samenwerkingspartners tot oplossingen te komen. In deze samenwerking hech-
ten zij veel belang aan goede en gelijkwaardige werkrelaties en aan het creëren van een 
gezamenlijk beeld over de oplossing van het probleem. Een van de gemeentelijke managers 
zegt in dit verband:

“Je bent eigenlijk op zoek naar hoe kunnen de werkrelaties zo zijn dat je met elkaar een goed 
team hebt dat succesvol kan zijn? Volgens mij kun je het proces van een verandering alleen 
maar goed ingaan als je een gezamenlijk beeld hebt van waar je naartoe zou willen gaan. 
Anders komt iedereen straks met andere dingen naar buiten waar je geen chocola van kunt 
maken. En je wekt wellicht ook hele verkeerde verwachtingen bij de partijen.” 
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Een andere gemeentelijke manager merkt op: 

“Als er een issue of een onderwerp wat van belang is, dan nodig ik direct de betrokkenen uit. 
Dan leg ik het probleem voor. Vraag hoe zij er tegenaan kijken. … Belangrijk is ook dat je met 
elkaar constateert, ja, inderdaad, dit is een probleem. En als het als een gemeenschappelijk 
probleem wordt ervaren, dan heb je een basis om verder te gaan.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Je bent voortdurend die schakeltjes aan het bewaken en mensen elkaars wereld te laten 

begrijpen en ook dat ze beiden nodig zijn. Want soms weet ik het ook niet hè. Heel vaak 
weet ik het wel, maar ik weet het ook soms gewoon niet en wat ik dan doe, is dat ik dan 
dat onder woorden breng.”

• “En, wat ik dan vooral doe is die mensen die vanuit mijn afdeling daarin een bijdrage 
leveren, die te verbinden. Dus ik heb veel tentakels ... in allerlei domeinen. Je bent een 
schakeltje in een groter geheel.”

• “Wat ik nu heel veel doe is verbinden, op intellectueel niveau, op persoonlijk niveau en 
op organisatieniveau, ik ben constant aan het verbinden om vraagstukken in samenhang 
te brengen.” 

Vertrouwen op anderen
Uit de interviews komt ook naar voren dat gemeentelijke managers het belangrijk vinden om 
te vertrouwen op anderen. Met deze anderen bedoelen zij, met name de mensen aan wie zij 
leidinggeven en de talenten en experts in hun organisatie. Een belangrijke reden hiervoor is 
dat zij niet altijd alles zelf kunnen overzien en niet altijd een antwoord hebben. Een van de 
gemeentelijke managers zegt in dit verband:

“Ik laat op al die niveaus, dus zowel op het bestuurlijke, abstracte, operationele, strategische 
veel vrijheid. Dus ik hoef niet, omdat ik directeur ben, te bepalen wat we gaan doen. Nee, daar 
geef ik vrij veel vrijheid in. Dus bij ons hebben wij afgesproken: wij werken vanuit vertrouwen. 
Als je dat niet doet, spreek ik je daarop aan. Ik spreek je niet aan op je individuele, normatieve 
waarde, maar ik zeg je: als jij die hanteert in de uitvoering van je werk, moet je dat eigenlijk in 
een andere organisatie doen, want dat past niet bij de waarde van onze organisatie.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Dus je moet af en toe medewerkers vertrouwen geven en dan zijn ze misschien, uiteindelijk, 
tot heel grote prestaties in staat. Dat is wat ik ook wel probeer.”
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Andere citaten in dit verband: 
• “Ik ben heel erg van ruimte nemen en niet te gek, maar gewoon voorkomen dat je alles 

aan iedereen vraagt. En als je dus vertrouwen geeft, ontvang je weer vertrouwen. Het 
adagium mensen mogen geen fouten maken, dat vind ik echt onzin. De hemel valt niet 
naar beneden, dus kom op.” 

• “Heel veel draait gewoon om welwillende mensen in de uitvoering die heel veel goed 
doen en die veel beter weten wat iemand nodig heeft dan wij hier op onze bureaustoel. 
Daar zit heel veel innovatiekracht en flexibiliteit in.” 

• “Nou, kijk je bent eindverantwoordelijk, in zo’n rol teken je aardig wat stukken, het 
heeft dus voor een deel te maken ook met vertrouwen in je ... en je leidinggevende 
daaronder, want je kan natuurlijk onmogelijk alle dossiers beheersen.” 

• “Kijk, vertrouwen heb je niet dag 1. Mensen moeten zich bewijzen. Dat geldt voor mij 
natuurlijk net zo. Maar op het moment dat mensen dat hebben bewezen, moet je ook 
kunnen terugvallen op anderen. En je kunt niet alles wezen en je hebt ook niet 24 uur per 
dag tijd. Dus je moet ook zaken kunnen delegeren.”

• “… je kunt natuurlijk nu in zo een rol alles opeens om gaan gooien, maar eigenlijk is 
het beter mensen in hun kracht zetten, nou dat geldt voor mijn directeuren, maar ook 
breder, eigenlijk voor alle medewerkers in je organisatie. Hoe zet je nou mensen in hun 
kracht? Dus hoe benut je nou talenten in je organisatie op een goede manier? (…) weten 
we eigenlijk goed welke kennis we in huis hebben? En benutten we die ook op een 
voldoende wijze? En dat is ook wat ik net zei van, er gaat gewoon heel veel verloren in 
een organisatie. En ja, daar moeten we gewoon heel goed over nadenken.”

• “… het gaat het er natuurlijk heel erg om dat je je mensen zodanig equipeert dat zij in 
de schijnwerpers kunnen staan en dan ben je eigenlijk als het ware bijna onzichtbaar.”

Gesprekken voeren
Uit de interviews blijkt ook dat gemeentelijke managers het belangrijk vinden om zonder 
vooroordelen en aannames naar hun samenwerkingspartners te luisteren, verdiepende vragen 
te stellen en met hun samenwerkingspartners te sparren over de aard en de oplossing van 
een probleem. Deze manier van gesprekken voeren helpt gemeentelijke managers om te 
begrijpen wat er aan de hand is, om tot nieuwe ideeën en inzichten te komen, of om de eigen 
ideeën of inzichten aan te scherpen of te verdiepen. Een van de gemeentelijke managers zegt:  
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“Als je weet wat er speelt, kan je je ook inleven in wat die ander op dat moment bezighoudt 
of waar zijn prioriteiten liggen. Op het moment dat je dat niet snapt, ja, dan ga je daar toch 
aan voorbij en dan weet je de ander zijn vertrekpunt niet.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt:

“Ik probeer gewoon goed te luisteren en ruimte te bieden. Tuurlijk heb ik ook mijn eigen 
doel. En dan te kijken en waar ligt de gemeenschappelijke oplossing. En soms kunnen dingen 
niet en dat dan ook gewoon daadwerkelijk benoemen.” “Het eerste wat ik toch wel probeer 
te doen, is in ieder geval te begrijpen wat er aan de hand is.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Ik heb er bewust voor gekozen om eens individuele gesprekken te voeren en vooral te be-

vragen en open te staan en niet meteen te oordelen. Nou dat levert zoveel op. En ook gewoon 
eens de tijd te nemen om er de diepgaande vraagstukken ook met elkaar te bespreken.”  

• “… ik ben gewoon met hen individueel gaan praten, vertel eens: wat moet ik weten om 
jouw werk goed te kunnen snappen? Want sommigen hebben een heleboel tegenstand 
tegen bepaalde ontwikkelingen en dat wil ik gewoon snappen. Daar zit meestal een 
goede reden achter, dan ga ik gewoon met die mensen praten, snap ik het goed.” 

• “Wat ik probeer, is dat ik tegen mensen zeg: dit is het grijze gebied en op het grijze ge-
bied moeten we samenwerken. En dat vind ik soms moeilijk in deze organisatie, want 
iedereen heeft zijn rol.”

• “En wat ik doe in deze uitermate complexe situatie, is heel erg goed luisteren naar elk 
van die professionals en bijsturen op de plekken waarvan ik denk, daarvan moet je die 
verbinding maken, daar heb je nodig wat er in die andere hoek speelt.”

• “Er zijn ook veel momenten dat je denkt mijn eindresultaat geldt maar of het linksom of 
rechtsom wordt bereikt, daar moet ik dan heel flexibel in zijn. Dat betekent ook dat je 
creatief moet zijn, dus een partij komt met een ander inzicht en dan moet je even goed 
luisteren, de tijd nemen, en het gesprek met elkaar voeren. Want soms zit er ook wat in, 
dan is het misschien een route die jij niet had bedacht, maar dan zit daar een belang achter 
wat je helemaal nog niet kende. Dan moet je de flexibiliteit kunnen opbrengen dat het even 
anders gaat dan jij denkt of dat een ander element wordt toegevoegd. Maar dat is soms 
juist verrijkend en soms vind je het zelf niet verrijkend maar maakt dat niet zoveel uit. Je 
komt dan toch wel bij B alleen via hun weg, zodat zij er ook een goed gevoel bij hebben.”
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In relatie tot het bovenstaande laten de resultaten ook zien dat een deel van de gemeentelijke 
managers in de gesprekken met hun samenwerkingspartners gericht is op het zoeken naar 
draagvlak voor de eigen oplossingen en dat zij hun samenwerkingspartners van deze oplos-
singen proberen te overtuigen. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Wat wij toch vaak doen, is elkaar proberen te overtuigen van het een of het ander.” 

Een andere gemeentelijke manager verwoordt het als volgt: 

“Ik denk vooral het gesprek aangaan en ja overtuigen hoort daar natuurlijk ook gewoon bij. 
Voor een deel is het gewoon overtuigen.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Je moet af en toe wel wat overtuigen om een stap verder te komen. Je kunt niet alleen 

maar luisteren. Maar ja, je moet niet doorslaan in drammen.”

• “Zolang ik het nog niet weet, dan ga ik heel erg het gesprek aan. Maar op het moment dat 
ik denk o ja, we moeten het nu gewoon zo gaan doen, dan begin ik. Dan communiceer 
ik daar ook wel weer over.”

• “Je hebt zelf ook wel een beeld bij welke kant het op zou moeten. En als er dan drie 
mensen zijn waarvan er een of twee ook een beetje denken zoals jij, dan probeer je daar 
de verbinding mee te zoeken.” 

Bepalen wat er gebeurt
Uit de interviews blijkt ook dat een deel van de gemeentelijke managers de neiging heeft om 
in de samenwerking met partijen te willen bepalen wat er gebeurt. Dit is met name aan de 
orde, wanneer zij onder tijdsdruk tot oplossingen moeten komen. Een van de gemeentelijke 
managers zegt in dit verband: 

“Ik weet niet of dat goed is, maar het werkt wel. Maar soms denk ik weleens, misschien pak 
ik toch te veel over, maar dat is dan voor een volgende keer om te leren. Ik denk dan nou ben 
ik het zat en het kan zo niet langer. En dan organiseer ik een snelkookpansessie, ik ga het zelf 
voorzitten, dus heb ik alle betrokken een hele ochtend op een chique locatie, lekkere hapjes 
erbij maar wel autoritair weet je. We gaan nu alles oplossen, want er is geen tijd meer om dit 
nog maanden te laten pruttelen en bereid ik het heel goed voor, dus neem ik totaal de regie.” 

Een andere gemeentelijke manager verwoordt het als volgt: 
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“Nou dan houdt het eigenlijk op, dan houdt het verbinden op. Dan ga ik gewoon bepalen. Dan 
heeft iemand het zo bont gemaakt in mijn perspectief en daar kan ook nog over gesproken 
worden als ik iets mis in mijn analyse. Maar als er dus echt vrijdag dat stuk moet liggen, dan 
gaan we dat nu zo doen; of heb jij een beter idee?” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Je moet ook door en dus betekent het ook dat je dat ook weleens, nou ja, niet iedereen 

altijd even goed kan meenemen.”

• “Op het moment dat ik zie dat …, dan ga ik sneller ingrijpen, omdat het mijn interpretatie 
is van het belang van de organisatie en inhoudelijke belang. Dan ga ik strakker worden, 
dan zeg ik nu niet meer, zo gaat het gebeuren, dan ga ik instructief worden. En dat 
moment is voor mensen vervelend, want ze herkennen dat niet. Bij mij is het een soort 
vloeiende overgang in lekker meebewegen, tot ik ineens zeg: nee, nu morgen.”

Planmatig werken
Een deel van de gemeentelijke managers geeft aan te werken met heldere doelen en te sturen 
op resultaten en concrete afspraken. Deze manier van werken helpt hen om structuur aan te 
brengen en om overzicht te houden. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“We hebben een planmatig spoor, ik probeer dit project planmatig op te zetten voor zover het 
lukt, dat geeft een bepaald soort overzicht en houvast, ook als je er beredeneerd van afwijkt.”

Een andere gemeentelijke manager verwoordt het als volgt: 

“Je moet altijd op resultaat en concrete afspraken sturen. Dus dat is een van de grote 
misvattingen, als je zegt: ik ga met partijen praten.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Dus dat heb ik ook met die klus gedaan. Volgens mij zijn we nu hier, zijn jullie het 

hierover eens, is dat zo? Ja? Oké, dan gaan we nu naar de volgende stap. Dus om de kans 
om terug te vallen in je oorspronkelijke opstelling, om die te voorkomen. We zijn met 
elkaar een stap verder gekomen, dan is dit het resultaat. Zijn jullie het daarmee eens? 
Dan gaan we nu de volgende stap maken.” 

• “Er zijn complexe vraagstukken die je moet versimpelen en als je ze dan versimpelt, 
dan kan je op een gegeven moment verder. En dat is dan noodzakelijk soms, dus dat je 
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een aantal dingen buiten haken moet plaatsen om door te gaan. En dan is eigenlijk met 
complexe vraagstukken die zo complex zijn die je misschien niet binnen je eigen domein 
kan oplossen. Er zijn ook wel dingen waar te veel dimensies in zitten en dan moet je het 
maar platslaan.”

• “Ik … ben bezig met een toekomstplan en een van mijn medewerkers die vond dat al-
lemaal niet snel genoeg gaan, want we hebben gewoon meer geld nodig. En ik heb ook 
aan hem aangegeven, als je dat roept, bij het begin van een plan, dan is dat bij voorbaat 
tot mislukken gedoemd. Je zult er op andere manier mee moeten omgaan. Je zult eerst 
moeten kijken naar: wat is je visie? Wat is je plan? Wat zijn de inhoudelijke doelstellin-
gen? Kunnen we het daarin vinden? En als dat zo is, dan kom je naar de volgende stap. 
Dan ga je kijken naar de faciliteiten.”

• “Wat ik ook zie, is dat een van de ingewikkeldheden steeds weer is om de complexiteit 
van deze dienst terug te brengen naar iets wat je weer in behapbare stukjes opknipt. Een 
vraagstuk wat ik heb is vaak een complex, meervoudig ding. Hoe maak ik daar nou weer 
behapbare brokken van?”

4.2.4 Besluiten nemen 
Uit de interviews komt naar voren dat er drie manieren zijn, waarop gemeentelijke managers 
besluiten nemen: (1) keuzes maken, (2) risico’s afwegen en (3) bespreken met anderen. In 
de volgende tabel (Tabel 4.2.4) worden deze categorieën/hoofdcodes met de bijbehorende 
omschrijving/subcodes gepresenteerd. 

Tabel 4.2.4
Besluiten nemen

Categorieën/hoofdcodes Omschrijving/subcodes
Keuzes maken (KM) Knopen doorhakken (KH)

Kiezen (KI)
Niet aarzelen (NA)
Achteraf verantwoorden (AV)

Risico’s afwegen (RA) Kansen inschatten (KS)
Calculeren (CU)
Risico’s afwegen (RA)

Bespreken met anderen (BA) Reflecteren (RF)
Raadplegen van anderen (RV)
Sparren met anderen (SM)
Hulp vragen (HV)
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Keuzes maken
Uit de resultaten blijkt dat, wanneer gemeentelijke managers besluiten moeten nemen, zij het 
belangrijk vinden om niet te twijfelen, om keuzes te maken en om knopen door te hakken. 
Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“En uiteindelijk niet aarzelen om een keuze te durven maken, omdat ik altijd terug kan geven, 
als we het eenmaal uitvoeren, gaan we ook ervaren wat dat gebeurt. We kunnen het weer 
terugleggen om het ook weer te verbeteren.” 

Een andere gemeentelijke manager geeft aan heel lang met anderen mee te kunnen bewegen, 
maar op enig moment toch de knoop door te hakken. Deze gemeentelijke manager verwoordt 
dit als volgt: 

“Uiteindelijk moet je een knoop doorhakken. En ik ben heel lang meebewegend, maar op 
enig moment moet je een knoop doorhakken. En dan wordt het, of wordt het ook niet.” 

Andere citaten in dit verband:
• “Ik vind dat je dus ook op een plek zit waar je het verschil moet willen maken. En dat 

betekent ook dat je af en toe het risico moet durven nemen. Hoog rendement betekent 
ook dat er een hoog risico is, dus het kan ook misgaan.” 

• “Ik kan meegaan om dingen een tijdje te laten lopen en op enig moment, als je vraagt van 
hé, als ik het nu nog een keer lees, is dat wel handig? Hè, dus je kiest.” 

• “Nou verantwoordelijkheid nemen is misschien ook wel een ding. Binnen overheidsland 
zie je ook wel heel vaak ja, maar dan moet ik eerst met die, of dan moet ik eerst met die 
of dan met die, soms moet je gewoon de knop doorhakken, weet je. Achteraf als ik een 
vraag over krijg, dan argumenteren we gewoon, dan kan ik dat uitleggen.” 

• “Veel beslissingen zijn toch wel een soort van zeventig procent, dat ik denk: dit moet 
het wezen en er is ook geen andere keuze. Dus we gaan het doen, maar zeker weten? Ik 
geloof er tegelijkertijd ook in dat je vaak de meeste winst in de bijvangst hebt, dus als 
je maar begint met iets te proberen, dan kan het nog weleens zijn dat je het onverwachte 
ziet.”

• “Dus mijn stramien is kijken naar zaken, analyseren en doordenken. Als ik iets zie, dan 
ga ik een beslissing nemen, omdat het mijn overtuiging is dat met een beslissing, perk je 
ruimte niet in, maar bied je ruimte om daarna weer verdere uitwerking te geven. Dat is 
mijn overtuiging rondom beslissingen nemen, dus ik ben geneigd snel besluiten te nemen.” 
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• “Ik snap hun overweging, maar vind dat ze een taartpunt van de oplossing hebben. Nou 
dus ik had dat losgelaten. En dan is de reflex …ik ga eroverheen. Dus dan moet je jezelf 
ook echt bij de kladden pakken.”

Risico’s afwegen
De resultaten laten ook zien dat een deel van de gemeentelijke managers, voorafgaand aan 
een besluit, gericht is op het (gecalculeerd) afwegen van risico’s. Een van de gemeentelijke 
managers verwoordt dit als volgt: 

“Maar het zijn soms ook gewoon dagkoersen. En wat ik dan in mijn hoofd doe is 
risicoafweging. Van nou oké, als ik dit nu even laat lopen, dus hier iets minder in investeer, 
ja welk risico loop ik dan?” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Je wordt gedwongen of je voelt dat je ervaart dat je gedwongen wordt om soms een kortere 
afslag te nemen. Dus je neemt een gecalculeerd risico om een minder zorgvuldig proces te 
doorlopen.” 

Bespreken met anderen
Een deel van de gemeentelijke managers geeft aan het belangrijk te vinden om, voorafgaand 
aan een besluit, eerst anderen te raadplegen, met hen te sparren en hen om advies te vragen. 
Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Ja ik denk erover na en ik bespreek dat bijvoorbeeld met mijn …leidinggevende …en ik 
spar soms over keuzes die ik maken. …maar op het moment dat is denk ik weet wat ik wil en 
wat ik moet doen, … dan ga ik het ook gewoon doen.” 

Een andere gemeentelijke manager verwoordt het als volgt:

“Dus ik kan dan ook zeggen van: joh, ik heb met die overtuigingen of die afwegingen die 
inschatting gemaakt. Die was niet goed, dus ik heb wat te herstellen en dat kan je soms zelf 
en soms heb je daar hulp bij nodig. Mijn ervaring is dat die houding over het algemeen wel 
in heel wat dank wordt afgenomen.” 

Nog iemand anders zegt: 

• “Ja, dan vind ik het dus belangrijk wat de ander vindt, dus dan ben ik veel meer geënt op 
de ander, terwijl ik dan minder laat prefereren wat ik zelf wil.”
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4.2.5 Omgaan met spanningen en stress
Uit de interviews komen drie categorieën/hoofdcodes naar voren die laten zien hoe ge-
meentelijke managers omgaan met spanningen en stress: (1) afstand nemen, (2) problemen 
oplossen en (3) ordenen en structureren. In de volgende tabel (tabel 4.2.5) worden deze 
categorieën/hoofdcodes met de bijbehorende omschrijving/subcodes gepresenteerd.

Tabel 4.2.5

Omgaan met spanningen en stress

Categorieën/hoofdcodes Omschrijving/subcodes 
Afstand nemen (AN) Reflecteren (RE)

Situatie overdenken (SO)
Terugtrekken (TT)
Rustig worden (RW)

Problemen oplossen (PO) Doelen realiseren (DR)
Doelen bijsturen (DB)
Teruggaan (TG)
Dingen doen (DD)

Ordenen en structureren (OS) ‘Blauw’ worden (BW)
Steviger worden (SW)
Organiseren (OG)
Perfectionistisch worden (PW)

Afstand nemen
De resultaten laten zien dat bij spanningen en stress, het merendeel van de gemeentelijke 
managers afstand neemt van de situatie, rustig wordt en de situatie gaat overdenken. Een van 
de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Ik word extreem rustig. Ik doe een stap terug. Daarom ben ik ook niet gauw gestrest denk ik. 
En vanuit die rust kan ik twee dingen doen. Als ik ’t echt niet de moeite waard vind, dus niet 
belangrijk genoeg, dan trek ik me echt terug. Dan denk ik nou, laat maar. En als ik het echt 
belangrijk vind, stap ik erop af.” Deze gemeentelijke manager zegt ook: “Er gebeurt iets en 
dat kan iets spannends zijn of iets nieuws. Als ik dan een stap terug doe, kan ik het iets beter 
bekijken en dan kan ik denken: is dat belangrijk genoeg?” 

Een andere gemeentelijke manager stelt het als volgt: 

“Het betekent dat ik niet meteen in de stress van de situatie spring, maar dat ik even afstand 
neem, even rust oké, ik laat als het ware de vraag even op me inwerken, van wat, oké, wat 
vraagt dit van mij?” 
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Andere citaten in dit verband: 
• “Ik denk … dat ik daar niet meer wakker van lig. Dus, weet je wel, het lost zichzelf wel 

weer op. De valkuil is dat heb ik ervan geleerd, dat ik harder ga werken, maar dat is 
niet de oplossing. Want dan wordt het meer werk, dus dat is wel de valkuil waar ik me 
soms op betrap. Dan haal ik ’s avonds nog even flink door en dan ben ik weer bij, met 
als gevolg dat je de volgende dag het weer tegenkomt. Dus je moet in de kern, ook in 
die analyse die ik dan maak, hoe is het nou gekomen dat het weer zo druk was. Als je 
zelf heel veel mailtjes verstuurt, krijg je er heel veel terug. Dus dat moet je niet doen.”

• “Ja dat loopt op. Dus dat gaat denk ik ook over hoe zit je in je vel, hoe goed ken je 
jezelf zeg maar. Dat is wat het voor mij is en dan stap je er even uit”. “Dat zit hem ook 
wel op gevoelsmatige kant, dus ik denk dat ook daar zit wel iets achter, dat je daar wel 
reflectiviteit voor nodig hebt en dat moet ook, moet wel organiseren voor jezelf.”

• “Nee, maar bedenken dat je af en toe even afstand moet nemen. Dat is niet altijd even 
makkelijk, maar je merkt wel, als je iedere keer dat je het doet, dat het een enorme 
meerwaarde heeft.” 

Problemen oplossen
Een deel van de gemeentelijke managers richt zich op het oplossen van de problemen of op het 
bijsturen van zijn doelen en resultaten. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“En op het moment dat daar dus echt spanning ontstaat en we de doelen gewoon niet kunnen 
behalen, dan ben ik ook gewoon bereid om dan terug te gaan om te zeggen van hé, dit ga ik 
bekijken of er toch nog mogelijkheden voor ruimte zijn.”

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Ik ga niet om me heen meppen. Paniek helpt niet. Dus dat denk ik met stress. Natuurlijk is 
het als je in zo’n proces zit ja, laten we dan gewoon proberen het beste ervan te maken. En 
verwijten komen, komen later wel he? ... Laten we nou even naar de oplossingen kijken en 
dan pakken we later die oorzaken aan. … maar laten we eerst nu even het lekkende schip op 
het droge proberen te trekken.”  

Andere citaten in dit verband: 
• “Dus wat mij helpt, is dat ik overtuigd ben dat wat ik doe van toegevoegde waarde is. 

Dan durf ik het aan en het maakt me dan ook niet uit wat ze van me vinden.” 
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• “Als je dan bij wijze van spreken je mailbox opentrekt en er staan honderd mailtjes in 
waarvan er met veertig een vraag aan je gesteld is waar je iets mee moet, dan is dat in 
een keer een soort van verhoogde druk en spanning. Het harder werken is dan een re-
flex die vaak voorkomt, maar die inmiddels wel wat minder wordt. Maar dat blijft mijn 
voorkeurshouding.”

Ordenen en structureren
Tot slot laten de resultaten zien dat een deel van de gemeentelijke managers de neiging heeft 
om meer orde en structuur in de situatie aan te brengen of om steviger, perfectionistischer of 
meer blauw te worden. Een van de gemeentelijke managers zegt: 

“Vechten, maar niet vechten woordelijk of zo, maar gewoon dan word ik wel wat steviger 
zeg maar. Of vooral toch op zoek gaan naar zeg maar heel erg waarom vraag je dat? Nou ja 
dat zeg maar. Heel erg op de ander geprojecteerd en minder op wat ik dan wil. Dus het zijn 
eigenlijk twee overlevingsstrategieën zeg maar.” 

Een andere gemeentelijke manager verwoordt het als volgt: 

“Ik blijf bijna dezelfde dingen doen. Het enige wat er mij gebeurt is dat er komt iets meer 
blauw in. Dus ik ga net wel even wat gedetailleerder zorgen dat alles op papier komt zeg 
maar, maar voor de rest gebeurt er niet zo veel.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Dan word ik veel blauwer, dus dan ga ik veel meer organiseren. Structuur aanbrengen, 

helderheid, dan is er gewoon veel minder ruimte, dan zijn de kaders gewoon veel 
scherper en strakker.”

• “Dan word ik perfectionistisch te veel op detail. Ja, dan verlies ik vertrouwen in anderen.”

• “Ik houd wel van stress, dat geeft heel veel drive hè. Dus als dingen stressvol zijn, dan 
is het in ieder geval ook niet saai en geeft ook veel focus en richting. En verder word ik 
daar wel rustig van, het helpt om keuzes te maken, het helpt ook om te ordenen, dus dat 
is dat wat ik ook ga doen, ik begin eigenlijk altijd met ordenen, structuur aanbrengen 
en van daaruit volgen dan of keuzes, of dat je kan handelen en ik vind niet dat een 
stresssituatie ook altijd een crisissituatie is hoor, dat is niet zo.”

• “Ik kan heel goed de boel afsluiten. Daar staan mensen altijd versteld van. Mensen om 
mij heen ook, zeg maar, ook thuis. Die zullen daar niet zo gauw wat van denken.” 



Chapter 4

114

4.2.6 Noodzakelijke leiderschapskwaliteiten 
Uit de interviews blijkt dat er vijf leiderschapskwaliteiten zijn die gemeentelijke managers als 
noodzakelijk zien om met complexe vraagstukken om te kunnen gaan: (1) zelfmanagement, 
(2) visie, (3) lef/durf, (4) politieke sensitiviteit en (5) verbindende vaardigheden. In de 
volgende tabel (Tabel 4.2.6) worden deze categorieën/hoofdcodes met de bijbehorende 
omschrijving/subcodes gepresenteerd.

Tabel 4.2.6
Noodzakelijke leiderschapskwaliteiten

Categorieën/hoofdcodes Omschrijving/subcodes
Zelfmanagement (ZM) • Zelfkennis (ZK)

• Weten waar je voor staat (WS)
• Kunnen reflecteren (KR)
• Kunnen incasseren (IC)
• Impact op anderen kennen (IK)
• Geduld (GD)

Visie (VS) • Grotere geheel overzien (GG)
• Richting geven aan anderen (RG)
• Prioriteiten stellen (PS)
• Een goed verhaal hebben (VH)
• Mensen inspireren en bij elkaar brengen (IM)

Lef/durf (LD) • Durven omgaan met onzekerheid (OZ)
• Durven erkennen van fouten (EF)
• Durven loslaten (DL)
• Kwetsbaar durven opstellen (KO)
• Patronen durven doorbreken (PD)

Politieke sensitiviteit (PS) • Inleven in bestuurders (IB)
• Begrijpen van bestuurders (BB)
• Aanvoelen politiek gevoelige onderwerpen (PG)
• Kennis van politieke besluitvormingsprocessen (PS)
• Omgaan met politieke spanningen (OP)

Verbindende vaardigheden (VV) • Samenwerken (SW)
• Verbinden van partijen (VP)
• Empathisch zijn (EZ)
• Luisteren (LU)
• Bouwen en onderhouden van netwerken (NW)

Zelfmanagement 
Gemeentelijke managers beschouwen zelfmanagement als de meest noodzakelijke leider-
schapskwaliteit om met complexe vraagstukken om te kunnen gaan. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat zij in de praktijk veelvuldig te maken hebben met sterke krachtenvelden, 
tegengestelde belangen en dilemma’s, die kunnen leiden tot onzekerheid en ongemak. Hierdoor 
is het volgens hen van belang dat je weet wie je bent, waar je voor staat en wat je sterke en 
minder sterke leiderschapskwaliteiten zijn. Een gemeentelijke manager zegt in dit verband: 
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“Je moet ook wel tegen een stootje kunnen. Hoge bomen vangen veel wind. Dus dat weet je. 
En daarmee zeg ik ook dat je weet hoe een boom werkt, dat je ook wel stevig geworteld en 
verankerd moet zijn. Dus je moet goed weten hoe je in elkaar steekt. Want kun je ook tegen 
een stootje?” 

Een andere gemeentelijke manager stelt het als volgt: 

“Het begint bij jezelf. En de vraag, hoe goed ken je jezelf, nou, sta je een beetje stevig in je 
schoenen? Of weet je hoe je in je schoenen staat?” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Ik denk dat een leider heel goed zichzelf moet kennen en dat vraagt dus ontzettende 

grote mate van zelfreflectie. Als je dat niet hebt, dan wordt het ingewikkeld denk ik, om 
een publiek leider te kunnen zijn.”

• “Je moet om kunnen gaan met tegenslag, met verliezen. En je gaat ook gewoon een paar 
keer nat en je valt wel een keer. Dat hoort er ook bij, maar daar leer je wel van.”

• “Je moet verschillende rollen kunnen vervullen. Als ik voor een groep werkzoekenden 
praat, dan praat ik anders dan als ik met een aantal bestuurders moet praten of als er een 
bezoek uit Antwerpen of een bezoek uit Barcelona komt. Dat vraagt een andere rol. Als 
ik voor mijn eigen medewerkers praat, dat heb ik gisteren gedaan, dan vervul ik weer een 
andere rol dan in de dagelijkse omgang met mensen.” 

• “Misschien hoort het ook bij de complexiteit van de vraagstukken in deze maatschappij 
dat we onszelf als instrument moeten inzetten en dus onszelf grondig moeten kennen.” 

• “En ook als je het hebt over veranderingen, het feit dat jij erin stapt, betekent iets voor 
die verandering. En jij reageert op de omgeving en de omgeving op jou. Dus wat breng 
je in, ben je je daar bewust van, wat moet je doen, dus wie ben je zelf?”

• “Nou, dan kom je een beetje in de platte termen dat je dicht bij jezelf moet blijven, maar 
dat je wel verrekte goed van jezelf moeten weten waar je voor staat.” 

• “Weet voor jezelf wat je echt diep van binnen nodig hebt om uiteindelijk gelukkig te 
worden of daar iets van een bijdrage aan te leveren. Weet dat van jezelf. Ik denk dat er 
redelijk wat mensen rondlopen die daar wel twijfelachtig over zijn.”
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Visie
Ook het hebben van een visie wordt als een noodzakelijke leiderschapskwaliteit gezien om 
met complexe vraagstukken om te kunnen gaan. Meer specifiek gaat het hierbij om: (1) 
het kunnen bepalen van de koers en richting van een organisatie, (2) prioriteiten te kunnen 
stellen, (3) oog te hebben voor langere termijn ontwikkelingen en (4) mensen te inspireren en 
bij elkaar te brengen. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Wij moeten zorgen dat we nu de dingen in gang zetten voor over zes jaar, dat vind ik ook 
echt onze verantwoordelijkheid. Nu gaan agenderen, want die aanlooptijd heb je nodig.” “En 
ja, de lange termijn voor ogen houden en jongens ja, maar nu niet dit, want over twee jaar 
willen we daar staan. De lange termijn dat ja, dat vind ik ook onze rol.” 

Een andere gemeentelijke manager verwoordt het als volgt: 

“Ik vind dat je ook wel veel visie moet hebben. Dus ik vind echt in het sociale domein, in 
het maatschappelijke veld, waar er nog zoveel problemen zijn in dit land, dat een beetje 
op je winkel passen, dat vind ik niet kunnen.” “Je moet ervoor zorgen als leider van zo’n 
organisatie dat je niet in een valkuil trapt, dat je alleen maar met de dag van vandaag en 
morgen bezig bent. En dat je niet verder kijkt dan dat, waardoor je eigenlijk continu achter 
de feiten aanrent.” 

Andere citaten in dit verband:
• “Wat voor mij heel erg werkt en waarvan ik soms ook weleens denk dat de wereld zo 

zou moeten zijn, is dat het gaat over willen, delen en doen. Waar wil je naartoe? Wat is je 
visie en ben je daar echt van? Heb je daar echt eigenaarschap op en kan een ander dat ook 
zien en leef je dat voor? En delen gaat wat mij betreft heel erg over dat je communiceert, 
dat je mensen bij elkaar brengt. Maar ook dat je, dat je de dingen fair doet, dat het eerlijk 
is, maar informeren en niet op je informatie blijven zitten, omdat je daardoor machtiger 
bent, maar juist maak de dingen groter door het te verspreiden.” “Het werkelijke verschil 
zit in wat je doet. En daar moet je een visie op hebben en dan moet je ook weten waar 
het naartoe gaat.” 

• “Je moet juist sturen als management op de grote lijn die je wilt behalen. Want zij … 
duiken dan vervolgens de inhoud in, gaan dan op een specifiek onderdeel aan de slag en 
jij moet zorgen dat die grote lijn, dat we die met z’n allen hetzelfde en dat je daarop kan 
sturen. De verandering zit niet op het detail, maar juist op de algemene lijn die je wil 
behalen, die je wil inzetten.”  
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• “Leidinggeven is een vak en heb daar nou aandacht voor en je kunt niet al die dingen door 
elkaar heen doen, maar ga nou echt leidinggeven. Daar hebben we ook een visie op. Hè, 
dus we gaan toe naar … teams die veel meer eigen verantwoordelijkheid gaan krijgen. 
Nou, dat zijn die grote lijnen waar ik over nadenk welke kant moet die organisatie nou op.” 

Lef/durf
De leiderschapskwaliteit lef en durf wordt door de gemeentelijke managers als noodzakelijk 
gezien om in de praktijk te durven staan voor wie je bent, wat je kunt, en om je kwetsbaar 
op te durven stellen. Een andere reden is dat deze kwaliteit kan helpen om op een andere 
manier te handelen en om beslissingen te nemen. Een van de gemeentelijke managers zegt 
in dit verband: 

“Leiderschap is zo’n complex geheel, het betekent dat je je zeker kwetsbaar moet durven 
opstellen. En dat je naar jezelf durft te luisteren, dat je durft te kijken, dat je niet alleen op de 
inhoud durft te sturen, maar juist op het proces, op een aantal hoofdlijnen.”

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Durf je naar jezelf te kijken en durf je te erkennen dat je niet altijd even consistent bent en 
het daarover te hebben met je mensen.”

Andere citaten in dit verband: 
• “Het gaat om authentiek zijn en dat ook gewoon te durven zeg maar. Echt jezelf in je 

ogen durven te kijken.”

• “Durf te beginnen met lopen, ook al weet je het soms nog niet zeker, maar durf 
beslissingen te nemen en te starten. Durf mensen de ruimte te geven om fouten te maken 
en wees er dan ook om de rotzooi op te ruimen als het niet goed gaat.” 

• “Samenwerking gaat over organisatie, gaat over afdelingsgrenzen heen, dus het gaat ook 
over: durf je dat ook los te laten?  Want managers hebben toch wel zoiets van hier ben 
ik, ik ben ervan, dit is van mij.” 

• “Je moet gewoon niet bang zijn om het niet helemaal goed te doen. Je doet het en ‘on the 
job’ leer je als een gek. Dat is een leuk avontuur.” 

• “Het gaat vooral om onzekerheid, niet weten wat er op je afkomt. Ontwikkelingen 
gaan snel.” 
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Politieke sensitiviteit
Onder deze leiderschapskwaliteit verstaan de gemeentelijke managers in dit onderzoek: het 
kunnen inleven in bestuurders, het begrijpen van het gedrag van bestuurders, het aanvoelen van 
politiek gevoelige onderwerpen en kennis hebben van het politieke besluitvormingsproces. Een 
van de gemeentelijke managers stelt in dit verband, het belang van het bewaken van grenzen 
tussen de politieke en de ambtelijke organisatie, aan de orde. Hij verwoordt dit als volgt:

“Je moet met je direct politieke baas en met je ambtelijke baas die verkenning doen, waar 
leggen we de grens tussen wat doe ik, wat doe jij? En daar heb je wel je eigen bestuurlijke 
ambtelijke verantwoordelijkheid in, maar die kan anders liggen, zeg maar, afhankelijk van 
het bestuur de hoe die erin zit.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Je moet sowieso het gevoel hebben dat er een klik is, dat je op dezelfde lijn zit. Maar het 
maakt wel uit of je dicht tegen de politiek aan zit of niet.” 

Andere citaten in dit verband:
• “Je moet besef hebben van de politieke gevoeligheid van bepaalde onderwerpen.” 

• “Je moet weten hoe de bestuurlijke politieke machinerie loopt.” 

• “Want uiteindelijk ben je vertegenwoordiger van het college en dat luistert heel nauw. En 
het maakt nogal uit of je voor-wethouder x werkt of voor-wethouder y…. En dat verschil, 
dat moet je wel zien en weten. Daar kun je ook je gedrag en je inzet op aanpassen.”

• “Nou, ja kijk, ik denk ook dat we veel meer als leiders binnen zo’n gemeentelijke organisatie 
dienstbaar moeten zijn aan onze mensen en dienstbaar moeten zijn aan maatschappelijke 
vraagstukken. Ik denk dat dat ook veel meer de manier van werken zou moeten zijn, dus 
leiders die ook dienstbaar zijn in de praktijk en ook helpen met de grote knelpunten.”

• “Dat je om moet kunnen gaan tussen de spanning van het aansturen van een grote 
ambtelijke organisatie versus de politiek die toch binnen afzienbare tijd een aantal echt 
fundamentele veranderingen door wil voeren. Dus het vraagt ook iets van jezelf hoe je 
daar vervolgens mee omgaat.” 

• “Ik vind het ook wel van belang dat je vaardigheden en lef hebt om tegen politieke 
leiding te zeggen, nee daar ga je niet over.” 
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Verbindende vaardigheden 
Onder deze leiderschapskwaliteit verstaan de gemeentelijke managers in dit onderzoek: 
het verbinden van partijen, samenwerken, empathisch zijn, luisteren en het opbouwen en 
onderhouden van netwerken. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Het vraagt vooral om verbindende vaardigheden, om partijen bij elkaar te zetten. Verbind 
je mensen bij elkaar, dan kan je volgens mij veel meer één en één is drie maken dan alleen 
maar vanuit het eigen perspectief bekijken. Wat je nodig hebt, is een ongelofelijk goed 
antennegevoel, … verbindend leiderschap zeg maar.” 

Een andere gemeentelijke manager stelt het als volgt: 

“Het zal in de toekomst steeds meer gaan over partnerschap. Dus hoe je dingen in de toekomst 
voor elkaar krijgt, is dat je samen met partners in gesprek bent in de stad. En dat maakt dat je 
daarin ook helder geformuleerd moet hebben wat je eigen einddoel voor ogen is. Maar je zult 
het moeten combineren met einddoelen van anderen en dan tot iets moeten komen. Dus qua 
stijlen zie je het gaan van zeg maar de wat hardere stevige lijn tot het verbindend leiderschap.”

Andere citaten in dit verband: 
• “Luisteren, empathie, begrijpen, proberen mee te bewegen, proberen te begrijpen welke 

belangen zij daarbij hebben.” 

• “…  je moet bewust zijn van je positie, van je handelen, van je gedrag. Je moet ook 
bewust zijn hoe anderen opereren en waarom ze opereren, waarom ze doen wat ze doen. 
Dat hoort gewoon bij bagage van een leidinggevende.”  

• “Volgens mij, wat je moet snappen is, vanuit welke blik mensen naar de wereld kijken. 
.... Kan je je inleven in de verschillende belangen van al die stakeholders?”

• “Ik vind dat een leider goed door moet hebben wat er aan de hand is, dat tot zich nemen 
en daar gewoon wat mee doen.” 

4.2.7 Leren omgaan met complexe vraagstukken
Uit de resultaten zijn drie categorieën naar voren gekomen met betrekking tot de wijze waarop 
gemeentelijke managers leren omgaan met complexe vraagstukken: (1) leren door te doen, (2) 
leren van anderen en (3) leren door opleidingen/trainingen. In de volgende tabel (Tabel 4.2.7) 
worden deze categorieën/hoofdcodes met de bijbehorende omschrijving/subcodes gepresenteerd.
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Tabel 4.2.7
Leren omgaan met complexe vraagstukken

Categorieën/hoofdcodes Omschrijving/subcodes
Leren door te doen (LD) Leren van fouten (LF)

Leren door reflecteren (LR)
Leren van anderen (LA) Leren door af te kijken bij anderen (AK)

Leren door feedback te krijgen (FA)
Vragen om hulp en advies (HA)
Sparren met anderen (SA)

Opleidingen/trainingen (OT) Intervisie (IV)
Coaching (CO)

Leren door te doen 
Gemeentelijke managers leren vooral in de praktijk: door te doen, door het maken van fouten 
en door te reflecteren op deze fouten. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband 
het volgende: 

“Ik doe iets en dan loop ik ergens tegen aan en als het niet werkt ga ik iets anders doen. 
Kijken wat ik heb gedaan en wat kan ik anders doen? Dus ja, elk jaar stapel je zo die ervaring 
op en dus ook meer variëteit in je handelingsrepertoire.” 

Een andere gemeentelijke manager verwoordt het als volgt: 

“Oefening baart kunst. Je moet ook af en toe gewoon op je plaat gaan. Dingen moeten ook 
gewoon niet werken.” “Het is voor een stukje ook vallen en opstaan hier in werksettingen. 
Dat je denkt: ja dit heeft niet gewerkt.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Ik leer heel veel van in mijn directie te zitten, of aan tafel bij bestuurders of van 

ingewikkelde overleggen. Dus ik leer heel veel van het zelf doen.”

• “Ja, maar dat moet je, als je dat een keertje probeert en het lukt. Ik bedoel, het is ook niet 
zo van dat dat opeens gaat. Maar als je dat terrein een beetje gaat uitbouwen en ook dan 
nog als dat bevestigd wordt dat het goed gaat.”

Uit de resultaten kan ook worden opgemaakt dat gemeentelijke managers niet alleen 
reflecteren op de wijze waarop een probleem kan worden opgelost, maar hierbij ook aandacht 
hebben voor aspecten die betrekking hebben op hun gedrag. Hierbij stellen zij zichzelf veelal 
de vraag: ‘Wat is hier goed en wat kan beter?’ Een van de gemeentelijke managers verwoordt 
het als volgt: 
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“Wat ik dan doe is, dat zit hem op verschillende niveaus. Het gaat sowieso over dingen die 
gebeurd zijn. Dus dingen die gebeurd zijn even terughalen. Terughalen wat gebeurde daar 
nou? Nou ja, dit ging niet goed of zo. Eh, wat was mijn aandeel daar dan in? Wat was het 
aandeel van de ander erin? Nou ja weet je, ik stel eigenlijk vragen aan mezelf. Dus het is 
eigenlijk een interne dialoog met mezelf.”

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Veel reflectie, dat merk ik bij mezelf wel.” “Je kan reflecteren op het probleem, hoe het 
probleem is ontstaan en je kan reflecteren hoe je uit het probleem kan komen.” “Dat doe ik 
gewoon door te kijken of ik mijn repertoire daar wat op kan aanpassen. En soms ook gewoon te 
vragen aan die collega, van hoe kijk jij ernaar?” “De checks zitten altijd op het eind. Dan weet 
je of je ergens iets in de aanloop daarnaartoe hebt gemist. En dat is mijn manier van leren.”

Andere citaten in dit verband: 
• “Nou, dat je op de fiets zit ’s avonds naar huis en dat je blijft nadenken over oké, hoe pak 

ik dit aan, wat zijn belangrijke elementen daarin?” “Ik denk vooral ook elke keer even 
een reflectie. Van wat is dit? Wat gebeurt hier” Hoe zit dit in elkaar, wie zijn de actoren, 
hoe werken dingen op elkaar in? Hoe ziet zo’n systeem er nou uit?”  

• “Het is eerder als ik naar huis fiets, dat je over je dag nagaat, of dat iemand vraagt over 
hoe was je dag, dat je denkt nou, dat viel toch wel een beetje zwaar of dat viel goed, dat 
was leuk. Dus reflecteren, noodzakelijk, maar niet heel systematisch georganiseerd.” 

• “Dat is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste, ja. En daar coach ik nu ook mijn 
managers op, zo van, hé, je bent nu wel boos, maar misschien is het verstandig om nu 
even niet te ventileren. Ga eerst eens naar huis, ga even nadenken, praat eens even met 
deze en gene en kom dan meer beslagen tot ijs met een nou ja, onderbouwde reactie. 
Maar dat is iets wat ik zelf wel heel erg heb geleerd.”  

Leren van anderen
De resultaten laten ook zien dat gemeentelijke managers, leren van anderen. Hierbij gaat het 
met name om het leren door af te kijken bij anderen en door feedback van anderen te ontvan-
gen. Het sparren met anderen en het vragen om hulp en advies spelen in mindere mate een rol. 
Het leren door af te kijken bij anderen helpt gemeentelijke managers enerzijds om op ideeën 
te komen en geïnspireerd te raken, anderzijds om te beoordelen wat bij deze anderen bruikbaar 
is voor de eigen werkpraktijk. Een van de gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt:
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“Ik ben niet de enige die met die spanningen wordt geconfronteerd. Ik zit natuurlijk in heel 
veel overleggen en situaties waarin ik anderen daar ook mee geconfronteerd zie worden. Ik 
zie hoe zij het doen en dat kijk ik af.” “… ik denk van … wat doet het met zo iemand, wat 
doet ‘ie, gaat hij of zij er meteen op af? Waarin zijn zij verrast, wat is hun eerste reactie, is het 
een vraag of is het een statement maken? Gaan mensen op de inhoud in of op de relatie in of 
gaan ze op het proces? Ja, dat zijn allemaal dingen die ik dan bekijk” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Nou ik kan ontzettend geïnspireerd raken door wat een ander doet. Ik heb een gesprek met 
jou en terwijl jij dingen zegt over waar we ergens uit moeten zien te komen of zelfs een 
onderhandeling hebben, kan ik toch heel erg naar jou zitten kijken en denken: shit dit is gaaf 
wat hier nu gebeurt. Dus dat (…) dus door te doen en naar anderen te kijken en me daardoor 
te laten inspireren, maar ook me daardoor te laten helpen.” 

Deze gemeentelijke manager zegt ook: 

“Maar ik leer ook gewoon wel heel veel van de mensen in mijn afdeling, (…) bijvoorbeeld 
loslaten hè, dat is iets wat ik heel erg leer van de mensen in mijn directie. Die ook soms 
zeggen: kappen nou even, ik kan het zelf.”

Andere citaten in dit verband: 
• “Ik denk dat je voor een deel weet doordat je vanuit feedback van zowel je leidinggevende 

als de mensen om je heen in ieder geval een gevoel terugkrijgt van he, ben ik nou met de 
goede dingen bezig? En, dan kan je denken nou dat doe ik nooit meer of je kan denken 
wat ging hier nou mis en eh, en hoe ga ik dat nou volgende keer voorkomen?” 

• “Als je het hebt over je eigen leiderschap en welke beslissingen je hebt gemaakt, dan is 
het vooral ook in contact staan, sparren, je feedback ophalen bij anderen. Maar volgens 
mij de basis daaronder is, ervan overtuigd zijn dat je niet volmaakt bent, of zo.” 

• “Ja en vervolgens zoek ik mensen om mij heen, afhankelijk van het soort probleem 
waar ik tegen aanloop en waarvan je weet dat je tegen je grenzen aanloopt, iemand waar 
je bij terecht kan. En dat kan soms in je vriendenkring, dat kan soms thuis, dat kan bij 
collega’s, waarvan je weet, goh, ik merk gewoon, als er dat soort dingen spelen, kan ik 
bij hem, want ik heb hem daar vaker over gehoord en volgens mij sluit het wel aan en 
dan kan ik wel even bij hem te rade gaan.”
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• “En wat ik geleerd heb, is dat je goed moet opletten, dat jij niet denkt dat ik aan het 
verbinden ben, terwijl ik eigenlijk je aan het instrueren ben, instructies aan het geven 
ben. En dan heb je weer iemand die je erop wijst: hé, trek dat even goed uit elkaar.” 

• “Het is vooral het delen van iets. Wat je vaak merkt is dat het feit dat je het al even met 
iemand hebt kunnen delen, hoeft vaak niet eens heel veel terug te komen, dat maakt dat 
je met, met een paar opmerkingen terug, denk van ja, shit, dit is dan toch wel de goede 
weg.” 

• “Kijk, anderen kunnen jouw helpen om helderheid in al die complexiteit te krijgen, 
in wat er speelt in je persoonlijke gevoelsleven over een bepaald item en ze hebben 
vaak ook ervaring met bepaalde complexe zaken, zoals rolscherpte en je relatie met de 
opdrachtgever en hoe je omgaat met belangen van een partij. Het helpt enorm als je kunt 
sparren met iemand, omdat die dan ook zijn ervaring inbrengt.”

Leren door opleidingen/trainingen
Tot slot blijkt dat gemeentelijke managers niet of nauwelijks leren door opleidingen en/
of trainingen te volgen, maar dit in het verleden wel in meerdere en mindere mate hebben 
gedaan. Een klein deel van de gemeentelijke managers doet aan intervisie. Een gemeentelijke 
manager zegt in dit verband:

“Ja, ik heb nog steeds mijn intervisiegroepje. Dus als je het over leren hebt. ..., ik kom 
regelmatig met die intervisiegroep bijeen. ... Kijk, bijvoorbeeld met zo’n intervisiegroep, ja 
dan kan je gewoon echt alles op tafel leggen, ook gewoon, je persoonlijke worstelingen of 
wat je moeilijk of niet moeilijk vindt.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Zit je erin en heb jezelf een belang om dat goed te doen, dan moet je bewust uitstappen. Nou, 
ik doe dat door in intervisiegroepen dit eens na te kijken, dat is de manier waarop ik dat doe.” 

4.2.8 Belangrijke eerdere ervaringen
De resultaten laten zien dat niet alleen eerdere werkervaring, maar ook eerder opleidingen en 
trainingen, een belangrijke rol hebben gespeeld in de wijze waarop gemeentelijke managers 
omgaan met complexe vraagstukken. In de volgende tabel (Tabel 4.2.8) worden deze twee 
categorieën/hoofdcodes met de bijbehorende omschrijving/subcodes gepresenteerd.
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Tabel 4.2.8
Belangrijke eerdere ervaringen

Categorieën/hoofdcodes Omschrijving/subcodes
Eerdere werkervaring (EE) Eerdere functies (EF)

Bijbaantjes (BB)
Eerdere opleidingen/trainingen (ET) Trainingen/opleidingen (TO)

Verschillende leergangen (LG)
Leiderschapsprogramma’s (LP)

Eerdere werkervaring
Uit de resultaten blijkt vooral de eerdere werkervaring van de gemeentelijke managerseen 
belangrijke rol te hebben gespeeld in de wijze waarop  zij omgaan met complexe vraagstukken. 
Meer specifiek blijkt deze eerdere ervaring te hebben bijgedragen aan het kunnen omgaan met 
verschillende partijen en belangen, om een gesprekspartner te kunnen zijn op verschillende 
niveaus, en om het werk meer procesmatig te kunnen bekijken. Een van de gemeentelijke 
managers zegt in dit verband:

“Bijna alle stafdingen heb ik gedaan, dus ik heb ook in de financiële sector gewerkt, ik heb 
… projecten geleid, ik ben een jaar directeur …  geweest …, ik ben een gesprekspartner van 
al die partijen, dat ik gewoon weet waar het over gaat. Ze weten het allemaal beter, maar ik 
snap echt wel waar het over gaat.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Dus als je op een gegeven moment genoeg wethouders voorbij hebt zien trekken, dan leer je 
op een gegeven moment hoe je dingen door de besluitvorming krijgt.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Wat ook wel relevant was voor mijn leiderschap, was dat ik een aantal jaren geleden een 

heel groot dynamisch project heb getrokken en daar kon ik veel mee oefenen.” 

• “Ik ben jarenlang trainer geweest, ik denk dat dat soms bijdraagt aan zaken meer 
procesmatig bekijken.”

• “Ik heb tussen mijn veertiende en mijn eenentwintigste heel lang in een cafetaria gewerkt. 
Ik kwam laatst die eigenaar daarvan tegen, en ik zei letterlijk tegen die man: misschien 
heb jij mij wel de belangrijkste vaardigheid geleerd. … Ik bedoel, de belangrijkste 
vaardigheid die ik moet hebben in mijn huidige vak, zat hij me zo aan te kijken. Ik zei ja, 
weet je, daar heb je eigenlijk letterlijk elke keer vijf tot zes minuten contact met mensen 
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van het niveau bankdirecteur die ’s avonds laat nog wat te eten komt halen tot en met de 
hoertjes om de hoek en de vuilnisman die tussendoor een balletje gehakt komt halen, of 
een begrafenisondernemer die tijdens een kerkdienst zijn tijd moet doden. En wat ik daar 
geleerd heb, is binnen anderhalve minuut schakelen met alle soorten mensen.” 

• “Kijk, ik moet ook zeggen, bij mij zijn het ook wel mensen die mij geïnspireerd hebben. 
… ik heb in het verleden …een tijdje veel met … samengewerkt. Nou, dat was voor mij 
een enorme inspiratiebron. Voor mij zijn het ook wel mensen waar ik wel tegen opkeek 
in het verleden.” 

Eerdere opleidingen/trainingen 
Naast eerdere werkervaring blijken ook eerdere opleidingen en trainingen een belangrijke 
rol te hebben gespeeld in de wijze waarop gemeentelijke managers omgaan met complexe 
vraagstukken. Wat precies in deze opleidingen en trainingen aan de orde is geweest kan niet 
uit het onderzoek worden opgemaakt. Wel kan worden opgemaakt dat ze hebben bijgedragen 
aan het versterken van de reflectievaardigheden en aan het kunnen kijken naar situaties vanuit 
verschillende invalshoeken. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband:

“Ik heb een intern management development traject ... gedaan. Wat ik daar heb geleerd is 
dat ik gewoon bij verschillende onderdelen van de gemeente heb gekeken en ook bij andere 
gemeenten. Dus dan leer ik wel kijken of dat er meerdere invalshoeken zijn. Dus dat is 
volgens mij misschien wel de grootste les, er zijn gewoon meer waarheden. Het is niet zo 
eendimensionaal dat je soms dingen ziet, als je de andere kant ook weet eh, dan kom je wel 
verder.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Ik heb op enig moment een opleiding gedaan met de …. Ik vond het best wel interessant 
doordat je onderdeel uitmaakt van die club en had ik het gevoel dat ik op een bepaalde manier 
op een hoger niveau ben getild, misschien zelfs wel via die opleiding. Wat ik er zelf aan over 
heb gehouden is dat je heel kritisch moet zijn met meningen en dat als je ‘mening loos’ kan 
waarnemen, dat je dat dan echt heel goed doet.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Ik heb ook een paar hele mooie leiderschapstrajecten gevolgd, twee keer iets bij …. 

Als alles eigenlijk wel heel erg oké gaat en er geen hardnekkige patronen zitten op een 
bepaald onderdeel waar je nou eens helemaal op door zou moeten leren, hoe blijf je dan 
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lerend? En zo ben ik op … gekomen … ik vermoedde dat die veel meer zat op inspiratie 
vinden en met andere leiders praten over hoe zij in hun werk zitten, waar ze tegen 
aanlopen en wat en wat zij dan oppakken. En dat heeft voor mij wel heel goed gewerkt 
… dat heeft wel een soort vernieuwd elan gegeven aan mij om veel nieuwsgieriger te 
zijn op boeken en wetenschap en wat er allemaal beweegt in de wereld waar je in je werk 
iets mee kan.”

• “Ja … al die leiderschapstrainingen, ook … doet dat. Daar zit heel veel confrontatie in 
en heel veel naar jezelf en anderen kijken, anderen die ook op jou mogen reflecteren en 
al die spiegels die je voorgeschoteld krijgt. Het is best pittig, maar ja, we zitten ook in 
een soort maatschappij met 360-graden-feedbackloops. Je hele persoonlijkheid wordt 
helemaal doorgelicht op je werkplek. Soms denk ik weleens dat dat misschien iets te veel 
van het goede is. Het is eigenlijk niet normaal meer.” 

• “Ik heb geen enkele opleiding gehad als publieke leider of als manager. Ja, ik heb wel 
een keer een cursus verandermanagement gedaan, maar dat was het dan. Dat stelde niet 
veel voor. En mijn toenmalige directeur zei: ik zie het jou niet doen, maar ga het maar 
proberen.” 

• “Ik heb een keer een mooie leergang gedaan. Je krijgt geen huiswerk mee en dat soort 
dingen, maar je gaat langs zes wetenschapsvelden, zes keer twee of drie dagen, ergens in 
een Europese of Nederlandse stad.”

4.2.9 Noodzakelijke voorwaarden om te leren 
Om te leren omgaan met complexe vraagstukken beschouwen gemeentelijke managers het 
enerzijds als noodzakelijk dat zij aandacht hebben voor de ontwikkeling van persoonlijk 
leiderschap. Anderzijds dat hun organisatie zich (meer) ontwikkelt naar een lerende 
organisatie. In de volgende tabel (Tabel 4.2.9) worden deze twee categorieën/hoofdcodes 
met de bijbehorende omschrijving/subcodes gepresenteerd.
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Tabel 4.2.9
Noodzakelijke voorwaarden om te leren omgaan met complexe vraagstukken

Categorieën/hoofdcodes Omschrijving/subcodes
Persoonlijk leiderschap (PL) Open blijven staan voor nieuwe inzichten (OI)

Discipline tonen (DT)
Bereidheid om te leren (BL)
Nieuwsgierig zijn (NZ)
Tijd vrijmaken om te leren TL)
Tijd vrijmaken voor reflectie en feedback (TR)
Eigen leervraag leren kennen (EV)

Lerende organisatie (LO) Continu leren (CL)
Fouten mogen maken (FM)
Voldoende leer- en rijpingstijd (VR)
Vertrouwen geven en ontvangen (VT)
Creëren van een veilige leeromgeving (CV)
Een voorbeeld in leren zijn voor anderen (VL)
Leidinggeven aan leren (LL)
Reflecteren en evalueren (RE)

Persoonlijk leiderschap
Gemeentelijke managers geven op verschillende manieren aan het ontwikkelen van persoon-
lijk leiderschap als een noodzakelijke voorwaarde te zien om te leren omgaan met complexe 
vraagstukken. Meer specifiek zien zij het hierbij als noodzakelijk dat zij open blijven staan 
voor nieuwe inzichten, daadwerkelijk bereid zijn om te leren, gedisciplineerd zijn om te leren 
en (meer) tijd vrijmaken voor reflectie en feedback. Een van de gemeentelijke managers zegt 
in dit verband: 

“En op een gegeven moment heb je een set van dingen die goed werken en een set van dingen 
waarvan je de ervaring hebt, dat werkt niet. Om dan nog heel open te blijven staan …” 

Een andere gemeentelijke manager geeft aan: 

“Als er geen bereidheid is, gaat er niks gebeuren. … als er geen bereidheid bij mij is om, om me te 
willen ontwikkelen of te iets te leren dan, dan gebeurt het ook niet. Dus daar begint het wel mee.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Als je niet nieuwsgierig bent of je bent niet intrinsiek gemotiveerd op het domein of op 

het dossier waar je mee bezig bent, ja, dan ga je op de automatische piloot volgens mij. Ik 
kan me niet voorstellen dat je dan gedreven bent om toch nog te leren. Eh, dus je zelfs als 
je aan de lopende band staat en je doet iets, dan moet je soort van motivatie hebben van he, 
dit is, ik wil dit zo goed mogelijk doen. Als je dat niet hebt, ja dan, dan sta je niet open.”
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• “Je moet dingen waar je goed in bent, die moet je groter maken en dingen waar je slecht 
in bent, moet je niet te veel aandacht aan besteden. Maar aan de andere kant vind ik 
ook wel, ik ben een redelijke calvinist, dat ik een aantal dingen ook gewoon niet moet 
ontlopen. En, daar moet je voor jezelf ook druk uitoefenen.” 

• “Kijk, het begint erbij … wat heb je nou voor jezelf nodig voor binnen het leiderschap 
binnen zo’n gemeente om te weten wat er over tien jaar nodig is. En als je dat weet, moet 
je nu beginnen, omdat, moet je nu zorgen dat je er naartoe gaat bewegen.” 

• “Onderdeel van het zijn van een leidinggevende is niet alleen dat je je resultaten haalt 
en is niet alleen dat je ook nog op je mensen en je middelen en dat soort dingen stuurt. 
Maar is ook dat je nu een andere leidinggevende bent dan over een jaar en dan over twee 
jaar. En dat is onderdeel van het salaris wat je krijgt is dat je hierin groeit. Onderdeel van 
je werk is dat je lerend bent. Hoe kun je anders in het werk wat je doet je mensen laten 
leren. Maar ik snap ook wel dat een manager van een financiële afdeling, dat het daar 
anders voor ligt dan voor een hoofd van een afdeling beleid.” “Maar het maakt mij niet 
zoveel uit of je nou je verder bekwaamt in je vak of dat je je op competenties aan het 
leren bent. Als je maar in beweging blijft.”  

• “En wat in dat leren voor mij wel van belang is …. Je moet je bewust zijn, heel zuiver 
zijn van wat mijn verantwoordelijkheid is van de ander.” 

• “Ik denk dat leiderschap gaat over jezelf … zo goed mogelijk leren kennen. En dat is 
nooit klaar, daar ben je je hele leven mee bezig. En wat je nodig hebt, zijn momenten van 
het inbouwen van die reflectie.” 

• “Begin eens met te benoemen wat je leervraag nou is. En leren begint met dat je weet op 
welk stukje je wil ontwikkelen. Ik zie heel veel leidinggevenden bij ons die heel erg aan 
het rennen zijn, maar het formuleren van een ontwikkelrichting, daarop bewustwording 
en eigenaarschap nemen, dat zou ik echt wel meerwaarde vinden.” 

Lerende organisatie
Uit de resultaten is ook op te maken dat gemeentelijke managers het als noodzakelijk zien dat 
hun organisatie zich meer ontwikkelt naar een lerende organisatie. Meer specifiek bedoelen 
zij hiermee dat er in hun organisatie een cultuur van (continu) leren ontstaat, waarin (samen) 
geleerd kan worden van fouten, waarin voldoende (leer)tijd, vertrouwen en veiligheid is om tot 
leren te komen en waarin zij een voorbeeld in het leren kunnen zijn voor anderen. Een van de 
gemeentelijke managers verwoordt het in dit verband als volgt: 
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“Volgens mij heb je leertijd nodig. … je doet heel veel onbewust, misschien op intuïtie wat 
je eigenlijk misschien al wel veel langer geleden hebt aangeleerd. ... En ik denk dat je een 
bepaalde tijd nodig hebt om een aantal keer gewoon die leercyclus te hebben doorgemaakt 
in wat al die belangen zijn. Want zou je volgens mij te snel die stap overslaan, ja dan heb je 
het volgens mij niet in je systeem opgeladen of zo en dan ga je volgens mij fouten maken.”

Een andere gemeentelijke manager geeft aan dat in zijn organisatie niet of nauwelijks tijd is 
om te reflecteren en dat dit tot ongemak leidt. Hij verwoordt dit als volgt: 

“Ben je nu klaar met je reflectie? Nee, maar het moet nu, want we moeten het nu aanleveren. 
Dat voelen mensen als ongemak.” 

Met betrekking tot een voorbeeld in het leren kunnen zijn voor anderen zegt een van de 
gemeentelijke managers het volgende: 

“Ik probeer een vergelijkbare rol te spelen als wat ik prettig vind. Dus ik nodig mensen heel 
erg uit, dus mijn laten leren is heel erg gericht op naar buiten kijken. En naar buiten en naar 
voren kijken en dan merk je dat als mensen dat zien … door ze artikeltjes te sturen, een boek 
te geven, of ze naar een congres te sturen of gewoon te vragen … hoe het met privé-situatie 
zit. Dat dat al een heleboel perspectief biedt in termen van leren en mensen de ruimte geven 
om fouten te maken.” 

Het aspect vertrouwen  zien gemeentelijke managers als een noodzakelijke voorwaarde, 
omdat zij hiermee zelf positieve ervaringen hebben en dit als een belangrijke aanjager zien 
tot om tot leren te komen. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Ik heb één hele goede directeur gehad toen ik op het stadhuis werkte. Daar heb ik heel veel 
van geleerd. Dat heeft in ieder geval enorm geholpen. … en als je vertrouwen wint, krijg je 
ook vertrouwen. En als je eenmaal vertrouwen hebt, dan durf je ook meer. Eh, dat is mij zeker 
wel het geval geweest.” 

Een andere gemeentelijke manager geeft aan: 

“… ik heb zo goed kunnen gedijen, ook vanuit vertrouwen, dus ik vind het fijn als een ander 
mij vertrouwen geeft. De andere kant daarvan is dat ik er ook wel dingen voor doe om ervoor 
te zorgen dat vertrouwen ontstaat.” 
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Andere citaten in dit verband: 
• “Vertrouwen is voor mij wel een soort van basis. Dus ik vind het vertrouwen geven aan 

anderen ook een belangrijk ding. … dus veel van het leren ontstaat natuurlijk ook door 
juist dingen aan te gaan die nou ja, misschien wel eng of niet zo vanzelfsprekend of wat 
dan ook zijn. Daar moet je dus wel een situatie voor creëren.”

• “Als je mensen op het eerste het beste wat er fout gaat afrekent, dan krijg je nooit zo’n 
lerende omgeving.” 

• “Ik heb altijd het geluk gehad dat ik leidinggevenden om mijn heen had die mij ruimte 
hebben gegeven. ... En waarbij ik fouten mocht maken, dat is heel erg van belang.” 

• “Nou, ik vind mensgericht leiderschap belangrijk. Als het alleen maar om resultaten gaat 
en om prestaties, dan bevordert dat niet het leren, dat zet mensen te veel onder druk. Ik 
mag fouten maken en leren. En dat geeft lucht. Dat is gewoon prettig.”

• “Ja, wat ik elke medewerker gun, is een leidinggevende, of dan wel iemand ernaast, 
maakt echt niet uit, kan ook gewoon een collega zijn, die oprechte, eerlijke feedback aan 
iemand durft te geven. … je moet mensen tegenkomen in je carrière en ik gun iedereen 
er veel van, die de kwaliteiten die iemand heeft kan benoemen, zodat je weet, hé, dit 
is iets wat mij uniek maakt. Maar ook de dingen waarvan je denkt: joh, ik zag jou een 
presentatie geven, en het stukje techniek is volgens mij niet helemaal jouw ding eh, kan 
ik je erbij helpen of zo.” 

Een nog ander aspect is dat gemeentelijke managers het als noodzakelijk zien dat in hun 
organisatie permanent in leren wordt geïnvesteerd en dat reflectie structureel wordt 
georganiseerd en ingebed in het werk. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Ja, voor mij staat en valt het met een permanente investering daarop. En dat is dus niet één 
keer in de vier jaar een keer een cursusje. Maar hoe richt je dat nou zodanig in dat je, ook in 
je eigen organisatie, dat je ook continu, aan het leren bent daarop zeg maar.” … ik denk dat 
het belangrijk is om, zeg maar, die reflectie nog structureler in te bedden en te organiseren.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“… dat leren, dat bedden we helemaal niet in. Dus … wij organiseren van allerlei dingen in 
programma’s, als we het niet binnen de lijn kunnen organiseren. We hebben het veel te druk 
en politiek wel heel veel, maar we zeggen nooit nee.” “En iedere keer zijn er andere coalities 
en soms hoef je er helemaal niks mee en een andere keer moet je misschien ervoor zorgen dat 
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bepaalde maatregelen die wij hebben genomen of die kloppen hier niet mee, eigenlijk moet 
je dus zorgen voor goede randvoorwaarden waardoor we anderen goed kunnen begeleiden. 
Dus iedere keer is dat anders.” 

Nog iemand anders zegt: 

“… op basis van het verleden wordt er niet echt teruggekeken, goed teruggekeken in van oké, 
wat voor rol hebben we, wat vinden we nou van het verleden, waarom is dat nou gekomen 
zoals het is en welke rol hebben we daar zelf in gespeeld?” 

4.3 BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN
In de vorige paragraaf zijn de resultaten uit de semigestructureerde interviews geanalyseerd 
op het niveau van het totaal, oftewel van de drie cases (gemeenten) samen. Samengevat 
geven deze resultaten het volgende beeld:

1. Aantrekkelijke aspecten in de alledaagse leiderschapspraktijk
Gemeentelijke managers ervaren het in hun alledaagse leiderschapspraktijk vooral als aan-
trekkelijk, oftewel als interessant om: (1) verschillende partijen met elkaar te verbinden en 
om met deze verschillende partijen samen te werken, (2) met hun samenwerkingspartners, 
vanuit een gelijkwaardige relatie, tot maatschappelijke meerwaarde, ofwel tot zingevend 
werk te komen en (3) te werken aan verschillende typen vraagstukken, zoals lange-en korte 
termijn vraagstukken, operationele, tactische en strategische vraagstukken en (complexe) 
interne-en maatschappelijke vraagstukken.

2. Kenmerken van complexe vraagstukken
Onder een complex vraagstuk verstaan de gemeentelijke managers in dit onderzoek een vraagstuk, 
dat zij met veel verschillende partijen gezamenlijk moeten oplossen, en waarbij zij te maken 
krijgen met verschillen in belangen, werkwijzen, kennis, vaardigheden en organisatiecultuur. 
Daarnaast verstaan zij hieronder een vraagstuk, dat in hun organisatie om een andere manier van 
denken en werken vraagt, en op een open en transparante manier moet worden opgelost.

3. Omgaan met complexe vraagstukken
In het omgaan met complexe vraagstukken zijn gemeentelijke managers gericht op verbinden 
en samenwerken en gedreven en gemotiveerd om met hun samenwerkingspartners tot oplos-
singen te komen. In deze samenwerking vertrouwen zij in hoge mate op anderen. Met deze 
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anderen bedoelen zij met name de mensen aan wie zij leidinggeven en de talenten en experts 
in hun organisatie. Daarnaast vinden zij het belangrijk om met hun samenwerkingspartners, 
vanuit een gelijkwaardige relatie, gesprekken te voeren over de wijze waarop een complex 
vraagstuk moet worden opgelost. In deze gesprekken is het merendeel van de gemeentelijke 
managers gericht op het luisteren naar hun samenwerkingspartners en op het stellen van 
verdiepende vragen. Een ander deel richt zich op het zoeken naar draagvlak voor de eigen 
oplossingen en op het overtuigen van hun samenwerkingspartners van deze oplossingen. Een 
deel van de gemeentelijke managers heeft de neiging om in de samenwerking met partijen te 
willen bepalen wat er gebeurt. Dit is met name aan de orde, wanneer zij tijdsdruk ervaren en 
zij onder deze tijdsdruk tot oplossingen moeten komen. Tot slot kiest een klein deel ervoor 
om complexe vraagstukken op te knippen in delen en om deze delen deze stap voor stap op 
te lossen. Deze manier van werken helpt hen om structuur en overzicht te houden en om met 
de complexiteit van een vraagstuk om te kunnen gaan.

4. Besluiten nemen
Met betrekking tot het nemen van besluiten vindt het merendeel van de gemeentelijke 
managers het belangrijk om keuzes te maken, om knopen door te hakken en om hierbij niet 
te twijfelen, ook niet wanneer er niet met zekerheid is te zeggen wat de effecten van de 
besluiten zullen zijn, en zij niet iedereen in deze besluiten mee kunnen nemen. Een deel 
van de gemeentelijke managers vindt het belangrijk om voorafgaand aan een besluit eerst 
(gecalculeerd) de risico’s af te wegen of om anderen om raad en advies te vragen.

5. Omgaan met spanningen en stress
Wanneer gemeentelijke managers spanningen en stress ervaren, neemt het merendeel van de 
gemeentelijke managers afstand van de situatie. Door vervolgens op de situatie te reflecteren, 
komen zij dan tot een nieuwe of andere aanpak. Een deel van de gemeentelijke managers 
richt zich op het (direct) oplossen van de situatie of op het aanbrengen van meer orde en 
structuur.

6. Noodzakelijke leiderschapskwaliteiten 
Om met complexe vraagstukken om te gaan, beschouwen gemeentelijke managers het als 
noodzakelijk dat zij beschikken over de leiderschapskwaliteiten: zelfmanagement, visie, lef 
en durf. In mindere mate beschouwen zij het als noodzakelijk om te beschikken over de 
leiderschapskwaliteiten: politieke sensitiviteit en verbindende vaardigheden.
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7. Leren omgaan met complexe vraagstukken 
Gemeentelijke managers leren vooral in de praktijk: door te doen en door fouten te maken. 
In deze praktijk leren zij ook van anderen, door bij hen af te kijken en hen om feedback 
te vragen. Gemeentelijke managers leren niet of nauwelijks samen met anderen of door 
opleidingen en trainingen te volgen. Dit laatste hebben zij in het verleden wel in meerdere of 
mindere mate gedaan.

8. Belangrijke ervaringen 
In het omgaan met complexe vraagstukken, blijkt vooral de eerdere werkervaring van de 
gemeentelijke managers een belangrijke rol te hebben gespeeld, gevolgd door eerdere opleidingen 
en trainingen. Deze opleidingen en trainingen hebben met name bijgedragen aan het versterken 
van de reflectievaardigheden en aan het kunnen kijken naar situaties vanuit verschillende 
invalshoeken. De eerdere werkervaring blijkt vooral te hebben bijgedragen aan het kunnen  
omgaan met verschillende partijen en belangen, om een gesprekspartner te kunnen zijn op 
verschillende niveaus en om procesmatig te kunnen denken en werken.

9. Noodzakelijke voorwaarden om te leren omgaan met complexe vraagstukken 
Om te leren omgaan met complexe vraagstukken beschouwen gemeentelijke managers het 
enerzijds als noodzakelijk dat zij beschikken over persoonlijk leiderschap. Meer specifiek 
bedoelen ze hiermee dat zij open blijven staan voor nieuwe inzichten en perspectieven, zij daad-
werkelijk bereid en gedisciplineerd zijn om te leren, en zij (meer) tijd vrijmaken voor reflectie 
en feedback. Anderzijds dat hun organisatie zich meer ontwikkelt naar een lerende organisatie. 
Hieronder verstaan zij een organisatie, waarin sprake is van continu leren, waarin (samen) geleerd 
kan worden van fouten, waarin voldoende veiligheid en vertrouwen is om tot leren te komen en 
waarin zij een voorbeeld in leren voor anderen kunnen zijn.

4.4 PATRONEN EN STELLINGEN
Bij een nadere bestudering van de bovenstaande resultaten, komen een aantal opvallende 
patronen c.q. tegenstellingen naar voren. Deze patronen worden hieronder toegelicht en 
voor het tweede deel van het empirische onderzoek: de focusgroepen, vertaald naar prikke-
lende stellingen. Deze stellingen zijn, zoals reeds beschreven in het inleidende deel van 
dit hoofdstuk, geen weergave van de werkelijkheid, maar bedoeld als een hulpmiddel om 
tijdens de focusgroepen de gevonden patronen c.q. tegenstellingen, te kunnen duiden en van 
betekenis te kunnen voorzien.
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1. Samenwerken aan complexe vraagstukken
Uit de bevindingen blijkt dat gemeentelijke managers gericht zijn op samenwerken en dat 
zij gedreven en gemotiveerd zijn om met hun samenwerkingspartners tot oplossingen te 
komen. Tegelijkertijd blijkt dat een deel van de gemeentelijke managers de neiging heeft om 
in deze samenwerking te willen bepalen wat er gebeurt. Meer specifiek is dit aan de orde, 
wanneer zij te maken hebben met tijdsdruk en zij onder deze tijdsdruk tot oplossingen moeten 
komen. Deze bevinding duidt erop dat gemeentelijke managers weliswaar gericht zijn op 
samenwerken. De bevinding duidt er ook op dat, wanneer zij te maken hebben met tijdsdruk, 
zij de neiging hebben om te willen bepalen wat er gebeurt. Om deze bevinding nader te 
duiden en van betekenis te voorzien, is als hulpmiddel voor de focusgroepen de volgende 
stelling geformuleerd: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen samenwerken, maar 
willen het in deze samenwerking nog wel voor het zeggen hebben”.

2. Invulling geven aan zingevend werk 
Uit de bevindingen kan ook worden opgemaakt dat gemeentelijke managers het als aan-
trekkelijk, oftewel als interessant ervaren om met hun samenwerkingspartners vanuit een 
gelijkwaardige relatie tot maatschappelijke meerwaarde, ofwel tot zingevend werk te komen. 
Tegelijkertijd kan worden opgemaakt dat, wanneer zij besluiten moeten nemen, zij gericht 
zijn op het maken van keuzes, op het doorhakken van knopen en dat zij het belangrijk vinden 
om hierbij niet te twijfelen, ook niet, wanneer niet met zekerheid is te zeggen wat de gevol-
gen van de besluiten zullen zijn en zij niet iedereen in deze besluiten mee kunnen nemen. 
Deze bevinding duidt erop dat om invulling te geven aan zingevend werk, gemeentelijke 
managers een gelijkwaardige relatie weliswaar als belangrijk zien. De bevinding duidt er 
ook op dat, wanneer zij besluiten moeten nemen, zij dit doen vanuit hun functionele (machts)
positie. Om deze bevinding nader te duiden en van betekenis te voorzien, is als hulpmiddel 
voor de focusgroepen de volgende stelling geformuleerd: “Gemeentelijke managers zeggen 
wel zingevend werk te willen doen, maar zijn hierbij uit op macht”.

3. Effectief omgaan met complexe vraagstukken
De bevindingen tonen aan dat gemeentelijke managers, in het omgaan met complexe 
vraagstukken, in hoge mate vertrouwen op anderen. Met deze anderen bedoelen zij dan 
met name hun interne samenwerkingspartners — de mensen aan wie zij leidinggeven en 
de talenten en experts in hun organisatie — en niet zozeer hun externe (maatschappelijke) 
samenwerkingspartners en/of de politieke organisatie. Deze bevinding duidt erop dat ge-
meentelijke managers een onderscheid maken tussen complexe interne en complexe externe 
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vraagstukken en hierbij op verschillende manieren invulling geven aan leiderschap. Om 
deze bevinding nader te duiden en van betekenis te voorzien, is als hulpmiddel voor de 
focusgroepen de volgende stelling geformuleerd: ‘‘Gemeentelijke managers hebben te maken 
met complexe externe en interne vraagstukken, maar weten hier onvoldoende effectief en 
uitgebalanceerd mee om te gaan”. 

4. Openstaan voor nieuwe inzichten en perspectieven
Uit de bevindingen komt naar voren dat gemeentelijke managers het belangrijk vinden om 
samen met anderen te leren en hier in de praktijk graag meer tijd en aandacht aan besteden. 
Tegelijkertijd komt naar voren dat, om te leren omgaan met complexe vraagstukken, zij het 
als noodzakelijk zien dat zij open blijven staan voor nieuwe inzichten, zij daadwerkelijk 
bereid en gedisciplineerd zijn om te leren, en zij (meer) tijd vrijmaken voor reflectie en feed-
back. Deze bevinding duidt erop dat gemeentelijke managers het weliswaar als belangrijk 
zien om samen met anderen te leren. De bevinding duidt er ook op dat zij in de praktijk wei-
nig open staan voor nieuwe inzichten en perspectieven. Om deze bevinding nader te duiden 
en van betekenis te voorzien, is als hulpmiddel voor de focusgroepen de volgende stelling 
geformuleerd: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen leren, maar staan weinig open 
voor nieuwe inzichten en perspectieven”.  

5. Een voorbeeld zijn voor anderen 
Tot slot kan uit de bevindingen worden opgemaakt dat gemeentelijke managers het belang-
rijk vinden om te werken in en voor een lerende organisatie. Hiermee bedoelen zij een orga-
nisatie, waarin sprake is van continu leren, waarin voldoende tijd, veiligheid en vertrouwen 
is om tot leren te komen en waarin (samen) geleerd kan worden van fouten. Ook kan worden 
opgemaakt dat zij het belangrijk vinden om in het leren een voorbeeld te zijn voor anderen. 
Tegelijkertijd blijkt dat zij door de vele opgaven en veranderingen, waarmee zij worden ge-
confronteerd, hier niet of nauwelijks tijd voor hebben en dat de gewenste leercultuur in hun 
organisaties onvoldoende wordt ondersteund. Deze bevinding duidt erop dat gemeentelijke 
managers het werken in en voor een lerende organisatie weliswaar als belangrijk zien. Het 
duidt er ook op dat zij hierin zelf niet of nauwelijks een voorbeeld zijn voor anderen. Om 
deze bevinding nader te duiden en van betekenis te voorzien, is als hulpmiddel voor de focus-
groepen de volgende stelling geformuleerd: “Gemeentelijke managers willen wel werken in 
en voor een lerende organisatie, maar geven daartoe niet direct zelf het voorbeeld”. 





5HOOFDSTUK 5

RESULTATEN FOCUSGROEPEN

“Nothing is more difficult than to know precisely what we see”
 (Merleau-Ponty, 1962, p. 58).
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5.1  INLEIDING 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten uit de focusgroepen die plaatshebben gevonden in de 
gemeenten Amsterdam (paragraaf 5.2), Rotterdam (paragraaf 5.3) en Den Haag (paragraaf 
5.4). Tijdens de focusgroepen is als hulpmiddel gewerkt met prikkelende stellingen (zie pa-
ragraaf 4.4). Het doel hiervan was om de gesignaleerde patronen c.q. tegenstellingen uit de 
semigestructureerde interviews nader te kunnen duiden en van betekenis te kunnen voorzien. 
De resultaten uit de focusgroepen zijn hiermee een aanvulling op de resultaten uit de semi-
gestructureerde interviews. Ter illustratie worden de resultaten in dit hoofdstuk ondersteund 
met geanonimiseerde citaten van de deelnemers aan de focusgroepen. Deze citaten worden 
zodanig weergegeven dat ze niet zijn te herleiden tot het individu. Daarnaast zijn, omwille 
van de leesbaarheid, een aantal van deze citaten met behoud van betekenis enigszins geredi-
geerd (Boeije, 2005). In paragraaf 5.5 wordt per stelling en per focusgroep een samenvatting 
gegeven. In de laatste paragraaf, (paragraaf 5.6) worden, op basis van een integratie en in-
terpretatie van de resultaten, de belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk gepresenteerd.

5.2 RESULTATEN FOCUSGROEP AMSTERDAM
Stelling 1: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen samenwerken, maar willen het in 
deze samenwerking nog wel voor het zeggen hebben”.  

Deze stelling leidt tot verschillende reacties. Het merendeel van de focusgroep is van mening 
dat het samenwerken met verschillende partijen, zonder het eigen belang voorop te stellen 
steeds beter gaat. Dit deel van de groep is ook van mening dat het werken in ketens hier positief 
aan bijdraagt en dat mensen steeds vaker aanspreekbaar zijn op hun verantwoordelijkheden. 
Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Het samenwerken zonder het eigen belang voorop te stellen wordt wel beter en mensen zijn 
meer aanspreekbaar op hun verantwoordelijkheden.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Er zijn ontwikkelingen in het sociaal domein en het samenwerken wordt steeds beter.”

Andere citaten in dit verband: 
• “Keteninrichting helpt om mensen meer samen te laten werken.”

• “Als je gezamenlijk verantwoordelijk wordt voor het resultaat, gaat het samenwerken 
beter.”  
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• “Samenwerken zonder het eigen belang voorop te stellen krijgt steeds meer vorm.” 

• “Er wordt steeds meer gekeken naar wat je samen kunt doen en hoe je elkaar kunt 
versterken. En daarmee niet zeggende dat het altijd lukt, maar er wordt wel steeds meer 
gekeken naar hoe je dingen met elkaar kunt bereiken.”  

Een deel van de focusgroep geeft aan dat gemeentelijke managers graag samenwerken, maar 
zij in deze samenwerking ook de neiging hebben om het eigen belang voorop te stellen. Een 
belangrijke reden hiervoor is dat gemeentelijke managers de neiging hebben om te denken 
zelf beter of sneller tot oplossingen te kunnen komen dan hun samenwerkingspartners. Een 
van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Vanuit je eigen belang wil je ook niet altijd samenwerken. Sommigen willen niet samen-
werken, omdat ze het zelf beter kunnen of dingen sneller voor elkaar krijgen.” 

Een andere reden is dat gemeentelijke managers verantwoordelijk zijn voor het behalen van de 
eigen doelen en resultaten. Een van de gemeentelijke managers stelt het in dit verband als volgt: 

“Een directeur is verantwoordelijk voor een deel en wordt daar ook op afgerekend. Dus alles 
waarbij je zegt: 1 en 1 is 3, dat is helemaal niet interessant. Je wil gewoon een regel. Als je 
iets fout doet, word je verantwoordelijk gehouden voor dat deel dat je fout doet.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “Je zit in een bepaalde positie en je hebt een bepaald doel dat je wilt bereiken. Je bent 

onbewust aan het calculeren: wat betekent dit voor mij?” 

• “Heel veel mensen zitten in een overleg en zeggen: we gaan samenwerken. Maar het 
belang dat je eigenlijk hebt, vanuit daar ga je toch opereren. En als de samenwerking 
niet op een gegeven moment in jouw belang is, dan kan die samenwerking wel in beeld 
komen, maar dan gaat het niet.”  

• “Je hebt bepaalde doelen die je wilt bereiken en als mensen zeggen, nou dit is mijn 
belang, dan kun je dat ruimte geven, dan komt samenwerking op gang. Maar in principe 
vind ik dat er een mate van distantie is tussen het gesprokene en datgene wat je echt 
vanuit je interne focus met samenwerking wil. In dat opzicht ben ik ook wat somber in 
dat samenwerking niet iets is van nature.”  
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Stelling 2: “Gemeentelijke managers zeggen wel zingevend werk te willen doen, maar zijn 
hierbij uit op macht”.

Het merendeel van de focusgroep is van mening dat voor de meeste gemeentelijke 
managers het doen van zingevend werk de belangrijkste drijfveer is in het werk. Een van de 
gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt: 

“Zingevend werk doen is dat ik aan het einde van de dag het idee heb dat ik het verschil heb 
gemaakt, maakt niet uit waarin.”

De focusgroep constateert ook dat het doen van zingevend werk nauw is verbonden met het 
werken in de publieke sector. Een gemeentelijke manager geeft aan: 

“Ik denk dat gemeentelijke managers niet kunnen zeggen dat ze geen zingevend werk willen 
doen, want het werk dat ze doen in de publieke sector is zich gegeven. Dus al zou je het niet 
willen, kun je niet zeggen dat je het niet wil doen.” 

Met betrekking tot het aspect macht constateert de groep dat gemeentelijke managers niet 
zozeer uit zijn op macht, maar dat dit in de bureaucratische context waarin zij werken wel een 
belangrijke rol speelt. De groep constateert ook dat gemeentelijke managers macht inzetten, 
wanneer het hen niet lukt om hun doelen en resultaten te behalen. Een van de deelnemers 
zegt in dit verband: 

“Ik denk dat ze uiteindelijk wel gewoon iets voor de maatschappij willen doen, maar dat de 
manier waarop ze dat doen niet meer gestuurd is vanuit macht. En of ze dan bereiken wat ze 
willen is weer een tweede. Want als het niet lukt, dan komt die macht naar boven.”  

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Je doet gewoon iets voor de publieke zaak. In de bureaucratie daar zit een duidelijke taak 
van macht uitoefenen. Wat je hierin ontwikkelt, is volgens mij dat iedereen zingevend werk 
wil doen. Maar dan word je ineens manager of leider en dan ben je bezig met macht. Een 
leider, een manager is bezig om ervoor te zorgen dat anderen doen wat hij zegt. De vraag is 
dan vervolgens wel welke stijl van leiderschap je dan hanteert?”

Een deel van de focusgroep ziet macht als iets dat je functioneel kunt inzetten, oftewel als 
een tool om tot zingevend werk te komen. Dit deel van de groep geeft ook aan de ervaring 
te hebben dat het inzetten van macht soms als een doel op zich wordt gezien. Een van de 
gemeentelijke managers verwoordt het als volgt: 
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“Macht is een van de dingen, een van de tools die je inzet om zingeving te krijgen”. 

Een andere gemeentelijke manager zegt in dit verband: 

“Ik ben niet van machtsvertoon. In sommige situaties wordt het niet een middel waarop je je 
doel bereikt, maar wordt het een doel op zich.” 

Een ander deel van de focusgroep constateert dat gemeentelijke managers in het doen van 
zingevend werk wel uit zijn op macht. Dit blijkt uit de volgende citaten: 

• “Ik heb het beste voor met de organisatie en met dat wat ik nu aan het doen ben. Dus 
op het moment dat ik het voor het zeggen heb, dan vind ik dat wel heel fijn. Ik ben wel 
primair uit op macht ja.” 

• “Ik vraag me oprecht af of alle gemeentelijke managers hier zitten om zingevend werk 
te willen doen. Ik vraag me dat echt oprecht af. Ik geloof niet dat dit per definitie zo is. 
En ik geloof ook niet dat mensen specifiek kiezen voor de overheid. Natuurlijk een deel 
zal dat echt wel doen.” 

• “Je hebt gemeentelijke managers die gewoon echt intrinsiek gemotiveerd zijn om bij de 
overheid te werken. Er zijn er ook, en daar ken ik er zat van, die wel primair uit zijn op 
macht voor zichzelf.”

Stelling 3: “Gemeentelijke managers hebben te maken met complexe externe en interne 
vraagstukken, maar weten hier onvoldoende effectief en gebalanceerd mee om te gaan”. 

Uit de focusgroep komt nadrukkelijk naar voren dat gemeentelijke managers geen onder-
scheid maken tussen complexe externe en interne vraagstukken. Ook komt naar voren dat 
zij het over het algemeen lastig vinden om met complexe vraagstukken om te gaan, en zij 
de neiging hebben om complexe vraagstukken aan te pakken als een project. Een van de 
gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Wat mij opvalt als je het hebt over wicked problems, nou dit betekent dus dat we het 
probleem niet weten he, dat we moeten gaan exploreren, moeten gaan uitzoeken, we gaan in 
dialoog. Als je dat tegen de top van een organisatie zegt, dan wordt iedereen heel zenuwachtig 
en iedereen is direct van ho, wacht even, kunnen we een doel stellen met een project? Ze 
proberen het zo snel mogelijk weg te krijgen. De definitie van ‘wicked’ willen ze niet onder 
ogen zien, dus die proberen ze altijd weer terug te krijgen in het vak van het is gewoon goed 
projectmanagement en dan zijn we er weer.” 
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De focusgroep geeft ook aan dat de neiging bestaat om complexe vraagstukken aan te pakken 
als vraagstukken die oplosbaar zijn en om hierbij gebruik te maken van bestaande manieren 
van werken. Een van de gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt: 

“We zeggen dat het een ingewikkeld probleem is, dat het oplosbaar is en we zeggen niet dat 
het complex is en dat we eigenlijk niet weten hoe we het aan moeten pakken.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“We proberen het te framen, weerbaar te maken.” 

Andere citaten in dit verband:
• “Het echte probleem structureel oplossen en kijken hoe lossen we het nou over twee 

jaar op, die slag kunnen we niet maken, want het moet morgen opgelost worden. En we 
lossen het morgen niet op, dat doen we niet.” 

• “We gaan het gewoon weer terugslaan in bestaande methodieken, die zijn verzonnen om 
te beheersen.” 

• “Er komt bij dat we als mens gewoon graag zekerheid willen en dat zit op alle lagen. Als ik 
tegen mijn team zeg, van ik weet eigenlijk niet waar we naartoe gaan, dat kan niet. Je moet 
een plan maken weet je wel. Ik was het niet van plan, maar dat moet je dan ook managen.” 

Stelling 4: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen leren, maar staan weinig open 
voor nieuwe inzichten en perspectieven”.    

Met betrekking tot deze stelling is het merendeel van de focusgroep van mening dat gemeen-
telijke managers graag willen leren en open staan voor nieuwe inzichten en perspectieven. 
Tegelijkertijd geeft de groep aan dat door de vele opgaven, waarmee zij in de praktijk worden 
geconfronteerd, zij hiervoor niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn. Een van de gemeen-
telijke managers zegt: 

“Ik denk ook niet dat je in de gelegenheid wordt gesteld om te leren. Het is zo ontiegelijk 
druk. Er zit zoveel druk op.”

Een andere gemeentelijke manager formuleert het als volgt: 

“Gemeentelijke managers die veel aandacht besteden aan leren zijn uitzonderingen.”
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Andere citaten in dit verband: 
• “Ik denk dat mensen wel willen leren, maar dat ze in de overlevingsstand staan. Dat 

komt omdat er gewoon veel te veel gebeurt. En dan merk je dat mensen dicht bij hun 
eigen opdracht, hun eigen ding gaan zitten en die marsroute gaan afdansen. Dus je hebt 
een doel, een lijn in je hoofd en om je heen is alles in beweging en iedereen vindt er 
wat van. Dus je blijft maar doorgaan om die lijn te doen, omdat je voor jezelf toch wel 
resultaten en voortgang wil boeken.” 

• “Ik ben ook iemand die heel graag leert, maar uiteindelijk heb ik op vrijdag toch weer 
net geen tijd. Ik stel het uit of ik wil het niet”. 

• “Er is geen tijd om te leren. Er zijn wel uitzonderingen. Dat zit hem heel erg in je karakter, 
in je persoonlijkheid.”   

Door een deel van de focusgroep wordt geconstateerd dat in de praktijk veel nadruk op 
het oplossen van incidenten wordt gelegd en dat niet of nauwelijks gezamenlijk wordt 
gereflecteerd op wat beter kan. Een van de gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt: 

“Er wordt veel op incidenten gestuurd en minder op het reflecteren hoe we dit nu met zijn 
allen doen.”. 

Een ander gemeentelijke manager zegt: 

“In Amsterdam zijn er veel incidenten, veel rennen en veel gaan. Heel veel op verbeteren. En 
inderdaad niet even met zijn allen reflecteren op hoe doen we het hier nu met zijn allen? Wat 
hebben we ok gedaan? Wat kunnen we beter doen?”

Daarnaast geven de deelnemers aan de ervaring te hebben dat gemeentelijke managers vooral 
leren binnen de eigen kolom en niet of nauwelijks daarbuiten. Een gemeentelijke manager 
verwoordt dit als volgt: 

“Er wordt veel gedacht vanuit de eigen kolom, van zo hebben we het altijd gedaan en zo 
werkt het. Minder over de eigen schutting gekeken hoe je nu samen dingen kunt verbeteren 
en veranderen en waarvan je kunt leren. Dus we leren maar vooral in de eigen kolom.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“In de top wordt veel in winnen en verliezen gedacht in plaats van hoe doen we dat nou 
samen?”
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Tijdens de focusgroep stellen een paar respondenten het omgaan met feedback aan de orde. 
Zij geven aan hiermee geen positieve ervaringen te hebben, maar dit wel als belangrijk te 
zien om een volgende stap te maken. Een van deze gemeentelijke managers zegt hierover 
het volgende: 

“Als je feedback geeft of dingen wil proberen en het gaat niet goed, dan krijg je een knal, 
want je doet het niet goed. Dit maakt mensen angstig, terwijl je dit ook kunt zien als een stap 
om het volgende niveau te halen. Er zit een stukje angst in.” 

Een andere gemeentelijke manager merkt op: 

“Het is niet leuk om feedback te krijgen over de slechte kanten van je karakter, zeker niet als 
je onder druk staat. Het moet dan wel intrinsiek in je zitten om te willen geloven wat andere 
mensen zeggen.”

Een van de deelnemers is het geheel met de geformuleerde stelling eens. Deze deelnemer 
verwoordt dit als volgt: 

“De mensen aan de top van organisaties zijn daar gekomen op basis van het oude paradigma 
en zijn daarop doorgegaan. Ze zijn geschoold in het oude paradigma en niet aangepast. 
Gemeentelijke managers worden uitgekozen op basis van voorspelbaarheid. Ze worden 
bevestigd in hun voorspelbaarheid en bevestigd in hun succes en daar gaan ze op door. 
Niemand heeft behoefte aan een gemeentelijke manager die continu wil leren en nieuwe 
inzichten heeft. Dat is onvoorspelbaar. Dat de gemeentelijke managers zeggen te willen leren 
is een gewenste opmerking. Ze hebben geleerd dat ze dat moeten zeggen.”  

Stelling 5: “Gemeentelijke managers willen wel werken in en voor een lerende organisatie, 
maar geven daartoe niet direct zelf het voorbeeld”. 

Met betrekking tot deze stelling komen vanuit de focusgroep verschillende meningen en 
ideeën naar voren. Het merendeel van de focusgroep is van mening dat gemeentelijke 
managers graag een voorbeeld in het leren willen zijn voor anderen. Tegelijkertijd geven zij 
aan dat door een gebrek aan tijd zij hiervoor niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn. Zij 
geven ook aan dat het lastig is om dit te veranderen en zij de neiging hebben om gedrag van 
anderen over te nemen. Een van de gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt: 

“Een voorbeeld zijn heeft tijd nodig, het duurt lang en je moet dan ook weten hoe het te 
veranderen. Je neemt makkelijk het gedrag van anderen over.” 
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Een ander aspect dat door de focusgroep wordt genoemd is de beperkte aanwezigheid van 
ruimte en mogelijkheden om te leren dicht bij de politieke top. Een van de gemeentelijke 
managers zegt in dit verband: 

“Hoe hoger je in de organisatie komt, hoe minder ruimte er is. Hoe dichter je bij de politiek komt, 
hoe sterker de krachten worden en minder ruimte om te leren en om minder fouten maken.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Per definitie is een publieke organisatie met bestuur weinig lerend. Die twee gaan gewoon 
niet samen. Daar ben ik wel over aan het twijfelen de laatste tijd, of je überhaupt met een 
bestuurlijke context wel een lerende organisatie kan zijn.”

Om in het leren een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen, is het volgens de focusgroep 
van belang, dat gemeentelijke managers zich kwetsbaar durven op te stellen en dat in de 
organisatie voldoende vertrouwen en veiligheid is om te leren en te reflecteren. Een van de 
gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt: 

“Een voorbeeld zijn heeft een vertragend aspect in zich. Maar ook zaken als zelfreflectie, 
kwetsbaar opstellen, dat soort dingen in een voorbeeldfunctie is vrijwel onmogelijk op het 
moment. Er moet vertrouwen zijn en veiligheid.”

Een andere gemeentelijke manager zegt in dit verband: 

“Als je praat over een lerende organisatie moet je voor je mensen een veilige omgeving 
bieden, structuur bieden en kaders waarbinnen je kunt leren aangeven. En dat er binnen die 
kaders prioriteiten worden gesteld en mensen dingen afmaken.”  

Een van de deelnemers geeft aan het geheel met de stelling eens te zijn. Volgens deze 
deelnemer zijn veel leidinggevenden doorgegroeid naar hun huidige positie, doordat zij 
inhoudelijk goed werk hebben geleverd en niet zozeer, doordat zij een voorbeeld in het leren 
zijn voor anderen. Deze gemeentelijke manager verwoordt dit als volgt: 

“Veel leidinggevenden zijn doorgegroeid vanuit de inhoud, veel inhoud-gedreven mensen, 
maar kunnen zij nu een voorbeeld geven om echt te door te pakken, om nou echt door te 
voeren en te leren en daarmee een voorbeeld te geven en echt te blijven staan?”
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5.3 RESULTATEN FOCUSGROEP ROTTERDAM 
Stelling 1: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen samenwerken, maar willen het in 
deze samenwerking nog wel voor het zeggen hebben”. 

Met betrekking tot deze stelling constateert de focusgroep dat gemeentelijke managers wel 
willen samenwerken, maar dat dit in de context waarin zij werken niet eenvoudig is. Een 
belangrijke reden die zij hiervoor noemen is dat zij te maken hebben met veel verschillende 
partijen met tegengestelde belangen, en dat het verenigen van deze belangen niet altijd lukt. 
Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Wat met samenwerking natuurlijk altijd een rol speelt is de vertegenwoordiging van 
belangen. En daar gaat het vaak mis. En dat een van de partijen zich te veel belangen toe-
eigent. Want je wil vaak wel op iets uitkomen waar aan alle kanten, iedereen uiteindelijk 
tevreden is omdat hij vanuit zijn eigen belang goed gediend wordt. Maar het wordt wat 
ingewikkelder als je vindt dat je ook over belangen gaat van die ander, want dan stopt vaak 
de samenwerking.” 

Andere citaten in dit verband: 
• “En dan is het heel erg moeilijk om in synergie beleid te maken, in de wetenschap dat 

de pot goud die je te verdelen hebt gewoon veel te klein is. En dat is heel ingewikkeld. 
Dus dan wil je vaak het gewoon zelf voor het zeggen hebben, terwijl je weet: voor het 
resultaat moet je dat eigenlijk niet doen. Dus dat, ja dat speelt nu heel erg.”

• “Ja, maar het gaat allemaal verder. Bij co-creëren is het volgens mij nog zo dat wij 
als gemeente nog redelijk vaak een regisserende rol hebben. En hij zegt eigenlijk met 
synergie zou je het echt samen moeten doen. En zou ik ook aan de voorkant moeten 
bepalen, waar ga ik die ander gewoon ruimte geven?”

• “Gedeelde verantwoordelijkheid is in de politieke context heel lastig.” 

In relatie tot het bovenstaande benadrukt een van de gemeentelijke managers het belang van 
vertrouwen. Hij verwoordt dit als volgt: 

“En de kern is eigenlijk vertrouwen. Als je met elkaar vertrouwen kan delen en als je samen 
voor die synergie gaat, dan is dat eigenlijk de enige voorwaarde om überhaupt samen te 
mogen werken in samenwerkingsverband.”

De focusgroep spreekt ook over de tijd die nodig is om tot samenwerking te komen, en over 
het tempo van de ontwikkelingen in de samenleving. Volgens de focusgroep lopen deze twee 
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elementen niet met elkaar in de pas. Een van de gemeentelijke managers zegt hierover het 
volgende: 

“Ik denk dat we als overheid ongelofelijk goed na moeten denken of we niet worden ingehaald 
door de samenleving. … Dus er gebeurt van alles waar wij uiteindelijk, als we niet opletten niet 
tot een samenwerking komen, maar zo ver achter de feiten aanlopen dat we alleen nog maar 
achteraf kunnen reguleren. En dan heb je altijd verloren. Want dan zijn er geen winnaars meer. 
Dan heb je maatschappelijke onrust, dan heb je schade, dan heb je rechtszaken, dan heb je een 
hoop ellende. Je moet voorkomen dat je achter de feiten aan komt te rennen.” 

Daarnaast constateert de focusgroep dat niet alle gemeentelijke managers bekend zijn met 
hun nieuwe rol in de samenwerking met partijen, en dat duidelijke kaders waarbinnen deze 
samenwerking tot stand kan komen ontbreken. Een van de deelnemers geeft aan: 

“Ik zie heel veel collega’s, en mezelf ook, in die samenwerking zoeken naar: wat is dan mijn 
nieuwe rol? Wat is dan het kader wat ik vast wil houden? Wat is dat? En als je die onzekerheid 
misschien vertaalt, dan kan dat ertoe leiden dat je zegt: ja, dan ben ik iets, directiever in hoe 
ik het zou willen hebben. Maar het voor het zeggen willen hebben, kom ik minder tegen dan 
tien jaar geleden.”

Tot slot constateert de focusgroep dat gemeentelijke managers de neiging hebben om in de 
samenwerking met partijen te handelen vanuit hun functionele (machts)positie en om hierbij een 
directieve stijl van leiderschap te hanteren. Een belangrijke reden hiervoor is dat gemeentelijke 
managers veelal beschikken over de kennis die nodig is om een vraagstuk op te lossen. Een 
andere belangrijke reden is dat gemeentelijke managers vanuit hun positie gewend zijn om 
beslissingen te nemen. Een van de gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt: 

“Wij bepalen nu ook heel vaak dingen omdat wij de kennis hebben. Het monopolie op kennis 
hebben we dadelijk gewoon niet meer. Dus iedereen in deze stad kan met fantastisch mooie 
voorstellen komen. En wie zijn wij om dan te zeggen: dat van ons moet het worden? Dus ik 
denk dat het nog veel meer gaat veranderen. En wij zijn heel erg opgevoed als, we bepalen. 
Dat is in ons hoofd echt wel een lastig dingetje.”

Stelling 2: “Gemeentelijke managers zeggen wel zingevend werk te willen doen, maar zijn 
hierbij uit op macht”. 

Met betrekking tot deze stelling constateert de focusgroep dat het doen van zingevend 
werk voor veel gemeentelijke managers een belangrijke drijfveer is in het werk. De groep 
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constateert ook dat macht hierin als belangrijk wordt gezien. Een van de gemeentelijke 
managers benadrukt de relatie tussen zingeving en macht. Hij verwoordt dit als volgt: 

“Macht is natuurlijk tot een hele lange tijd geleden een hele goede manier geweest om carriè-
re te maken. En als je dat een beetje mooi kan verpakken van, ik doe het vanuit zingeving en 
ik heb het beste voor met de stad, maar terwijl je uiteindelijk het beste met jezelf voorhebt, 
dat kan prima door elkaar lopen.”

De focusgroep constateert ook dat macht niet per definitie fout is, en dat er ook positieve 
vormen van macht bestaan. Dit blijkt uit de volgende citaten:  

• “In de foute vorm gaat het om de macht en gaat het om zeg maar het uitschakelen van 
het tegengeluid. En aan de goede kant gaat het erom dat mensen het verhaal wat je vertelt 
geloven en zeggen: ik wil daar, ik wil mee in die optocht. Ik ga meehelpen om dit te doen.”

• “In het positieve geval is het volgens mij ongelooflijk investeren in je omgeving om die 
erop mee te krijgen.” 

In de focusgroep wordt ook gesproken over de relatie tussen macht en verantwoordelijkheid. 
De groep is van mening dat in het doen van zingevend werk het niet zozeer gaat om het 
verkrijgen van meer macht, maar vooral om het verkrijgen van meer verantwoordelijkheid. 
Een van de gemeentelijke managers geeft aan dat het verkrijgen meer macht kan bijdragen 
aan het doen van zingevend werk. Deze gemeentelijke manager verwoordt dit als volgt:

“Ik denk dat dat bij veel mensen wel een factor is dat je meer in staat bent om zingevend 
werk te doen als je meer macht hebt. Dus het helpt enorm. Er zijn veel mensen die ik ken 
in mijn omgeving die bij de gemeente zijn komen werken omdat ze door de stad fietsten en 
dachten: dit moet anders. Die wilden verantwoordelijkheid hebben om er ook echts iets mee 
te doen. En als je in de positie van directeur bent, dan ben je gewoon in staat om meer meters 
te maken. En als je meters maken en het verschil maken heel erg prettig vindt, dan zit je op je 
goede plek. Maar ik vind macht, dat heeft bij mij een hele negatieve connotatie. En zo ervaar 
ik dat ook helemaal niet. Dat gaat toch meer over verantwoordelijkheid.” 

Een deel van de focusgroep geeft aan het werk als zwaar te ervaren, en dat niet macht, maar 
het kunnen doen van zingevend werk een belangrijke reden is om dit werk vol te houden en 
om bij de overheid te werken. Een van de gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt: 

“Volgens mij als je echt in essentie primair uit bent op macht, dan ga je niet bij de overheid 
werken. Denk ik. Weet ik niet, misschien super naïef, maar financieel gezien helpt het je niet 
heel veel verder. Dan kun je beter andere dingen gaan doen.”  
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Andere citaten in dit verband: 
• “Want je moet echt iets met de samenleving, met de stad, met de maatschappij hebben 

om dit werk te kunnen doen. Dat moet echt op 1 staan en niet van: kan ik er een bonus 
uit slepen? Je krijgt ook zoveel tikken voor je hoofd waar je elke keer van op moet staan 
en dat kan omdat je die binding hebt met hetgeen wat je doet.”

• “Ik zie mensen overstappen vanuit het bedrijfsleven voor minder salaris, een kleinere 
auto en daar zit altijd een mooi verhaal in. En dat is niet een gespeeld verhaal. 
En als je dat niet hebt, heb je hier niks te zoeken, want dan hou je het gewoon niet vol. 
Daarvoor is het te zwaar.”

Stelling 3: “Gemeentelijke managers hebben te maken met complexe externe en interne 
vraagstukken, maar weten hier onvoldoende effectief en uitgebalanceerd mee om te gaan”.   

Met deze stelling is de focusgroep het gedeeltelijk eens. De groep geeft aan geen disbalans te 
ervaren in het omgaan met complexe externe en complexe interne vraagstukken, maar deze 
wel in te ervaren in het omgaan met strategische en operationele vraagstukken. De groep 
geeft aan dat gemeentelijke managers de neiging hebben om in de praktijk veel tijd te beste-
den aan operationele vraagstukken, terwijl deze tijd juist zou moeten uitgaan naar de grotere 
vraagstukken. Een van de gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt: 

“Ik zie een andere dimensie waar soms wel weinig balans in zit en het ook ingewikkeld is, 
dus hoe je tussen strategisch en ook operationeel schakelt. En dat zit ook een beetje in dat 
integrale management wat we hebben bedacht. Nou, je kan ook al je tijd kwijt zijn aan allerlei 
personeelsmutaties, financiële mutaties, allemaal kleine dingetjes die je ook moet doen. Of je 
kan je richten op het grote-vraagstukken-probleem. Zo praten we er nu allemaal over, alsof 
je tijd hebt om te reflecteren en te kijken waar we over vier jaar staan. Maar het is toch ook 
eigenlijk meer je mailbox leeg zien te krijgen en allerlei andere dingen in gang zien te zetten. 
En daar een soort balans in te vinden, dat is ook lastig. Want eigenlijk moet je die langere lijn 
blijven zien. En je niet te verliezen in de details of de operationele kant.” 

Een andere gemeentelijke manager merkt in dit verband op: 

“Ja dat doet zich hiervoor. En ik zie het bij de concerndirectie. Ja dan gaat daar heel veel tijd 
aan verloren, terwijl je het eigenlijk over de grotere vraagstukken zou willen hebben. … een 
soort conclusie is ook dat de moeilijke vraagstukken doen we heel snel en de makkelijke 
vraagstukken, daar trekken we tijd voor uit. Ja daar zie je zo’n disbalans wel ontstaan.”
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In relatie tot hetgeen hierboven geven de deelnemers aan het als belangrijk te zien dat zij elkaar 
hierop aanspreken, maar zij dit in de praktijk niet of nauwelijks doen. Een gemeentelijke 
manager zegt in dit verband het volgende: 

“Nou ja, het zit misschien in het elkaar erop aanspreken, dat je elkaar scherp kunt houden. En 
dat is dan op zo’n moment gebeurd, omdat dan in één keer opvalt dat die hele agenda door 
bedrijfsvoeringsvraagstukken wordt beheerst, terwijl die ook schriftelijk afgedaan hadden 
kunnen worden. Dan is er uiteindelijk toch de behoefte om het daarover te hebben. Maar het 
is wel heel verleidelijk, als het zo praktisch is, om er dan ook nog een mening aan vast te 
koppelen, terwijl dat eigenlijk misschien abc’tjes zouden kunnen zijn.”

Een andere gemeentelijke manager geeft aan: 

“We hebben een gemeenschappelijk belang en daar gaan we besluiten over nemen en dat 
maakt dat de hele organisatie ook gedwongen wordt om zo te denken. Ja dat begint bovenaan 
en dat doet volgens mij daaronder ook iedereen, nu langzamerhand steeds meer. En zie je dan 
ook, als het op moment dat het niet gebeurt, dat mensen elkaar helpen aanspreken? Nou ja 
kijk, soms gebeurt dat niet. Dat vindt iedereen ook heerlijk om af en toe over een onderwerp 
eens even lekker elkaar de tent uit te vechten en iedereen weet volgens mij ook heel goed, ja 
zo hoort het niet, zo willen we het elkaar ook niet. Maar ja, of je er elkaar echt op aanspreekt 
denk ik te weinig.” 

Stelling 4: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen leren, maar staan weinig open 
voor nieuwe inzichten en perspectieven”. 

Met betrekking tot deze stelling constateert de focusgroep dat gemeentelijke managers wel 
willen leren en open staan voor nieuwe inzichten en perspectieven, maar dat het vertalen en 
operationaliseren van deze nieuwe inzichten en perspectieven naar de praktijk lastig is. Een 
belangrijke reden hiervoor is dat het gemeentelijke managersontbreekt aan tijd. Een van de 
gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt:

“Om deze inzichten te kunnen vertalen is tijd nodig. Werken op een andere manier vraagt tijd”. 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Vertalen naar de werkvloer is ingewikkelder.” 

Nog een andere gemeentelijke manager stelt het in dit verband als volgt: 
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“Ik heb het gevoel dat we ons wel openstellen, maar vervolgens als je die nieuwe inzichten 
en perspectieven los moet laten op je werk, dat het ongelofelijk ingewikkeld is om dat te 
operationaliseren.”

In relatie tot het bovenstaande geven de deelnemers ook aan dat het tempo van leren in 
de organisatie niet in overeenstemming is met het tempo van de vele veranderingen in  de 
samenleving. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat gemeentelijke managers achter de maat-
schappelijke feiten dreigen aan te lopen. Citaten die dit bevestigen zijn: 

• “Ik denk toch dat we als overheid nog te veel achter maatschappelijke feiten aanlopen, 
dus de maatschappij verandert sneller dan wij met onze nieuwe inzichten. Als we weer 
bij zijn, zijn we blij, maar dan denken we ook altijd dat we weer klaar zijn. Maar dan is 
de volgende ontwikkeling alweer op gang.” 

• “Een analyse is wel dat in bepaalde situaties het met de gemeente eens zijn … een breed 
gedragen beeld moet zijn waarvan we allemaal vinden dat dat de wereld van morgen 
is. Nou, dat duurt heel lang. En als we dat dan vinden, dan gaan we eerst een aantal 
obstakels bedenken die allemaal te maken hebben waarom dit niet zou kunnen en als we 
tot handelen overgaan, dan zit je in die dag dat het al gebeurd had moeten zijn.” 

• “Ik zei al: je moet heel vaak rondjes rennen, omdat je alle beïnvloeders, alle sleutelfiguren 
die daar een rol in spelen, die kunnen niet vanuit de zijlijn erop inhakken op het moment 
dat het niet loopt. Die moet je meenemen en dat betekent veel investeren in praten en 
dus ga je langzaam.” 

De deelnemers constateren ook dat het opdoen van nieuwe inzichten gemakkelijker gaat 
dan tien jaar geleden. Een belangrijke reden hiervoor is dat gemeentelijke managers steeds 
meer contacten hebben met de buitenwereld, waardoor nieuwe inzichten en perspectieven 
gemakkelijker kunnen ontstaan. Citaten in dit verband zijn: 

• “Door contacten buiten krijg je automatisch nieuwe inzichten en perspectieven.” 

• “Dus zo gauw je in contact met buiten staat, krijg je automatisch nieuwe inzichten en 
perspectieven erbij, dan is natuurlijk altijd wel de vraag wat je ermee doet.” 

• “De gemeente is geen gesloten systeem meer en communiceert met de buitenwereld, dus 
in die zin komen nieuwe inzichten en perspectieven binnen.”  

Tot slot was de focusgroep het erover eens dat het gemakkelijker is om open te staan 
voor nieuwe inzichten wanneer dit goed uitkomt, dan wanneer sprake is van radicale 
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veranderingen en lef nodig is om met deze veranderingen om te gaan. Citaten die deze 
bevinding ondersteunen zijn:  

• “Ik denk dat er geen gemeentelijke managers te vinden zijn die zeggen: we staan niet 
open voor nieuwe inzichten en perspectieven. Maar dat je in het gedrag nog weleens ziet 
dat het niet altijd even goed uitkomt of dat het nog een stap vraagt om die verandering te 
maken. Dat we wel makkelijk roepen we zijn een lerende organisatie, maar ondertussen 
tegengesteld in hun gedrag doen. Dat is meer persoonsgebonden dan dat het door de 
organisatie komt.” 

• “Als het nieuwe inzicht radicaal anders is dan het huidige inzicht, dan vraagt het wel heel 
veel lef en durf om te zeggen: dat doen we. Want het is makkelijker om op het oude terug 
te vallen of je weet hoe die patronen gaan lopen.” 

• “Wat wel belangrijk is voor mij, wat gebeurt er nou op het moment dat het spannend 
wordt? En wat laten we dan zien? En daar heb ik nog wel zorgen over als ik daarnaar 
kijk. Want ik denk, als het echt spannend wordt, dan begint het toch op directieniveau 
bij de meeste vraagstukken met een mening in plaats van met een vraag en dat is wat die 
organisatie ook ziet.” 

• “Met lef zeg je ook wel wat. Lef is het toverwoord om gewoon te gaan doen. We 
verschuilen ons heel vaak in de hiërarchische structuur die het op dit moment niet 
mogelijk zou maken om iets te doen.”

Stelling 5: “Gemeentelijke managers willen wel werken in en voor een lerende organisatie, 
maar geven daartoe niet direct zelf het voorbeeld”. 

Met betrekking tot deze stelling geeft het merendeel van de focusgroep aan dat in hun 
organisatie steeds meer wordt toegewerkt naar een lerende organisatie: een organisatie waarin 
ruimte is om fouten te maken, te leren en te experimenteren en om een voorbeeldfunctie voor 
anderen te vervullen. De groep geeft ook aan het niet als eenvoudig te ervaren om hieraan 
in de praktijk daadwerkelijk invulling te geven. Een van de gemeentelijke managers zegt in 
dit verband: 

“Het is wel makkelijk om dat voor anderen te zeggen en het zelf te doen is dan toch 
ingewikkelder. En ja, wat is dan ook een lerende organisatie? Nou, je ziet denk ik wel dat 
daar wel steeds meer ruimte is om te mogen leren, dat fouten worden gemaakt dat er dan goed 
wordt gekeken van wat hebben we daarvan opgestoken. Ik zie dat we veel meer werken met 
experimenten, dus daar zit ook een lerende organisatie in.” 
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Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“We beginnen vaak steeds meer klein. Omdat we ook niet precies weten waar het naartoe gaat, daar 
willen we echt van leren. En daar wordt echt ruimte voor geboden. Dus die aanpak zie ik wel steeds 
meer als een soort standaard ontstaan. En steeds minder de planmatige aanpak waarin we precies 
voorspellen wat in augustus dan gaat gebeuren en hoe dat ze dan in september staan en uitrollen. En 
implementeren hoor je bijna niet meer, terwijl dat tien jaar geleden denk ik wel zo was.”

Daarnaast constateert de focusgroep dat er binnen hun organisatie steeds meer ruimte is voor 
het gezamenlijk bespreken van dilemma’s, bijvoorbeeld door middel van intervisie, en dat 
leren niet meer uitsluitend gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden die direct in de 
praktijk kunnen worden toegepast. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Leren is niet meer alleen gericht op het direct kunnen toepassen in de praktijk, maar steeds 
meer op het met elkaar in gesprek zijn over dilemma’s in het werk.” 

Een andere gemeentelijke manager geeft aan: 

“Maar juist intervisie en dat soort elementen zouden wel wat meer ingezet kunnen worden, 
dat gebeurt ook al heel veel. De leiderschapsbijeenkomsten zijn wat dat betreft een bijvoor-
beeld, waarbij ik wel zie dat de lijndirecteuren veel meer met elkaar in gesprek zijn over de 
dilemma’s die ze tegenkomen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk, in plaats van dat we 
lessen leren die we morgen gaan toepassen. Dat is een beetje de manier zoals we het vijf jaar 
geleden deden. En samen zijn we dat veel meer gaan invullen. En dan kom je erachter dat je 
allebei dezelfde vraagstukken hebt.”

5.4 RESULTATEN FOCUSGROEP DEN HAAG 
Stelling 1: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen samenwerken, maar willen het in 
deze samenwerking nog wel voor het zeggen hebben”. 

Met betrekking tot deze stelling is de focusgroep van mening dat gemeentelijke managers graag 
samenwerken en gedreven en gemotiveerd zijn om hieraan in de praktijk invulling te geven. De 
focusgroep is ook van mening dat gemeentelijke managers in deze samenwerking de neiging 
hebben om op het eigen belang te sturen. Een belangrijke reden hiervoor is dat zij veelal be-
schikken over een duidelijke visie en dat zij deze visie in de samenwerking met partijen graag 
voor het voetlicht willen brengen. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Ja, natuurlijk iedereen wil heel graag samenwerken, want samen breng je nou eenmaal 
dingen verder. Maar uiteindelijk heb je zelf kennelijk, want anders word je geen gemeentelijke 
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manager, wel een visie waar je heen wilt. Dan wil je wel het liefst dat dat op jouw manier gaat.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Ja, maar ik denk ook, je mag ook wel ergens voor staan en aan het begin van zo’n complex 
vraagstuk mag je best zeggen: dit is wat ik wil en dit is waar ik naartoe wil. Maar ja, in 
samenwerking moet je er echt samen naar toe.” 

Nog iemand anders verwoordt het als volgt: 

“Ik wil het altijd nog wel graag voor het zeggen hebben, maar dat gaat natuurlijk niet. En 
uiteindelijk wil je een bepaald resultaat bereiken, daar kom je deels mee door redelijk stevig 
of misschien wel met overtuiging welke kant je op wilt of welke opdracht je mee hebt 
gekregen. Maar uiteindelijk moet je naar een bepaald resultaat en dan zou je natuurlijk op 
alle dingen ook weleens moeten weer terug moeten op je schreden. Soms heb je ook gewoon 
geen gelijk en dat is ook weleens vervelend.”

Een andere reden die de focusgroep noemt is dat een gemeente veelal gewend is om te bepalen 
wat er gebeurt, omdat zij beschikt over de financiële middelen en haar samenwerkingspartners 
veelal afhankelijk zijn van deze financiële middelen. Citaten in dit verband:

• “Met heel veel partijen uit de stad ben je eigenlijk afhankelijk om tot een resultaat te 
komen. Ook daarin merk je wel dat de gemeente gewoon gewend is om wel te kunnen 
bepalen. We hebben niet voor niets allemaal de subsidierelaties. We hebben geen 
netwerkrelatie, we hebben eigenlijk een subsidierelatie. Dus we zeggen wel dat we in 
een netwerk willen samenwerken en dat we allemaal partner zijn, maar we zijn natuurlijk 
niet echt partners. Want dan ben je gelijkwaardig en zo richten we het niet in en zo 
maken we ook de afspraken niet. Dus uiteindelijk zeggen we: ja, we zijn allemaal heel 
gelijkwaardig, maar ik betaal jou en jij moet wel dit doen.”

• “We zijn nu wel aan het experimenteren met netwerkpartner zijn. Dat is echt super 
ingewikkeld. Want dat subsidiëren we dan wel voor een deel, maar hebben ook afgesproken 
dat we dan allemaal gelijke partners zijn. Iedereen brengt iets in. De een kennis, de ander 
geld, de ander ruimte, maakt niet uit. En dan laten we zeg maar ook andere partijen met 
elkaar steeds de agenda te bepalen en dan proberen we daar niet sturend in te zijn. Nou, 
en we hebben soms best wel een agenda. En dan willen we eigenlijk wel heel graag iets 
agenderen en dat is best wel ingewikkeld. Dat is niet de natuurlijke rol van de gemeente. 
En ik denk ook niet de natuurlijke rol van gemeentelijke managers.”
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Stelling 2: “Gemeentelijke managers zeggen wel zingevend werk te willen doen, maar zijn 
hierbij uit op macht”. 

Met betrekking tot deze stelling is de focusgroep van mening dat het merendeel van de 
gemeentelijke managers het doen van zingevend werk belangrijker vindt dan het verkrijgen 
van macht. Een belangrijke reden hiervoor is dat zij vanuit hun overtuiging voor de 
maatschappij en voor burgers van betekenis willen zijn. Citaten in dit verband: 

• “Ik denk wel dat dat bij veel mensen de drijfveer is, ik hoop het ook.”

• “Nee, maar ik kan me voorstellen dat het bij gemeentelijke managers meer is, omdat 
je echt iets voor de stad wilt doen, bijvoorbeeld dat je echt iets voor de burgers wilt 
betekenen. Dat dat voor veel mensen belangrijker is dan macht, ja.”

• “En ik denk dat daar echt wel heel veel gemeentelijke managers bijzitten die dat echt 
doen vanuit de overtuiging dat ze iets voor de maatschappij moeten doen. En dat ze het 
daarnaast ook heus wel het lekker vinden dat je de baas bent.” 

• “Als niet je drijfveer daarachter zit, dan houdt dat geen stand, nee. Want dan kost het je 
te veel tijd en word je er te weinig voor betaald.”

• “Er zijn heus wel mensen die daar echt op uit zijn. Maar ik geloof niet dat gemeentelijke 
managers over het algemeen daarop uit zijn. Ik geloof eigenlijk wel dat je alleen maar 
publiek leider wordt, omdat je erg overtuigd bent dat er echt iets beter kan in die 
maatschappij. Ik merk dat die gedrevenheid mensen vaak verder helpt.” 

De focusgroep constateert ook dat het inzetten van macht niet alleen een hulpmiddel kan zijn 
om jezelf te laten zien, maar ook om te laten zien dat je zingevend werk hebt gedaan. Een van 
de gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt: 

“Je moet jezelf wel kunnen laten zien en ergens is daar dus die macht voor nodig, want anders 
kom je daar niet.” 

Een andere gemeentelijke manager zegt: 

“Maar ik denk ook dat het voor veel mensen belangrijk is om wel te laten zien dat jij dat 
zingevende werk hebt gedaan.” 
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Stelling 3: “Gemeentelijke managers hebben te maken met complexe externe en interne 
vraagstukken, maar weten hier onvoldoende effectief en uitgebalanceerd mee om te gaan”. 

Met betrekking tot deze stelling is de focusgroep van mening dat complexe vraagstukken 
nooit voor iedereen volledig effectief kunnen worden opgelost, en dat dit afhankelijk is van 
de situatie en van eerdere ervaringen. Een van de gemeentelijke managers zegt in dit verband:  

“Ik denk dat complexe vraagstukken bij uitstek nooit, je hebt nooit het totaal in beeld waar-
door je het allemaal helemaal effectief uitgebalanceerd kan doen, want je parameters veran-
deren continu. En het gaat vooral om, kan je daar goed op insteken? Als je heel ervaren bent, 
kan je het soms heel goed. Als je heel uitgerust bent, kan je dat heel goed. Als de economi-
sche crisis voorbij is, gaat het makkelijker.” 

Een andere gemeentelijke manager verwoordt het als volgt: 

“Met complexe vraagstukken weet je bij uitstek nooit precies hoe je het moet doen. Dus je 
bent eigenlijk altijd aan het zoeken en aan het puzzelen daarin, aan het balanceren tussen 
verschillende belangen en complexiteiten. En dan zou hier ook nog de vraag zijn inderdaad, 
is het voldoende effectief of uitgebalanceerd? Ja, voor wie? Voor jezelf of voor de partij 
buiten? Of voor de opgaven? Of ja, voor wie?”

Stelling 4: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen leren, maar staan weinig open 
voor nieuwe inzichten en perspectieven”. 

Met betrekking tot deze stelling constateert de focusgroep dat leren en open staan voor 
nieuwe inzichten en perspectieven afhankelijk zijn van succesvolle eerdere ervaringen en 
van persoonlijke overtuigingen over de manier waarop succes bereikt kan worden. Een van 
de gemeentelijke managers zegt in dit verband: 

“Mensen komen ook vaak ergens hoger in een organisatie als ze een beetje een ego hebben, 
want daardoor zijn ze ook al wat verder in de organisatie vaak gekomen, waardoor ze ook al erg 
vertrouwen op hun eigen kennis en ervaring en methodieken die ze hanteren. Dus ik denk dat er 
wel een kern van waarheid in zou kunnen zitten om te denken ja, ik doe dit zo, dit is mijn aanpak 
en ik kan er een beetje in variëren in mijn instrumentarium en ik heb ook een aantal overtuigingen 
die ik ook al een tijdje met mij meedraag, want daardoor ben je al gekomen waar je bent. Dat dat 
best wel beperkend soms kan zijn in nou, ja, hoe open sta je nog voor hele nieuwe perspectieven”. 

Een andere gemeentelijke manager stelt het in dit verband als volgt: 
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“Volgens mij geldt het wel breder dan alleen gemeentelijke managers, ja. Alhoewel ik ook 
wel denk dat mensen die in de organisatie zitten, die dit dus behouden, ook vaak de mensen 
zijn die het meest succesvol zijn.” 

De focusgroep is ook van mening dat gemeentelijke managers niet direct een behoefte 
hebben om te leren, maar dit pas aan de orde is wanneer zij vastlopen in het werk. Een van 
de gemeentelijke managers verwoordt dit als volgt: 

“Want ja, die behoefte is er niet, omdat je kennelijk het ook redelijk redt. En ik denk dat je 
misschien eerst moet ervaren dat je vastloopt voordat je inderdaad bij de volgende denkt: ik 
ga het eens heel anders doen.” 

Daarnaast geven de deelnemers aan dat hoe langer iemand meedraait in het werk, hoe minder 
die persoon geneigd is om te leren en te veranderen. In dit verband constateert de focusgroep 
tevens dat gemeentelijke managers vooral leunen op eerder opgedane (positieve) ervaringen 
en zij hierdoor minder openstaan voor nieuwe inzichten en perspectieven. Citaten die dit 
bevestigen zijn: 

• “Het eerste wat ik hierbij moest denken, is dat … hoe langer je meedraait en hoe meer je 
gewend bent aan de manier waarop het gaat, hoe minder je openstaat voor nieuwe dingen 
en veranderingen.” 

• “Hoe ouder je wordt, hoe meer je ook gaat leunen op je ervaring en je eigen kennis. En 
dan krijg je ook wel een beetje je spoortjes waar je inzit. Ik denk als ik zelf terugkijk, heb 
ik ook veel meer cursussen en trainingen op dit gebied gedaan toen ik jonger was dan 
nu. En dat je toch makkelijker gaat leunen op je ervaring, want het heeft altijd gewerkt, 
waarom zou je dan veranderen?”

• “Ik weet dat ik namelijk laatst nog iemand aan mijn bureau heb gehad die denk ik wel in 
die week tot twee keer toe aan mijn bureau heeft gestaan. Hè, jullie willen dat gaan doen 
met een herijking van een proces, maar je zou het ook zo kunnen doen. En ik merkte dat 
ik luisterde, maar niet echt luisterde. Dat vond ik toen al opvallend. Dat ik dacht ... dan 
moet ik weer wat anders, terwijl we het toch gewoon via dit stuk zouden doen en dat ken 
ik tenminste.” 

Een laatste aspect dat aan de orde komt, is het belang van het leren op de werkplek zelf. Eén 
van de gemeentelijke managers zegt in dit verband het volgende: 

“Mijn hele werk is op dit moment gewoon één grote leerschool. Want iedere week, iedere dag 
bijna loop ik wel tegen iets aan waarvan ik denk: o, jeetje, uit welk vaatje moet ik nu weer 
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gaan tappen? En je moet uiteindelijk jezelf al wel een beetje kennen. Dus je krijgt ook een 
beetje zoiets dat je weet: oké, ik weet waar ik goed in ben, waar ik niet goed in ben, waar mijn 
valkuilen zitten. Dat weet je dan inmiddels wel. Ja, je weet ook wel een beetje: deze tools kan 
ik gebruiken. Dus je hebt al een redelijk instrumentarium en dan is het vooral van hoe ga ik 
die dingen combineren, toepassen?” 

Een ander zegt: 

“Want als je al heel veel cursussen en opleidingen hebt gehad, als je weet wat je sterke en 
zwakke punten zijn, dan heb je al eigenlijk heel veel geïnvesteerd in jezelf. Dus die soft skills 
dat gaat goed, die ken je al en je weet hoe daarmee om te gaan. En dan leer je eigenlijk ter 
plekke binnen de organisatie. En dat is dan een andere vorm van leren niet meer gekoppeld 
aan een concrete opleiding of wat dan ook, maar het is niet minder. Misschien is het zelfs 
drie keer zo zwaar, want je moet alles wat je geleerd hebt toepassen in de concrete situaties.”

Stelling 5: “Gemeentelijke managers willen wel werken in en voor een lerende organisatie, 
maar geven daartoe niet direct zelf het voorbeeld”. 

Met betrekking tot deze stelling is de focusgroep van mening dat in hun organisatie veel 
aandacht is voor het ontwikkelen van een lerende organisatie, en dat gemeentelijke managers 
hierin graag een voorbeeldfunctie vervullen. Citaten die dit bevestigen: 

• “Ik heb zelf het idee dat in ieder geval binnen de gemeente Den Haag en als ik nu kijk 
binnen ons programma, dat er juist heel veel aandacht is voor een lerende organisatie 
waarmee eigenlijk ook de gemeentelijke managers of de managers juist op de voorgrond 
staan. En in ieder geval mensen stimuleren om dat te doen om dat te faciliteren. En ik 
heb wel het idee dat daar veel aandacht voor is.” 

• “Ja, nou, ik zit net te denken dat het misschien ook wel een beetje een toverwoord is 
geworden. Kijk, we zitten allemaal in een lerende organisatie, we hebben allemaal een 
lerende aanpak en we hebben ook een lerend programma. Omdat we ook weten dat de 
complexiteit van de dingen die we soms moeten doen zo groot is dat je ook geen beleid 
of geen afspraak kan maken of geen plan van aanpak kan maken wat voor de komende 
twee, drie jaar vast kan liggen. Daardoor geef je jezelf ook de ruimte als organisatie om 
te kunnen bijstellen. Dus in die zin denk ik eigenlijk dat we het wel doen.”

De focusgroep geeft ook aan dat gemeentelijke managers bij een gebrek aan tijd, voorrang 
geven aan het werk, en niet aan leren. Citaten in dit verband: 
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• “Ja, dan is dat het eerste wat er afvalt als je geen tijd meer hebt. Terwijl in je werk gaat 
het er niet uit, want dan zit het gewoon in je werkproces. Maar op het moment dat je je 
moet aanmelden voor een cursus waarvan je weet dat je drie dagen bezig bent, dat past 
dan weer niet en komt nu niet uit.”

• “Nee, heel vaak maak ik daar geen tijd voor. Ik wil wel faciliteren, dus ik ga dat allemaal 
wel inregelen, maar zelf heb ik er geen tijd voor.”

• “En ik denk als je dus ook zoiets in je agenda moet zetten waar je naartoe moet en waar 
je voor moet gaan zitten, maar wat niet een deel is van het werk dat gedaan moet worden, 
waarnaar wordt gekeken of dat wel gedaan is en hoe dat is gedaan. Dat zijn de dingen 
die als eerste afvallen in je agenda als het druk is. Dus dan is best wel kans dat je dan 
toch niet naar zo’n cursus gaat of naar zo’n bijeenkomst. Terwijl in je werk dat doe je 
al, dat moet je doen, daar ben je mee bezig, daar maak je de tijd voor, dus dan leer je het 
sowieso. En is het niet alleen maar halen en brengen, maar is het gezamenlijk met elkaar 
tot iets komen, gezamenlijk iets naar een hoger level tillen.” 

Tot slot geven de deelnemers aan dat, om naar een lerende organisatie te komen, een 
organisatie kritisch naar zichzelf moet durven kijken, fouten moet durven erkennen en 
daadwerkelijk bereid moet zijn om met verbeterpunten aan de slag te gaan. De deelnemers 
zeggen hierover het volgende: 

• “Ik denk dat je kritisch naar je organisatie moet durven kijken. En durft te kijken van, 
waar zitten de fouten? En hoe gaan we die de volgende keer verbeteren? Dan moet je ze 
wel durven erkennen.”

• “Ja, laat je je processen af en toe doorlichten? Laat je je dingen evalueren? Het zijn 
projecten die je neerzet, doe je daar een evaluatie op en haal je dan de verbeterpunten 
eruit en ga je die ook toepassen en wil je daar ook echt iets mee? Dat.”
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5.5 SAMENVATTING PER STELLING EN FOCUSGROEP
In de vorige paragraaf zijn de resultaten uit de focusgroepen gepresenteerd. In deze paragraaf 
worden deze resultaten per stelling en per focusgroep samengevat. 

Stelling 1: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen samenwerken, maar willen het in 
deze samenwerking nog wel voor het zeggen hebben”. 

Amsterdam 
Deze focusgroep constateert dat gemeentelijke managers graag willen samenwerken, maar 
dit in de praktijk soms moeizaam verloopt. Desondanks gaat dit steeds beter. Ook constateert 
de groep dat gemeentelijke managers in de samenwerking met partijen de neiging hebben om 
de eigen doelen en resultaten voor ogen te houden. Een belangrijke reden hiervoor is dat zij 
verantwoordelijk zijn voor het behalen van deze doelen en resultaten. Een andere belangrijke 
reden is dat zij de neiging hebben om te denken dat ze een complex vraagstuk beter en sneller 
kunnen oplossen dan hun samenwerkingspartners.  

Rotterdam 
Deze focusgroep constateert, evenals de focusgroep in Amsterdam, dat gemeentelijke 
managers graag samenwerken maar dat dit in de praktijk niet altijd lukt. Om tot samenwerking 
te komen moet er volgens de focusgroep voldoende tijd zijn, maar ook voldoende vertrouwen 
tussen de samenwerkingspartners onderling. Daarnaast constateert de groep dat het niet altijd 
duidelijk is wat er in deze samenwerking van een gemeentelijke manager wordt verwacht. In 
de praktijk kan dit leiden tot onzekerheid en tot de inzet van directief leiderschap. Tot slot is 
de focusgroep van mening dat veel besluiten worden genomen door de overheid (gemeente), 
omdat deze beschikt over de financiële middelen en hun samenwerkingspartners afhankelijk 
zijn van deze financiële middelen. 

Den Haag 
De focusgroep in Den Haag is, evenals de andere twee focusgroepen, van mening dat 
gemeentelijke managers graag samenwerken, maar zij dit in de praktijk als lastig ervaren. 
Deze focusgroep is ook van mening dat gemeentelijke managers de neiging hebben om in 
de samenwerking met partijen hun eigen doelen en resultaten voorop te stellen en andere 
belangen niet altijd in acht nemen. Daarnaast benadrukt deze groep dat de overheid (gemeente) 
het in de samenwerking met partijen graag voor het zeggen wil hebben, omdat zij over de 
besteding van de financiële middelen verantwoording moeten afleggen aan de gemeenteraad.
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Stelling 2: “Gemeentelijke managers zeggen wel zingevend werk te willen doen, maar zijn 
hierbij uit op macht”. 

Amsterdam  
Deze focusgroep is van mening dat het doen van zingevend werk voor het merendeel van 
de gemeentelijke managers de belangrijkste drijfveer in het werk is. Deze groep is ook van 
mening dat gemeentelijke managers hierbij niet uit zijn op macht, maar zij dit wel als een 
belangrijk hulpmiddel zien om uiteindelijk tot resultaten te komen.

Rotterdam
Deze focusgroep geeft aan dat het doen van zingevend werk helpt, wanneer het werk als 
zwaar en als complex wordt ervaren. De groep geeft ook aan het inzetten van macht te zien 
als een hulpmiddel om tot resultaten te komen. Bovendien is deze focusgroep van mening dat 
het uitoefenen van macht langere tijd de manier is geweest om carrière te maken, en dat het 
inzetten van macht zowel positief als negatief bedoeld kan zijn.

Den Haag
Deze focusgroep is van mening dat voor veel gemeentelijke managers zingevend werk 
de belangrijkste drijfveer is in het werk. De groep is ook van mening dat gemeentelijke 
managers niet direct uit zijn op macht, maar dit wel als een belangrijk hulpmiddel zien om 
tot zingevend werk te komen.  

Stelling 3: “Gemeentelijke managers hebben te maken met complexe externe en complexe 
interne vraagstukken, maar weten hier onvoldoende effectief en uitgebalanceerd mee om te 
gaan”. 

Amsterdam
Deze focusgroep maakt geen onderscheid tussen complexe interne en externe vraagstukken. 
De groep geeft aan, het omgaan met complexe vraagstukken in het algemeen als lastig te 
ervaren, en niet altijd te weten, wanneer sprake is van een complex vraagstuk. De groep 
geeft ook aan dat gemeentelijke managers de neiging hebben om een complex vraagstuk met 
bestaande en bekende methodieken op te lossen. Dit laatste is volgens de focusgroep vooral 
aan de orde, wanneer gemeentelijke managers ervaren dat zij onder druk van de politieke 
organisatie, die veelal om snelle oplossingen vraagt, geen tijd hebben om tot samenwerking 
en om tot nieuwe oplossingen te komen.  
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Rotterdam
Deze focusgroep geeft aan niet zozeer een disbalans te ervaren in het omgaan met complexe 
interne en complexe externe vraagstukken, maar deze wel te ervaren in het omgaan met 
operationele en strategische vraagstukken. Daarnaast constateert de focusgroep dat zij veel 
tijd besteden aan het oplossen van operationele vraagstukken en weinig tijd aan het oplossen 
van complexe vraagstukken. Tot slot constateert de groep dat er een nieuwe manier van 
werken is vereist om effectief met complexe vraagstukken om te kunnen gaan. Hierbij dient 
volgens de focusgroep de nadruk te liggen op het gemeenschappelijke belang in plaats van 
op het individuele belang.  

Den Haag
Deze focusgroep geeft aan geen onderscheid te maken tussen complexe externe en interne 
vraagstukken. De groep geeft aan dat de wijze waarop gemeentelijke managers omgaan met 
complexe vraagstukken vooral afhangt van de context en van (succesvolle) eerdere ervarin-
gen die gemeentelijke managers hierin hebben opgedaan.

Stelling 4: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen leren, maar staan weinig open 
voor nieuwe inzichten en perspectieven”. 

Amsterdam 
Het merendeel van de focusgroep is van mening dat gemeentelijke managers wel willen leren 
en open staan voor nieuwe inzichten en perspectieven, maar dat zij door de vele (politieke) 
opgaven en veranderingen hiertoe niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn. Dit deel van 
de focusgroep is ook van mening dat er in de praktijk vooral op individueel niveau wordt 
geleerd en dat er niet of nauwelijks samen wordt geleerd en wordt gereflecteerd op hoe 
dingen beter kunnen.

Rotterdam
Deze focusgroep is van mening dat gemeentelijke managers wel willen leren en open staan 
voor nieuwe inzichten en perspectieven, maar dat het lastig is om deze inzichten en perspec-
tieven te vertalen naar de praktijk. Deze groep ervaart ook dat het tempo van de veranderin-
gen in de samenleving hoger ligt dan het tempo, waarop zij kunnen leren en dat zij hierdoor 
achter de maatschappelijke ontwikkelingen dreigen aan te lopen. De focusgroep constateert 
ook dat gemeentelijke managers door de grote hoeveelheid werk niet of nauwelijks in de 
gelegenheid zijn om samen met anderen te leren; desondanks vinden zij dit wel belangrijk en 
zouden zij hieraan in de praktijk meer tijd en aandacht willen besteden. 
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Den Haag 
Volgens deze focusgroep hebben de gemeentelijke managers pas de behoefte om te leren, 
wanneer zij vastlopen in het werk. Deze focusgroep is ook van mening dat gemeentelijke 
managers vooral vertrouwen op (succesvolle) ervaringen uit het verleden, omdat deze 
ervaringen hen ver hebben gebracht. 

Stelling 5: “Gemeentelijke managers willen wel werken in en voor een lerende organisatie, 
maar geven daartoe niet direct zelf het voorbeeld”. 

Amsterdam
Deze focusgroep constateert dat gemeentelijke managers graag een voorbeeld in het leren 
willen zijn voor anderen, maar dat dit wegens een gebrek aan tijd niet altijd lukt. Deze focus-
groep is ook van mening dat, om tot een lerende organisatie te komen, het van belang is dat 
er voldoende veiligheid en vertrouwen in de organisatie wordt gecreëerd, dat gemeentelijke 
managers beschikken over lef en durf en dat zij bereid zijn om zich kwetsbaar op te stellen. 

Rotterdam 
Deze focusgroep geeft aan dat gemeentelijke managers graag een voorbeeld in leren willen 
zijn voor anderen, maar dat zij dit in de praktijk als lastig ervaren door de vele opgaven en 
veranderingen, waarmee zij worden geconfronteerd. Deze focusgroep geeft ook aan dit specifiek 
als lastig te ervaren op de momenten, waarop zij onder druk van de (politieke) organisatie 
moeten kiezen tussen een (snelle) bekende aanpak of een (langzamere) nieuwe en onbekende 
aanpak. Tot slot is deze focusgroep van mening dat er in hun organisatie een beweging gaande 
is naar meer samen leren en reflecteren en het gezamenlijk bespreken van dilemma’s. 

Den Haag 
Deze focusgroep is van mening dat in hun organisatie steeds meer aandacht is voor een 
lerende organisatie, maar dat de uitvoering beter kan. Deze focusgroep is ook van mening 
dat leren onvoldoende is ingebed in het dagelijkse werkproces en dat dit bij een gebrek aan 
tijd als eerste afvalt. Daarnaast geeft de focusgroep aan het belangrijk te vinden dat een 
organisatie kritisch naar zichzelf durft te kijken en onderzoekt hoe zij daadwerkelijk met 
gesignaleerde verbeterpunten aan de slag kan gaan.  
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5.6 BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 
In deze paragraaf worden op basis van een integratie en interpretatie van de resultaten uit de 
drie focusgroepen de belangrijkste bevindingen per stelling gepresenteerd. 

Stelling 1: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen samenwerken, maar willen het in 
deze samenwerking nog wel voor het zeggen hebben”. 

Bevindingen
In het omgaan met complexe vraagstukken zijn gemeentelijke managers gericht op sa-
men-werken en gedreven en gemotiveerd om met hun samenwerkingspartners tot oplossin-
gen te komen. In deze samenwerking, die steeds beter verloopt, hebben zij ook de neiging 
om te willen bepalen wat er gebeurt en om de eigen doelen en resultaten voorop te stellen. 
De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat zij: verantwoordelijk zijn voor het behalen van 
deze doelen en resultaten, de neiging hebben om te denken zelf beter en sneller tot een oplos-
sing te kunnen komen dan hun samenwerkingspartners, veelal beschikken over de financiële 
middelen en over deze middelen verantwoording moeten afleggen aan de gemeenteraad, en 
door de vele opgaven en veranderingen, waarmee zij vanuit de politieke organisatie worden 
geconfronteerd, geen tijd hebben om tot samenwerking te komen.

Stelling 2: “Gemeentelijke managers zeggen wel zingevend werk te willen doen, maar zijn 
hierbij uit op macht”. 

Bevindingen
Voor het merendeel van de gemeentelijke managers is het creëren van maatschappelijke 
meerwaarde, ofwel het doen van zingevend werk, de belangrijkste drijfveer in het werk. 
Hierbij zijn zij niet direct uit op macht, maar zien zij dit wel als een belangrijk hulpmiddel om 
tot resultaten te komen. Meer specifiek is dit aan de orde, wanneer het hen in de samenwerking 
met partijen uiteindelijk niet lukt om tot resultaten te komen.

Stelling 3: “Gemeentelijke managers hebben te maken met complexe externe en complexe interne 
vraagstukken, maar weten hier onvoldoende effectief en uitgebalanceerd mee om te gaan”. 

Bevindingen
Uit de bevindingen blijkt dat gemeentelijke managers geen disbalans ervaren in het om-
gaan met complexe externe en complexe interne vraagstukken, maar zij deze disbalans wel 
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ervaren in het omgaan met operationele en strategische vraagstukken. Daarnaast blijkt dat 
gemeentelijke managers de neiging hebben om onder druk van de politieke organisatie, die 
veelal om snelle oplossingen vraagt, complexe vraagstukken op te lossen met aanpakken, 
waarmee zij bekend zijn en die hen in het verleden ver hebben gebracht. Ook blijkt dat ge-
meentelijke managers, onder invloed van de (politieke) waan van de dag, meer tijd besteden 
aan het oplossen van incidenten dan aan het oplossen van complexe vraagstukken; zelf zou-
den ze dit liever andersom zien. Daarnaast vinden zij het belangrijk om elkaar hierop aan te 
spreken, maar is dit in de praktijk niet of nauwelijks het geval.

Stelling 4: “Gemeentelijke managers zeggen wel te willen leren, maar staan weinig open 
voor nieuwe inzichten en perspectieven”. 

Bevindingen
Gemeentelijke managers willen graag leren en staan open voor nieuwe inzichten en perspec-
tieven. Tegelijkertijd ervaren zij het als lastig om deze nieuwe inzichten en perspectieven toe 
te passen in de praktijk. Een belangrijke reden hiervoor is dat deze inzichten en perspectieven 
niet altijd aansluiten op de praktijk. Een andere belangrijke reden is dat zij, door gebrek aan 
tijd, hiervoor niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn. Daarnaast blijkt dat de wijze waarop 
gemeentelijke managers leren, vooral individueel is van aard, en zij met name leren in de 
praktijk: door te doen en door fouten te maken. Tot slot blijkt dat door de vele veranderingen 
en opgaven, waarmee zij vanuit de politieke organisatie worden geconfronteerd, zij niet of 
nauwelijks tijd hebben om samen met anderen te leren.

Stelling 5: “Gemeentelijke managers willen wel werken in en voor een lerende organisatie, 
maar geven daartoe niet direct zelf het voorbeeld”. 

Bevindingen
Uit de verschillende focusgroepen kan worden opgemaakt dat gemeentelijke managers graag 
een voorbeeld in het leren willen zijn voor anderen. Door een gebrek aan tijd zijn zij hier 
echter niet of nauwelijks voor in de gelegenheid. Ook kan worden opgemaakt dat hun orga-
nisatie zich steeds meer ontwikkelt naar een lerende organisatie, maar dat om daadwerkelijk 
naar een lerende organisatie te komen, meer veiligheid en vertrouwen nodig is om (samen) te 
leren van fouten. Dit kan geldt ook, wanneer nauw met de politieke organisatie wordt samen-
gewerkt. Tot slot kan worden opgemaakt dat gemeentelijke managers het als noodzakelijk 
zien dat het leren in hun organisatie meer wordt ingebed in de alledaagse context van het 
werk, en dat het tempo van leren in de organisatie meer wordt afgestemd op het tempo van 
de ontwikkelingen in de samenleving.





6HOOFDSTUK 6

CONCLUSIE, DISCUSSIE EN 
AANBEVELINGEN

“De eigenlijke kern van alle weten is niet zien of aantonen, maar interpreteren” 
(Foucault, 1973, p. 63).
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6.1 INLEIDING 
In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeentelijke managers die 
werken in of voor het sociaal domein binnen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag invulling geven aan leiderschap en leren, wanneer zij te maken hebben met complexe 
vraagstukken ofwel wicked problems. Meer specifiek is onderzocht welke betekenissen aan 
dit leiderschap en leren ten grondslag liggen, en in hoeverre hierin dominante patronen te 
ontdekken zijn bij de drie geselecteerde gemeenten. In dit hoofdstuk staan de conclusie, de 
discussie en de aanbevelingen van het onderzoek centraal. De opbouw van dit hoofdstuk 
is als volgt: In paragraaf 6.2 worden de deelvragen en de hoofdvraag van het onderzoek 
beantwoordt. Deze hoofdvraag luidt:

‘Hoe geven gemeentelijke managers invulling aan leiderschap en leren, wanneer zij te maken 
hebben met complexe vraagstukken?’ 

De bijbehorende deelvragen zijn als volgt geformuleerd: 

1. Wat verstaan gemeentelijke managers onder een complex vraagstuk? 

2. Hoe gaan gemeentelijke managers om met complexe vraagstukken? 

3. Welke leiderschapskwaliteiten zijn volgens gemeentelijke managers het meest nood-
zakelijk om met complexe vraagstukken om te kunnen gaan? 

4. Hoe leren gemeentelijke managers omgaan met complexe vraagstukken? 

5. Wat zijn volgens gemeentelijke managers noodzakelijke voorwaarden om te leren om-
gaan met complexe vraagstukken? 

In paragraaf 6.3 worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek bediscussieerd aan de 
hand van de literatuur en worden er aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn primair 
bedoeld voor de gemeentelijke managers in dit onderzoek maar zijn mogelijk ook interessant 
voor andere (gemeentelijke) managers, die te maken hebben met complexe vraagstukken. 
Paragaaf 6.4 beschrijft de wetenschappelijke waarde van dit onderzoek, en paragraaf 6.5 
de waarde van dit onderzoek voor de praktijk. Tot slot wordt in paragraaf 6.6 de reikwijdte 
van het onderzoek besproken. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de beperkingen van dit 
onderzoek en op de mogelijkheden die dit onderzoek biedt voor toekomstig onderzoek. 
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BEANTWOORDING DEELVRAGEN EN HOOFDVRAAG

1. Wat verstaan gemeentelijke managers onder een complex vraagstuk? 
Uit het onderzoek blijkt dat wat gemeentelijke managers verstaan onder een complex 
vraagstuk kan worden ingedeeld in drie categorieën. Ten eerste blijkt dat zij hieronder 
een vraagstuk verstaan dat moeilijk oplosbaar is, en waarbij zij te maken hebben met 
veel verschillende partijen en belangen en met verschillen in werkwijzen, kennis, 
vaardigheden en organisatieculturen. Ook blijkt dat gemeentelijke managers weten dat zij 
deze vraagstukken niet alleen kunnen oplossen en dat zij hiervoor afhankelijk zijn van hun 
samenwerkingspartners. Dit duidt erop dat gemeentelijke managers bekend zijn met het 
concept complexe vraagstukken en dat hetgeen zij onder een complex vraagstuk verstaan in 
lijn is met de literatuur (Conklin, 2001; Grint, 2005; Rittel & Webber, 1973). Een opvallende 
bevinding is dat gemeentelijke managers complexe vraagstukken veelal moeten oplossen 
onder tijdsdruk of druk vanuit de politieke organisatie. In de literatuur over complexe 
vraagstukken worden deze twee aspecten niet specifiek genoemd. Het aspect van tijdsdruk 
komt wel terug in het concept super wicked problems (Lazarus, 2009; Levin et al., 2012). 
Super wicked problems komen voor een groot deel overeen met wicked problems, maar 
onderscheiden zich van deze vraagstukken, doordat ze op korte termijn moeten worden 
opgelost en de impact en de effecten van deze oplossingen pas op de langere termijn zichtbaar 
worden. Dit duidt erop dat de gemeentelijke managers in dit onderzoek weliswaar bekend 
zijn met het concept complexe vraagstukken (wicked problems). Het duidt er ook op dat zij 
onder een wicked problem een super wicked problem verstaan. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat zij in de praktijk niet alleen te maken hebben met wicked problems, maar ook 
met super wicked problems. Een mogelijke andere verklaring is dat zij wicked problems als 
super wicked ervaren en dat dit te maken heeft met de wijze waarop zij omgaan met tijdsdruk 
en druk vanuit de politieke organisatie. 

Ten tweede blijkt dat gemeentelijke managers onder een complex vraagstuk een 
vraagstuk verstaan dat in hun organisatie om een andere manier van denken en werken 
vraagt. Meer specifiek laat het onderzoek zien dat het hierbij gaat om het meer van buiten 
naar binnen denken en werken, het werken in ketens en netwerken en om manieren van 
werken waarbij voldoende tijd en ruimte is om te experimenteren met nieuwe oplossingen. 
Met betrekking tot dit laatste toont het onderzoek aan dat gemeentelijke managers dit niet 
als eenvoudig ervaren, omdat hierin ook wel eens iets mis kan gaan en de omgeving kritisch 
meekijkt.  

Ten derde en tot slot blijkt, dat gemeentelijke managers onder een complex vraagstuk 
een vraagstuk verstaan, waar zij in de praktijk meer tijd aan zouden willen besteden. Meer 



Chapter 6

170

specifiek toont het onderzoek aan dat zij in de praktijk en onder invloed van de (politieke) 
waan van de dag meer tijd en aandacht besteden aan het oplossen van incidenten dan aan 
het oplossen van complexe vraagstukken. Een opvallende bevinding is dat gemeentelijke 
managers het belangrijk vinden om elkaar hierop aan te spreken, maar zij dit in de praktijk 
niet of nauwelijks doen. 

2. Hoe gaan gemeentelijke managers om met complexe vraagstukken? 
Dit onderzoek toont aan dat gemeentelijke managers nadrukkelijk gericht zijn op samen-wer-
ken en dat zij het belangrijk vinden om, vanuit een gelijkwaardige relatie met hun samen-
werkingspartners tot maatschappelijke meerwaarde, ofwel tot zingevend werk te komen. Het 
doen van zingevend werk is voor het merendeel van de gemeentelijke managers de belang-
rijkste drijfveer in het werk. Het onderzoek toont ook aan dat gemeentelijke managers het 
belangrijk vinden om in de samenwerking met partijen zonder oordeel en aannames naar 
hun samenwerkingspartners te luisteren, verdiepende vragen te stellen en te sparren over 
de aard en de oplossing van een probleem. Een belangrijke reden hiervoor is dat zij weten 
dat zij complexe vraagstukken niet alleen kunnen oplossen en zij hiervoor afhankelijk zijn 
van hun samenwerkingspartners. Deze bevinding duidt erop dat gemeentelijke managers er-
mee bekend zijn dat complexe vraagstukken om een relationele benadering van leiderschap 
(Gergen, 1999; Ospina, 2016; Uhl-Bien, 2006) vragen, en dat zij gedreven en gemotiveerd 
zijn om hieraan in de praktijk invulling te geven. De bevinding duidt er ook op dat zij het 
belangrijk vinden om, in de samenwerking met partijen een vorm van gesprek te hanteren, 
die in dit onderzoek wordt aangeduid als een dialoog (Van Loon, 2017).  Tegelijkertijd toont 
het onderzoek aan dat, wanneer zij tijdsdruk en druk vanuit de politieke organisatie ervaren, 
zij de neiging hebben om in de samenwerking met partijen te willen bepalen wat er gebeurt 
en hierbij het inzetten van functionele (positie)macht (French & Raven, 1959; Raven, 2008) 
als een belangrijk hulpmiddel zien. Meer specifiek is dit aan de orde, wanneer het hen in de 
samenwerking met partijen uiteindelijk niet lukt om tot resultaten te komen. Ook toont het 
onderzoek aan dat zij hierbij dan — in plaats van een dialoog — een gespreksvorm hanteren 
die in de literatuur (Gergen, 1999; Isaacs, 1993; Van Loon, 2017, 2020) wordt aangeduid als 
een discussie of een debat.
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3. Welke leiderschapskwaliteiten zijn volgens gemeentelijke managers het meest 
noodzakelijk om met complexe vraagstukken om te kunnen gaan? 

Dit onderzoek toont aan dat gemeentelijke managers zelfmanagement, visie, en lef en durf 
als de meest noodzakelijke leiderschapskwaliteiten zien om met complexe vraagstukken om 
te kunnen gaan. Een belangrijke reden voor de leiderschapskwaliteit zelfmanagement is dat 
gemeentelijke managers in de praktijk te maken hebben met sterke krachtenvelden en met 
tegengestelde belangen en dilemma’s. Jezelf goed kennen en weten wat je sterke en minder 
sterke punten zijn, kan volgens de gemeentelijke managers helpen om met deze dynamiek en 
krachtenvelden om te gaan. 

Met betrekking tot de leiderschapskwaliteit visie kan worden opgemaakt dat het voor 
de gemeentelijke managers hierbij met name draait om het hebben van een goed verhaal dat 
inzichtelijk maakt waar de organisatie naartoe gaat en waarom, om het kunnen inspireren 
en motiveren van mensen, en om het bevorderen van de samenwerking tussen mensen. Een 
opvallende bevinding is dat gemeentelijke managers een visie niet alleen zien als een middel 
dat de samenwerking tussen mensen kan bevorderen. Een visie kan de samenwerking ook 
belemmeren, omdat hierdoor de neiging ontstaat om minder open te staan voor andere in-
zichten en perspectieven.  

Een belangrijke reden voor de leiderschapskwaliteit lef en durf is dat gemeentelijke 
managers het als noodzakelijk zien om in de praktijk te kunnen staan voor wie je bent en 
wat je kunt en om je kwetsbaar op te durven stellen. Een andere belangrijke reden is dat 
deze kwaliteit kan helpen om in onzekere situaties beslissingen te nemen en om bestaande 
manieren van denken en werken los te laten. Deze bevinding duidt erop dat gemeentelijke 
managers ook weleens met situaties te maken krijgen die zij als spannend ervaren. Hoe deze 
situaties er concreet uit zien, kan niet direct uit dit onderzoek worden opgemaakt. Wel kan 
worden opgemaakt dat, wanneer gemeentelijke managers met spanningen en stress worden 
geconfronteerd, het merendeel van de gemeentelijke managers rustig blijft en de situatie gaat 
overdenken om vervolgens tot een nieuwe of andere aanpak te komen. Een ander deel van de 
gemeentelijke managers richt zich op het direct oplossen van de situatie of heeft de neiging 
om meer structuur en orde in de situatie aan te brengen. 

Naast de bovengenoemde leiderschapskwaliteiten blijken ook de leiderschapskwa-
liteiten politieke sensitiviteit en verbindende vaardigheden ertoe te doen. Deze twee leider-
schapskwaliteiten zijn tijdens de gesprekken echter minder vaak genoemd. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat gemeentelijke managers deze twee leiderschapskwaliteiten als 
vanzelfsprekend zien, en dat dit te herleiden is naar de context, waarin zij werken en zij in 
deze context, nadrukkelijk gericht zijn op samenwerken.
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4. Hoe leren gemeentelijke managers omgaan met complexe vraagstukken? 
Het onderzoek toont aan dat er verschillende manieren zijn waarop gemeentelijke managers 
leren omgaan met complexe vraagstukken. Ten eerste blijkt dat zij leren in de praktijk: door te 
doen en door fouten te maken. Met betrekking tot dit laatste geven de gemeentelijke managers 
aan dat hier in hun organisaties steeds meer ruimte voor komt. Tegelijkertijd geven zij aan 
dat zij deze ruimte niet ervaren, wanneer zij nauw met de politieke organisatie samenwerken. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit te maken heeft met de wijze waarop de politieke 
organisatie omgaat met het maken van fouten en de verantwoordelijkheid die zij heeft voor 
het handelen van de ambtelijke organisatie.  

Ten tweede leren gemeentelijke managers van anderen. Meer specifiek leren zij door 
af te kijken en door feedback te krijgen van anderen. Het leren door af te kijken bij anderen 
is voor het merendeel van de gemeentelijke managers niet alleen een manier om op ideeën 
te komen en om geïnspireerd te raken, maar ook om te beoordelen welke aanpakken van 
anderen bruikbaar zijn voor de eigen werkpraktijk. Het leren door feedback te krijgen van 
anderen helpt gemeentelijke managers om te beoordelen in hoeverre zij de juiste dingen 
doen. Deze laatste vorm van leren is tijdens de gesprekken echter minder vaak aan de orde 
geweest dan het leren door af te kijken bij anderen. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
dat dit te maken heeft met de bestaande leercultuur in de organisaties van de gemeentelijke 
managers en deze vorm van leren hierin niet of nauwelijks wordt ondersteund. 

Ten derde komt uit het onderzoek naar voren dat gemeentelijke managers door een 
gebrek aan tijd, niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn om samen te leren met anderen. 
Tegelijkertijd komt naar voren dat zij dit samen leren wel als een noodzakelijke voorwaarde 
zien om met complexe vraagstukken om te leren gaan. Deze bevinding duidt erop dat ge-
meentelijke managers weten dat complexe vraagstukken om een relationele benadering van 
leren vragen. De bevinding duidt er ook op dat zij in de praktijk hiervoor niet of nauwelijks 
in de gelegenheid zijn. 

Tot slot toont het onderzoek aan dat gemeentelijke managers niet of nauwelijks 
leren door het volgen van opleidingen en trainingen, maar zij dit in het verleden wel in 
meerdere of mindere mate hebben gedaan. Wat precies in deze opleidingen en trainingen 
aan de orde is geweest, is niet duidelijk geworden in het onderzoek. Wel is naar voren 
gekomen dat deze opleidingen in algemene zin hebben bijgedragen aan het versterken van de 
reflectievaardigheden, het kunnen omgaan met verschillende partijen en belangen, en aan het 
kunnen kijken naar situaties vanuit verschillende invalshoeken.
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5. Wat zijn volgens gemeentelijke managers noodzakelijke voorwaarden om te 
leren omgaan met complexe vraagstukken? 
Uit het onderzoek blijkt dat gemeentelijke managers het ontwikkelen van persoonlijk 
leiderschap als een noodzakelijke voorwaarde zien om te leren omgaan met complexe vraag-
stukken. Hiermee bedoelen zij tijd en aandacht om open te (blijven) staan voor nieuwe 
inzichten en perspectieven, om te (blijven) leren en te reflecteren en om de eigen leervraag 
in leiderschap goed te leren kennen. Ook blijkt dat zij het als noodzakelijk zien dat hun 
organisatie zich meer ontwikkelt naar een lerende organisatie, oftewel naar een organisatie, 
waarin sprake is van een cultuur van continu leren, waarin zij een voorbeeld in het leren 
kunnen zijn voor anderen en waarin voldoende veiligheid en vertrouwen is om (samen) te 
leren van fouten, ook wanneer er nauw met de politieke organisatie wordt samengewerkt. 
Daarnaast zien gemeentelijke managers het als noodzakelijk dat het leren in hun organisatie 
meer wordt ingebed in de alledaagse context van het werk, zodat zij sneller in staat zijn om 
te anticiperen op de vele veranderingen, waarmee zij in de praktijk worden geconfronteerd. 
Bovenstaande bevindingen duiden erop dat de gemeentelijke managers de bestaande le-
ercultuur in hun organisaties als onvoldoende toereikend zien om te leren omgaan met 
complexe vraagstukken en dat zij het als noodzakelijk beschouwen om hier een verandering 
in aan te brengen.   

Belangrijke bevindingen 
Uit de beantwoording van de deelvragen kan worden opgemaakt dat, in de wijze waarop 
gemeentelijke managers invulling geven aan leiderschap en leren, verschillende aspecten 
een rol spelen. Bij een nadere bestudering van deze aspecten, komen een aantal belangrijke 
bevindingen naar voren: 

Ten eerste blijkt dat gemeentelijke managers gedreven en gemotiveerd zijn om met 
hun samenwerkingspartners tot publieke waarde te komen. Het doen van zingevend werk is 
voor hen de belangrijkste drijfveer in het werk. Tegelijkertijd blijkt dat de wijze waarop zij 
hieraan invulling geven, gepaard kan gaan met de inzet van positiemacht. Meer specifiek is 
dit aan de orde, wanneer het hen in de samenwerking met partijen uiteindelijk niet lukt om 
tot resultaten te komen. 

Ten tweede blijkt dat gemeentelijke managers bekend zijn met het concept complexe 
vraagstukken. Tegelijkertijd hebben zij de neiging om tot snelle oplossingen te komen, wanneer 
zij druk vanuit de politieke organisatie ervaren. Dan reduceren ze een complex vraagstuk tot een 
vraagstuk dat zij kunnen managen en oplossen en hanteren zij een aanpak, waarmee zij bekend 
zijn. 



Chapter 6

174

Ten derde blijkt dat gemeentelijke managers weten dat complexe vraagstukken om 
een relationele benadering van leiderschap vragen. Tegelijkertijd zien zij zelfmanagement, 
visie en lef en durf als de meest noodzakelijke leiderschapskwaliteiten om met complexe 
vraagstukken om te kunnen gaan en schrijven zij deze kwaliteiten vooral toe aan de individuele 
manager. Dit hoeft niet te betekenen dat zij, in het omgaan met complexe vraagstukken, geen 
aandacht hebben voor relationele leiderschapskwaliteiten. Het betekent wel dat de primaire 
focus in leiderschap ligt op de eigen inzet en kwaliteiten en niet op die van het collectief.

Ten vierde komt naar voren dat gemeentelijke managers weten dat om te leren omgaan 
met complexe vraagstukken een relationele benadering van leren is vereist. Ook komt naar 
voren dat zij in de praktijk hieraan graag invulling geven maar dat zij door de vele opgaven 
en veranderingen, waarmee zij vanuit de politieke organisatie worden geconfronteerd hier 
niet of nauwelijks tijd voor hebben. 

Ten vijfde en tot slot wordt uit het onderzoek duidelijk dat gemeentelijke managers de 
leercultuur in hun organisaties als onvoldoende toereikend beschouwen om te leren omgaan 
met complexe vraagstukken. Specifiek wordt duidelijk dat zij het als noodzakelijk zien dat in 
hun organisatie een cultuur van continu leren ontstaat, waarin zij meer dan nu een voorbeeld in 
het leren kunnen zijn voor anderen, waarin voldoende veiligheid en vertrouwen is om samen te 
leren van fouten en waarin leren meer dan nu is ingebed in de dagelijkse context van het werk. 
Tegelijkertijd geven zij aan dat hun organisatie het ontwikkelen van een dergelijk leercultuur niet 
of nauwelijks ondersteunt en zij door de waan van de dag, niet of nauwelijks tijd hebben om een 
voorbeeld te zijn in het leren voor anderen. 

Beantwoording hoofdvraag
Op basis van de bevindingen in dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de gemeentelijke ma-
nagers in dit onderzoek bekend zijn met het concept complexe vraagstukken en dat zij weten 
dat om deze vraagstukken op te kunnen lossen een relationele benadering van leiderschap 
en leren is vereist. Ook wordt geconcludeerd dat zij gedreven en gemotiveerd zijn om 
hieraan in de praktijk invulling te geven maar dat in hoeverre zij dit ook daadwerkelijk doen 
afhankelijk is van een aantal verschillende aspecten, namelijk positiemacht, de politieke 
organisatie, leiderschapskwaliteiten, tijd om samen te leren en de leercultuur. Een kenmerk 
van deze aspecten is dat ze zowel contextueel (de politieke organisatie en de leercultuur) als 
individueel (positiemacht, leiderschapskwaliteiten en tijd om samen te leren) zijn van aard, 
en dat ze op een onvoorspelbare manier wederzijds met elkaar interacteren. Dit leidt ertoe 
dat de wijze waarop gemeentelijke managers invulling geven aan een relationele benadering 
van leiderschap en leren varieert, en afhankelijk is van de uitkomst van de onvoorspelbare 
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relationele dynamiek tussen de verschillende genoemde aspecten. Als deze verschillende 
aspecten worden weergegeven in een fi guur (Figuur 6.1), waarbij de relatie en de samenhang 
tussen de verschillende aspecten door middel van een stippellijn wordt benadrukt, ziet dit er 
als volgt uit:

Figuur 6.1
Leiderschap en leren bij complexe vraagstukken 
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6.3 DISCUSSIE, INZICHTEN EN AANBEVELINGEN  
In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek bediscussieerd aan 
de hand van literatuur en worden er aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn primair 
bedoeld voor de gemeentelijke managers in dit onderzoek maar zijn mogelijk ook interessant 
voor andere (gemeentelijke) managers die te maken hebben met complexe vraagstukken.

6.3.1 Positiemacht  
Dit onderzoek laat zien dat gemeentelijke managers gedreven en gemotiveerd zijn om met 
hun samenwerkingspartners tot maatschappelijke meerwaarde te komen. Oftewel: het doen 
van zingevend werk is voor hen de belangrijkste drijfveer in het werk. Deze bevinding is 
in lijn met de visie van Senge (2006): hij stelt dat mensen het belangrijk vinden om bij te 
dragen aan een groter geheel en dat zij dit graag samen met anderen willen doen. Senge 
(2006) verwijst in dit verband naar de term persoonlijk meesterschap. Mensen die volgens 
hem beschikken over een hoge mate van persoonlijk meesterschap, willen graag leren en 
resultaten bereiken die zij belangrijk vinden. Ook verschillende andere studies naar zingeving 
(Alma & Smaling, 2009; Gratton, 2001; Weick et al., 2005) laten zien dat mensen graag 
samen met anderen van betekenis zijn voor hun omgeving en dat zij het belangrijk vinden 
om zinvol werk te kunnen doen. Tegelijkertijd laat dit onderzoek zien dat de wijze waarop 
gemeentelijke managers invulling geven aan het doen van zingevend werk gepaard kan gaan 
met de inzet van positiemacht, een vorm van macht die gerelateerd kan worden aan iemands 
functie of positie in een organisatie (French & Raven, 1959; Raven, 1992, 2008). Door Grint 
(2008, 2010) wordt deze vorm van macht, die hij hard power of hiërarchische macht noemt, 
vooral als effectief gezien in de aanpak van critical problems, maar niet in de aanpak van 
wicked problems. Hij formuleert het in dit verband als volgt: “Wicked problems require 
transfer of authority from individual to collective because only collective engagement can 
hope to address the problem” (Grint, 2008, p. 13). 

Bovenstaande bevinding duidt erop dat positiemacht en zingeving in de praktijk van de 
gemeentelijke managers nauw met elkaar samenhangen en dat dit van invloed is op de wijze, 
waarop zij omgaan met complexe vraagstukken. In de wetenschappelijke literatuur wordt de 
relatie tussen macht en zingeving weinig met elkaar in verband gebracht. Twee auteurs die 
dit wel doen, zijn Ter Borg en Ter Borg (2009). Zij stellen dat het uitoefenen van macht altijd 
een kwestie van zingeving is. Hiermee bedoelen zij dat sancties en beloningen pas effect 
hebben wanneer mensen hier waarde of zin aan geven. De auteurs verwijzen in dit verband 
naar het begrip ontologische geborgenheid, door Giddens (1991) geduid als een gevoel van 
orde en continuïteit dat voortkomt uit de ervaringen van een individu. De auteurs stellen ook 
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dat, wanneer mensen te maken krijgen met een ervaring die niet in overeenstemming is met 
hun zingevingssysteem, dit een bedreiging kan vormen voor hun ontologische geborgenheid, 
en dat dit kan leiden tot ontologische verlatenheid oftewel tot “een gevoel waarbij men tot 
de ontdekking komt dat de routines, regels en betekenissen waarmee men de werkelijkheid 
te lijf gaat, niet of steeds minder op die werkelijkheid van toepassing zijn” (Ter Borg & Ter 
Borg, 2009, p. 109).  Met betrekking tot het uitoefenen van macht benadrukken de auteurs 
(Ter Borg en Ter Borg, 2009) dat dit als een samenspel moet worden gezien tussen degene 
die de macht uitoefent (het subject) en degene over wie de macht wordt uitgeoefend (het 
object). Macht is hierdoor geen statische eigenschap van een persoon, maar een dynamisch 
relationeel proces dat tot stand komt tussen vermogende en verlangende mensen (Ter Borg 
& ter Borg, 2009). Deze vorm van macht past bij een sociaal-constructionistisch perspectief 
(Gergen, 1999) op macht. Hierin staat macht niet op zichzelf maar komt de betekenis ervan 
tot stand in een relationeel proces tussen mensen. Of zoals Gergen (1994) het formuleert: “All 
that is meaningful grows from relationships” (p.9). Een aanbeveling voor de gemeentelijke 
managers in dit verband is dat zij, in de samenwerking met partijen aandacht hebben voor 
deze dynamische relationele vorm van macht, en dat zij vaardig worden om hieraan met 
hun samenwerkingspartners invulling te geven. Een andere aanbeveling is dat zij, al dan 
niet onder professionele begeleiding, onderzoek doen naar hun zingevingssystemen en hierin 
specifiek aandacht hebben voor de rol en betekenis van (positie)macht.  

In relatie tot het bovenstaande zijn ook de inzichten van Weick (2001) interessant. 
Weick stelt dat zingeving ontstaat, doordat mensen onbewust en achteraf zin toekennen aan 
een (onbekende) situatie om hen heen. Volgens Weick doen mensen dit om te kunnen snappen 
en te duiden wat zij doen. De sociale constructies die zij hierbij maken komen tot stand op 
basis van bestaande beelden en referentiekaders (Gergen, 1999; Weick, 1995). Boulton et al. 
(2015) omschrijven het in dit verband als volgt: “Our views and understandings in our world 
have to be based on abstractions, and we must remember that abstractions are in fact our own 
- or our shared – creations” (p. 97). 

Uit de theoretische verkenning blijkt dat complexe vraagstukken (Rittel & Webber, 
1973; Conklin, 2001; Grint, 2005; Van Loon & Van Dijk, 2015) niet met bestaande beelden 
en referentiekaders kunnen worden opgelost maar dat hiervoor een relationeel proces 
(Ospina, 2016; Uhl-Bien, 2006; Van Loon, 2017) en een dialoog (Van Loon, 2017, 2020) 
nodig zijn, waarin partijen gezamenlijk tot nieuwe beelden en referentiekaders kunnen 
komen. Of zoals Gergen (2009) het in dit verband formuleert: “The construction of new 
meaning is a relational process of co-constructing meaning in a dialogic action”( p. 147). Dit 
onderzoek laat zien dat gemeentelijke managers in de samenwerking met partijen weliswaar 
gericht zijn op het voeren van een dialoog. Het onderzoek laat ook zien dat, wanneer zij 
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te maken hebben met tijdsdruk en met druk vanuit de politieke organisatie, zij de neiging 
hebben om in de samenwerking met partijen te willen bepalen wat er gebeurt, en om dan 
een discussie of een debat als gespreksvorm te hanteren. Deze vormen van gesprek, waarin 
partijen hun eigen visies en standpunten verdedigen zijn in veel situaties effectief, maar niet 
in situaties, wanneer sprake is van complexe vraagstukken (Isaacs, 1999; Van Loon, 2017). 
Een aanbeveling voor de gemeentelijke managers in dit verband is om meer bekend te raken 
met de principes en werking van de verschillende vormen van gesprek, zoals een discussie, 
een debat en een dialoog, en om meer vaardig te worden in het voeren van een dialoog, 
specifiek in situaties, waarin zij te maken hebben met tijdsdruk en druk vanuit de politieke 
organisatie. Een andere aanbeveling is dat zij voorafgaand aan een dialoog de principes van 
dit type gesprek met hun samenwerkingspartners doorspreken en zij deze principes tijdens 
het gesprek bewaken door middel van verschillende procesinterventies of door bijvoorbeeld 
gebruik te maken van time-outs. 

6.3.2 Politieke organisatie
Uit het onderzoek blijkt dat, wanneer gemeentelijke managers druk vanuit de politieke organ-
isatie ervaren om tot snelle oplossingen te komen, zij de neiging hebben om een complex 
vraagstuk te reduceren tot een vraagstuk dat zij kunnen managen en oplossen en om hierbij 
een aanpak te hanteren, waarmee zij bekend zijn. Deze bevinding is opvallend en roept de 
vraag op waarom gemeentelijke managers dit doen. Het onderzoek laat immers ook zien dat 
gemeentelijke managers bekend zijn met het concept complexe vraagstukken, en dat zij weten 
dat om deze vraagstukken op te kunnen lossen een relationele benadering van leiderschap 
is vereist. Een mogelijk antwoord hierop is dat dit te maken heeft met de sturingsfilosofie 
in hun organisatie die gerelateerd kan worden aan het New Public Management-denken 
(Bovens et al., 2017; Hood, 1991; Noordegraaf, 2015; Osborne & Gaebler, 1992; Pollitt 
& Bouckaert, 2004). In dit denken ligt de focus op doelmatigheid en doeltreffendheid 
(Algemene Rekenkamer, 2005; Bovens, 2007) en moet het helder zijn op welke wijze doelen 
en resultaten worden behaald (Klijn, 2008; Noordegraaf, 2015). De WRR (2006) formuleert 
het in dit verband als volgt: “Ambtenaren moeten primair goede uitvoerders zijn, ze behoren 
te beschikken over de vaardigheid vooropgezette doelen te behalen, en moeten daar zo 
mogelijk ook op afgerekend worden” (p.42). Daarnaast hangt dit denken nauw samen met een 
hiërarchische organisatiecultuur (Cameron & Quinn, 1999), waarin sprake is van macht- en 
gezagsverhoudingen en waarin de nadruk ligt op stabiliteit en beheersbaarheid. 

In de praktijk kan het New Public Management-denken ertoe leiden dat gemeen-
telijke managers, onder druk van de politieke organisatie en omdat ze aan de (prestatie)
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verwachtingen van de politieke organisatie willen voldoen, onzeker en kwetsbaar worden 
(Grotens, 2015). Een gevolg hiervan is dat zij in een reflex kiezen voor een aanpak, waarmee 
zij bekend zijn en waarmee zij tot oplossingen kunnen komen. Of zoals Townley et al. (2003) 
het stellen: “What gets measured directs the organisation” (p. 1061). Levitt en March (1988) 
stellen dat, wanneer mensen te maken hebben met onzekerheid, zij de neiging hebben om 
een gedragsrepertoire te hanteren, waarmee zij bekend zijn en dat door anderen van hen 
wordt verwacht. De auteurs duiden dit aan met de term competency traps: de neiging om op 
een oude en vertrouwde manier te blijven werken, ook als duidelijk is dat deze manier van 
werken niet of nauwelijks voldoet. Giddens (2011) en Kahneman (2011) zijn van mening 
dat mensen het moeilijk vinden om korte-en langetermijnsituaties op eenzelfde manier te 
beoordelen. Dit leidt ertoe dat zij voorrang geven aan de voordelen op de korte termijn dan op 
de langere termijn. Stacey (1996, p. 187) formuleert het in dit verband als volgt: “members of 
an organization, no matter how intelligent and powerful, will be unable to predict the specific 
long-term outcomes of their actions.” Onderzoek van Heywood (2007) heeft aangetoond dat 
psychologische druk, veroorzaakt door een buitengewone complexe context, ertoe kan leiden 
dat mensen de complexiteit in een systeem reduceren en vereenvoudigen.  

Uit de literatuur (Benington & Moore, 2010; Brookes & Grint, 2010; Bryson et al., 
2014; Moore, 1995) blijkt dat door de vele veranderingen in de samenleving (Bauman, 
2013; Boutellier, 2017; Castells, 1996; Schnabel, 2000; Stiehm & Townsend, 2002; Van der 
Wal, 2017), complexe vraagstukken niet met het New Public Management-denken kunnen 
worden opgelost, maar hiervoor een vorm van denken nodig is, waarin er aandacht is voor 
het creëren van ‘publieke waarde’ (Benington & Moore, 2010; Bryson et al., 2014; Moore, 
1995, 2013; Van der Wal et al., 2015). In dit verband wordt ook wel gesproken van New 
Public Governance (Osborne, 2006, 2010), collaborative governance (Ansell & Gash, 2008; 
Connick & Innes, 2003; Emerson et al., 2012; Hartley et al., 2013; Nooteboom & Termeer, 
2013) of network management (Klijn et al., 2010). In een dergelijke sturingsfilosofie worden 
de ontwikkelingen in de samenleving niet meer alleen door de overheid gestuurd, maar 
krijgen deze vorm doordat verschillende partijen in een netwerk (Boonstra, 2007; Castells, 
1996; Klijn & Koppenjan, 2014; Provan & Kenis, 2007) tot overeenstemming over een 
vraagstuk of oplossing proberen te komen. Hierin is niet het primaat van de politiek leidend 
maar is er sprake van een samenspel tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappij, waarbij 
alle partijen, op basis van een gelijkwaardige relatie hun inbreng kunnen leveren (Van der 
Steen et al., 2013; WRR, 2006). Door Moore (1995) wordt deze sturingsfilosofie aangeduid 
met de term Public Value Management. Brookes en Grint (2010) spreken in dit verband over: 
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A form of collective leadership in which public bodies and agencies collaborate in 
achieving a shared vision based on shared aims and values and distribute this through 
each organization in a collegiate way which seeks to promote, influence and deliver 
improved public value as evidenced through sustained social, environmental and 
economic well-being within a complex and changing context (p.1).  

Uit de bovenstaande inzichten kan worden opgemaakt dat, wanneer sprake is van complexe 
vraagstukken, er tussen de gemeentelijke managers en de politieke organisatie andere verhou-
dingen nodig zijn. Verhoudingen, waarbij sprake is van een gelijkwaardige relatie en gemeen-
schappelijke waarden, en waarbij de politieke organisatie geen druk uitoefent om tot snelle 
oplossingen te komen, maar waarin zij ruimte biedt om met al haar samenwerkingspartners tot 
een horizontaal samenspel en tot een constructief samenwerkingsklimaat te komen. De WRR 
(2006) spreekt in dit verband van een beweging van een verticale traditie van politiek denken, 
waarin politici degenen zijn die bepalen en macht hebben, naar een horizontale traditie van 
politiek denken, waarin er mogelijkheden worden gecreëerd om tot nieuwe vormen van col-
lectief handelen te komen en waarin verschillende (tegengestelde) perspectieven met elkaar 
worden verenigd (WRR, 2006).  Andere auteurs (Osborne, 2006 Rhodes, 1996; Stoker, 1998) 
spreken van een beweging van ‘government naar governance’. Dit betekent niet dat er niet 
meer op doelmatigheid en doeltreffendheid moet worden gestuurd, maar dat, wanneer sprake 
is van complexe vraagstukken, een sturingsfilosofie moet worden toegevoegd, waarin aandacht 
is voor het gezamenlijk creëren van publieke waarde en waarbij horizontale en gelijkwaardige 
relaties het uitgangspunt zijn (Benington & Moore, 2010; Hartley et al., 2018; Moore, 1995). 

Voor de gemeentelijke managers in dit onderzoek betekent het bovenstaande dat het 
van belang is dat, wanneer zij druk vanuit de politieke organisatie ervaren om tot snelle 
oplossingen te komen, zij niet in een reflex schieten en complexe vraagstukken reduceren 
tot vraagstukken die zij kunnen managen en oplossen maar zij, met afstand en rust, op deze 
vraagstukken reflecteren en in een dialoog met de politieke organisatie tot passende oplos-
singen weten te komen. Een aanbeveling voor de gemeentelijke managers in dit verband is 
om in deze dialoog de dilemma’s, spanningsvelden en kwetsbaarheden, waarmee zij in de sa-
menwerking worden geconfronteerd te bespreken, en om te onderzoeken hoe zij gezamenlijk 
tot publieke waarde kunnen komen. Een andere aanbeveling is dat gemeentelijke managers 
onderzoek doen naar de wijze waarop zij druk vanuit de politieke organisatie ervaren, en op 
welke wijze deze druk van invloed is op hun leiderschap. Een aanbeveling voor de politieke 
organisatie in dit verband is, dat zij zich ervan bewust is dat zij onderdeel van de horizontale 
en gelijkwaardige verhoudingen is, en om daarbinnen effectief te zijn, een andere houding en 
andere competenties nodig zijn. In dit verband zou de politieke organisatie er baat bij kunnen 
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hebben, om (meer) zicht te krijgen op deze competenties en, indien nodig, deze competenties 
in relatie en interactie met hun samenwerkingspartners gericht te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
via een 360 graden assessment of een (ontwikkel)assessment op groepsniveau. 

6.3.3 Noodzakelijke leiderschapskwaliteiten
Uit het onderzoek kan worden opgemaakt dat gemeentelijke managers weten dat complexe 
vraagstukken om een relationele benadering van leiderschap (Ospina, 2016; Uhl-Bien, 2006; 
Van Loon, 2017) vragen. Tegelijkertijd kan worden opgemaakt dat de leiderschapskwalitei-
ten die zij hierbij als het meest noodzakelijk zien, namelijk zelfmanagement, visie en lef en 
durf, vooral gericht zijn op de individuele manager. Dit hoeft niet te betekenen dat zij, in het 
omgaan met complexe vraagstukken, geen aandacht hebben voor relationele leiderschaps-
kwaliteiten. Het betekent wel dat de primaire focus in leiderschap ligt op de eigen inzet en 
kwaliteiten in plaats van op die van het collectief. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
dit te maken heeft met het eerder beschreven New Public Management-denken en gemeen-
telijke managers leiderschapskwaliteiten hebben genoemd die hierbinnen effectief zijn. Een 
mogelijke andere verklaring is dat de (onbewuste) aanname die zij hebben over leiderschap 
bij complexe vraagstukken meer overeenkomt met een transformationele benadering (Bass 
& Riggio, 2006; Burns, 1978) dan met een relationele benadering van leiderschap (Ospina, 
2016; Uhl-Bien, 2006). In een transformationele benadering van leiderschap, dat weliswaar 
is gericht op de relatie met anderen, spelen macht en invloed een belangrijke rol. In een rela-
tionele benadering daarentegen wordt de relatie gezien als een wederkerig (collectief) proces 
en is macht verdeeld over partijen. Leiderschap is hiermee niet statisch en individueel, maar 
dynamisch en relationeel van aard (Gergen, 1999; Van Loon & Van Dijk, 2015; Van Loon, 
2017, 2020). Dachler en Hosking (1995) omschrijven het in dit verband als volgt: “Within a 
relational perspective appointed leaders share responsibility with others for the construction 
of a particular understanding of relationships and their enactment…leaders and those with 
whom they interact are responsible for the kinds of relationships they construct together”(p. 
15). Een aanbeveling voor de gemeentelijke managers is dan ook om te onderzoeken in hoe-
verre hun (onbewuste) aannames over leiderschap (nog) passen bij de vraagstukken, waar-
mee zij worden geconfronteerd en wat dit betekent voor hun leiderschap en leren. Een van de 
manieren, waarop zij dit kunnen doen is door in een dialoog met hun samenwerkingspartners 
hun individuele en collectieve aannames over leiderschap ter discussie te stellen en door ge-
zamenlijk te reflecteren op de uitkomsten hiervan. Een andere manier om dit te doen is door 
deze (onbewuste) aannames in alle veiligheid te ontdekken met behulp van bijvoorbeeld een 
organisatiepsycholoog of leiderschapscoach. 



Chapter 6

182

6.3.4 Tijd om samen te leren
Uit dit onderzoek komt naar voren dat gemeentelijke managers weten dat het leren omgaan met 
complexe vraagstukken een relationele benadering van leren (Engeström, 2001; Gergen, 1999; 
Lave & Wenger, 1991) vereist. Ook komt naar voren dat zij gedreven en gemotiveerd zijn  om 
hieraan in de praktijk invulling te geven, maar dat zij door de vele opgaven en veranderingen, 
waarmee zij vanuit de politieke organisatie worden geconfronteerd, hier niet of nauwelijks 
tijd voor hebben. Deze bevinding duidt op een scheiding tussen wat gemeentelijke managers 
weten en wat zij doen. In de literatuur over leren (zie paragraaf 2.2.5) wordt deze scheiding 
veelal in verband gebracht met een positivistische benadering van leren. Hierin wordt leren 
gezien als iets dat feitelijk en objectiveerbaar is, en worden degene die leert (subject) en datgene 
dat wordt geleerd (object) los van elkaar gezien. In dit onderzoek wordt leren gezien als een 
relationeel proces dat sociaal en contextgebonden is, en waarbij het gezamenlijk construeren 
van nieuwe inzichten en betekenissen, het uitgangspunt is. Hierin zijn weten en doen nauw 
met elkaar verbonden (Dewey, 2007; Engeström, 1987; Gergen, 1999; Lave & Wenger, 1991; 
Nonaka & Takeuchi, 1995; Wierdsma, 1999). Of zoals Maturana en Varela (1988) het in dit 
verband formuleren: “All doing is knowing, all knowing is doing” (p. 27). Dit duidt erop dat 
gemeentelijke managers weliswaar weten dat het leren omgaan met complexe vraagstukken 
een relationele benadering van leren vereist, maar dat de manier waarop zij leren hier niet 
bij aansluit. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat dit te maken heeft met de wijze 
waarop zij zijn opgeleid. Uit het onderzoek kan worden opgemaakt dat gemeentelijke managers 
niet of nauwelijks opleidingen volgen, maar dit in het verleden wel in meerdere of mindere 
mate hebben gedaan. Uit de literatuur (Avolio, 2010; Mintzberg, 2004; Verstraeten, 2014) blijkt 
echter dat veel methoden van het opleiden van (publieke) leiders onvoldoende aansluiten op 
de complexe leefwereld, waarin leiders acteren en sterk gericht zijn op het ontwikkelen van 
individuele competenties. Van Dijk en Van Eijbergen (2014) stellen in dit verband dat veel 
publieke leiders van nu vooral zijn opgeleid in de principes van modern management, een 
methode die al meer dan honderd jaar oud is en niet meer past bij de huidige opgaven, waarmee 
publieke organisaties worden geconfronteerd (Van Dijk & Van Eijbergen, 2014).

Een mogelijke andere verklaring zou kunnen worden gevonden in de actietheorie van 
Argyris en Schön (1978), zoals beschreven in hoofdstuk 2. Hierin stellen de auteurs dat er 
een verschil kan bestaan tussen wat leiders zeggen en wat zij doen en dat dit te herleiden is 
naar situaties die door hen als onveilig worden ervaren of die in de praktijk kunnen leiden 
tot stress (Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984). Als dit aan de orde is, hebben leiders 
de kans om defensief gedrag te vertonen, terug te vallen op oude patronen en niet meer open 
te staan voor nieuwe en andere ideeën en inzichten (Scharmer, 2009; Senge, 1990, 2006; 
Wierdsma & Swieringa, 2017). Wierdsma en Swieringa (2017) stellen dat, wanneer dit aan 
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de orde is, het van belang is dat leiders op zoek gaan naar hun plek der moeite, een plek, 
waarbij zij bestaande patronen in denken en handelen loslaten, waardoor nieuwe patronen 
van denken en handelen kunnen ontstaan. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig te zijn, 
omdat deze manier van leren de identiteit (Bateson, 1972) van mensen raakt en dit tot lastige 
en ongemakkelijke situaties kan leiden (Wierdsma & Swieringa, 2017). Bourton et al. (2018) 
stellen het in dit verband als volgt: 

When faced with continual complexity at unprecedented pace, our survival instincts 
kick in. In a mental panic to regain control, we fight, flee, or freeze: we act before 
thinking (“we’ve got to make some kind of decision, now!”), we analyze an issue 
to the point of paralysis, or we abdicate responsibility by ignoring the problem or 
shunting it off to a committee or task force. We need inner agility, but our brain 
instinctively seeks stasis. At the very time that visionary, empathetic, and creative 
leadership is needed, we fall into conservative, rigid old habits (p. 62). 

Voor de gemeentelijke managers in dit onderzoek betekent het bovenstaande dat, wanneer 
zij tot een relationele benadering van leren willen komen, het van belang is dat zij het weten 
en doen in de praktijk met elkaar weten te verbinden. Een aanbeveling in dit verband is dat 
zij in een dialoog met hun samenwerkingspartners onderzoek doen naar de onderliggende 
perspectieven en aannames die zij hebben over leren. Door dit te doen, zijn zij niet alleen in 
de gelegenheid om tot nieuwe en gezamenlijke perspectieven en aannames te komen, maar 
kunnen zij tegelijkertijd invulling geven aan een proces van relationeel leren. Een andere 
aanbeveling is dat zij (meer) bekend raken met de werking van defensieve gedragingen in 
leren en zij, indien aan de orde, deze gedragingen met lef en durf op hun plek der moeite 
ter discussie stellen. Eén manier, waarop zij dit kunnen doen, is door al dan niet onder 
professionele begeleiding, onderzoek te doen naar deze gedragingen en de uitkomsten hiervan 
in een dialoog te bespreken met hun samenwerkingspartners. Een belangrijke voorwaarde 
hierbij is dat beide partijen vaardig zijn in het voeren van een dialoog, dat zij zich gedurende 
deze dialoog kwetsbaar op durven te stellen en zij open (blijven) staan voor elkaars inzichten 
en perspectieven. 

6.3.5 Leercultuur
Tot slot wordt uit het onderzoek duidelijk dat gemeentelijke managers de leercultuur in hun 
organisatie als onvoldoende toereikend beschouwen om te leren omgaan met complexe 
vraagstukken. Meer specifiek wordt duidelijk dat zij het als belangrijk zien dat in hun 
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organisatie een cultuur van continu leren ontstaat, waarin zij meer dan nu een voorbeeld 
in het leren kunnen zijn voor anderen, waarin voldoende veiligheid en vertrouwen is om 
(samen) te leren van fouten, en waarin leren meer wordt ingebed in de dagelijkse context 
van het werk. Tegelijkertijd blijkt dat in hun organisaties het ontwikkelen van een dergelijke 
leercultuur niet of nauwelijks wordt ondersteund, en dat gemeentelijke managers door de 
(politieke) waan van de dag niet of nauwelijks tijd hebben om een voorbeeld in het leren 
te zijn voor anderen. Een relevante vraag in dit verband is wat de rol van de gemeentelijke 
managers zelf hierin is. Immers zijn zij in hun organisatie eindverantwoordelijk voor een 
organisatieonderdeel, project of programma, waardoor wordt verondersteld dat zij hierin zelf 
een belangrijke rol spelen. Een mogelijk antwoord hierop is dat zij het ontwikkelen van een 
dergelijke leercultuur weliswaar als noodzakelijk zien, maar dat het tot stand brengen hiervan 
wordt belemmerd, doordat in hun organisatie sprake is van het eerder beschreven New 
Public Management-denken (Hood, 1991; Noordegraaf, 2015; Osborne & Gaebler, 1992; 
Pollitt & Bouckaert, 2004). In de praktijk leidt dit denken ertoe dat mensen zich rationeel 
en gefragmenteerd tot elkaar verhouden, waardoor het uitwisselen van kennis en ervaringen 
wordt beperkt (Flood, 1999). Weick (1979, 2001) spreekt in dit verband over losgekoppelde 
systemen: “verschillende (formele en informele) organisatieonderdelen en processen die zo 
losjes samenhangen dat vernieuwing op het niveau van de organisatie als geheel lastig is te 
realiseren” (Weick, 1979, p.110). Bohm (1980) gaat nog een stapje verder en stelt dat het 
fragmentarische denken de oorzaak ervan is dat de huidige samenleving voor onoplosbare 
problemen staat. Hij verwoordt dit als volgt: 

… fragmentation is now very widespread, not only through society, but also in each 
individual; and this is leading to a kind of general confusion of the mind, which creates 
an endless series of problems and interferes with our clarity of perception so seriously 
as to prevent us from being able to solve most of them …. The notion that all these 
fragments are separately existent is evidently an illusion, and this illusion cannot do 
other than lead to endless conflict and confusion” (Bohm in Isaacs, 1993, p. 29). 

Uit de theoretische verkenning blijkt dat hedendaagse organisaties kunnen worden gezien 
als complexe adaptieve systemen, die zich kenmerken door processen van zelforganisatie en 
leren (Cilliers, 1998; Dooley, 1997; Gell-Man, 1995; Holland, 1995, 2006; Kauffman, 1995). 
Hierin wordt van leiders verwacht dat zij zich faciliterend opstellen, en dat zij de gezamenlijke 
interactie tussen de verschillende partijen in het systeem weten te stimuleren en te bevorderen 
(Gergen, 1999; Ospina, 2016; Van Loon & Van Dijk, 2015; Van Loon, 2020; Wierdsma, 
1999). In lijn hiermee stelt Heifetz (1994) dat leiders in staat moeten zijn om mensen te 
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inspireren en te mobiliseren, en dat zij de collectieve intelligentie in de organisatie moeten 
weten te benutten. Isaacs (1999) voegt hier nog aan toe dat, om hieraan invulling te kunnen 
geven, het noodzakelijk is dat de betrokken partijen gezamenlijk tot een nieuw denken weten 
te komen. Hierbij gaat het dan niet alleen om het analyseren van de problemen, maar is het 
vooral van belang dat mensen op zoek gaan naar de onderliggende vooronderstellingen die 
aan deze problemen ten grondslag liggen. Voor de gemeentelijke managers in dit onderzoek 
betekent het bovenstaande dat, wanneer zij tot de gewenste leercultuur willen komen, het 
van belang is dat zij de context waarin zij werken (leren) zien als een complex adaptief 
systeem, en dat zij in dit systeem condities weten te creëren die processen van relationeel 
leren stimuleren en bevorderen. Of zoals Schein (1992) het stelt:  

One of the first things that the members of any organization must learn along with 
their leaders is that the environment is intrinsically a complex system, difficult to 
predict and analyze. At the same time, one must be able to believe that efforts to 
analyze it, to discover one’s own mental models, and to test these against discovered 
reality constitute a valuable process that improves one’s ability to cope. The task of 
learning leaders is not only to gain their own personal insights along these lines but 
to help others achieve such insights as well (p. 372). 

Een aanbeveling voor de gemeentelijke managers in dit verband is dat zij meer bekend raken 
met de principes en werking van een complex adaptief systeem en dat zij vaardig worden 
in het faciliteren en stimuleren van processen van relationeel leren. Een manier waarop zij 
dit kunnen doen, is via het concept van een community of practice (Lave & Wenger, 1991; 
Wenger, 1998). In een community of practice zijn leren en werken nauw met elkaar verbon-
den en staan betrokkenheid, gezamenlijke interactie en het stimuleren van gedeelde kennis 
in een bepaalde context centraal. Deze manier van leren draagt eraan bij dat impliciete ken-
nis, expliciet kan worden gemaakt (Nonaka & Takeuchi, 1995) en dat deze kennis zich kan 
verspreiden door het gehele complexe adaptieve systeem (Holland, 2006). In de literatuur 
wordt deze manier van leren en werken, die dicht tegen het concept Public Value (Benington, 
2013; Benington & Moore, 2010; Moore, 1995) aan ligt, ook wel gerelateerd aan het con-
cept opgavegericht samenwerken (Van der Steen et al., 2020) of werken vanuit de bedoeling 
(Hart & Buiting, 2012) genoemd. Een andere aanbeveling is dat niet alleen de gemeentelijke 
managers in dit onderzoek, maar ook hun samenwerkingspartners, het faciliteren en stimu-
leren van processen van relationeel leren gaan zien als een wezenlijk onderdeel van hun 
leiderschapsprofiel, en indien nodig, zij gezamenlijk het initiatief nemen om hierin vaardig 
te worden. 
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Leren van fouten 
Een andere bevinding in dit onderzoek is dat gemeentelijke managers het als noodzakelijk 
zien dat in hun organisatie meer veiligheid en vertrouwen ontstaat om (samen) te leren van 
fouten. Met betrekking tot dit laatste stellen verschillende onderzoekers (Argyris & Schön, 
1978; Bateson, 1972; Boonstra, 2000; Scharmer, 2009) dat het leren van fouten een vorm 
van leren is die vooral effectief is in het oplossen van routinevraagstukken, maar niet in 
het oplossen van complexe vraagstukken. Hiervoor is zoals Scharmer (2009) dit noemt, 
een proces van transformatie en vernieuwing nodig, waarin mensen door middel van leren 
gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen voor complexe vraagstukken. Argyris en Schön 
(1996) duiden deze vorm van leren aan met de term deutero leren. Isaacs (1993) spreekt in dit 
verband over triple loop-leren. Een kenmerk van deze vorm van leren is dat het relationeel is 
van aard (Gergen, 1999) en dat het de betrokken actoren in staat stelt om bestaande patronen 
in het denken en handelen ter discussie te stellen en om gezamenlijk tot nieuwe patronen van 
denken en handelen te komen. 

Een ander interessant inzicht in dit verband komt van Cooperrider en Srivastva (1987). 
Zij stellen dat mensen doorgaans uitgaan van het adagium Van fouten kun je leren en fouten 
zijn er om opgelost te worden. Zij stellen ook dat, wanneer mensen zich focussen op fouten, 
zij de neiging hebben om in hun denken kaders te ontwikkelen, en om binnen deze kaders tot 
antwoorden te komen. Bakhtin (1981) stelt het in dit verband als volgt: “The word in living 
conversation is directly, blatantly, oriented toward a future answer-word; it provokes an 
answer, anticipates it and structures itself in the answer’s direction” (p. 280). In dit verband 
verwijzen Cooperrider en Whitney (2005) naar de methode van waarderend onderzoeken, 
oftewel de methode van appreciative inquiry. Deze methode gaat uit van het positieve: 
datgene dat goed gaat, en dat mensen energie geeft. Door deze positieve benadering zijn 
mensen niet alleen in staat om op een andere manier naar een vraagstuk te kijken maar ook 
om gezamenlijk tot nieuwe perspectieven op een vraagstuk te komen. In deze benadering 
is een belangrijke rol weggelegd voor het gebruik van taal, omdat mensen door middel van 
taal bepalen wat zij belangrijk vinden en zij hierdoor betekenis geven aan de wereld om hen 
heen (Cooperrider &Whitney, 2005; Gergen, 1999; Weick, 1995).  In lijn hiermee stellen 
Senge (1990, 2006) en Gergen (1999) dat het belangrijk is dat leiders loskomen van oude 
taal en gebruik maken van nieuwe taal. Hiermee bedoelen zij een taal die partijen in staat 
stelt om gezamenlijk tot nieuwe perspectieven en betekenissen te komen. Verstraeten (2014) 
omschrijft het belang hiervan als volgt:  
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Wij kunnen onze problemen niet oplossen met het denken dat ze heeft veroorzaakt. Om 
de troosteloze ongeïnspireerdheid te doorbreken die organisaties en samenlevingen 
teistert, is het aanleren van een taal nodig die mensen in staat stelt nieuwe werelden 
van betekenis te openen en mensen te inspireren. Waar het op aankomt, is: de kunst 
leren om nieuwe dingen te doen. Dat vereist een denken dat de geijkte termen 
achter zich laat en mogelijkheden ziet en opent die men op het eerste gezicht voor 
onmogelijk houdt (P. 47).

Voor de gemeentelijke managers in dit onderzoek betekent het bovenstaande dat het van belang 
is, dat zij zich ervan bewust zijn dat het leren van fouten een vorm van leren is die effectief is bij 
routinevraagstukken maar dat, wanneer sprake is van complexe vraagstukken, andere vormen 
van leren nodig zijn. Een aanbeveling in dit verband is dat zij meer bekend raken met vormen van 
leren die relationeel zijn van aard, zoals bijvoorbeeld de methode van waarderend onderzoeken 
(Cooperrider & Whitney, 2005) of met het in paragraaf 2.5.4.2 genoemde concept van een 
community of practice (Lave & Wenger, 1991). In dit verband zouden zij er tevens baat bij 
kunnen hebben om gebruik te maken van de methodiek van lerend evalueren (Edelenbos & Van 
Buuren, 2005). In deze methodiek, waarin leren en evalueren samenkomen is het uitgangspunt dat 
de betrokken actoren niet achteraf maar gedurende het proces, en door middel van een dialoog, 
gezamenlijk kijken naar wat werkt en wat niet werkt. Hierdoor zijn zij optimaal in staat om te 
leren en om, indien nodig, het proces bij te sturen. Een andere aanbeveling is dat gemeentelijke 
managers zich bewust zijn van de werking van oude taal en zij met hun samenwerkingspartners 
tot een nieuwe taal weten te komen. In dit verband hebben zij er baat bij om, in de interactie 
met hun samenwerkingspartners, uit te gaan van datgene wat werkt en om in deze interactie 
een taal te hanteren, die positief en energie genererend is van aard, en die kan leiden tot nieuwe 
perspectieven en betekenissen. Hierdoor kan niet alleen een nieuwe taal ontstaan maar gelijktijdig 
ook invulling worden gegeven aan een proces van relationeel leren. 

Vertrouwen en veiligheid
Uit de literatuur (Edmondson, 1999; Provan & Kenis, 2007; Wierdsma, 1999) blijkt dat 
de door de gemeentelijke managers genoemde aspecten: vertrouwen en veiligheid een be-
langrijke rol spelen om het (samen) leren in organisaties te bevorderen. Wanneer sprake is 
van vertrouwen en wederzijds respect en wanneer mensen zich veilig voelen, durven zij open 
en vrijuit te spreken, fouten te maken en interpersoonlijke risico’s te nemen (Edmondson, 
1999; Foucault, 2011; Kahn, 1990). Edmondson (1999) duidt deze vorm van veiligheid aan 
met de term psychologische veiligheid:  
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A shared belief that the team is safe for interpersonal risk taking ... The term is meant 
to suggest neither a carelessness sense of permissiveness nor an unrelenting positive 
affect but rather a sense of confidence that the team will not embarrass, reject, or 
punish someone for speaking up (p. 354).

Om de psychologische veiligheid in organisaties te bevorderen, is het van belang dat een 
leider voorbeeldgedrag laat zien, omdat dit voorbeeldgedrag van invloed is op de bereidheid 
van mensen om fouten te durven maken en om hierover op een open manier te (durven) 
communiceren (Braddy et al., 2014; Cannon & Edmonson, 2001; Edmondson, 1999; Kahn, 
1990). Dit onderzoek laat zien dat gemeentelijke managers het belang van voorbeeldgedrag 
weliswaar onderkennen. Het onderzoek laat ook zien dat zij, door de vele opgaven en 
veranderingen, waarmee zij vanuit de politieke organisatie worden geconfronteerd, hiervoor 
niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn. Een aanbeveling voor de gemeentelijke managers 
in dit verband is dat zij zich (meer) bewust zijn van het effect van hun (voorbeeld)gedrag 
op anderen, en zij hieraan in de praktijk, gericht aandacht besteden. Een manier waarop zij 
dit kunnen doen is door gebruik te maken van de eerdergenoemde methodiek van lerend 
evalueren (Edelenbos & Van Buuren, 2005). Deze methodiek stelt hen niet alleen in staat 
om gedurende een proces op hun eigen (voorbeeld) gedrag te reflecteren maar ook om dit 
gedrag, indien nodig, bij te sturen. Een andere aanbeveling is dat gemeentelijke managers 
bewust het initiatief nemen om het open en vrijuit spreken te stimuleren en te bevorderen bij 
anderen. Eén manier waarop zij dit kunnen doen is door te investeren in het versterken van 
de kwaliteit van persoonlijke relaties, ook over de grenzen van de eigen discipline, afdeling 
of organisatie heen. Hierdoor groeit het vertrouwen van mensen en wordt de psychologische 
veiligheid verhoogd (Edmondson, 1999). Een andere manier om dit te doen is het stimuleren 
van initiatieven met een laag risicoprofiel, zodat deze initiatieven op basis van (positieve) 
reacties uit de omgeving verder kunnen worden uitgebouwd.

6.4 WAARDE VOOR DE WETENSCHAP
In dit onderzoek is inzicht verkregen in de wijze waarop gemeentelijke managers invulling 
geven aan leiderschap en leren, wanneer zij te maken hebben met complexe vraagstukken. 
Hiervoor is in het empirische deel van het onderzoek gebruik gemaakt van een aantal 
theoretische lenzen. Eén van deze lenzen is het in paragraaf 2.2.3 gepresenteerde theoretische 
raamwerk van Grint (2010), waarin op basis van de mate van complexiteit en het aantal 
betrokken stakeholders een onderscheid wordt gemaakt tussen wicked problems, tame 
problems en critical problems. Wanneer de bevindingen in dit onderzoek door deze lens 
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worden bekeken, dan blijkt dat gemeentelijke managers bekend zijn met het concept complexe 
vraagstukken (wicked problems), en dat hetgeen zij verstaan onder een complex vraagstuk 
grotendeels in lijn is met de definitie van Grint (2005). Wat ook blijkt is dat zij in het omgaan 
met deze vraagstukken veelvuldig te maken hebben met tijdsdruk en druk vanuit de politieke 
organisatie. Het theoretische raamwerk van Grint (2010) gaat hier niet specifiek op in. Een 
interessante aanvulling op dit raamwerk isdaarom, om deze twee aspecten toe te voegen, 
en om hierbij nadrukkelijk aandacht te hebben voor de wijze waarop deze aspecten door 
de gemeentelijke managers worden beleefd. Hierdoor zou dit raamwerk in een toekomstig 
onderzoek nog meer van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de gemeentelijke managers een grotere variatie aan 
vraagstukken hanteren dan de driedeling van Grint (2010). Zo spreken zij onder andere 
over: incidenten, operationele, tactische en strategische vraagstukken, korte- en langere 
termijn vraagstukken en interne (organisatorische) en maatschappelijke vraagstukken. Dit 
duidt erop dat de vraagstukken, waarmee de gemeentelijke managers in de praktijk worden 
geconfronteerd, niet beperkt kunnen worden tot het raamwerk van Grint. Dit maakt het 
interessant om het desbetreffende raamwerk uit te breiden met een grotere variatie aan typen 
vraagstukken. Zo zou bijvoorbeeld nog een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen 
maatschappelijke vraagstukken en interne (organisatorische) vraagstukken.  

Een andere theoretische lens in dit onderzoek is dat leiderschap en leren als sociale 
constructen worden gezien die tot stand komen in relatie en interactie tussen partijen. Leider-
schap en leren zijn hiermee niet statisch en individueel maar dynamisch en relationeel van 
aard. Wanneer de bevindingen in dit onderzoek door deze lens worden bekeken, dan blijkt dat 
gemeentelijke managers in de praktijk gedreven en gemotiveerd zijn om invulling te geven 
aan deze benadering van leiderschap en leren. Tegelijkertijd blijkt dat in hoeverre zij dit ook 
daadwerkelijk doen, varieert, en afhankelijk is van een aantal met elkaar samenhangende 
contextuele (de politieke organisatie en leercultuur) en individuele aspecten (positiemacht, 
leiderschapskwaliteiten en tijd om samen te leren). Dit duidt erop dat er een verschil bestaat 
tussen de praktijk van de gemeentelijke managers in dit onderzoek en de theorie over relati-
oneel leiderschap en leren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de bestaande theorieën 
over relationeel leiderschap en leren contextgebonden zijn, en dat deze theorieën niet zonder 
nader onderzoek generaliseerbaar zijn naar andere contexten. In lijn hiermee stelt Vuko-
vic (2022) in haar promotieonderzoek naar dienend leiderschap bij de Corporate Dienst van 
Rijkswaterstaat dat de cultuur van een organisatie van invloed is op de wijze waarop leiders 
invulling geven aan leiderschap waarbij de historische context een belangrijke rol speelt. Dit 
wil niet zeggen dat de bestaande theorieën over relationeel leiderschap en leren er niet toe 
doen, maar toont wel aan dat deze theorieën niet één-op-één toepasbaar zijn in iedere andere 



Chapter 6

190

situatie. Voor de gemeentelijke managers in dit onderzoek betekent dit dat het van belang 
is dat, wanneer zij met complexe vraagstukken worden geconfronteerd, zij niet één-op-één 
uitgaan van de bestaande theorieën over relationeel leiderschap en leren, maar dat zij ieder 
complex vraagstuk als nieuw en uniek beschouwen en zij hun leiderschap en leren hierop 
weten aan te passen. 

Een andere mogelijke verklaring voor het gesignaleerde verschil tussen de praktijk 
en de theorie is dat relationeel leiderschap en leren met een wildgroei aan termen worden 
aangeduid. Zo wordt niet alleen gesproken van relationeel leiderschap en relationeel leren, 
maar wordt ook gebruik gemaakt van termen als collectief leiderschap, collectief leren, 
gedeeld leiderschap, meervoudig leiderschap, samenwerkend leiderschap en gedistribueerd 
leiderschap. Deze termen lijken op elkaar, maar zoals is toegelicht in hoofdstuk 2 zijn de 
onderliggende betekenissen van deze termen wel degelijk verschillend (Ospina, 2016; 
Uhl-Bien, 2006; Uhl-Bien & Ospina, 2012; Yammarino et al., 2012). In de praktijk lei-
den de verschillende termen ertoe dat het niet altijd duidelijk is wat de ontologische en 
epistemologische uitgangspunten van een onderzoek zijn en hoe de resultaten uit deze 
onderzoeken moeten worden geïnterpreteerd. Om deze reden wordt aanbevolen om in 
een toekomstig onderzoek naar relationeel leiderschap en leren te spreken over collectief 
leiderschap en leren, en om hierbij te benadrukken dat deze vorm van leiderschap en leren 
alleen tot stand kan komen, wanneer partijen in een proces van betekenisgeving gezamenlijk 
tot nieuwe patronen van denken en handelen komen. Het geheel van leiderschap en leren is 
hierdoor emergent van aard.  

Nieuwe en aanvullende inzichten
Met de inzichten uit dit onderzoek is aangetoond dat de gemeentelijke managers in dit on-
derzoek bekend zijn met het concept complexe vraagstukken en dat zij weten dat om deze 
vraagstukken op te kunnen lossen een relationele benadering van leiderschap en leren is 
vereist. Ook is aangetoond dat gemeentelijke gedreven en gemotiveerd zijn om hieraan in de 
praktijk invulling te geven, maar dat in hoeverre zij dit ook daadwerkelijk doen afhankelijk 
is van een aantal contextuele aspecten — de politieke organisatie en de leercultuur — en een 
aantal individuele aspecten — positiemacht, leiderschapskwaliteiten en tijd om samen te 
leren. Een kenmerk van deze aspecten is dat ze op een niet te voorspellen manier wederzijds 
met elkaar interacteren. Dit leidt ertoe dat de wijze waarop gemeentelijke managers invulling 
geven aan een relationele benadering van leiderschap en leren varieert, en afhankelijk is van 
de uitkomst van de onvoorspelbare relationele dynamiek tussen de verschillende genoemde 
aspecten. 
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De inzichten in dit onderzoek, die zijn samengebracht in een model (Figuur 6.1) vormen 
daarmee een aanvulling op de bestaande wetenschappelijke inzichten over leiderschap en leren 
bij complexe vraagstukken. Een opmerking bij het model is dat het niet is bedoeld om voor 
te schrijven wat gemeentelijke managers moeten doen, maar dat het als een richtinggevend 
instrument moet worden gezien, oftewel als een sensitizing device (Giddens, 1990), dat 
gemeentelijke managers en hun samenwerkingspartners kan helpen om, wanneer sprake is van 
complexe vraagstukken, gezamenlijk tot nieuwe patronen van denken en handelen te komen.  
Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat zij allen vaardig zijn in het voeren van een dialoog en 
dat zij in deze dialoog open (blijven) staan voor elkaars inzichten en perspectieven. 

6.5 WAARDE VOOR DE PRAKTIJK
In paragraaf 6.3 zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek bediscussieerd aan 
de hand van literatuur en zijn er aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn primair 
bedoeld voor de praktijk van de gemeentelijke managers in dit onderzoek, maar zijn mogelijk 
ook interessant voor andere (gemeentelijke) managers die te maken hebben met complexe 
vraagstukken. Ter aanvulling op deze aanbevelingen, worden hieronder de vier belangrijkste 
punten beschreven die de waarde van dit onderzoek bevestigen voor de praktijk. 

1. Leiderschap en leren: een complex vraagstuk van zichzelf
Leiderschap en leren bij complexe vraagstukken is een complex vraagstuk van zichzelf 
dat gepaard gaat met een relationele dynamiek die onzeker en onvoorspelbaar van aard is 
en die continu aan veranderingen onderhevig is. Een aanbeveling voor de gemeentelijke 
managers in dit verband is dat zij niet alleen rekening houden met deze dynamiek, maar ook 
daadwerkelijk bereid zijn om met deze dynamiek om te gaan. Niet door onder tijdsdruk en 
druk van de politieke organisatie, te zoeken naar orde maar door in een relationeel proces 
en door middel van een dialoog met hun samenwerkingspartners, te leren van chaos. Een 
bijbehorende aanbeveling is dat niet alleen zij zelf, maar ook hun samenwerkingspartners 
het leren van chaos als een noodzakelijke leiderschapskwaliteit gaan zien in het omgaan 
met complexe vraagstukken en indien nodig, zij gezamenlijk het initiatief nemen om hierin 
vaardig te worden. 

2. Van reflex naar reflectie
De bestaande verhoudingen tussen de politieke organisatie en de gemeentelijke managers die 
veelal gerelateerd kunnen worden aan het New Public Management-denken blijken niet voldoende 
ondersteunend te zijn om tot oplossingen te komen voor complexe vraagstukken. Ook de druk 
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die gemeentelijke managers vanuit de politieke organisatie ervaren om tot snelle oplossingen te 
komen draagt hier niet aan bij.  Een belangrijke uitdaging voor de gemeentelijke managers is dat, 
wanneer zij deze druk ervaren, zij niet in een reflex schieten en complexe vraagstukken reduceren 
tot vraagstukken die zij kunnen managen en oplossen, maar dat zij door middel van reflectie 
en een dialoog met de politieke organisatie tot een horizontaal samenspel weten te komen. Een 
aanbeveling in dit verband is dat alle betrokken partijen vaardig zijn in het voeren van een dialoog 
en zij in deze dialoog open (blijven) staan voor elkaars inzichten en perspectieven.  Dit vraagt van 
betrokken partijen dat zij zich ervan bewust zijn dat om tot oplossingen te komen voor complexe 
vraagstukken, zij wederzijds van elkaar afhankelijk zijn en zij hiervoor vanuit gelijkwaardige 
verhoudingen gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. 

3. Van een focus op doelen en resultaten naar publieke waarde
In de organisaties van de gemeentelijke managers ligt onder invloed van het New Public 
Management-denken de focus meer op het realiseren van concrete doelen en resultaten dan op 
het creëren van publieke waarde. Voor gemeentelijke managers betekent dit dat het van belang 
is dat, wanneer sprake is van complexe vraagstukken zij met hun samenwerkingspartners een 
beweging op gang weten te brengen van een focus op doelen en resultaten naar een focus 
op het creëren van publieke waarde. Een aanbeveling in dit verband is dat zij (meer) bekend 
raken met de wijze waarop zij met hun samenwerkingspartners tot publieke waarde kunnen 
komen en hoe zij in dit proces het complexe vraagstuk en de beoogde (maatschappelijke) 
effecten centraal kunnen stellen. Daarbij is het ondersteunend als zij meer bekend raken met de 
principes en de werking van een complex adaptief systeem, met processen van zelforganisatie 
en leren en zij vaardig worden om deze processen te faciliteren en te ondersteunen. Een 
belangrijke voorwaarde hierbij is dat zij in hun organisatie een cultuur van continu leren 
weten te stimuleren, waarin mensen open en vrijuit met  elkaar durven te spreken en waarin 
zij gezamenlijk kunnen experimenteren met nieuwe vormen van werken en leren. 

4. Ieder complex vraagstuk is uniek
Uit de literatuur blijkt dat de bestaande theoretische inzichten over leiderschap en leren bij 
complexe vraagstukken veelal contextgebonden zijn en niet zondermeer generaliseerbaar 
zijn naar andere contexten. Dit wil niet zeggen dat deze inzichten er niet toe doen. Het toont 
wel aan dat het belangrijk is om de specifieke context van de praktijk te (h)erkennen. Een 
aanbeveling voor gemeentelijke managers in dit verband is dat, wanneer zij met complexe 
vraagstukken worden geconfronteerd, zij niet een-op-een uitgaan van de bestaande (theore-
tische) inzichten over leiderschap en leren, maar dat zij ieder complex vraagstuk als nieuw 
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en uniek beschouwen en in een relationeel proces en door middel van een dialoog met hun 
samenwerkingspartners tot passende oplossingen weten te komen. Het toont ook aan dat het 
van belang is om wetenschappelijk onderzoek te blijven doen naar de praktijk van leider-
schap en leren bij complexe vraagstukken. Enerzijds om zowel de theorie als de praktijk met 
nieuwe wetenschappelijke inzichten te verrijken, anderzijds om de theorie en de praktijk met 
elkaar te blijven verbinden en om tot leiderschapspraktijken te komen die wezenlijk bijdra-
gen aan het oplossen van complexe vraagstukken. 

6.6 REIKWIJDTE VAN HET ONDERZOEK
In dit onderzoek is getracht zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk te werk te gaan. Tege-
lijkertijd is de reikwijdte van dit onderzoek beperkt door de keuzes die hierin zijn gemaakt. 
In deze paragraaf worden de beperkingen van dit onderzoek beschreven en aanbevelingen 
gedaan voor toekomstig onderzoek. 

Generaliseerbaarheid van het onderzoek
Dit kwalitatieve en explorerende onderzoek, in de vorm van een meervoudige casestudie 
(Yin, 1994, 2009), is uitgevoerd bij een relatief kleine onderzoeksgroep. Gelet op het doel 
van het onderzoek is er de voorkeur aangegeven om in het onderzoek de diepte in te gaan 
en niet om een grote hoeveelheid data in de breedte te bestuderen. De bevindingen in het 
onderzoek, die zijn samengebracht in een model (Figuur 6.1) zijn hierdoor primair van toe-
passing op de onderzochte doelgroep en niet zonder nader onderzoek te generaliseren naar 
andere doelgroepen of andere contexten. Dit maakt het interessant om de bevindingen uit dit 
onderzoek, in een toekomstig onderzoek te toetsen op grotere schaal, en om te onderzoeken 
in hoeverre de bevindingen ook geldig zijn bij andere doelgroepen en in andere contexten, 
bijvoorbeeld bij kleine en middelgrote gemeenten of binnen de Rijksoverheid. Een relevante 
vraag die in dit verband kan worden gesteld luidt: ‘In hoeverre worden de bevindingen uit dit 
onderzoek herkend door andere doelgroepen en in andere contexten en wat betekent dit voor 
het leiderschap en leren van deze doelgroepen?’ 

Perspectief van onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief (Gergen, 1999). 
Vanuit dit intersubjectieve, relationele perspectief worden leiderschap en leren gezien als sociale 
constructen die in relatie en interactie tussen partijen worden gecreëerd. Om invulling te geven aan 
deze sociale constructen zijn daarom meerdere partijen nodig. Dit onderzoek heeft echter enkel 
plaatsgevonden vanuit het perspectief van de geselecteerde gemeentelijke managers. Dit maakt 
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het interessant om in een toekomstig onderzoek naar leiderschap en leren, meerdere partijen te 
betrekken, en om hierbij te onderzoeken in hoeverre dit tot andere of nieuwe bevindingen leidt. De 
vraag die hierbij kan worden gesteld luidt: ‘In hoeverre en hoe leidt het betrekken van meerdere 
partijen tot andere of nieuwe bevindingen over leiderschap en leren bij complexe vraagstukken en 
wat betekenen deze bevindingen voor het leiderschap en leren van deze partijen?’ 

Aard van het onderzoek
In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve en explorerende aanpak. Een belangrijke 
reden hiervoor is dat dit onderzoek zich richt op de betekenissen die de gemeentelijke ma-
nagers geven aan leiderschap en leren, specifiek wanneer zij te maken hebben met complexe 
vraagstukken. Deze betekenissen vormen de belangrijkste bron van data in dit onderzoek. 
Een nadeel van een kwalitatief onderzoek is dat niet met zekerheid kan worden gezegd tot 
welke causale relaties en verbanden een onderzoek leidt. Voor een kwantitatieve onderzoeker 
kan dit een beperking van het onderzoek zijn. Een ander nadeel is dat de (subjectieve) inter-
pretatie van de data afhankelijk is van een onderzoeker, waardoor de resultaten in een onder-
zoek op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd.  In dit verband is het inte-
ressant om in een toekomstig onderzoek de bevindingen uit dit onderzoek en meer specifiek 
(de relatie tussen) de verschillende aspecten in het model (figuur 6.1) nader te expliciteren en 
deze niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief te toetsen op grotere schaal, bijvoorbeeld 
in de vorm van enquêtes. De kwantitatieve data die hiermee beschikbaar komen, kunnen 
mogelijk bijdragen aan een nog completer beeld over de wijze waarop gemeentelijke ma-
nagers invulling geven aan leiderschap en leren. Daarnaast zouden deze enquêtes met enige 
regelmaat kunnen worden herhaald, waardoor mogelijke patronen in leiderschap en leren en 
relaties en verbanden tussen deze patronen nog beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 
Een relevante vraag die zich hierbij voordoet is in hoeverre met een kwantitatief onderzoek, 
een diepgaand inzicht kan worden verkregen in de betekenissen die gemeentelijke managers 
geven aan leiderschap en leren, en of de te verkrijgen data een juiste weergave hiervan zijn. 

Coderen van de data
In dit onderzoek is het verkregen datamateriaal, handmatig en inductief gecodeerd. In dit 
proces zijn steeds de volgende vragen gesteld: ‘Wat bedoelen de respondenten?’; ‘Wat is de 
onderliggende betekenis van hun woorden?’; ‘Waar is het de respondenten om te doen?’. Dit 
proces heeft meerdere keren geleid tot het toevoegen, aanpassen of verwijderen van codes. 
Een mogelijke beperking van deze manier van werken is dat ik mij als onderzoeker onbewust 
heb laten leiden door mijn eigen vooronderstellingen en aannames en dat deze van invloed 
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zijn geweest op de resultaten van het onderzoek. Ik heb getracht om dit te ondervangen 
door het bijhouden van een logboek, waarin ik op verschillende momenten mijn eigen aan-
names en vooronderstellingen heb opgetekend. Daarnaast heb ik met mijn promotores en 
mede-promovendi regelmatig gereflecteerd op de wijze waarop de data in dit onderzoek zijn 
gecodeerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Bovendien hebben tijdens het coderingsproces 
twee mede-promovendi kritisch meegekeken en hebben zij twee transcripten gedeeltelijk 
mee gecodeerd. Dit heeft niet geleid tot wijzingen in het codeboek, maar wel tot een nadere 
reflectie op het codeboek en tot een verdiepend inzicht in de samenhang tussen de verschillende 
codes. Een andere beperking van het handmatig coderen van de data is dat een onderzoeker 
het overzicht over de grote hoeveelheid aan data kan verliezen. Dit maakt het interessant om 
in een toekomstig onderzoek, en met name onder een grotere doelgroep, gebruik te maken van 
coderingssoftware zoals Atlas TI. Met deze software zou mogelijk nog meer overzicht kunnen 
worden gehouden op de grote hoeveelheid aan data, waardoor een onderzoeker nog beter in 
staat is om deze op een systematische en gestructureerde wijze te analyseren. In dit verband 
zou het tevens interessant zijn om meerdere transcripten door één of meerdere onafhankelijke 
onderzoekers (geen mede-promovendi) te laten coderen. Een relevante vraag hierbij is: ‘In 
hoeverre leidt het proces van coderen door (meerdere) onafhankelijke onderzoekers tot een 
ander codeboek en in hoeverre is dit van invloed op de resultaten in het onderzoek?’ 

Samenwerkingsrelatie met de politieke organisatie
Een van de conclusies in dit onderzoek is dat gemeentelijke managers, onder druk van de 
politieke organisatie de neiging hebben om complexe vraagstukken te reduceren tot vraag-
stukken die zij kunnen managen en oplossen en om hierbij aanpakken te hanteren, waarmee 
zij bekend zijn. Dit maakt het interessant om nader onderzoek te doen naar de samenwer-
kingsrelatie tussen de gemeentelijke managers en de politieke organisatie, specifiek, wanneer 
sprake is van complexe vraagstukken. Een interessante vraag die hierbij kan worden gesteld 
is: ‘Hoe ervaart de politieke organisatie de samenwerking met gemeentelijke managers, wan-
neer sprake is van complexe vraagstukken en welke dilemma’s, tegenstellingen of spannings-
velden doen zich volgens hen hierbij voor?’ Een andere interessante vraag is: ‘Hoe oefent de 
politieke organisatie druk uit op de gemeentelijke managers, en hoe is dit van invloed op het 
leiderschap van gemeentelijke managers? Een laatste vraag voor toekomstig onderzoek en 
die betrekking heeft op de politieke organisatie luidt: ‘Wat betekent een relationele benade-
ring van leiderschap en leren voor de politieke organisatie en voor haar leiderschap en leren? 





7HOOFDSTUK 7

PERSOONLIJKE REFLECTIE

“Every PhD student in everything should get to grips with the ‘chaos/complexity’ 
programme, not for reasons of fashion or even legitimate career building, but 
because this is the way the world works, and we need to understand that” 
(Byrne, 1998, p. 161).
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7.1 INLEIDING 
In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek gepresenteerd en 
is ingegaan op zowel de wetenschappelijke als op de praktische waarde van dit onderzoek. 
Daarnaast zijn de beperkingen van het onderzoek beschreven en zijn er aanbevelingen 
gedaan voor toekomstig onderzoek. Dit laatste hoofdstuk betreft een persoonlijke reflectie. In 
paragraaf 7.2 wordt beschreven hoe dit onderzoek heeft bijgedragen aan mijn eigen leerproces. 
In paragraaf 7.3 staat de betekenis van dit onderzoek voor mijn eigen werkpraktijk centraal.

7.2 BIJDRAGE PERSOONLIJK LEERPROCES 
Met de blik van een reflective practitioner (Schön, 1983, 1991; Van Dijk et al., 2017) startte 
ik in de zomer van 2015 met een eerste verkenning naar de thematiek in dit onderzoek. Ik 
ging voortvarend aan de slag. Tijdens deze verkenning dienden zich echter al snel de eerste 
vragen aan. Waar start je als onderzoeker? Hoe pak je een promotieonderzoek aan? Hoe ga 
je de data verzamelen? Welke methode van onderzoek ga je gebruiken? Hoe zit het met de 
wetenschapsfilosofische uitgangspunten? Dit is een greep uit de vragen die mij in de eerste fase 
van het onderzoek bezighielden. Maar niet alleen dit type vragen deed zich voor: ook vragen 
van meer persoonlijke aard kwamen naar boven. Kan ik het wel? Weet ik wel genoeg? Hoe 
ga ik het onderzoek combineren met een fulltimebaan? Desalniettemin bleef het mijn grote 
drijfveer om de praktijk van leiderschap en leren bij complexe vraagstukken beter te begrijpen. 
Wist ik van tevoren waar ik aan begon? Nee, niet helemaal. Tegelijkertijd wist ik natuurlijk 
wel dat het doen van een promotieonderzoek een langdurig en intensief traject zou zijn. Maar 
wat ik als onderzoeker gedurende het traject heb ervaren, is niet iets waar je je geheel op kunt 
voorbereiden. Dit promotieonderzoek was hierdoor een complex vraagstuk voor mijzelf, 
waarbij ik niet alleen heb moeten leren omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid en 
met een continu veranderende dynamiek, maar ook met druk. Druk vanuit de buitenwereld om  
antwoorden te moeten geven op vragen waar ik geen antwoord op had, zoals: ‘Is je onderzoek 
al klaar?’ of ‘Jij weet vast wel hoe we dit complexe vraagstuk kunnen oplossen, toch?’ Maar 
ook met druk in mijn eigen binnenwereld, druk die ik mijzelf (on)bewust had opgelegd om 
bijvoorbeeld met een volle agenda op het werk mijn eigen planningen en deadlines te halen 
en om alles in één keer goed te willen doen. Gedurende deze onzekere momenten heb ik vele 
malen de neiging gehad om op zoek te gaan naar het bekende, oftewel naar orde, in plaats van 
mij te laten leiden door het onbekende, door chaos. Want als onderzoeker wilde ik gewoonweg 
grip en controle hebben op het onderzoek en met logische en beredeneerde stappen naar de 
eindstreep zien te komen. Maar niets van dit was in de praktijk het geval. Ik weet ook nog goed 
dat ik hierover een gesprek voerde met mijn studiegenoot Sophia Viet en het als een desillusie 
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ervoer toen zij aangaf dat ik deze behoefte aan grip en controle moest loslaten en mij geheel 
moest overgeven aan het proces. In de praktijk viel dit niet altijd mee. Desalniettemin heeft dit 
promotieonderzoek mij op velerlei gebied versterkt en verrijkt en ben ik al die mensen die mij 
hierin hebben geholpen en gesteund meer dan dankbaar. 

Aanpak van het onderzoek 
Ik ben het onderzoek gestart met een theoretische verkenning naar de belangrijkste 
kernbegrippen in dit onderzoek, namelijk complexiteit, complexe vraagstukken, leiderschap 
en leren. Ik las zo’n beetje alles. Was dit effectief? Niet direct, maar het hielp mij om een 
begin te maken met het onderzoek. Het hielp mij ook om in een later stadium tot een meer 
systematische aanpak te komen en om samen met mijn promotores te bepalen welke bronnen 
wel en welke bronnen niet relevant waren voor mijn onderzoek. Naast deze theoretische 
verkenning heb ik ook, met veel interesse, verschillende wetenschapsfilosofische stromingen 
en methoden van onderzoek bestudeerd. Dit heeft ertoe geleid dat ik meer bekend ben 
geraakt met de wijze waarop (het verzamelen, analyseren en interpreteren van) de data in een 
onderzoek uiteindelijk tot de conclusie van een onderzoek leiden. Het heeft er ook toe geleidt 
dat ik een bewuste keuze heb gemaakt om dit onderzoek uit te voeren vanuit een sociaal- 
constructionistisch perspectief (Gergen, 1999). 

Dataverzameling
Tijdens het verzamelen van de data en de gesprekken met de respondenten, ben ik mij — 
voor zover mogelijk — bewust geweest van mijn rol als onderzoeker. Vanuit het sociaal 
constructionisme, (Gergen, 1999) is een onderzoeker speler in het veld. Dit betekent dat de 
onderzoeker en de onderzochten elkaar wederzijds beïnvloeden en dat een onderzoeker in het 
proces van onderzoek alert moet zijn op zijn persoonlijke waarden en aannames. Wat mij in dit 
proces heeft geholpen, is dat ik met enige regelmaat op zowel de inhoud als op het proces van 
het onderzoek met mijn promotores en studiegenoten, diepgaand heb gereflecteerd. Daarnaast 
heb ik gedurende het onderzoek een logboek bijgehouden, waarin ik aantekeningen maakte, 
mijn reflecties beschreef en de momenten waarop ik tot bepaalde keuzes ben gekomen heb 
opgetekend. Dit logboek heb ik tijdens het onderzoek meerdere keren en op verschillende 
momenten teruggelezen. Hierbij stelde ik mijzelf telkens de volgende vragen: ‘Waarom heb 
ik deze aantekeningen gemaakt? Wat zeggen deze aantekeningen? Wat betekenen ze voor 
het onderzoek? Door deze reflectie, maar ook door af en toe iets geheel anders te doen, 
bijvoorbeeld door te sporten of te wandelen, kwam ik steeds verder in mijn denken en tot een 
groter en samenhangender inzicht over de resultaten in dit onderzoek. 
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Interviews en focusgroepen
De interviews met de respondenten heb ik als spannend en leerzaam ervaren: spannend in 
de zin of de interviews wel voldoende van waarde zouden zijn, en of ik als onderzoeker wel 
voldoende vaardig was in het stellen van de juiste vragen. Met genoegen kijk ik terug op deze 
interviews. De bereidheid van de respondenten om mee te doen, hun geduld en openheid tijdens 
de interviews en het vertrouwen in mij als onderzoeker hebben mij gesteund en gesterkt. De 
interviews en ook de focusgroepen waren leerzaam, omdat ik binnen de context van dit onder-
zoek ben gaan begrijpen hoe de praktijk van leiderschap en leren werkt, en welke samenhan-
gende aspecten in deze praktijk ertoe doen. De gesprekken hebben er ook toe geleidt dat ik tot 
het inzicht ben gekomen dat het voeren van een dialoog in de praktijk niet zo eenvoudig is, en 
dat de term dialoog ook veelvuldig wordt gehanteerd, wanneer er sprake is van andere vormen 
van gesprek, zoals een discussie of debat. Van de werking van deze verschillende vormen van 
gesprek en het effect daarvan op anderen ben ik mij nu meer dan ooit bewust.

7.3 BETEKENIS VOOR MIJN EIGEN WERKPRAKTIJK
De bevindingen uit dit onderzoek en het ontwikkelde model (Figuur 6.1) bieden bruikbare 
handvatten voor mijn eigen werkpraktijk: enerzijds in situaties, waarin ik zelf te maken heb met 
complexe vraagstukken, anderzijds in situaties waarin ik (gemeentelijke) managers adviseer, 
coach en faciliteer in het (leren) omgaan met complexe vraagstukken. Door met hen een dialoog 
te voeren en te reflecteren op de relatie en de samenhang tussen de verschillende aspecten in 
het model, verwacht ik niet alleen samen met hen de complexiteit in de vraagstukken, waarmee 
zij worden geconfronteerd te kunnen duiden, maar ook zicht te krijgen op de betekenis hiervan 
voor hun leiderschap en leren. Hiermee wil ik niet zeggen dat ik alle wijsheid in pacht heb, maar 
wel dat ik, met de inzichten en aanbevelingen uit dit onderzoek, hen hierin een stap verder kan 
brengen.
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SSAMENVATTING PROEFSCHRIFT

“Als de mens begint met zekerheden, zal hij eindigen in twijfel; maar als hij zich er tevreden 
mee stelt met twijfels te beginnen, zal hij eindigen in zekerheid” (Francis Bacon, 1605).
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Inleiding
In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeentelijke managers die 
werken in of voor het sociaal domein binnen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag invulling geven aan leiderschap en leren, wanneer zij te maken hebben met complexe 
vraagstukken. Een belangrijk kenmerk van deze vraagstukken is dat ze nieuw en uniek zijn 
en er veelal veel verschillende partijen met tegengestelde belangen betrokken zijn. Een 
ander belangrijk kenmerk is dat ze niet met het leiderschap van één individu of partij kunnen 
worden opgelost, maar vragen om samenwerking en verbondenheid tussen partijen (Gergen, 
1999; Grint, 2005; Grotens et al., 2018; Head, 2019; Heifetz, 1994; Heifetz & Laurie, 1997; 
Ospina et al., 2020; Senge, 1990; Van Loon & Van Dijk, 2015; Van Loon, 2017; Weber & 
Khademian, 2008). Volgens de theorie zijn leiderschap en leren dynamisch en collectief van 
aard. Maar hoe geven gemeentelijke managers die werken in of voor het sociaal domein 
binnen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag daar in de praktijk invulling aan? 

Aanleiding voor het onderzoek
De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit mijn eigen werkpraktijk. Sinds eind 
jaren negentig ben ik in verschillende HR-advies en managementfuncties werkzaam in de 
publieke sector, bij zowel de gemeentelijke als de landelijke overheid. Al sinds het begin 
van mijn loopbaan ben ik geïnteresseerd in publiek leiderschap. Het fascineert mij hoe 
gemeentelijke managers hieraan invulling geven, hoe zij opereren in een dynamisch politiek-
ambtelijk krachtenveld en hoe zij in dit krachtenveld omgaan met tegenslagen als het hen 
niet lukt om partijen voor zich te winnen, hun invloed te gelde te maken of partijen mee te 
krijgen in hun voorgenomen doelen. De laatste jaren ben ik steeds meer gefascineerd geraakt 
door de wijze, waarop gemeentelijke managers (leren) omgaan met complexe vraagstukken. 
Wat ik in de praktijk zie is dat, ondanks vaak de vele leerinspanningen en goede intenties, 
er regelmatig samenwerkingsproblemen ontstaan tussen gemeentelijke managers en de 
partijen, waarmee zij tot oplossingen moeten komen. Ze kennen elkaar niet, ze weten elkaar 
niet te vinden, de belangen lopen te veel uiteen, en ook in de wijze waarop zij met elkaar 
communiceren valt winst te halen. Natuurlijk hoeven de neuzen niet altijd dezelfde kant op 
te staan: een beetje wrijving geeft immers glans. In de situaties die ik tegenkom blijkt deze 
wrijving echter regelmatig tot een conflict te leiden, of blijkt de gekozen oplossing — die dan 
veelal moeizaam tot stand is gekomen — niet te resulteren in het gewenste (maatschappelijke) 
effect. Daarnaast maak ik mee dat, wanneer partijen één probleem weten op te lossen, er zich 
weer talloze nieuwe problemen voordoen en het complexe vraagstuk hiermee uiteindelijk 
niet blijkt opgelost. Maar niet alleen voorbeelden in mijn eigen werkpraktijk schetsen dit 
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beeld: denk ook aan het voorbeeld van de coronacrisis in het inleidende hoofdstuk van dit 
proefschrift en de vele berichten in de media over de wooncrisis, de stikstofproblematiek en 
de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Hoe kan dit? Waarom is het omgaan met complexe 
vraagstukken een lastig fenomeen? Welke factoren spelen een rol? En hoe moet het dan wél? 
Welke vorm van leiderschap is nodig en hoe kan dit leiderschap worden geleerd? Deze vragen 
fascineren mij en waren voor mij de aanleiding om als een reflective practitioner (Schön, 
1983, 1991; Van Dijk et al., 2017) op een systematische wijze diepgaand onderzoek naar 
het leiderschap en leren van gemeentelijke managers die te maken hebben met complexe 
vraagstukken.

Doelstelling en vraagstelling
Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe gemeentelijke managers invulling 
geven aan leiderschap en leren, wanneer zij te maken hebben met complexe vraagstukken. 
In het bijzonder is het doel van dit onderzoek om te achterhalen welke betekenissen aan 
dit leiderschap en leren ten grondslag liggen en in hoeverre hierin dominante patronen te 
ontdekken zijn bij de drie geselecteerde gemeenten. De verwachting hierbij is dat, wanneer 
hier meer zicht op komt, enerzijds de bestaande wetenschappelijke inzichten over leiderschap 
en leren bij complexe vraagstukken kunnen worden verrijkt, anderzijds dat aanbevelingen 
kunnen worden gedaan die niet alleen relevant en toepasbaar zijn voor de praktijk van de 
gemeentelijke managers in dit onderzoek maar die ook buiten deze praktijk van toegevoegde 
(maatschappelijke) waarde zijn. Om de doelstelling van dit onderzoek te realiseren, is de 
volgende hoofdvraag geformuleerd: 

‘Hoe geven gemeentelijke managers invulling aan leiderschap en leren, wanneer zij te maken 
hebben met complexe vraagstukken?’ 

Methodologische uitgangspunten
In dit onderzoek is gekozen voor een sociaal-constructionistisch perspectief van onderzoek 
(Gergen, 1999). Dit intersubjectieve, relationele perspectief heeft als vertrekpunt dat er geen 
objectieve werkelijkheid bestaat en dat er meerdere sociale werkelijkheden naast elkaar kun-
nen bestaan. Dit betekent dat hetgeen dat als werkelijkheid wordt gezien in een relationeel 
(collectief) proces tussen mensen wordt geconstrueerd. Leiderschap en leren zijn hierdoor 
niet individueel en statisch, maar relationeel en dynamisch van aard. Als methode van onder-
zoek is gebruikgemaakt van een meervoudige casestudiebenadering (Yin, 1994, 2009). Hier-
bij zijn de separate resultaten uit de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, eerst 
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apart bestudeerd en vervolgens geïntegreerd tot één totaalbeeld. De data in dit onderzoek zijn 
gedurende een periode van bijna drie jaar verzameld aan de hand van documentenstudies, 
semigestructureerde interviews en focusgroepen. Bij de data-analyse is gebruikgemaakt van 
de coderingswerkwijze van Strauss en Corbin (1998). Deze methode kenmerkt zich doordat 
de data op een gestructureerde manier worden verzameld en geanalyseerd, waardoor de re-
sultaten in het onderzoek controleerbaar en navolgbaar zijn voor anderen.  

Belangrijke bevindingen
Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke bevindingen naar voren: 

Ten eerste blijkt dat gemeentelijke managers gedreven en gemotiveerd zijn om met 
hun samenwerkingspartners tot publieke waarde te komen. Het doen van zingevend werk is 
voor hen de belangrijkste drijfveer in het werk. Tegelijkertijd blijkt dat de wijze waarop zij 
hieraan invulling geven, gepaard kan gaan met de inzet van positiemacht. Meer specifiek is 
dit aan de orde wanneer het hen in de samenwerking met partijen uiteindelijk niet lukt om tot 
resultaten te komen. 

Ten tweede blijkt dat gemeentelijke managers bekend zijn met het concept complexe 
vraagstukken. Tegelijkertijd hebben zij de neiging om tot snelle oplossingen te komen 
wanneer zij druk vanuit de politieke organisatie ervaren. Dan reduceren zij een complex 
vraagstuk tot een vraagstuk dat zij kunnen managen en oplossen en hanteren zij een aanpak, 
waarmee zij bekend zijn. 

Ten derde blijkt dat gemeentelijke managers weten dat complexe vraagstukken om een 
relationele benadering van leiderschap vragen. Tegelijkertijd blijkt dat zij zelfmanagement, 
visie, lef en durf als de meest noodzakelijke leiderschapskwaliteiten zien om met complexe 
vraagstukken om te kunnen gaan en dat zij deze kwaliteiten vooral toeschrijven toe aan 
de individuele manager. Dit hoeft niet te betekenen dat zij, in het omgaan met complexe 
vraagstukken, geen aandacht hebben voor relationele leiderschapskwaliteiten. Het betekent 
wel dat de primaire focus in leiderschap ligt op de eigen inzet en kwaliteiten en niet op die 
van het collectief.

Ten vierde komt naar voren dat gemeentelijke managers weten dat om te leren omgaan 
met complexe vraagstukken een relationele benadering van leren is vereist. Ook komt naar 
voren dat zij in de praktijk hieraan graag invulling geven maar dat zij door de vele opgaven 
en veranderingen, waarmee zij vanuit de politieke organisatie worden geconfronteerd hier 
niet of nauwelijks tijd voor hebben. 

Ten vijfde en tot slot wordt uit het onderzoek duidelijk dat gemeentelijke managers de 
leercultuur in hun organisaties als onvoldoende toereikend beschouwen om te leren omgaan 
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met complexe vraagstukken. Specifiek wordt duidelijk dat zij het als noodzakelijk zien dat in 
hun organisatie een cultuur van continu leren ontstaat, waarin zij meer dan nu een voorbeeld in 
het leren kunnen zijn voor anderen, waarin voldoende veiligheid en vertrouwen is om samen te 
leren van fouten en waarin leren meer dan nu is ingebed in de dagelijkse context van het werk. 
Tegelijkertijd geven zij aan dat hun organisatie het ontwikkelen van een dergelijk leercultuur niet 
of nauwelijks ondersteunt en zij door de waan van de dag, niet of nauwelijks tijd hebben om een 
voorbeeld te zijn in het leren voor anderen. 

Conclusie
De conclusie van dit onderzoek is dat de gemeentelijke managers in dit onderzoek bekend 
zijn met het concept complexe vraagstukken en dat zij weten dat om deze vraagstukken op te 
kunnen lossen een relationele benadering van leiderschap en leren is vereist. De conclusie is 
ook dat zij gedreven en gemotiveerd zijn om hieraan in de praktijk invulling te geven, maar 
dat in hoeverre zij dit ook daadwerkelijk doen afhankelijk is van een aantal verschillende 
aspecten, namelijk: positiemacht, de politieke organisatie, leiderschapskwaliteiten, tijd om 
samen te leren en de leercultuur. Een kenmerk van deze aspecten is dat ze zowel contextueel 
(de politieke organisatie en de leercultuur) als individueel (positiemacht, leiderschapskwali-
teiten en tijd om samen te leren) zijn van aard en ze op een onvoorspelbare manier wederzijds 
met elkaar interacteren. Dit leidt ertoe dat de wijze waarop gemeentelijke managers invulling 
geven aan een relationele benadering van leiderschap en leren varieert, en afhankelijk is van 
de uitkomst van de onvoorspelbare relationele dynamiek tussen de verschillende genoemde 
aspecten. 

Inzichten en aanbevelingen
Samengevat leidt het onderzoek tot de volgende inzichten en aanbevelingen:

1. Leiderschap en leren: een complex vraagstuk van zichzelf
Leiderschap en leren bij complexe vraagstukken is een complex vraagstuk van zichzelf dat 
gepaard gaat met een relationele dynamiek die onzeker en onvoorspelbaar van aard is en die 
continu aan veranderingen onderhevig is. Een aanbeveling voor de gemeentelijke managers in 
dit verband is dat zij niet alleen rekening houden met deze dynamiek, maar ook daadwerkelijk 
bereid zijn om met deze dynamiek om te gaan. Niet door onder tijdsdruk en druk van de politie-
ke organisatie te zoeken naar orde, maar door in een relationeel proces en door middel van een 
dialoog met hun samenwerkingspartners, te leren van chaos. Een bijbehorende aanbeveling is 
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dat niet alleen zij zelf, maar ook hun samenwerkingspartners, het leren van chaos als een nood-
zakelijke leiderschapskwaliteit gaan zien in het omgaan met complexe vraagstukken, en indien 
nodig zij gezamenlijk het initiatief nemen om hierin vaardig te worden. 

2. Van reflex naar reflectie
De bestaande verhoudingen tussen de politieke organisatie en de gemeentelijke managers 
die veelal gerelateerd kunnen worden aan het New Public Management-denken blijken niet 
voldoende ondersteunend te zijn om tot oplossingen te komen voor complexe vraagstuk-
ken. Ook de druk die gemeentelijke managers vanuit de politieke organisatie ervaren om 
tot snelle oplossingen te komen draagt hier niet aan bij. Een belangrijke uitdaging voor de 
gemeentelijke managers is dat, wanneer zij deze druk ervaren, zij niet in een reflex schieten 
en complexe vraagstukken reduceren tot vraagstukken die zij kunnen managen en oplossen, 
maar dat zij door middel van reflectie en een dialoog met de politieke organisatie tot een 
horizontaal samenspel weten te komen. Een aanbeveling in dit verband is dat alle betrokken 
partijen vaardig zijn in het voeren van een dialoog en zij in deze dialoog open (blijven) staan 
voor elkaars inzichten en perspectieven. Dit vraagt van betrokken partijen dat zij zich ervan 
bewust zijn dat om tot oplossingen te komen voor complexe vraagstukken, zij wederzijds van 
elkaar afhankelijk zijn en zij hiervoor vanuit gelijkwaardige verhoudingen, gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid dragen. 

3. Van een focus op doelen en resultaten naar publieke waarde
In de organisaties van de gemeentelijke managers ligt onder invloed van het New Public Ma-
nagement-denken de focus meer op het realiseren van concrete doelen en resultaten dan op het 
creëren van publieke waarde. Voor de gemeentelijke managers betekent dit dat het van belang 
is dat, wanneer sprake is van complexe vraagstukken, zij met hun samenwerkingspartners een 
beweging op gang weten te brengen van een focus op doelen en resultaten naar een focus op 
het creëren van publieke waarde. Een aanbeveling in dit verband is dat zij (meer) bekend raken 
met de wijze waarop zij met hun samenwerkingspartners tot publieke waarde kunnen komen en 
hoe zij in dit proces het complexe vraagstuk en de beoogde (maatschappelijke) effecten centraal 
kunnen stellen. Daarbij is het ondersteunend als zij meer bekend raken met de principes en de 
werking van een complex adaptief systeem, met processen van zelforganisatie en leren en dat 
zij vaardig worden om deze processen te faciliteren en te ondersteunen. Een belangrijke voor-
waarde hierbij is dat zij in hun organisatie een cultuur van continu leren weten te stimuleren, 
waarin mensen open en vrijuit met elkaar durven te spreken en waarin zij gezamenlijk kunnen 
experimenteren met nieuwe vormen van werken en leren.
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4. Ieder complex vraagstuk is uniek
Uit de literatuur blijkt dat de bestaande theoretische inzichten over leiderschap en leren bij 
complexe vraagstukken sterk contextgebonden zijn en niet zondermeer generaliseerbaar zijn 
naar andere contexten. Dit wil niet zeggen dat deze inzichten er niet toe doen. Het toont 
wel aan dat het belangrijk is om de specifieke context van de praktijk te (h)erkennen. Een 
aanbeveling voor gemeentelijke managers in dit verband is, dat zij niet een-op-een uitgaan van 
de bestaande (theoretische) inzichten over leiderschap en leren, maar dat zij ieder complex 
vraagstuk als nieuw en uniek beschouwen en in een relationeel proces en door middel van 
een dialoog met hun samenwerkingspartners tot passende oplossingen weten te komen. Het 
toont ook aan dat het van belang is om wetenschappelijk onderzoek te blijven doen naar de 
praktijk van leiderschap en leren bij complexe vraagstukken. Enerzijds om zowel de theorie 
als de praktijk met nieuwe wetenschappelijke inzichten te verrijken, anderzijds om de theorie 
en de praktijk met elkaar te blijven verbinden en om tot leiderschapspraktijken te komen die 
wezenlijk bijdragen aan het omgaan met complexe vraagstukken. 





SSUMMARY DISSERTATION

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content 
to begin with doubts, he shall end in certainties.” (Francis Bacon, 1605).
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Introduction
This dissertation discusses how municipality managers working in or for the social domain 
within the municipalities of Amsterdam, Rotterdam and The Hague practice leadership and 
learning when dealing with wicked problems. These problems are characterized as being 
new and unique, and often involve many different parties with contradicting interests. 
These problems are so extensive and complex that they cannot be solved by the leadership 
efforts of an individual or party, but instead require cooperation and unity between parties. 
According to the theory, leadership and learning are dynamic and collective in nature. But 
how do municipal managers who work in or for the social domain within the municipalities 
of Amsterdam, Rotterdam and The Hague indicate this in practice?

The motivation for this research 
The motivation for this research comes from my own working experience. Since the late 1990s, 
I have worked in various HR consulting and management roles in the public sector. I have 
been interested in public leadership since the beginning of my career. I am fascinated by how 
municipal managers interpret this type of leadership, how they operate in a dynamic political-
administrative force field and how they deal with, when they do not achieve their intended 
goals. In recent years I have become increasingly fascinated by the way in which municipal 
managers (learn to) deal with wicked problems. I have often seen difficulties arising in the 
cooperation between municipal managers and the parties with whom they need to come to 
a solution, despite their learning efforts and best intentions. They are unfamiliar with each 
other, they have trouble finding the right person, the interests are too divergent, and there is 
much room for improvement in how they communicate. Of course, it is not necessary for them 
always to be on the same page, as diversity of thought has its benefits. However, in the cases 
I have experienced, these frictions frequently lead to conflict, and in some cases, the solution, 
which has often been the result of a cumbersome process, does not lead to the desired (social) 
effect. Additionally, after the initial set of problems have been solved, many new problems 
arise, and the wicked problem remains unsolved. This problem is not restricted to my work: 
many examples can be found, such as the corona crisis, as described in the introduction of 
this dissertation, or the housing crisis, the nitrogen crisis, or the child benefits scandal in the 
Netherlands. How is this possible? Why is dealing with wicked problems a challenging task? 
Which factors play a role in this? How should it be done instead? What kind of leadership is 
required to deal with these problems, and how does one learn these leadership skills? These 
questions fascinate me and were the reason for me, as a reflective practitioner (Schön, 1983, 
1991; Van Dijk et al., 2017), to conduct systematic and in-depth research into the leadership and 
learning of municipal managers dealing with wicked problems.
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Purpose and problem statement
This study aims to understand how municipal managers practice leadership and learning 
when dealing with wicked problems. More specifically, this study aims to determine which 
meanings underlie these forms of leadership and learning, and to what extent dominant 
patterns can be observed in the three selected municipalities. The assumption here is that the 
findings of this study can enrich the existing scientific insights on leadership and learning 
for wicked problems and that recommendations can be made that are relevant and applicable 
not only to the work of the municipal managers in this study but also in other practices. To 
achieve the purpose of this study, the following research question has been formulated:

‘How do municipal managers practice leadership and learning when dealing with wicked 
problems?’ 

Methodology
This study employs a social-constructionist perspective (Gergen, 1999). A guiding principle of 
this intersubjective perspective is the absence of an objective truth and the acknowledgement 
of multiple co-existing realities. This means that what is reported to be the truth is constructed 
by humans in a relational (collective) process. Leadership and learning are thus not individual 
and static of nature, but relational and dynamic. As a method of research, a multiple case 
study approach has been used (Yin, 1994, 2009). The study results from the municipalities of 
Amsterdam, Rotterdam and The Hague have been integrated into a single overview. The data in 
this study have been gathered by the means of document reviews, semi-structured interviews, 
and focus groups during a period of almost three years. The coding method of Strauss and 
Corbin (1998) has been used to analyze the data. This method is characterized by the structured 
way in which the data are gathered and analyzed, ensuring verifiable and replicable results.

Key findings
This study has led to the following key findings: First, the municipal managers in this study 
have been found to be eager and motivated to create added social value with their partners. 
Doing meaningful work is thus their primary incentive. At the same time, the way they put 
this into practice can involve the use of position power, particularly when they ultimately fail 
to achieve results while cooperating with others.

Second, although municipal managers are familiar with the concept of wicked problems, 
they tend to simplify those problems to more manageable problems, whereby they use an 
approach they are familiar with, specifically when they experience pressure from the political 
organization to quickly achieve results. 
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Third, municipal managers know wicked problems require a relational leadership approach. 
Simultaneously, the leadership skills they envision to be the most essential when dealing with 
wicked problems, i.e., self-management, vision, and courage, primarily focus on the manager as 
an individual. This does not necessarily imply that, in dealing with wicked problems, they do not 
pay attention to relational leadership qualities; it does imply, however, that the primary focus of 
leadership is on the manager’s own efforts and qualities, and not on those of the collective.

Fourth, municipal managers know that learning to deal with wicked problems requires a 
relational approach. They would like to put this into practice but owing to the many tasks and 
changes they are confronted with by the political organization, they have little or no time for it.

Fifth and finally, the study shows municipal managers consider the learning culture in 
their organizations to be insufficient in learning to deal with wicked problems. More specifically, 
they find it important to breed a culture of continuous learning in their organization, allowing 
them to be an example for others, which provides the safety and trust to (collectively) learn 
from mistakes and in which learning is embedded in the daily work routine. However, their 
organization offers little or no support in developing such a learning culture, and as a result of 
their daily tasks, municipal managers lack the time to be a learning example for others.

Conclusion
The main finding of this study is that the examined municipal managers are familiar with the 
concept of wicked problems and are motivated to use a relational approach of leadership and 
learning in relation to these problems. To what extent they actually do so depends on several 
aspects, namely position power, the political organization, leadership qualities, time to learn 
collectively, and the learning culture. These aspects are of both a contextual (the political 
organization and learning culture) and individual (positional power, leadership qualities and 
time to learn collectively) nature, and interact with each other in an unpredictable manner. As 
a result, the way in which municipal managers implement a relational approach of leadership 
and learning is divers and depends on the outcomes of the unpredictable and continuously 
changing relational dynamics between the various contextual and individual aspects.

Insights and recommendations
In summary, this study has led to the following insights and recommendations:
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1.   Leadership and learning: a wicked problem in itself
This study has shown that leadership and learning in the context of wicked problems should 
be seen as a wicked problem in and of itself, accompanied by constantly changing relational 
dynamics of a precarious and unpredictable nature. Thus, municipal managers are advised 
not only to account for these dynamics, but to truly deal with them. They should not try 
to create order under pressure by time and the political organization, but to learn from the 
chaos in a relational process with the partners they cooperate with and through dialogue. In 
addition, their partners should envision learning from chaos as an essential leadership quality 
in dealing with wicked problems as well. If necessary, they should jointly take the initiative 
to become skilled in this.

2.   From reflex to reflection
This study also shows existing relationships between the political organization and municipal 
managers related to New Public Management to be insufficient in creating solutions for 
wicked problems. The pressure from the political organization to come to quick solutions 
experienced by municipal managers is an additional counterproductive factor. An important 
challenge for municipal managers is thus to avoid going into reflex mode and reducing the 
wicked problems to a manageable one under such pressure; rather, the managers should aim 
to achieve horizontal cooperation and public value through reflection and dialogue with the 
political organization. A recommendation related is to ensure that both parties are skilled 
in conducting a dialogue and remain open for each other’s insights and perspectives. Both 
parties should be aware that, in order to achieve public value, they are mutually dependent, 
and they should jointly and equally bear the responsibilities.

3.   From a focus on targets and outcomes to public value
Third, this study indicates that wicked problems require a relational approach of leadership and 
learning. However, as a result of the aforementioned New Public Management thinking, this 
approach is not given much attention by the municipal managers. This means it is essential for 
municipal managers, in cooperation with their partners, to shift from a focus on targets and 
outcomes to a focus on creating public value when dealing with wicked problems. Thus, they 
are advised to familiarize themselves with how they are able to achieve public value with their 
partners and to learn to make the wicked problem and the intended (social) effects central to this 
process. Additionally, they should familiarize themselves with the principles and functioning 
of a complex adaptive system as well as self-organization and learning processes and become 
skilled in facilitating and supporting these processes. An important condition here is to manage 
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to stimulate a culture of continuous learning, in which people dare to speak openly and freely 
and where they can experiment with new forms of working and learning.

4.   Every wicked problem is new and unique
Finally, this study has shown how existing scientific insights regarding leadership and 
learning in relation to wicked problems are historically and culturally driven and cannot 
be generalized without further research. This is not to say these insights do not matter, 
but it does imply that these insights are not applicable in all cases. Municipal managers 
are recommended not to assume existing insights regarding leadership and learning to be 
generally applicable when dealing with wicked problems but should apply them on a case-
by-case basis instead, considering each wicked problem as new and unique and coming to 
appropriate solutions in a relational process with their partners. It also demonstrates the 
importance of continuing scientific research into the practice of leadership and learning, 
not only to enrich the theory and practice with new scientific insights, but also to discover 
leadership practices that contribute significantly to deal with wicked problems. 
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BIJLAGE 1. GESPREKSLEIDRAAD EN TOPICLIJST  

Gespreksleidraad eerste interview

Ter introductie • Welkom en kennismaken.
• Toelichten doel, werkwijze en vertrouwelijkheid van het onderzoek. 
• Check akkoord bij de respondenten met de audio-opname van het 

interview.
• Check bij de respondenten of voorafgaand aan het interview nog 

vragen/opmerkingen zijn.
• Uitleg over vervolgstap na het interview, onder andere over het 

transcriberen van de interviews en het voor akkoord toesturen van de 
transcripten. 

• Aankondiging en vooruitnodiging voor een tweede en verdiepende 
gesprek

Complexiteit/Complexe 
vraagstukken

• Hoe ervaar je je dagelijkse leiderschapspraktijk? Wat ervaar je hierin 
als aantrekkelijk/interessant en wat als complex?

• Met wat voor soort vraagstukken heb je te maken? 
• Waar loop je in de praktijk tegen aan? Welke vragen, dilemma’s en/

of spanningsvelden doen zich voor? Hoe ga je hiermee om?
• Wat is volgens jou een complex vraagstuk? Wat zijn kenmerken 

hiervan?  
Leiderschap • Kun je vertellen hoe je omgaat met complexe vraagstukken? Wat 

vind je hierbij belangrijk? Waar loop je tegen aan? Hoe ga je hier 
mee om? 

• Kun je vertellen hoe je besluiten neemt? Wat is hierbij voor jou 
belangrijk?  

• In hoeverre heb je in de praktijk te maken met spanningen en stress? 
Hoe ga je hiermee om? 

• Welke leiderschapskwaliteiten zie je als het meest noodzakelijk om 
met complexe vraagstukken om te kunnen gaan? 

• Waarom zijn deze leiderschapskwaliteiten volgens jou noodzakelijk?
• Hoe helpen deze leiderschapskwaliteiten jou in het omgaan met 

complexe vraagstukken?
Leren • Kun je beschrijven hoe je leert of hebt geleerd om met complexe 

vraagstukken om te gaan? 
• In hoeverre heb je hiervoor opleidingen/trainingen gevolgd? 

Op welke wijze hebben deze opleidingen/trainingen hieraan 
bijgedragen? 

• Welke eerdere ervaringen zijn voor jou belangrijk geweest om 
met complexe vraagstukken om te kunnen gaan? Hoe hebben deze 
eerdere ervaringen hieraan bijgedragen? 

• Wat zijn volgens jou noodzakelijke voorwaarden om te leren omgaan 
met complexe vraagstukken? 

• Waarom zijn deze belangrijk voor je? 
Afsluiting • Hoe heb je het gesprek ervaren?

• Hoe vond je mijn manier van interviewen?
• Heb je nog feedback voor mij?
• Zijn er nog zaken die je in het kader van dit onderzoek relevant vindt 

om aan de orde te stellen?
• Wil je nog ergens op terugkomen?
• Uitleg over vervolgstap na het interview. 
• Dankwoord aan de deelnemers.
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Gespreksleidraad tweede interview (terugkoppeling en verdieping)

Ter introductie • Welkom
• Toelichten doel, duur en werkwijze van het interview
• Toelichten vertrouwelijkheid van het onderzoek
• Check akkoord bij de respondenten met de audio-

opname van het gesprek
• Check bij de respondenten of er voorafgaand aan het 

tweede interview nog vragen/opmerkingen zijn
• Uitleg vervolgstap na het tweede interview.

Terugkoppeling, reflectie en feedback • Hoe heb je het eerste interview ervaren? Hoe kijk je 
erop terug?

• Heb je naar aanleiding van dit interview vragen of wil 
je nog ergens op terugkomen?

• Herken je de bevindingen uit het eerste interview? 
Waar wel en waar niet?

• Heb je vragen/opmerkingen naar aanleiding van de 
bevindingen? Aanvullingen?

Afsluiting • Hoe heb je dit gesprek ervaren?
• Hoe vond je mijn manier van interviewen?
• Heb je nog feedback voor mij?
• Zijn er nog zaken die je in het kader van dit onderzoek 

relevant vindt om te noemen?
• Wil je nog ergens op terugkomen?
• Uitleg vervolgstap in het onderzoek
• Dankwoord aan de deelnemers

Gespreksleidraad focusgroepen

Ter introductie • Welkom en kennismaken.
• Toelichten doel, duur en werkwijze van focusgroep
• Toelichten rol facilitator
• Toelichten vertrouwelijkheid van het onderzoek en 

spelregels voor de focusgroep 
• Check akkoord respondenten met de audio-opname 

van het gesprek
• Check bij de respondenten of er voorafgaand aan de 

focusgroep nog vragen/opmerkingen zijn
Bespreken stellingen • Presentatie en toelichting van de stellingen

• Dialoog, discussie, reflectie en vragen per stelling
• Samenvatting en conclusie per stelling
• Samenvatting en conclusie over het geheel. 

Ter afsluiting • Hoe hebben jullie dit gesprek ervaren?
• Welke vragen/ opmerkingen zijn er?
• Welke inzichten heeft het opgeleverd?
• Is er nog iemand die ergens op terug wil komen?
• Toelichting en uitleg over vervolgstap in het 

onderzoek
• Dankwoord aan de deelnemers
• Afsluiting focusgroep
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BIJLAGE 2. VERGELIJKENDE ANALYSE 

Tabel 1. Aantrekkelijke aspecten in de alledaagse leiderschapspraktijk 

Amsterdam Rotterdam Den Haag
Verbinden en samenwerken Zingevend werk doen Verbinden en samenwerken 
Zingevend werk doen Verbinden en samenwerken Werken aan verschillende 

vraagstukken
Werken aan verschillende 
vraagstukken

Werken aan verschillende 
vraagstukken

Zingevend werk doen

Uit de bovenstaande tabel (Tabel 1) blijkt dat de resultaten in de drie gemeenten van elkaar 
verschillen met betrekking tot de volgorde van de drie gevonden categorieën/hoofdcodes. 
Ook blijkt dat aspecten die betrekking hebben op de categorie/hoofdcode verbinden en sa-
menwerken meer een rol spelen in de gemeenten Amsterdam en Den Haag, dan in de ge-
meente Rotterdam. In deze gemeente blijken vooral aspecten die betrekking hebben op de 
categorie/hoofdcode zingevend werk ertoe te doen. Tot slot blijkt dat aspecten die betrekking 
hebben op de categorie/hoofdcode werken aan verschillende vraagstukken meer een rol spe-
len in de gemeente Den Haag, dan in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam.  

Tabel 2. Kenmerken van complexe vraagstukken

Amsterdam Rotterdam Den Haag
Samen tot oplossingen komen Open en transparant werken Tot andere manieren van denken en 

werken komen
Tot andere manieren van 
denken en werken komen 

Samen tot oplossingen komen Samen tot oplossingen komen

Open en transparant werken Tot andere manieren van 
denken en werken komen 

Open en transparant werken

Uit de tabel (Tabel 2) blijkt dat de drie gemeenten van elkaar verschillen met betrekking tot 
de volgorde van de drie gevonden categorieën/hoofdcodes. Ook blijkt dat aspecten die be-
trekking hebben op de categorie/hoofdcode samen tot oplossingen komen meer een rol spelen 
in de gemeente Amsterdam, dan in de gemeenten Rotterdam en Den Haag. In de gemeente 
Rotterdam blijken vooral aspecten van belang, die betrekking hebben op het open en trans-
parant werken, gevolgd door aspecten die betrekking hebben op de categorieën/hoofdcodes 
samen tot oplossingen komen en tot een andere manier van denken en werken komen. Aspec-
ten die betrekking hebben op deze laatste categorie/hoofdcode worden vooral als belangrijk 
gezien in de gemeente Den Haag. . 
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Tabel 3. Omgaan met complexe vraagstukken 

Amsterdam Rotterdam Den Haag
Verbinden en samenwerken Verbinden en samenwerken Vertrouwen op anderen
Gesprekken voeren Vertrouwen op anderen Verbinden en samenwerken 
Vertrouwen op anderen Gesprekken voeren Gesprekken voeren
Bepalen wat er gebeurt Bepalen wat er gebeurt Bepalen wat er gebeurt
Planmatig werken Planmatig werken Planmatig werken

De bovenstaande tabel (Tabel 3) laat zien dat de drie gemeenten van elkaar verschillen met 
betrekking tot de volgorde van de vijf gevonden categorieën/hoofdcodes. De tabel laat ook 
zien dat aspecten die betrekking hebben op de categorie/hoofdcode verbinden en samenwer-
ken er vooral toe doen in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. In de gemeente Den Haag 
is er met name aandacht voor aspecten die betrekking hebben op de categorie/hoofdcode 
vertrouwen op anderen. Ten opzichte van de gemeenten Rotterdam en Den Haag is er in de 
gemeente Amsterdam meer aandacht voor aspecten die betrekking hebben op de categorie/
hoofdcode gesprekken voeren. Met betrekking tot de twee categorieën/hoofdcodes bepalen 
wat er gebeurt en planmatig werken zijn tussen de drie gemeenten geen verschillen naar 
voren gekomen. 

Tabel 4. Besluiten nemen 

Amsterdam Rotterdam Den Haag
Keuzes maken Keuzes maken Keuzes maken
Risico’s nemen Bespreken met anderen Bespreken met anderen
Bespreken met anderen Risico’s nemen Risico’s nemen

Uit de tabel (Tabel 4) blijkt dat de resultaten in de gemeenten Rotterdam en Den Haag ver-
gelijkbaar zijn met betrekking tot de volgorde van de drie gevonden categorieën/hoofdcodes. 
De gemeente Amsterdam wijkt hiervan af. In deze gemeente blijken aspecten die betrekking 
hebben op de categorie/hoofdcode risico’s nemen meer een rol te spelen, dan in de andere 
twee gemeenten. 
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Tabel 5. Omgaan met spanningen en stress

Amsterdam Rotterdam Den Haag
Afstand nemen Afstand nemen Afstand nemen
Ordenen en structureren Problemen oplossen Problemen oplossen
Problemen oplossen Ordenen en structureren Ordenen en structureren

Uit de bovenstaande tabel (Tabel 5) blijkt dat de resultaten in de gemeenten Rotterdam en 
Den Haag vergelijkbaar zijn met betrekking tot de volgorde van de drie gevonden categorie-
en/hoofdcodes. De gemeente Amsterdam wijkt hiervan af. In deze gemeente blijken aspecten 
die betrekking hebben op de categorie/hoofdcode ordenen en structureren meer een rol te 
spelen, dan in de gemeenten Rotterdam en Den Haag. In deze twee gemeenten is meer aan-
dacht voor aspecten die betrekking hebben op de categorie/hoofdcode problemen oplossen. 

Tabel 6. Noodzakelijke leiderschapskwaliteiten

Amsterdam Rotterdam Den Haag
Zelfmanagement Zelfmanagement Visie
Lef en durf Lef en durf Lef en durf
Visie Visie Zelfmanagement
Politieke sensitiviteit Politieke sensitiviteit Politieke sensitiviteit
Verbindende vaardigheden Verbindende vaardigheden Verbindende vaardigheden

Uit de bovenstaande tabel (Tabel 6) blijkt dat de resultaten met betrekking tot de volgorde 
van de vijf gevonden categorieën/hoofdcodes, in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam 
vergelijkbaar zijn. In deze twee gemeenten wordt het vooral als noodzakelijk gezien dat gemeen-
telijke managers beschikken over de leiderschapskwaliteit zelfmanagement, gevolgd door de 
leiderschapskwaliteiten lef en durf en visie. De gemeente Den Haag wijkt hiervan af. In deze 
gemeente wordt het vooral als noodzakelijk gezien dat gemeentelijke managers beschikken 
over een visie, gevolgd door de leiderschapskwaliteiten lef en durf en zelfmanagement. De 
tabel laat ook zien dat de leiderschapskwaliteit visie als meer noodzakelijk wordt gezien in 
de gemeente Den Haag, dan in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Met betrekking tot 
de leiderschapskwaliteiten politieke sensitiviteit en verbindende vaardigheden zijn er tussen 
de drie gemeenten geen verschillen naar voren gekomen. 
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Tabel 7. Leren omgaan met complexe vraagstukken

Amsterdam Rotterdam Den Haag
Leren door te doen Leren door te doen Leren door te doen
Leren van anderen Leren van anderen Leren van anderen
Opleidingen/trainingen Opleidingen/trainingen Opleidingen/trainingen

Uit de bovenstaande tabel (Tabel 7) blijkt dat de resultaten in de drie gemeenten vergelijk-
baar zijn met betrekking tot de volgorde van de drie gevonden categorieën/hoofdcodes. Ook 
binnen de verschillende categorieën/hoofdcodes zijn er nauwelijks verschillen tussen de drie 
gemeenten. 

Tabel 8. Belangrijke eerdere ervaringen 

Amsterdam Rotterdam Den Haag
Eerdere werkervaring Eerdere werkervaring Eerdere werkervaring
Eerdere opleidingen Eerdere opleidingen Eerdere opleidingen

Uit de bovenstaande tabel (Tabel 8) blijkt dat de resultaten uit de drie gemeenten vergelijk-
baar zijn met betrekking tot de volgorde van de twee gevonden categorieën/hoofdcodes. Ook 
binnen de verschillende categorieën/hoofdcodes zijn er nauwelijks verschillen tussen de drie 
gemeenten. 

Tabel 9. Noodzakelijke voorwaarden om te leren

Amsterdam Rotterdam Den Haag
Persoonlijk leiderschap Persoonlijk leiderschap Lerende organisatie
Lerende organisatie Lerende organisatie Persoonlijk leiderschap

Uit de bovenstaande tabel (Tabel 9) blijkt dat de resultaten in de gemeenten Amsterdam 
en Rotterdam vergelijkbaar zijn met betrekking tot de volgorde van de twee gevonden ca-
tegorieën/hoofdcodes. De gemeente Den Haag wijkt hiervan af. In deze gemeente blijken 
aspecten die betrekking hebben op de categorie/hoofdcode lerende organisatie als het meest 
noodzakelijk te worden gezien.
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