
De ambtenaar als ‘frontlijnwerker’ 
Het verbinden van arena’s als nieuwe manier van werken

De afgelopen tien, twaalf jaar zijn we bedol-

ven onder een stapel rapporten en studies. 

Feitelijk wijzen ze bijna allemaal in dezelfde 

richting: wil ‘de‘ overheid relevant zijn in de 

samenleving, dan zal ze meer in contact 

moeten treden met de gewone Nederlander. 

Dat is lastig, maar het kan wel, ziet bestuurs-

kundige Ton Baetens. Mits ambtenaren de 

ruimte krijgen om als ‘frontlijnwerkers’ 

zichtbaar en transparant te gaan samen- 

werken met actieve burgers.

 

Tellen we deze ontwikkelingen bij elkaar op, dan 
ontstaat er een beeld van een complexe, onvoorspel-
bare samenleving, waarin in elk geval het openbaar 
bestuur en politiek onder druk van mondiale en 
nationale ontwikkelingen aan macht hebben 
ingeboet. Die macht is aan de ene kant terecht 
gekomen bij de (individuele) geëmancipeerde burger, 
en aan de andere kant bij een supranationaal orgaan 
als de EU, maar ook bij de rechter, maatschappelijke 
organisaties en -soms- de ambtenarij.

Netwerksamenleving: onderweg naar een nieuwe 
ordening
Als we theoretisch naar de ordening van onze 
samenleving kijken, dan is die onrust en onzeker-
heid goed te verklaren: er zijn nieuwe ordeningen 
aan het ontstaan. Daar waar tot in de jaren zestig de 
Rijksoverheid de logische centrale actor in vrijwel 
alle maatschappelijke processen was, is daaraan de 
bijl geslagen sinds de jaren zeventig. Met de 
geboorte van de netwerksamenleving functioneert 
de overheid in een decentralized network, zoals o.a. 
Castells dit noemt. Onze maatschappij tendeert 
naar een distributed network, waarin de overheid nog 
maar een van de vele actoren is.  

De overheid is geen vanzelf-
sprekend ‘knooppunt’ meer.

Autoriteit en ordening onder druk
Op het eerste oog nodigt de staat van de samenleving 
niet al te hard uit om in gesprek te gaan. Het nieuwe 
millennium lijkt harder (met triggering events als de 
moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh), 
onzekerder (een driedubbele economische en 
financiële crisis), sneller (fast moving media als 
Facebook timeline en Twitter) en mondiger, wellicht 
brutaler (‘toen’ de opkomst van Geenstijl, anno nu: 
PowNews). 
Mensen zijn bovendien prikkelbaarder dan ooit, zo 
lijkt het. Ongeduriger. Wantrouwend, ook. 
Onderzoekers als Elchardus, Schnabel, maar ook 
bijvoorbeeld Van Rossem beschrijven de effecten van 
deze ongedurigheid in de samenleving. Ze stellen dat 
deze ongedurigheid een gevolg is van een collectief 
‘besef ’ dat er sprake is van een groeiende macht van 
de media, van een toenemende secularisering, een 
groeiend onbehagen bij laaggeschoolden en de crisis 
van de verzorgingsstaat. En last but not least: mensen 
ervaren onvoldoende binding: zowel in de samenle-
ving zelf, maar wellicht sterker nog in de relatie met 
de overheid.  
Breed in de samenleving leeft het gevoel dat autoriteit 
niet (meer) vanzelfsprekend is, gezag niet meer aan de 
functie kleeft, kennis ‘gelijkelijk‘ verdeeld is over 
experts en bloemistes, en instituties en maatschappe-
lijk middenveld aan draagvlak inboeten. 
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Onze samenleving kenmerkt zich dus niet langer 
door verticale, maar meer en meer door horizontale 
organisatiepatronen, waarin de overheid geen 
vanzelfsprekend ‘knooppunt’ is. Deze auteurs zijn 
het erover  eens dat onze huidige samenleving 
minder kenbaar en voorspelbaar is en dat de waarde 
die wordt gehecht aan gezag en autoriteit afneemt. 
Ergo: als er dan nog sprake is van een beleidscyclus, 
dan hoeven (of willen) burgers zich daar niet aan te 
houden. En hoewel de consequenties van deze 
ontwikkelingen en machtsverschuivingen nog lang 
niet duidelijk zijn, bestaat er consensus over het feit 
dat de huidige samenleving kan worden betiteld als 
een netwerksamenleving, die de verhouding tussen 
burgers, organisaties en de overheid sterk heeft 
veranderd.

Initiatieven ‘van onderop’
De oude ordeningen zijn verdwenen. In de netwerk-
samenleving kunnen we maatschappelijke verhou-
dingen als ‘gefragmenteerd’ karakteriseren. De 
‘georganiseerde‘ burger is dus feitelijk niet meer. Er is 
een meervoudig en inconsistent patroon van 
publieke participatie voor in de plaats gekomen. Er 
ontstaat een groot aantal initiatieven ‘van onderop‘, 
waar inwoners van Nederland zelf het initiatief 
nemen: energiecollectieven worden daarbij het 
meest genoemd als voorbeeld. Maar er zijn vele 
andere voorbeelden van geslaagde collectieve 
daadkracht van burgers. In het tijdschrift van het 
ministerie van BZK ‘Wijkondernemen’ staat een fraai 
overzicht van allerlei vormen van bewonersparticipa-
tie (zie ook www.tijdvoorsamen.nl). Kortom: de 
‘zelforganisatie van de samenleving‘ neemt toe. 

Burgers willen geen  
afzijdige overheid.

Deze activiteiten passen prima in de beschrijving van 
recente rapporten van bijvoorbeeld de WRR en de 
ROB , waarin gepleit wordt voor een overheid die 
meer aan de samenleving overlaat en leert loslaten. 
De ROB stelt in het rapport ‘Loslaten in vertrouwen’: 
“Heel veel Nederlanders zetten zich in voor de 
publieke zaak, zoals in de eigen buurt, in verenigin-
gen en als vrijwilliger op allerlei plekken.” Burgers 
vinden het prima om meer eigen verantwoordelijk-
heid te krijgen. Aan de andere kant betekent dat niet 
dat de overheid zich alleen maar op haar kerntaken 
moet terugtrekken. Burgers willen geen afzijdige 
overheid, zo valt te lezen in het recente SCP-rapport 
‘Een beroep op de burger’.

Hoe kan de overheid aansluiten?
De overheid moet zich dus terugtrekken, maar mag 

ook niet afzijdig zijn… Dergelijke ogenschijnlijke 
tegenstellingen kunnen alleen opgelost worden, als 
overheidsprocessen in samenwerking met ‘buiten’ 
plaatsvinden. De overheid moet aansluiten, anders 
wordt ze irrelevant. Maar hoe? Stelselmatige analyses 
van het noodzakelijke gedrag van de overheid laten 
zien dat ook ambtenaren wel weten wat ze zouden 
moeten doen. Alleen laten ze in de praktijk vaak ander 
gedrag laten zien, dan ze in theorie adviseren. 

Overheid, samenleving en 
media houden elkaar in een 
communicatieve wurggreep.

Waar ligt dat nu aan? Kort gezegd: ambtenaren zitten 
gevangen in een politiek-bestuurlijk systeem, dat niet 
meer aansluit bij de maatschappelijke realiteit. Anno 
nu, zien we dat overheid, samenleving en media elkaar 
in een communicatieve wurggreep houden. De werking 
van deze driehoek is bijvoorbeeld geschetst en 
uitgewerkt in de RMO publicatie Medialogica. Eerder 
beschreven effecten van mediatization zorgen er voor dat 
politici (en Tweede Kamer) veelal hype-gevoelig en 
hype-gedreven acteren. En dat beleidsadviseurs en 
andere ambtenaren feitelijk terughoudend in de 
openbaarheid optreden. Het vermijden van 
Kamervragen (en het daarmee mogelijk in problemen 
brengen van de bewindspersoon) is daarbij de norm. 
Ambtenaren vertellen, in onderzoek dat ik in opdracht 
van het ministerie van BZK doe, bijvoorbeeld: “we 
werken weliswaar voor de samenleving, maar we dienen de 
minister.” En er is nauwelijks zicht op datgene wat de 
overheid daadwerkelijk doet. Er is, met andere 
woorden, geen binding (meer) tussen citoyen en staat. 
En we zijn naarstig op zoek naar een nieuw contrat  
social. 

Ambtenaren als ‘frontlijnwer-
kers’ trekken de samenwerking 
tussen overheidsorganisatie en 
betrokkenen vlot.

Toch gebeuren in de uiterste haarvaten van diezelfde 
overheid, inmiddels interessante zaken . Er is een 
groeiend aantal voorbeelden van hoe het wél kan. 
Kenmerkend voor deze initiatieven is steeds dat 
ambtenaren zich opstellen als ‘frontlijnwerkers’,  
publieke professionals die de samenwerking tussen 
overheidsorganisatie en betrokken personen en 
organisaties in de samenleving vlottrekken. Drie 
doorkijkjes naar oplossingen, waarin deze frontlijnwer-
kers centraal staan.

1. Ambtenaren die zich uitspreken, genieten vertrouwen
Frontlijnwerkers zoeken steeds vaker en gerichter de 
openbaarheid. Dat is ook niet gek: frontlijnwerkers 
genieten steeds meer vertrouwen in de samenleving. 
Anders dan bestuurders aan wie credit claiming en 
blame avoidance kleeft, wordt de uitvoerende profes-
sional het nodige vergeven. En dat gaat niet alleen 
goed, het doet ook goed. Bij de politie begint dit 
inmiddels bijna gewoongoed te worden. Twitterende 
wijkagenten laten zien hoe ze het veiligheidsgevoel 
in de wijk versterken. 

2. Samenwerken met burgers legitimeert
Onderzoek van bijvoorbeeld Skogan laat bovendien 
zien dat de legitimiteit van het handelen van politie 
toeneemt, als burgers zelf ‘meedoen‘. Ook recente 
experimenten zoals ‘De Buurt Bestuurt aanpak’ laten 
zien dat frontlijnwerk en participerende burgers 
prima samengaan. Onderzoekers Moors & Bervoets 
concluderen: “De aanpak werkt, als er van adequate 
toepassing van ‘vergadervormen’, communicatiemiddelen en 
‘directe actie’ sprake is. Adequaat betekent dan vooral ‘tamelijk 
frequent’ […] met aandacht voor de context van de buurt en hoe 
de groep actieve bewoners er uit ziet.”

De permanent netwerkende 
overheid houdt systematisch en 
aanhoudend contact met inwo-
ners van buurt, wijk en stad.

Voorwaarde voor het welslagen van dergelijke 
samenwerkingsvormen is overigens dat professionals 
en burgers allebei zien dat deze aanpak direct 
resultaat oplevert. Dan ontstaat er vertrouwen. Om 
dat vertrouwen vervolgens uit te nutten is er 
systematisch en aanhoudend contact met de 
inwoners van buurt, wijk en stad nodig. De perma-
nent netwerkende overheid is dan geboren. 

3. Verbinden maakt overheden minder kwetsbaar
Het Haagse antwoord op de vraag hoe de overheid 
kan aansluiten luidt vandaag de dag meestal: dan 
maken we de overheid kleiner. “We bezinnen ons op 
onze kerntaken”, heet het dan. Een kleinere, ja zelfs 
een kleinere overheid die slagvaardiger is, is echter 
niet automatisch een relevante overheid. En juist in 
datgene wat in de Haagse kaasstolp ‘buiten‘ 
genoemd wordt, zit zoveel levenselixer. Met de 
autonome kracht van deze externe netwerken wordt 
nog veel te weinig rekening gehouden. Terwijl dat 
wel bitter nodig is: in de netwerksamenleving is ‘de’ 
overheid kwetsbaar. Je bent immers in bijna iedere 
casus zichtbaar. Transparant zijn is niet meer genoeg: 
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je bent immers als overheid niet meer de enige die 
beleid maakt. Ook in de samenleving wordt er 
nagedacht over (wets)voorstellen, nieuwe regels en 
alternatieven voor voorgestelde oplossingen.  

Verbinden van arena’s: een model
De doorkijkjes laten zien dat het zaak is om een 
nieuwe manier van werken te formuleren, waarin de 
nadruk minder ligt op de afzonderlijke arena’s (van 
overheid, samenleving en media), maar juist focust op 
de samenhang en interdependenties in het publieke 
domein. Verbinden als kernopgave. Daarin vervullen 
bestuurders, beleidsmedewerkers, communicatiepro-
fessionals en burgers verschillende rollen en 
koesteren ze –soms wisselende- rolopvattingen. 

In klassieke opvattingen over beleidscommunicatie is 
het primaat van de overheid nog onaangetast, is er 
sprake van een fraaie lineaire beleidscyclus, en is de 
dominantie van grote klassieke media onomstreden. 
Dergelijk denken sluit niet goed aan bij de huidige 
netwerksamenleving. Vandaag de dag is de externe 
omgeving even belangrijk is als de interne omgeving, 
en lopen beleidscycli en communicatiecycli door 
elkaar heen. Bovendien is de perceptie beleid in de 
buitenwereld minstens even belangrijk als de 
werkelijke inhoud van het te communiceren beleid.

De vierde arena: de autonome 
kracht van interne en externe 
netwerken.

In het onderstaande model is schematisch gevisuali-
seerd hoe deze arena’s als ook de interne en externe 

werkelijkheid zich met tal van interdependenties tot 
elkaar verhouden. 
Het model brengt allereerst een onderscheid aan 
tussen datgene wat we als interne en datgene wat we 
als de extern beleefde werkelijkheid kunnen beschou-
wen. Die percepties komen niet noodzakelijkwijs 
overeen. Het model gaat ervan uit dat meerdere 
perspectieven op de werkelijkheid mogelijk zijn, dé 
werkelijkheid bestaat dus niet meer.
Ten tweede is in het model een vierde arena aan de 
klassieke drie arena’s (bestuur, beleid en media) 
toegevoegd. Naast de twee arena’s van de overheid 
(bestuur en beleid) noemen we media nu ‘communi-
catie’, om uit te drukken dat hieronder alle communi-
catievormen (klassieke en sociale media) vallen. Zo 
zorgen we dat alle spelers die zich in de discussie 
mengen in beeld komen. De vierde en toegevoegde 
arena is ‘netwerk’: de autonome kracht van interne en 
met name externe netwerken. In deze arena wordt 
zichtbaar waar de energie in de samenleving op het 
betreffende beleidsonderwerp zit – en waar de 
mogelijke partner.

Het model is een handreiking aan de ‘frontlijnwerkers’ 
en hun (communicatie)adviseurs om zicht te krijgen 
op de arena’s waarin zij hun werk moeten doen. 

Nodig: loslaten en toegankelijk maken
Wil de nieuwe, netwerkende overheid goed functio-
neren, dan is daar een aantal zaken voor nodig.  

- Meer bevoegdheden voor beleidsambtenaren
Allereerst zal de beleidskolom meer discretionaire 
bevoegdheden moeten krijgen: in budget, tijd en 
mogelijkheid tot transparantie. De oekaze van Kok 

(officieel: Aanwijzing Externe Contacten 
Rijksambtenaren) moet van tafel: over nog niet 
aanvaard beleid valt er -juist- prima met de inwoners 
van Nederland te delibereren. Dat levert meer op dan 

Toepassing van het model
Toepassing van het model maakt mogelijk om op 
cruciale vragen antwoord tegeven, om zo gericht 
en effectief te communiceren of wellicht goed 
beargumenteerd even niet te communiceren. 
Hieronder zijn enkele mogelijke vragen per 
domein op een rij gezet.

Algemeen:
-  Zit er verschil tussen het interne en externe 

beeld van een beleidsissue?
-  Is het wenselijk om die beelden te beïnvloeden 

en bij elkaar te brengen?

Beleid:
-  Welke actoren houden zich bezig met dit 

beleid?
-  Wie zijn er opvallend aanwezig? En ontbreken 

te verwachten stemmen?
-  Wat vinden externe en interne actoren van de 

legitimiteit van het beleid?
-  In welke fase denken de verschillende actoren 

dat het beleid zich bevindt?

Bestuur:
-  Wat vinden externe en interne actoren van de 

bestuursstijl?
-  Wat vinden de actoren van de daden en 

handelingen van het bestuur?
-  Hoe waarderen de actoren deze daden en 

handelingen van het bestuur?

Netwerk:
-  Wat voor type netwerk domineert de discussie 

(policy, governance, implementation)
-  Hoe open en benaderbaar is het netwerk?
-  Hoe divers is het netwerk?
-  Zijn er (veel) verbinders/gatekeepers?

Communicatie:
-  Wie zou beïnvloed moeten worden, intern en 

extern?
-  Wat voor rol neemt de overheid aan (magi-

straat, verbinder, collega)?
-  Wat voor soort communicatieproces is gewenst 

(top down/ bottom up, formeel/informeel, 
korte termijn/lange termijn, groot bereik/
gericht bereik, enzovoort)?

-  Welke frames worden door wie gehanteerd?
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goede ideeën alleen; ook draagvlak zal toenemen. 
Want, zoals we hierboven al hebben betoogd, wordt 
de uitvoerende professional veel vergeven, mits deze 
in (semi-permanent) contact met zijn omgeving 
staat. Dat valt echter alleen te realiseren, als de eerste 
reflex van de ambtenaar niet meer gericht is op het al 
dan niet in problemen brengen van de 
bewindspersoon. 

- Politici meer op afstand
De bewindspersoon op zijn of haar beurt zal wat 
meer afstand tot de inwoner van Nederland moeten 
willen nemen (hetgeen haaks kan staan op de 
electorale reflex om ‘in contact met de kiezer‘ te 
willen blijven staan). Een dergelijke afstand zal het 
gezag van de politicus/bestuurder doen toenemen. 
In de samenleving is al lang het besef aanwezig dat 
een bewindspersoon nu eenmaal een politiek 
programma wil uitvoeren. Daar was hij of zij nu juist 
ooit politicus om geworden. En door beleidsalterna-
tieven te beoordelen op hun politieke merites (‘welk 
alternatief past nu het beste bij het politieke 
programma waar ik voor sta?’), ontstaat er beter 
zicht op de heldere, politieke keuzes die nu eenmaal 
in een kabinet moeten worden genomen. 

Moeten politici dan helemaal geen contacten 
onderhouden via de (nieuwe) met hun publiek? 
Natuurlijk niet: een politicus heeft, zoals gezegd, een 
politieke agenda. Aan de hand van zijn politieke 
overtuigingen over de echt belangrijke topics het 
politieke en publieke debat voeren, daar is de 
netwerksamenleving nu feitelijk voor geschapen. 
Politici kunnen eindelijk weer full fletched debateren: 
tenminste, als het echt ergens over gaat. 

De buitenwereld  verbindt  
zich niet bij voorbaat aan de 
agenda van bewindspersoon 
of beleid. 

- Open de poorten
Daar waar contacten vanuit de overheid beter gaan 
verlopen, is het wellicht nog belangrijker dat de 
overheid haar poorten opent. Niet in termen van 
ruimere openingstijden (al helpt het dat burgerzaken 
ook na zes uur ’s avonds bereikbaar is). Maar vooral 
in termen van transparantie van beleid, met behulp 
van open data en, vooral, door de beleidsexperts van 
de overheid zichtbaar en bereikbaar te maken. Als 
inwoners van Nederland willen bijdragen aan het 
verbeteren van buurt, wijk of beleid, dan moet helder 
zijn met welke (frontlijn of niet) werker binnen de 
overheid die oplossing het best geformuleerd kan 
worden.  

En wat betekent dit voor de 
communicatieprofessionals?
De communicatieprofessional heeft alle tools om de 
ontwikkeling naar een nieuwe manier van werken in 
handen: communicatie brengt immers de buitenwe-
reld naar binnen. De buitenwereld  verbindt zich niet 
bij voorbaat aan de agenda van de bewindspersoon, 
van het beleid of van het externe netwerk. De 
communicatieadviseur zoekt (en helpt vooral ook 
beleids- en uitvoerende professionals zoeken) naar 
de verbinding tussen die agenda’s. Die zoektocht 
leidt tot een passend uitgangspunt voor 
communicatie.

- Communicatieadviseur als een strategische netwerker
Met name voor communicatieadviseurs verandert er 
het nodige: van praktische uitvoerder verandert deze 
in een strategisch adviseur. De ideale communicatie-
adviseur durft dilemma’s kort en helder te benoe-
men: vooral richting beleidsdirecteuren en bewinds-
lieden. Communicatie is geen sluitpost van een 
project, maar integraal onderdeel. Als met de inzet 
van communicatie daadwerkelijk iets zal veranderen 
dan moet er op drie verschillende terreinen 
simultaan geschaakt worden: op de inhoud/visie 
(opvattingen en waarden –dus van respectievelijk 
bestuurder en beleidsafdeling), op de relatie (van de 
eigen organisatie met bestaande en nieuwe 
netwerken, en dan vooral de burgers) en op de 
instituties (beleid- en bestuursnetwerken, die toch al 
redelijk aangesloten zijn).

De ideale adviseur durft  
dilemma’s te benoemen.

- Woordvoerder als meerdimensionale kijker
Een veranderende opstelling van de bewindspersoon 
als politicus, heeft natuurlijk invloed op media, 
beleidsvorming en –ontwikkeling. Hetgeen voor de 
nieuwe woordvoerder consequenties heeft. Deze zal –
met name- journalisten en burgers er op moeten 
wijzen dat het taak van de politicus is om belang-
rijke, complexe maatschappelijke debatten aan te 
zwengelen. Die bij uitstek nu juist niet eendimensionaal 
zijn. Waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vast ligt. 
Waarover dus –ook in een coalitiekabinet- verschil-
lend gedacht kan worden. En dat zulks heus niet 
direct tot een kabinetscrisis hoeft te leiden.

Met andere woorden: de nieuwe, netwerkende 
overheid staat of valt bij loslaten van oude manieren 
van werken, van oude manieren van organiseren, van 
vertrouwde vormen van communicatie. Maar droef 
hoeft dat niet te stemmen: misschien mogen we 
moed putten uit de oude woorden van Henriëtte 

De netwerkende overheid
Iedereen doet het, netwerken. Ook de 
Rijksoverheid. Omdat de opgaven te groot en te 
complex zijn om als overheid alleen op te 
pakken, en omdat instrumenten als regelgeving 
en subsidies hun beperkingen hebben. De 
Rijksoverheid minder als spelleider en meer als 
één van de spelers om veranderingen tot stand te 
brengen- dat is de kern van de ‘netwerkende 
overheid’

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen 
die werden geschreven naar aanleiding van het 
congres RIJKSOVERHEID zkt. PARTNER over de 
netwerkende overheid. Het congres vond plaats 
op 29 november 2012 en werd georganiseerd 
door de Academie voor Overheidscommunicatie. 
Tien artikelen beschrijven projecten van binnen 
de Rijksoverheid die zich kenmerken door de 
‘netwerkaanpak’; netwerkexperts Ton Baetens, 
Eelke Wielinga, Martine de Jong en Roelof 
Benthem werpen in vier andere artikelen een 
theoretisch licht op het fenomeen en bieden 
bovendien de ambtenaar die al netwerkend zijn 
werk doet praktische handvatten. Je vindt alle 
artikelen op Rijksoverheid.nl in het dossier 
Overheidscommunicatie.

Ton Baetens werkt bij EMMA met als 
aandachtspunten participatie, netwerken en 
beleidscommunicatie. Hij promoveerde aan de 
universiteit van Tilburg als bestuurskundige op 
de verhouding van het openbaar bestuur tot 
(nieuwe) netwerken. 
baetens@emmacommunicatie.nl

Roland Holst:  “Sterft, gij oude vormen en gedach-
ten! De wereld steunt op nieuwe krachten.”  
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