
Netwerksamenleving, meer zelfredzaamheid, 

afnemend gezag, verwachtingenmanage-

ment, andere bestuursstijlen… Een greep uit 

de 37 trends die gebundeld zijn in het 

trendrapport ‘Deel je rijk’. Het vindt inmid-

dels gretig aftrek, zelfs buiten Nederland. 

Erik den Hoedt, directeur van Dienst Publiek 

en Communicatie, laat zijn licht erover 

schijnen. Hoe duidt hij de relevantie voor de 

communicatiediscipline bij de 

Rijksoverheid? “Of we nu willen of niet, we 

worden gedwongen te opereren als netwerk-

speler. Die veranderende rol voor de over-

heid maakt dat we op verkenning moeten.”

I N T E RV I E W  E R I K  D E N  H O E D T

“Ga op safari”
Wat de trends uit ‘Deel je rijk’ betekenen voor de communicatieprofessional bij de 
Rijksoverheid

“Wij ambtenaren zijn achterhaald. Een prikkelende 
stelling, die ik laatst een spreker op een Europees 
congres hoorde verdedigen”, opent Erik den Hoedt. 
“Er zit een kern van waarheid in: mensen kunnen 
zichzelf veel beter organiseren dan vroeger, alleen al 
doordat de technologie dat mogelijk maakt. De 
overheid hoeft daar lang niet altijd aan te pas te 
komen. Toch is de betekenis van de overheid 
onverminderd groot, als je het mij vraagt. Onze taak 
is nog steeds rechten en vrijheden van individuele 
burgers veilig te stellen bijvoorbeeld. Dus niet de rol 
zelf verandert, maar de manier waarop we die 
kunnen vervullen. Of we nu willen of niet, we 
worden gedwongen te opereren als netwerkspeler. 
We worden één van de spelers in die netwerksamen-
leving. Een drastische verandering, waar we als 
overheid nog lang niet op zijn ingespeeld. Hoe gaan 
we ermee dealen?”

“Communicatie verloopt  
niet meer van A naar B, maar  
is een continu proces.”

‘Los is het nieuwe vast’
“Tot voor kort hadden we verticale structuren. 
Mensen voelden zich vertegenwoordigd door 
politieke partijen, vakbonden, belangengroepen et 
cetera. Daar deed de overheid zaken mee. Dit systeem 
is geërodeerd. Daarvoor in de plaats zijn horizontale, 
tijdelijke verbanden gekomen. Informeel en rond 
één issue, waarop gelijkgestemden elkaar weten te 
vinden: een bepaalde buurt, een bepaalde ziekte... 
Mensen organiseren zich tegenwoordig steeds meer 
en beter rond hun eigen belangen. Ik zie dat als een 
mooi resultaat van de democratisering en de 
emancipatie.”

Minder rijk, meer eigen verantwoordelijkheid – wie moet/kan het doen?
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“De overheid is daarmee wel enkele natuurlijke 
counterparts kwijt. Die vaste verbanden zoals de 
vakbonden vertegenwoordigen nu nog maar een 
klein, vergrijzend deel van de bevolking. Terwijl het 
systeem nog steeds uitgaat van het maatschappelijke 
middenveld. De overheid sluit een woonakkoord  
met de corporaties, een sociaal akkoord met de 
vakbonden. Maar met wie hebben we die afspraken 
dan eigenlijk gemaakt? Wie vertegenwoordigt de 
burgers nog? Die organiseren zich immers losser. 
Veel sneller wisselend, vluchtiger.”

“Kennis hebben is geen unique 
selling point meer. De manier 
waarop je kennis deelt: dat 
maakt de nieuwe autoriteit.”

De nieuwe autoriteit
“Daar komt bij dat de overheid aan gezag heeft 
ingeboet. Instituties kunnen geen autoriteit meer 
claimen op grond van hun naam of positie. We 
moeten dat gezag verdienen. Terecht. En onomkeer-
baar. Mensen zijn nu zo veel beter geïnformeerd, 
door de IT-revolutie en de – wat ik noem – informatie-
bevrijding. Informatie zat gevangen, en is vrijgelaten 
door de digitalisering. Iedereen kan informatie 
raadplegen ongeacht tijd en plaats, en alles vrij en 
oneindig vermenigvuldigen. De RIVM-casus over de 
vaccinatie tegen baarmoederhalskanker heeft ons 

daar destijds duidelijk mee geconfronteerd. Toen het 
standpunt van bezorgde moeders in de sociale media 
net zo veel gewicht bleek te krijgen in de publieke 
opinie als het oordeel van ‘de autoriteit’, het RIVM. 
Kennis hebben is geen unique selling point meer. De 
manier waarop je kennis deelt: dat maakt de nieuwe 
autoriteit.”

“Dat delen komt vaak voor in het trendrapport. 
Consumenten lenen elkaar spullen uit. (Ik ben er 
overigens sceptisch over, dat bezit ‘uit’ zou zijn. Maar 
onmiskenbaar kan er door internet meer worden 
uitgewisseld.) Op het werk delen we bureaus. 
Overheden delen taken, expertise, data… De reden is 
simpel. De maatschappij is zo complex, dat je wel 
móet delen. Niemand heeft meer de wijsheid in 
pacht. Processen verlopen zo snel en onvoorspelbaar, 
en zijn zo met elkaar verknoopt. Je moet je informa-
tie delen en zorgen dat anderen met jou delen. In 
isolement kun je niet meer opereren. Zie het als in 
Expeditie Robinson: je wil winnen, maar dat kan 
alleen als je samenwerkt. De één heeft lucifers, de 
ander water. Je hebt elkaar nodig om te overleven.”

Loop-jes
“Dat is meteen een belangrijke consequentie van de 
trends voor de communicatiediscipline: we moeten 
meer verbinden en iteratiever te werk gaan. En dat 
valt ons best zwaar, om niet meer op onze oude 
mechanismen te kunnen vertrouwen. We gaan van 

een lineaire beleidscyclus waarin communicatie aan 
het eind van het traject komt, naar communicatie als 
integraal onderdeel in de beleidsvorming. Niet: 
beleid maken en daarna uitleggen en aan de man 
brengen, maar: communicatie in het hart van beleid. 
Dat zeggen we al veel langer, maar werd tot nu vooral 
met de mond beleden. Dat konden we ons nog 
permitteren, maar die tijd is echt voorbij. Het werkt 
gewoonweg niet meer om notities af te stemmen met 
het middenveld en die dan naar de Kamer te sturen. 
Er zijn meer loop-jes nodig, een iteratiever proces van 
steeds terugleggen, bijsturen en weer nieuwe 
communicatieacties ondernemen. Klassieke 
communicatiestrategieën gaan uit van het primaat 
van de Rijksoverheid, een lineair beleidsproces en de 
dominantie van grote media. Maar dat beeld is niet 
reëel meer.”

Zelfredzaamheid
“Er is nog een andere mismatch. Niet alleen 
representeert het middenveld de burgers niet goed 
meer. Ook weerspiegelen de beleidsmakers alleen het 
hoogopgeleide deel van de bevolking. Dat gaat ons 
parten spelen. Neem de zelfredzaamheid van burgers 
waarop de overheid inzet; eveneens een belangrijke 

Trendkaartenspel – wat betekenen deze  
trends voor jouw organisatie? 
Dienst Publiek en Communicatie heeft een set 
trendkaarten gemaakt op basis van het rapport. 
Rita Timmerman, onderzoeksadviseur bij DPC, 
licht de gebruiksmogelijkheden toe: 
“Het trendkaartenspel is bedoeld om met je 
team, zeg 10-20 mensen, trends te selecteren die 
van belang zijn voor je eigen terrein. En om met 
elkaar door te praten over de betekenis ervan, 
en over acties die daaruit volgen. Wie er al mee 
werken? Het UWV, het ministerie van BZK, BuZa, 
Agentschap NL bijvoorbeeld, en de Haagse 
Hogeschool en gemeentes als Leiden. Vaak 
begint een afdeling communicatie onderling, 
en volgen de beleidsteams daarna, met 
communicatie samen. Maar je kunt ook externe 
stakeholders erbij betrekken. Het geeft input 
voor werkplannen en jaarprogramma’s. Als je je 
bewust bent van de ontwikkelingen, kun je erop 
inspelen. Communicatie verloopt bijvoorbeeld 
niet meer van A naar B, maar is een continu 
proces. Steeds meer organisaties gaan nu spelers 
monitoren: wie zijn er op ons terrein actief, wat 
zeggen ze, en hoe reageren we daarop? De 
trendkaarten vergroten je ‘antenne’, is mijn 
ervaring.” De trendkaarten kun je opvragen via 
academie@minaz.nl.

Van autoriteit naar netwerkspeler – hoe tel je mee?
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trend. We zijn daar dubbelhartig in. We willen dat 
mensen persoonlijk meer verantwoordelijkheid 
nemen, bijvoorbeeld doordat we taken wegbezuini-
gen. Maar dat stelt hoge eisen aan burgers. 
Sommigen hebben er geen interesse in of ze kunnen 
het niet. Wij zijn er als overheid voor álle burgers.” 

“Kijk, als banken hun dienstverlening helemaal 
verleggen naar internet, en ouderen of ongeletterden 
kunnen daar niet in mee, dan is dat hun bedrijfs-
economische afweging. Ze hebben het volste recht 
om zich op een doelgroep te richten. De overheid kan 
dat niet. Die is er voor iedereen. Dat betekent dat de 
Belastingdienst die overstapt op internetformulieren, 
ook hulp moet aanbieden. Er zijn legio mensen die 
moeite hebben met internet. Die zelfredzaamheid 
moeten we faciliteren, want voor veel mensen is 
deelnemen aan de samenleving ingewikkeld.”

“We hebben misschien iets te gemakkelijk taken  
over de schutting gegooid: ‘Wij hebben er geen geld 
meer voor, zoek het zelf maar uit.’ Dat is een 
moeilijke boodschap, zeker voor laagopgeleiden.  
Zij lijden in verhouding vaker aan depressies, en  
zijn fysiek en mentaal minder gezond, zo blijkt.  
We moeten goed kijken naar wanneer eigen 
verantwoordelijkheid geaccepteerd wordt en ook 
haalbaar is. En ook moeten we als terugtredende 
overheid verwachtingen managen: duidelijk maken 

waarvoor burgers nog bij ons kunnen aankloppen, 
en waarvoor niet.”

Inlevingsvermogen
“Het feit dat wíj iets kunnen of willen, betekent niet 
dat ánderen het ook kunnen of willen. We moeten 
ons iedere dag realiseren dat wij niet exemplarisch 
zijn voor de groep mensen voor wie we beleid maken. 
Kijk maar naar hoe rijksambtenaren scoren in de 
bevolkingsindeling van Motivaction. We vallen 
voornamelijk in de categorieën met kritische, 
geëngageerde wereldburgers; veel minder in andere 
groepen. Dus hoe kunnen we ons dan in ‘de burgers’ 
verplaatsen? Daar zullen we dus creatiever mee om 
moeten gaan.” 

“Rijksambtenaren zijn niet 
exemplarisch voor de 
Nederlandse burger. Dat moeten 
we ons elke dag realiseren.”

“Wat zouden we dan concreet morgen anders moeten 
doen? Ten eerste: ga op safari. Vraag aan je broer, je 
kapper, de mensen langs de lijn: wat vind je van de 
overheid, hoe kijk je ertegenaan? Stel die open vraag, 
ga op verkenning, zoek tegenkrachten. Sta open voor 
andere geluiden. Dat is gemakkelijk gezegd, maar 
ontzettend lastig. We zijn geneigd vooral bevestiging 

Tips om te delen ;-)
Zeven concrete acties voor de communicatie-
adviseur op basis van het trendrapport:

1.  Medespelers – breng in kaart wie dezelfde 
doelen wil bereiken als je eigen organisatie op 
jouw dossier: kun je daarmee samenwerken 
voor maatregelen en communicatie?

2.  Netwerk – investeer in je netwerk en zorg dat 
anderen dat doen. Maak contact om te weten 
wat er speelt, en zoek nieuwe contacten zoals 
via platforms, over je grenzen heen 

3.  Luister – geef anderen de ruimte. Kun je 
onbevangen, onbevooroordeeld luisteren, 
zonder je eigen agenda in je achterhoofd? 

4.  Allemaal woordvoerder – iedereen communi-
ceert. Hoe kun je bevorderen dat de organisatie 
zich communicatiever gedraagt?

5.  Keep it simple stupid – houd vooral de publieks-
communicatie zo simpel mogelijk. Kan het nog 
eenvoudiger, kun je voorbeelden geven?

6.  Van vingertje naar helpende hand – het effect 
van communicatie is beperkt. Kun je het 
mensen gemakkelijker maken het juiste gedrag 
te vertonen in plaats van ze te wijzen op het 
foute gedrag?

7.  Swiping – tekst legt het af tegen beeld. Kun je  
je boodschap ook overbrengen met foto’s, 
mindmaps, infographics, tweets of een 
beeldend/persoonlijk verhaal?

te vinden van wat we al dachten. Haha, ja, kijk eens 
wat vaker in de spiegel van de kapper.”

“Ten tweede: breng standaard twee dagen in het veld 
door voordat je je communicatieplan maakt. Ga op 
bezoek bij de uitvoeringsorganisatie die het beleid 
gaat uitvoeren. Werk je voor het ministerie van VWS, 
bezoek dan een ziekenhuis, een thuishulporganisatie 
et cetera. Net daar waar het beleid gevoeld wordt. 
Waar lopen ze tegenaan? Zo kun je communicatiever 
beleid maken.”

“En ten derde: doe eens iets op een totaal andere 
manier. Praat eens niet met experts, maar vraag op de 
sociale media ‘Ik ben Pietje Puk, ik ben bezig met dit 
onderwerp. Wie kan mij van relevante input voor-
zien?’ Of richt een LinkedIn-groep op. Ga het 

Nieuwe betrokkenheid – wanneer doen mensen mee?
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Dit artikel is gebaseerd op het trendrapport  
‘Deel je rijk; relevante trends voor 
overheidscommunicatie’ van juni 2013 en de 
speech ‘Being relevant’ die Erik den Hoedt hield in 
Venetië op 14 november 2013. Het trendonderzoek 
bestond uit deskresearch en expertinterviews.  
Het complete trendrapport (geschreven door  
Rita Timmerman en Jeanine Mies in opdracht  
van de Voorlichtingsraad) vind je op  
www.rijksoverheid.nl/overheidscommunicatie. 
Het is ook in het Engels beschikbaar: ‘State of 
sharing’. Meer info: academie@minaz.nl 

experiment aan. Alleen zo kun je vernieuwen. En 
werkt het niet? Geen punt; dan heb je dat ervaren.”

“Stel die open vraag,  
ga op verkenning,  
zoek tegenkrachten.”

De zeven trendclusters uit het trendrapport
 
1.  Minder rijk, meer eigen verantwoordelijkheid 

– wie moet/kan het doen?
  Door bezuinigingen en een andere taakopvatting 

treedt de (Rijks)overheid terug. Mensen krijgen 
meer eigen verantwoordelijkheid. Dit vereist 
verwachtingenmanagement en het faciliteren 
van zelfredzaamheid. Tegelijkertijd blijft de 
traditionele rol van de overheid als vangnet 
actueel. Zeker voor laagopgeleiden, die minder 
goed in staat zijn om deel te nemen.

2.  Van autoriteit naar netwerkspeler – hoe tel je 
mee?

  Het gezag van traditionele instituten neemt af. Er 
is een netwerksamenleving ontstaan met meer 
horizontale en tijdelijke verbanden. Dit vergt 
meer verbindende bestuursstijlen, en vraagt van 
de overheid (één van de spelers) een andere 
manier van beleid maken en communiceren. Het 
debat speelt zich steeds meer in de media en de 
publieke ruimte af.

 

ideeën moeten in elk stadium worden uitgewisseld 
met de samenleving. Conversatie is naar mijn mening 
de centrale communicatiestijl: luisteren, monitoren, 
online en offline reageren, en informatie betekenis 
geven in contacten. Een opdracht voor communicatie 
én beleid. Communicatie is veel te belangrijk om 
alleen aan de Directie Communicatie over te laten.”

Tekst: Jeanine Mies, zelfstandig tekstschrijver

Authentiek verhaal, ook anders verteld – hoe kom je over?

3.  Meer openbaarheid – wat deel je?
  De samenleving roept om een open overheid:  

transparantie over het beleid en verantwoording 
van afwegingen, keuzes en resultaten. De overheid 
moet informatie actiever openbaar maken en data 
beschikbaar stellen. Dit biedt niet alleen meer 
zicht op het functioneren van de overheid, maar 
ook mogelijkheden voor betere en nieuwe 
diensten.

4.  Authentiek verhaal, ook elders verteld – hoe 
kom je over?

  Er is behoefte aan een eigen visie en een kloppend 
en samenhangend verhaal van authentieke leiders. 
Dat authentieke verhaal wordt steeds meer ook via 
anderen gebracht. Soms zijn andere afzenders 
geloofwaardiger. De communicatiediscipline is 
meer en meer de verbinder.

5.  Nieuwe betrokkenheid – wanneer doen mensen 
mee?

  Buiten de overheid om ontplooien mensen steeds 
meer initiatieven. Betrokkenheid uit zich ook in 
protest, saamhorigheid of via crowdsourcing. Als 
overheid kun je het best bij burgeracties aanslui-

ten en bijdragen mogelijk maken:  overheids-
participatie dus. Ook voor gedragsbeïnvloeding 
is het raadzaam gedrag mogelijk te maken met 
voorzieningen.

6.  Mind shift – welke kijk op de wereld?
  Bezit is niet meer zaligmakend, bejaarden zitten 

niet meer achter de geraniums, een baan heb je 
niet meer van negen tot vijf op kantoor. Onze 
oude ‘waarheden’ vervagen. Ervoor in de plaats 
komen: delen van goederen en diensten, 
consuminderen, actieve ouderen en flexibeler 
werken.

7.  Veranderende verbindingen – hoe bereiken 
we elkaar nog?

  Mobiel internet groeit explosief. Beeld en 
infotainment worden belangrijker. Tv is nog 
steeds het grootste kanaal en is nog steeds 
relevant. Versplintering van het mediagebruik 
vraagt om een cross-mediale aanpak, waarin de 
kracht van elk medium wordt benut. 
Conversatie wordt de centrale communicatie-
stijl: online én offline. In contact en verhalen 
ontstaat betekenis.

Contact
“Wat vraagt dit alles verder van de communicatiepro-
fessional? Communicatie is al lang niet meer een 
domein exclusief voor ons. Iedereen communiceert. 
Dat kan niet anders in deze netwerksamenleving.  
We moeten dus vooral zorgen dat de organisatie beter 
communiceert met de omgeving. Meer strategisch 
adviseren. We zenden geen boodschappen meer; 
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