
Basis voor de visie is het 
 onderzoek naar nieuw  
publiek leiderschap dat  
Nikol Hopman van Universiteit 

Leiden uitvoerde in opdracht van de 
Algemene Bestuursdienst. Het onder-
zoek en de verschillende gesprekken die 
DG ABD Loes Mulder (foto) voerde met 
topmanagers van binnen en buiten het 
rijk, wetenschappers, advies bureaus, 
leidinggevenden en medewerkers 
vanuit de overheid, vormen samen de 
bouwstenen voor de conceptvisie op 
topambtelijk leiderschap.
De visie schetst maatschappelijke 
ontwikkelingen en de ontwikkelingen 
in politiek-ambtelijke verhoudingen, 
trends in leiderschap en kenmerken 
van ambtelijk leiderschap. Welke 
 ontwikkelingen in de context raken aan 
dit leiderschap? Hoe vervolgens te han-
delen? Daar moet de visie  antwoorden 
op gaan geven. Daarnaast moet het de 
ambtelijke top reflectie, inspiratie en 
ontwikkelmogelijkheden bieden.
Het onderzoek Nieuw Publiek 
 Leiderschap van Universiteit  Leiden 
biedt bouwstenen voor een visie 
op toekomstbestendig topambte-
lijk leiderschap. Het gaat in op 
de  verschillende betekenissen en 
perspectieven op leiderschap en de 
veranderingen bij de overheid. Daarbij 
krijgt de ambtelijk leider aanknopings-
punten en adviezen. ‘Niet altijd maar 
snel gaan’, stelt het rapport. Het beeld 
klopt: de druk om 24/7 aanspreekbaar 
en aan zet te zijn is groot. Maar zorg 
dat je oog houdt voor het grote geheel 
en ruimte hebt voor reflectie. Daarbij: 
nu veranderingen een constante 
zijn, wordt van de leider vertrouwen 
gevraagd. Biedt comfort in tijden van 

Bureau ABD schrijft aan een visie op topambtelijk leiderschap.  
Inzet: een breed gedragen visie die top ambtenaren helpt bij het 
invullen van hun rol, nu en in de toekomst.

Richting voor de toekomst

netwerk- 
bijeenkomst  
leiderschap

verandering, onvoorspelbaarheid en 
onzekerheid, is de opdracht. Van een 
ambtelijk leider verwacht men dat hij 
behalve kennis van feiten, de kennis 
ook beziet in zijn context, informatie 
selecteert en duidt en verbanden legt. 
In de steeds complexere samen leving 
komt het aan op de juiste vragen 
stellen en soms – tegen de druk en 
verdrukking in – ervoor kiezen niets 
te doen en los te laten. Steeds meer is 
publiek leiderschap een collectieve 
kwaliteit, je doet het samen. Dat vraagt 
om vertrouwen als noodzakelijke 
 randvoorwaarde en dat moet meer 
dan ooit steeds opnieuw verworven 
worden. Tot slot signaleert het rapport 
een toenemend belang van duiding, 
zingeving en betekenis. Belangrijk 
voor toekomstig topambtelijk leider-
schap is om de balans te bewaren 
tussen meebewegen en trouw zijn aan 
principes, wendbaarheid en stand-
vastigheid. De topambtelijk leider 
geeft het voorbeeld en leeft vóór:  
als publieke waardendrager.



Leiderschapsvisie: 
voer voor discussie
Pharrell Williams en Oprah Winfrey, Martin Luther King,  
Danny Kaye, Leonard Bernstein. Ze kwamen langs op de  
ABD-netwerkbijeenkomst. Over de zoektocht naar een visie  
op leiderschap en de parallellen met de dirigent van een  
symfonieorkest.
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Netwerken en elkaar inspireren staan  donderdag  
3 september 2015 centraal  tijdens de netwerkbijeen-
komst in de  Glazen Zaal in Den Haag. Hoe kijken wij 
aan tegen leiderschap voor de rijksdienst, nu en in 

de toekomst? ‘We willen een breed gedragen visie formuleren 
die helpt bij het invullen van onze rol nu en in de toekomst.’ 
Tijdens haar openingswoord nodigt DG ABD Loes Mulder de 
ABD-leden uit hun bijdrage te leveren aan die visie. ‘De con-
ceptversie geeft stof tot nadenken en is voer voor discussie. 
Zo’n visie is ten slotte continu aan verandering onderhevig en 
vraagt onderhoud.’ 
‘Gewoon de dingen doen is niet genoeg; waarom we het 
doen is belangrijk. Onze leiders moeten  integer zijn, goed 
in samenwerken, zelfinzicht hebben, voorop kunnen gaan 
in de snel veranderende, complexe en onzekere wereld van 
vandaag en daarop kunnen reflecteren. Daarnaast staat zinge-
ving centraal in steeds meer leiderschapstheorieën’, stelt Loes 
Mulder. Succesvolle leiders zijn goed in doelen gemeenschap-
pelijk maken.’ Ze illustreert dit met een fragment van Martin 
Luther King I have a dream. ‘Het formuleren van een droom kan 
een richting zijn’, zegt Loes Mulder.  
Of vanuit je authentieke zelf het leiderschap  invullen. Een 
fragment van Oprah met Pharrell ‘Happy’  Williams illustreert 

voor haar hoe iemand ongelooflijk veel mensen weet te inspi-
reren via muziek, Pharrell Williams, of levensvraagstukken, 
Oprah Winfrey. 

Meerwaarde
De volgende spreker weet hoe hij een groep moet bespelen. 
Dirigent Jules van Hessen stelt dat een leider vertrouwen en 
gezag moet uitstralen. ‘Een goed leider beheerst zijn vak en 
daagt zijn mensen uit. Daarnaast is hij voorwaardenschep-
pend en moet hij trachten meerwaarde te bieden.’ Hoe? ‘Met 
iets extra’s?’ Een dirigent die zijn musici leert omgaan met 
onzekerheden brengt iets extra’s. ‘Een soliste die blijkbaar het 
verkeerde stuk heeft ingestudeerd, wordt uitgedaagd door de 
dirigent. ‘Door haar aan te moedigen, “speel het maar, je hebt 
dit concert vaker gespeeld” geeft hij haar het vertrouwen.’
Leiderschap is ook: grenzen opzoeken en risico’s nemen. Jules 
van Hessen: ‘Dat kun je doen als je groot vertrouwen hebt 
in je mensen. En, belangrijk: weet wat je wilt!’ De dirigent 
illustreert met prachtige voorbeelden waar een orkestleider 
waarde toevoegt door zichzelf te zijn, goed te communiceren, 
zich kwetsbaar op te stellen en te blijven leren. ‘Goed leider-
schap tonen is: blijven zoeken naar kwaliteit in je mensen en 
in jezelf.’
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Topambtelijk leiderschap vormt 
de verbinding tussen maatschap-
pelijke ontwikkelingen, het 
 politiek bestuur en de ambtelijke 
organisatie. Gevraagd wordt 
transparant en navolgbaar gedrag, 
vanuit rechts statelijke waarden, 
 gebaseerd op gedegen kennis 
en ervaring en open naar nieuwe 
ontwikkelingen. 
Toekomstig publiek  leiderschap is 
een collec tieve kwaliteit, samen 
met anderen. Tegelijkertijd lijkt, 
door alle visies en reflecties 
heen, een aantal individuele 
kwaliteiten onontbeerlijk voor de 
topambtenaar van nu én morgen: 
integer, samenwerkingsgericht 
en beschikkend over  zelf nzicht. 
Aanvullend zullen in de top-
ambtelijke managementteams 
specifieke kwaliteiten  geborgd 
moeten zijn, waarbij context en 
opdracht de accenten bepalen. 
Deze visie duidt de huidige eisen 
die aan topambtelijk leider-
schap worden gesteld, vanuit het 
uitgangspunt dat maatschappelijk 
resultaat en effect centraal staan. 
De topambtenaar leidt, met visie 
en een maatschappelijk resultaat 
voor ogen: als politiek adviseur, 
met ambtelijke professionaliteit 
en samen met maatschappelijke 
partners.

Visie in het kort
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‘Alle elementen in de conceptvisie op 
topambtelijk leiderschap staan nog 
open voor debat’, stelt DG ABD Loes 
Mulder. Een eerste aanzet volgde aan-
sluitend aan de netwerkbijeenkomst. 
Zo’n vijftig ABD-leden gingen in vier 
gesprekstafels in gesprek over de visie 
die voorligt.

De conceptvisie biedt veel stof 
tot nadenken, stellen de deel-
nemers aan de gesprekstafels. 
De visie is een goede aanzet, 

er is herkenning. Enkele kernwoorden 
komen boven tijdens de vier, overigens 
zeer verschillende, gesprekken: vak-
manschap, verbinding, authenticiteit 
en vertrouwen. 
De visie roept nog wel aanvullende vra-
gen op en de verdere ontwikkeling van 
de visie zou idealiter meer moeten fo-
cussen naar een kern. Ook is er behoefte 
aan doorvertaling naar concretisering. 
Een andere constatering is: de concept-
visie gaat vooral over vandaag; het moet 
meer een toekomstvisie worden. ‘Welke 
beweging willen we als rijksoverheid 
maken in leiderschap? We kunnen 
meer inzetten op actief luisteren, net-
werkvaardigheden, overtuigingskracht, 
tegendenken, faciliteren, uitleggen, 
weerbaarheid en organisatievermogen.’

We tekenden enkele opmerkingen bij 
de kernthema’s op. Eén ding is zeker: de 
visie blijft in ontwikkeling en het met 

In gesprek over  
de conceptvisie

elkaar praten over de visie en het thema 
leiderschap is verrijkend. ‘Vooral het 
delen van ervaringen met collega’s uit 
andere contexten en organisaties maakt 
het gesprek waardevol.’

Vakmanschap en vertrouwen
‘Leiderschap wordt niet alleen door 
leiders met een formele positie uit-
geoefend, maar ook door anderen 

 (medewerkers, verschillende partijen in 
een netwerk). Het wordt steeds belang-
rijker om leiderschap te organiseren, 
minder om het zelf uit te oefenen. 
Leiderschap en ambtelijk vakman-
schap zijn sterk met elkaar verbonden. 
Vertrouwen in de eigen organisatie en 
de medewerkers is daarbij randvoor-
waarde.’

Verbinden
‘Goed kunnen samenwerken zowel  
in de organisatie als in de keten is 
een kwaliteit die een publiek leider 
minimaal moet hebben. We hebben 
te maken met andere overheden. Met 
 Brussel en Europa. En met partijen in 
het maatschappelijk veld. Hoe toon 
je hier leiderschap? De overheid zou 
regisseur van verandering moeten 
zijn. De uit daging: samenhang en 
energie creëren op het gemeenschap-
pelijk doel.’ 

Authenticiteit
‘In essentie gaat het om het invullen 
van meerdere rollen, in meerdere 
contexten, binnen en buiten de over-
heid. En daarbij tóch jezelf blijven. De 
politiek op risico’s wijzen en de inhoud 
bespreekbaar maken hoort bij het vak 
van topambtenaar. Durf en lef aan 
de top is in deze context vooral aan 
de orde wanneer de spanning meer 
persoonlijk wordt en bijvoorbeeld 
loyaliteit ter discussie wordt gesteld.’


