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Onderzoekstraject naar een nieuwe visie op Publiek Leiderschap door Bureau 
Algemene Bestuursdienst en Leiden Leadership Centre  
Dit document bevat een introductie op het onderzoekstraject ten behoeve van de nieuwe visie op 
leiderschap van Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD). De tekst is samengesteld door Bureau 
ABD en heeft tot doel een beeld te geven van de wijze waarop het onderzoekstraject vorm krijgt.  
 

Aanbesteding Visie op Publiek Leiderschap  
Dit jaar heeft Bureau Algemene Bestuursdienst een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgezet 
onder meerdere partijen om ons te helpen bij het maken van een wetenschappelijke onderbouwing 
onder de nieuw te formuleren visie op publiek leiderschap. Dit onderzoek sluit nauw aan op de 
zoektocht van Frequin. Op 31 mei is deze onderzoeksopdracht gegund aan het Leiden Leadership 
Centre.  

Start onderzoekstraject Visie op leiderschap  
Het Leiden Leadership Centre (LLC) is daarmee de wetenschappelijk partner van Bureau ABD in de 
zoektocht naar een nieuwe visie op publiek leiderschap. Per 15 juni voert het LLC een literatuurstudie 
en empirische studie uit ter input van de verdere ontwikkeling van handvatten voor leiderschap in een 
veranderende Rijksoverheid. Het onderzoeksproject van het LLC is daarmee complementair aan de 
zoektocht naar publiek leiderschap van Mark Frequin. De onderzoekers van het LLC zullen tevens 
meewerken aan een methodiek om de visie periodiek tegen het licht te blijven houden opdat deze 
kan meebewegen met de veranderende Rijksoverheid en haar omgeving.  

Over het traject  

In 2016 introduceerde Bureau ABD een visie op ambtelijk leiderschap voor de Rijksdienst. Deze is 
gericht op het (top)management en is een leidraad in werving en selectie voor de ABD-doelgroep. 
Daarnaast vormde deze visie de basis van leer- en ontwikkelprogramma’s voor de ABD en stoelde veel 
van de ministeries hun departementale visies op leiderschap op deze rijksbrede ABD-visie.   

De Rijksdienst staat echter niet stil, en een visie op publiek leiderschap moet handvatten bieden voor 
de overheid van vandaag én morgen. Met die opdracht startte buitengewoon adviseur Mark Frequin 
in 2019 met een ‘zoektocht’ naar publiek leiderschap onder ca. 300 gesprekspartners binnen en buiten 
het Rijk. Dit leidde tot een Reisverslag dat veranderingen in de omgeving van, de wijze van organisatie, 
de processen en de cultuur binnen het Rijk in kaart brengt. Deze veranderingen zijn van invloed op de 
rollen, taken, en de wijze van sturen en managen binnen de kerntaken van het Rijk: beleid, uitvoering, 
toezicht en bedrijfsvoering. De optelsom van de onderliggende verschuivingen leidde tot het inzicht 
dat de visie op publiek leiderschap niet herijkt, maar vernieuwd moet worden, en tevens verbreding 
behoeft naar management binnen de hele Rijksdienst.  

Het team  

Het onderzoekstraject wordt uitgevoerd door onderzoekers prof. dr. Sandra Groeneveld, dr. Ben 
Kuipers en dr. Joris van der Voet. Opdrachtgever voor BABD is Marjolein Voslamber. Bij Bureau ABD is 
Christina Fortunati (projectleider) en Sonja Hamhuis (onderzoeksmedewerker). Het Leiden Leadership 
Centre beschikt over een team van experts en een klankbordgroep die tijdens het onderzoek zullen 
ondersteunen met state-of-the-art expertise en kritische reflectie.  
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De reis staat centraal  
Leiden Leadership Centre vervolgt de reismetafoor uit het 
Reisverslag (2021) van Mark Frequin. Naarmate de reis vordert en 
het landschap verandert, onbekend en mogelijk zelfs ruig en lastig 
begaanbaar terrein wordt, voldoen de bekende kaarten niet meer. 
Het LLC stelt derhalve een kompas voor om de koers te houden op 
basis van de verschillende windrichtingen. De ‘4 B’s’ zijn de 
windrichtingen met elk een ander object van leiderschap: de 
politiek, de samenleving, de organisatie en haar medewerkers, en 
de opgave. De perspectieven op leiderschap kunnen met andere 
elementen ingevuld of aangevuld worden terwijl de reis vordert. 
Het kompas zelf blijft een belangrijk ijkpunt.  
 
Onderzoeksopzet  
Lopende het onderzoekstraject voert het LLC empirisch onderzoek en literatuuronderzoek uit. Het 
literatuuronderzoek richt zich op het identificeren van essentiële elementen van publiek leiderschap 
uit de (internationale) literatuur, en maakt de verbinding met meer praktijkgerichte rapporten en 
literatuur. De doelstelling van het empirisch onderzoek is om op basis van vragenlijstonderzoek, 
focusgroepen en conjoint analyse inzicht te genereren in de aanwezigheid, werking en relevantie van 
essentiële elementen van publiek leiderschap binnen de Rijksoverheid. Het empirisch onderzoek 
vormt daarnaast de opmaat voor een instrument om de ontwikkeling van leiderschap binnen de 
Rijksoverheid periodiek te kunnen volgen.  
 
Tijdlijn  

Het onderzoekstraject start op 1 juni 2021. Bureau ABD communiceert intern en op de ABD-website 
over de voortgang van het traject. In de ICOP en het SGO zal het onderwerp regelmatig op de agenda 
staan. De globale tijdlijn ziet er als volgt uit:   

• Juni 2021 – september 2021: uitvoering onderzoek 
• September 2021: publicatie onderzoeksrapporten Leiden Leadership Centre  
• Oktober 2021: presentatie in gremia en verwerken feedback 
• November 2021: oplevering nieuw richtinggevend document (de visie) 
• Vanaf december 2021: doorvertaling nieuwe visie naar de doelgroepen   
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