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Thema: 

 Er is een verschuiving gaande van de Romeins/Weberiaanse wijze van 
besturen:

 Positie / functie georiënteerd, gebaseerd op vooraf gedefinieerde 
taakgebieden

 Implementatie via één-dimensionale budgetten
 Doel-middel dichotomie
 Dirigistisch geformuleerd beleid
 Scheiding van sensoren, sense-making, besluitvorming en uitvoering
 Positiegebonden informatiemacht
 Trage en schrale communicatie / informatie
 Motivatie gebaseerd op control over resources

 … naar een wijze van besturen, waarin de hiervoor genoemde 
karakteristieken worden opgeheven of omgekeerd en waarvoor nog geen 
term bestaat. 

1/12/2009 2Nolan Norton Institute



Veranderingen in de internal governance van complexe
organisaties: is lokaal bestuur classic C2 of edge?
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Wat is een stad? 

 Saskia Sassen (1991): 
 De global city is een knooppunt in een mondiaal netwerk van financiële, 

economische, culturele en sociale uitwisselingen en praktijken, versterkt 
door de toename van het digitaal verkeer en dalende kosten van vervoer

○ Als  knooppunt in een netwerk van informatie, handels- en 
migratiestromen is de stad ‘ontruimtelijkt’ 

○ Tegelijk is er (daardoor) sprake van een centrering van stedelijke 
functies en activiteiten op een klein oppervlak; de stad als 
microkosmos van alle denkbare tegenstellingen, interacties en 
identiteiten

 Jane Jacobs: stedelijkheid valt niet te plannen als klimaat van openheid, 
onvoorspelbaarheid, vrijheid, experiment en diversiteit, gedreven door  
bewoners, werkers, reguliere bezoekers en eenmalige bezoekers, die 
zorgen voor een balans tussen alledaagsheid en vreemdheid*
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*Boomkens, R. (2009). De stad in het tijdperk van haar digitale reproduceerbaarheid. De Gids 172(6), 655-663.
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De programmabegroting: een belangrijke verbetering, 
maar … 
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De kans dat de structuur van de programma-begroting (goed) aansluit
bij de complexiteit en de dynamiek van issues in de stad is nul
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De oorzaak en de oplossing liggen in dezelfde factor: de 
sterk dalende kosten van informatie

 Internet betekent dat de burger locaal en mondiaal is
 Informatie over issues kan sneller en goedkoper dan voorheen door de 

burger worden verzameld
 De capaciteit van communicatiekanalen is enorm toegenomen
 De snelheid van communicatie is nagenoeg real time

 De reach or richness grens is opgeheven
 De burger kan zich snel, rondom welk issue dan ook, tegenover de 

overheid organiseren
 De opslag van informatie is heel goedkoop: synchrone en diachrone

informatie, zaken zijn gedetailleerd traceerbaar
 Veel transacties zijn digitaal: explosie van punten met sensor functie
 Veel meer patronen van communicatie (geen monopolie meer op broadcast)

 Meer transparantie
 De burger die de perceptie heeft te kunnen weten, heeft geen behoefte

meer aan vertrouwen in … maar roept ter verantwoording en rekent af
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Bedrijfsleven en militaire organisatie: de informatieruimte
wordt georganiseerd onafhankelijk van de structuur van de 
interne organisatie; zal de overheid ook moeten doen
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In het bedrijfsleven zien we het volgende: 

 Het primaire profit center is de klant (dus niet meer product, kanaal of regio) 
 Overheid: specifieke groepen van burgers kunnen als primair 

onderwerp van beleid worden genomen, zonder dat dit ten koste 
gaat van verantwoording over de assen van wet en programma-
begroting

 Informatie over de product-as, regio-as, distributie as ‘as if profit center’ 
blijft beschikbaar 

 De informatie over de klant is concern eigendom en voor ieder toegankelijk 
(was business unit)  wie is eigenaar van uitvoeringsinformatie die 
relevant kan zijn voor sense making? 

 Er wordt gewerkt met één grootboek op concernniveau voor alle 
onderdelen, waarin ook interne activiteiten worden vastgelegd, is voor 
iedereen toegankelijk
 Multidimensionale management informatie; de horizontale en verticale 

informatieasymmetrie wordt opgeheven 
 Continue monitoring van waar de issues zitten en wie de free riders zijn
 Vormt een veilige omgeving voor teamwork voor creatieve medewerkers 
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Een nieuwe invulling van beheer en                                  beleid
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Het nieuwe besturen 1/2

 Gaat uit van een multidimensionale organisatie (IBM, Deutsche Bank, 
ASML, Albert Heijn): 

 De doelstellingen worden dynamisch vertaald in strategische thema’s als 
accountable entities, die waar nodig kruisen met de ‘staande begroting’
○ Kan ook per wijk, specifieke doelgroep, ed. 
○ Geen budget-gedreven implementatie meer van beleid / strategie 

 Er wordt gestuurd op causale relaties: wat is oorzakelijk nodig om 
beleidsdoelstelling te realiseren waarbij deze causale relatie tevens als 
budgettaire eenheid worden gerapporteerd
○ Causale relaties worden gevalideerd om vastroesten in routines te 

voorkomen 

 Dit impliceert multidimensionale informatievoorziening 
(informatieinfrastructuur), waarin positiehouders geen monopolie meer 
hebben op informatie en waarin budgetten geen black boxes meer zijn 
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Het nieuwe besturen 2/2

 De sensor functie wordt zoveel mogelijk gedistribueerd georganiseerd, ook 
de uitvoering heeft een sensor taak

 De sense-making functie wordt zo dicht mogelijk bij de burger gelegd (maar 
de burger doet dit zelf ook) Het micro-management wat we nu in 
gemeenteraden vaak zien, moet verplaatst worden naar de uitvoering 

 Beleid verschuift van dirigistisch naar voorwaarde scheppend, dat de burger 
zelf issues kan oplossen 

 De politiek besluitvorming concentreert zich op: 
 Duidelijke strategische intentie (waar gaat het uiteindelijk om) 
 Duidelijke hiërarchie van waarden 
 Thematische kaders met financiële kaders 
 Beoordeling van de totale situatie

 Is gebaseerd op medewerkers die contributie-georiënteerd zijn en hun 
motivatie ontlenen aan erkende bijdragen aan resultaten 

 Control : gebaseerd op afwezigheid van informatieasymmetrie, snelle 
terugkoppelingen 
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