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 Veerkrachtig bestuur in Gelderland? 

 

 

 

 



 Aanpassingsvermogen ten tijde 

van verandering 

 

 Netwerken en 

samenwerkingsverbanden 

 Polycentrische besturing, hybride 

hierarchie 

 

 Kennis en leren, beleid als 

experiment (‘nooit af’) 

 
Vrij vertaald uit (Karpouzoglou et al., 2016) 

Veerkracht in een politieke 
organisatie 

Theorie 
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 Flexibiliteit en afrekenbare doelen 

 

 Sturing en samenwerking 

 

 Mensen en veranderen 

 

               en praktijk 



 De doelen voorschrijven, niet de 

middelen / omgevingsbeleid niet 

langer door het aanwijzen van 

(ruimtelijke) functies 

 

 Creatieve oplossingen? Graag! 

 

 Uitnodigen om samen een 

(gebieds)opgave te benoemen en 

aan te pakken 

 

Flexibiliteit en afrekenbare doelen 
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 Al bij besluitvorming omslag van 

“als de kwaliteit maar vooruit gaat” 

naar “dit wel en dit niet”. Over de 

regel 

 

 Creatieve oplossingen? Moet dat? 

 

 Begonnen met een uitnodiging, 

maar al snel behoefte aan een 

lijstje met concrete investeringen 

 



 Beleid = je organiseren rondom 

vraagstukken: wat is er aan de 

hand, wat is er nodig, wie van de 

betrokkenen kan dat bijdragen? 

 

 Als ieder belanghebbend is, ook 

samen koers en acties bepalen  

 

 Investeren in ontmoetingen 

 

Sturing en samenwerking 
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 Grote neiging om bestaande 

structuren en instituties vast te 

houdenOver de regel 

 

 Politici en bestuurders willen graag 

sturen. Pas op voor ‘follow the 

money’. 

 

 Helpen verbinden biedt 

toegevoegde waarde. Waar is dit 

nodig en wanneer is het te veel? 

 



 ‘Nooit af’ 

 

 De altijd winnende coach 

 

 Het beleid en de programma’s 

stollen niet meer. Dynamische 

agenda’s. 

 

Mensen en veranderen 
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 “af” geeft wel houvast regel 

 

 Gemiddeld 17 jaar ervaring 

 

 Wat besloten is ligt wel vast en 

wordt trouw uitgevoerd. 

 



Vragen? 

6 



Adaptive governance als inspiratie 

Tabel 1 Vergelijking hiërarchisch model versus adaptieve-governance model 

Aspecten Hiërarchisch governance 

model 

Adaptive governance 

model 

Omgeving, context Redelijk voorspelbaar, 

Stabiel 

Onzeker,  

Dynamisch 

Prioriteit van 

besluitvorming 

Controle houden Adaptief en flexibel zijn 

Proces Procedures volgen  

(planning en controle cyclus, 

bureaucratie) 

Gebruik maken van kennis 

en kunde van betrokken, 

participatieve monitoring 

(leren en snel aanpassen) 

Organisatie Vast (rollen en 

verantwoordelijkheden) 

Flexibel 

Autoriteit Centraal Decentraal/participatief 

Handelingssnelheid Meestal traag Meestal snel 
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