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Actieve website: www.publicspace.nl & window naar 
alle publicaties 

http://www.publicspace.nl/
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DenkNetwerk met Missie: “Creating Winning 
Strategies for the Common Good”
SPACE: Centre on Strategies for Public And Civil Entrepreneurs 
Hoofdthema: Bevorderen Actief 
Burgerschap en (Maatschappelijk) 
Ondernemerschap
Middelen: Actieve website, social media, 
debatbijdragen, lezingen, congressen, 
boeken/publicaties, eigen research, 
eigen debatten, studies 

Opgericht 2001. Zelfstandige stichting 
sinds 2004
Geen externe financiers of 
opdrachtgevers; geen 
compromisteksten: Onafhankelijk
Geen rationele pretentie: 
Missiegedreven
Niet winst- of subsidiegericht: Non-
Profit
Per casus/issue op zoek naar beste 
expertise en meningen: DenkNetwerk, 
geen DenkTank
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Thematische focus Public SPACE: nu

Ethiek
Waarden Karakter

Positie
Macht

Politieke tactiek

LEIDERSCHAP

Public Value
Strategische context

Krachtenveld
Toekomst

Meso Governance:    Invloed & Impact    |     Waarden & Missie    |    Oordeel & Selectie

Nationale context: Institutionele orde   |   Elite-discussie    |   Sturing publieke arena   

Sleuteltermen
Nederlands:   Founder ‘Maatschappelijke Onderneming’  (2000) |   Diverse studies zorg: ziekenhuizen (2002), 

thuiszorg (1998), 1e lijnszorg (2004)   |   Ontwerper model visitaties woningcorporaties (2006) | 
Originator ‘De Disruptieve Burger’ (2015), PolderPaternalisme (2014), ChinaZorg (2011)

Internationaal: Dutch system of Health Care | The Value(s) of Civil Leaders’ (proefschrift 2014)
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Opbouw
A. Wat is Strategie?
B. Uw bijzondere positie: Maatschappelijke Onderneming*
C. Inzoomend: Strategie voor de Publieke Zaak**
D. Rol RvT in Strategie

Speciale concepten die langskomen: 
Public Value
Disruptief Burgerschap
Andere publieke arena

Tussendoor veel ruimte voor alle strategische casussen: uw eigen organisatie, 
formeel geagendeerd of juist niet, van con-collega’s

* Concept gelanceerd en strategisch omschreven in 2000 in Drs. S.P.M. de Waal ‘Nieuwe strategieën voor 
het publieke domein. Maatschappelijk ondernemen in de praktijk’ (Samsom)

** Titel van boek S.P.M. de Waal [2008, BoomLemma]
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Wat is strategie?
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Strategie*
Meer uit een situatie halen dan de (ongelijke) machtsverhoudingen voorspellen (beating the 
odds). Gaat terug op machiavellian intelligence van primaten (op niveau van individu en groep 
met omgeving).
Belangrijke competenties:
• Futuring
• To think ahead
• Strategemen (Sun Tzu, Odysseus)
• Benutten conflicten en smeden allianties
• Op organisatieniveau: alignment, flexibiliteit, gehoorzaamheid, 

organiseren lokale slimheid
Gaat om strategisch management, veel verwarring met strategische planning. 
Plan ≠ Strategie. In strategische termen kan een strategische plan hinderen**
Kernkwestie: hoe belangrijk is ‘de strateeg’ & strategisch gedrag in frontlinie(s)?

* Veel in Freedman, ‘Strategy. A history’
** Mintzberg, ‘Strategy Safari’
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Voorbeeld uit echte competitie: sportieve prestaties 
afgezet tegen beschikbare middelen
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Misverstanden
Strategie = strategisch plan*
Strategie = abstract, rationeel, zakelijk
Strategie = vooral gericht op opdrachtgevers of kapitaalverschaffers 

Mijn perspectief: 
Strategisch management is cruciaal
De persoon en strategische positie van de strateeg**
Strategic Intent
Who’s on the bus?***

* Mintzberg ‘Strategy Safari’

** Sun Tzu ‘Art of War’
*** Collins ‘Good to Great’
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Kenmerken van een goede strategie

• Is eenvoudig uit te leggen
• Wordt intern breed erkend en herkend
• Leidt tot personele wisseling, indien nodig
• Is anders dan de anderen in de branche (onderscheidend, liefst de eerste*); zo niet, 

dan bocht afsnijden**
• Het onderscheidende is handhaafbaar en past in belangrijke trends†
• Heeft persoonlijke steun van de top, past in hun ‘levenscyclus’ en wordt op karakter 

herkend
• Past ook op langere termijn bij positie en polsstok organisatie; daar waar dit wringt 

zitten er cruciale tussenstappen in; de noodzakelijke pijnlijke stappen worden direct 
genomen

* First Mover Advantage
** Leap Frog Move(s)
† Hoe modern is dit nog? ‘Disruptive’ new name of the game; McGrath ‘The end of competitive advantage’
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Aan de basis: 
strategische 
intelligentie
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Betere typering strateeg: godin Athene 
(en haar beschermeling Odysseus)

Kenmerken/skills:
• Strijd en wijsheid
• Geboren uit hoofd officiële hoogste god, maar met 

wapenuitrusting aan 
• De slimste god
• Feminiene slimheid in oorlog (tegenover ‘domme 

kracht’ Ares)
• Bedacht op en zelf creatief in listen
• Inzicht in en anticiperend en gebruikmakend van alle 

emoties mensheid en goden*

* Lees Shakepeare, De Prooi, Luyendijk en trap niet in het 
naïeve misverstand vanuit maakbaarheidsmythes dat analyse 
& kennis en daarna regels & toezicht dit uit de wereld helpen.
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Kernkenmerken strategisch denken*

a. Cybernetisch: verschillende factoren, in hun veronderstelde ontwikkeling en hun 
mogelijke interacties, leidend tot een mogelijke uitkomst

b. Futuring: dromerig en paranoïde naar voren kunnen kijken
c. Slim/listig: zien en inschatten welke kansen en contexten geschikt zijn voor 

opportunistisch & handig handelen naar gelegenheid

* Zie: https://www.linkedin.com/pulse/strategisch-denken-cybernetisch-futuring-slimmig-steven-p-m-de-waal
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De (onmogelijke) kunst van het vooruitkijken

• Patronen herkennen, ook als ze vervelend of taboe zijn; dingen ‘zien’ 
en ‘lezen’

• Zo ‘objectief’ en ‘ontspannen’ mogelijk, als observator
• Terwijl de ‘strateeg’ goed moet beseffen waar hij staat, 

sterkte/zwakte, eerdere neigingen
• Het is Trends in combinatie met Moves en dan weer de interactie en 

het succes daarvan: spel extrapolatie en -anticipatie
• Scenario Denken helpt om ‘toekomsten’ te be- en overdenken die 

anders weggefilterd zouden worden (breekt de geest open). 
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Strategie gaat uiteindelijk om een glazen bol en 
vanuit die ‘kennis & visie‘ toch slimme stappen 
zetten
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3. Wat moet op de 
strategische agenda?
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Keuzepalet strategieën

I. Conflict
II. Visie & Beweging
III. Overnemen of Overgenomen worden
IV. Crisis

PS I. Goed Beheer minimumeis, maar krijgt vaak meeste aandacht
PS II. Extern en Intern lopen vrijwel altijd door elkaar

Basis strategieën Meta keuzes 
(in alle scenario’s mogelijk middel)

Overleven/Continuïteit Innoveren

Saneren Schaalvergroting 

Groeien (ook kwalitatief!)
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Onderliggende factoren om in de gaten te houden

• Marktaandelen, businessmodellen en concurrenten, ook hun gedrag en missie
• Margin, per product of per PMC, OVA analyse
• Innovatie snelheid van 1e idee tot lancering

Grote breuken in geloof in strategische planning:
Hypercompetitie (negatief: USA schrok van impact Japan)
Shared Value (positief: een onderneming is meer dan een middel om winst te maken 
voor aandeelhouders of een fabriek namens beleidsmakers op hoofdkantoor (Den 
Haag)
Disruptie (negatief: onze klanten en de ruil-transacties worden afgepakt door een 
platform)
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Wat zijn strategische besluiten?

Investeringen
[ICT, Vastgoed, Productiemiddelen, Social Impact]

Portfolio m.n. Afstoten en Overnemen
Reorganisatie Hoofdstructuur
Ontslagen

[Omvangrijke ontslagen/reducties, Leden MT, Bestuurder]
Hoofdlijn HRM

[o.a. Diversiteit, Gender, maar ook Agile, Teamsturing]
Governance

[Structuur, omgangsvormen, codes, stijl&accenten]
Bewuste en gemanagede Reputatieverandering
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Strategisch 
management 

voor de
publieke zaak
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Publiek krachtenveld

Beeldmateriaal uit FD over ‘Strategisch management voor de publieke zaak’
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Speciale effecten op ‘strategie’ publieke diensten
• Maatschappelijk rendement (Public Value) i.p.v. rendement op vermogen of (winst-

)marge t.o.v. omzet
• Perceptiemanagement van maatschappelijk rendement en “trustfactor” cruciaal
• Meta-strategie cruciaal (strategie om tot eigen strategische ruimte te komen): het 

vergroten van handelingsvrijheid. Factoren: 
- Betekenis eigen reputatie en van concurrent
- Veel deelname aan landelijk overleg. Paradox: daar niet vernieuwing, maar 

gemiddelde en houdt invloed overheid (te) groot, terwijl uiteindelijk patiënt en 
verwijzer cruciaal

- Veel ‘accountmanagement’ naar politici, overlegcircuits, opinionleaders, media
• Public Value alleen in allianties. Ook deze publiek effect. Zwakke meetbaarheid 

Institutionele en culturele context stuurt op anonimiteit, onpersoonlijk, rule based, 
terwijl geen enkele valide strategie kan zonder strategic intent en leiderschap 
(noodzaak publiek leiderschap)
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Public Value als maat voor sociaal resultaat
Drie niveaus
• Output (resultaat, zichtbare services)
• Outcome (maatschappelijk effect)
• institutioneel niveau (vertrouwen en legitimering)

Bij sturing op basis van New Public Management* wordt alleen het eerste niveau 
genomen. Publieke en marktdiensten zijn hierin goed vergelijkbaar, maar voor 
maatschappelijke vraagstukken en publieke service niet voldoende. 
Marktpartijen die institutioneel ter discussie komen te staan, ontdekken toenemend 
ook dat presteren op het eerste niveau onvoldoende is voor legitimering en steun 
(voorhoede: shared value). 
Public Value is daarmee (inmiddels) een goed bestuursconcept voor zowel publieke als 
marktpartijen en lokt eerlijker vergelijking uit.

* Verkeerd begrepen bedrijfsmatigheid door overheid
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De Maatschappelijke 
Onderneming

NB: waarom Raden van Toezicht op NL 
publieke dienstverlening!



2525

Nederlands corporatistisch model. Uniek in de wereld
Uitvoering publieke diensten door private non-profit organisaties (maatschappelijke 
ondernemingen*) met veel wettelijke dwang en overheidstoezicht:
• wettelijke licentieachtige uniformiteit
• overheidsregelgeving en -toezicht, op kwaliteit en tarief, recent toegevoegd: corporate 

governance
• publieke faciliteiten resp. financiering
• wettelijke plicht tot deelname voor (doel-)burger, resp. acceptatie Maatschappelijke 

Onderneming
Dit systeem van maatschappelijke ondernemingen geldt in 5 sectoren:
a. Woningcorporaties
b. Publieke Omroepverenigingen
c. (Bedrijfstak) pensioenfondsen
d. Zorg, zowel verzekeraars als aanbieders
e. Onderwijsorganisaties
Daarnaast in andere sectoren ook een ‘normaal’ publiek/privaat model (bijv. cultuur)
*  Origineel in De Waal ‘Nieuwe strategieën voor het publieke domein’ Samsom (2000)
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Nieuw concept: maatschappelijk ondernemen®

Burgers/samenleving

Maatschappelijke
onderneming

Overheid

� Trust
� Transparantie
� Toezicht
� Pro-actieve lobby en 

plannen

� Profilering
� Wie zijn competitors?
� Wat is core-business
� Portfolio

Markt

Koopkrachtige vraag Allianties Financiers

Internationalisatie

� Legitimiteit (corporate governance)
� Fanclub
� Maatschappelijke binding en profilering
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De 3 afwijkingen van de ‘maatschappelijke onderneming’*

1. Het is ‘private for public’ en ‘not-for-profit’; er zijn stake-holders, geen share-
holders;

2. Het is een ‘maatschappelijke onderneming’ met wettelijk afgedwongen 
inkomsten en spelregels; de sturing zit ook in het publieke domein;

3. De meta-strategie (identiteit, legitimiteit, autonomie-strijd) bepaalt daarom de 
‘gewone’ ‘markt’-strategie; dit zit elkaar soms ook in de weg, zowel 
psychologisch als qua waarden oriëntatie.

* Sinds 1991 door S. de Waal geïntroduceerd concept; uitgewerkt in boek ‘Nieuwe strategieën voor het 
publieke domein’ (Samsom 2000).
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Paradox: omarmen burgerschap en tegelijk knechting 
en wantrouwen maatschappelijke ondernemingen 

Drie oorzaken:
1. Private structuur wordt genegeerd, zowel door politiek als burger
2. Maatschappelijk leiderschap ontbreekt vaak (model wordt onvoldoende benut of 

zelfs misbruikt)
3. Nieuw Burgerschapsperspectief is gevaarloos en romantisch, onvoldoende over 

macht of burgercollectiviteiten

Analyse uit het negatieve: wellicht logischer om private structuur op te heffen, maar 
veel politieke moeite, terwijl deze nu kan dienen als private façade voor 
overheidsbeleid (goed voorbeeld: verhuurdersheffing; Duijvestein: Tollenaarstaak)
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Disruptie als dominante 
trend met grote 

strategische effecten
Public SPACE: dus ook 

disruptieve burgermacht
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Disruptie is belangrijkste term in strategieliteratuur
Concurrentie tussen platforms, ten koste van ‘pipeline’-ondernemingen
Nieuwste definitie: toetreders van buiten reguliere markt door innovatieve rechtstreekse 
toegang tot doelgroep en hun wensen. Directe ruil en communicatie is key

End-to-end model (van grondstof naar verwerking naar eindproduct/dienst 
naar klant) is out of date

Nieuwe grondstof is data 
Kenmerken:
• Gebruik grote informatie- en communicatiekracht ‘at the fingertip’, 

wereldwijd met massaal bereik (Industriële Revolutie 3.0)
• Het is nog steeds markt. Concurrentie nu tussen platforms. Succesfactoren: 

sympathie, community, toegang, hands on service, eigen regie gevoel
• Enorme directe ruil- en communicatiecapaciteit, ook voor consument
• Bezit niet langer voorsprong, vaak achterstand (voorbeelden Uber en Airbnb)
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Platformeconomy has already won

Also theme Issue of Harvard Business Review, April 2016
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Het is heel dichtbij: normaal gedrag wordt enorm 
uitvergroot, globaliseert en groeit exponentieel

The fad started in America in February 
2017.

By May 2017 all 20 of the topselling toys 
on Amazon were either fidget spinners or 
fidget cubes. 

In three weeks after that worldwide at 
least 19 million sold, others figure it at  
over 50 m.
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Andere interactie & verhoudingen revolutionair 
veranderd! Musea hebben het ook door

Eerste: nieuwe technologie in de klassieke 
verhouding 
Tweede: nieuwe technologie leidend tot nieuwe 
interactie: Met de familie een schilderij beleven
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Zwermdynamiek aantoonbaar effectiever dan polder: 
Duitse adoptie van windmolens*

* Planbureau Leefomgeving 2014: ‘Windenergie’: In 2012 geïnstalleerd windvermogen in Duitsland 
voor 50% in burgerhanden, in Nederland 4 %!
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Concept Public SPACE: Disruptieve Burger
Geen vaag en gemakkelijk beleidsvoornemen, alsof overheid of politiek erover gaat, 
maar revolutie in ICT (&Informatie & Communicatie & Media)- technologie 
Hoofdkenmerken:
• Slim Enorme, nog groeiende computer-power
• Klein en Mobiel Dichtbij persoon en persoonlijk; altijd ‘at hand’
• Niet alleen data, ook beeld Real-time en Real-life
• Massabereik, ook wereldwijd Connectie en Community, overal en altijd

& verwachting

It is not technology (‘stupid’)
Het is sociaal-technologisch: enorm effect op mentaliteit en gevoel van regie en 
invloed van ieder individu 
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Disruptieve Burgermacht (FD: Introductie, augustus 2015; 
Disruptie Democratie, 20 januari 2018)
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Grote impact op publieke sector en politiek* 
a. Sneller, krachtiger spontane organisatie: richting politiek en onderlinge 

solidariteit; opkomst burgercollectieven
b. Medezeggenschap al weggegeven
c. Publieke opinie voor het eerst werkelijk publiek
d. Toekomst aan co-productie: meedoen volgens eigen competenties en 

voorwaarden
e. Druk op vertegenwoordigende democratie: opinies niet langer via debat; data en 

kennis niet langer via instituten. Alle ‘vertegenwoordigende’ functies en structuren 
hebben zelfde probleem

f. Gewenning aan toegang, informatie, ‘meedoen’. Bijpassende verwijten: arrogant, 
regentesk, geïsoleerd, bureaucratisch

g. Grootste probleem de gegroeide cultuur, niet van burger, maar van bestuur: 
polderpaternalisme. Niet wisdom of the few maar of the crowd. Arrogantie 
binnenkamertjes omgezet naar publiek leiderschap

* Uitkomst van ca. 200 debatten sinds mei 2015
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Rol RvC/RvT bij 
Strategie voor de 

Publieke Zaak vanuit 
Maatschappelijke 

Onderneming
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Veel voorkomende fouten in governance concept 
sinds jaren 90

a. Ontbrekende druk van aandeelhouders: structuur
b. Ontbrekende onafhankelijke informatievoorziening: cultuur
c. Ontbrekende eigen maatschappelijke doelstellingen: conceptueel & structuur & 

misinschatting van politiek

Tevens:
• Een onafgemaakt ordeningsdebat, dus verhouding met overheid troebel (private 

facade)
• Met schaalvergroting niet verbeterd: als formele structuur niet klopt, dan is 

informele veel belangrijker
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Wat ze je niet vertellen op school

• Voorzitter is cruciaal en is een eindverantwoordelijke functie;
• Het team van RvT is vaak groter probleem dan het bestuur;
• Gedrag eerst, regels en normen later; 
• Procedures hebben pas zin als er wilsvorming is, anders vooral excuus;
• Beleid is persoonsafhankelijk;
• Leren doet pijn;
• Harde ingrepen vergen een klinische blik, een open mind en een harde hand; de 

meeste mensen bezitten niet alledrie; dit kleurt hun oordeel;
• De meeste adviseurs staan weloverwogen en terecht aan de kant;
• Achteraf heeft iedereen gelijk, gaat erom cybernetisch te denken.
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Enige goede inzet is op krachtige RvT/RvC, maar nog 
lange weg te gaan

a. In maatschappelijke onderneming maar halve kopie, namelijk zonder krachtige 
toets door AvA;

b. Nederlandse bestuurselite te klein, te samenhangend en te goed onderling 
bekend, reputatie te belangrijk, hindert goed toezicht;

c. Teveel control en ouderwetse managementopvatting in bedrijfsleven, teveel 
New Public Management en geld- en regelgerichtheid in publieke sector; toets op 
leiderschap ook RvT probleem;

d. Alleen gehoorzaam zijn aan nieuwe regels gaat de onderneming niet helpen. 
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Dit verandert ook corporate governance

Was*:
• Beheersing en Control, inclusief zelfs 

strategische planning
• Kernvraag: Macht
• Soms ook: agency-model voor 

management of, vaker, bestuurder 
op stoel RvT

• Rendement (op kapitaal, op budget)
• Zeer beperkte economische voorzet: 

Bottom-Line

* Toonbeeld oude opvatting Paul Fentrop in FD, 
terecht einde

Is:
• Welke waarden volgen we? Kernvraag: 

The Big Why: waartoe op aarde en 
toekomstig voortbestaan/onzekere 
toekomst

• Maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
waaronder rendement

• Public Value; definitie, missie, eigen 
gepassioneerde analyse van  
maatschappelijke mankementen en 
eigen rol

• Stimulans en toets op leiderschap
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Belangrijke keuze voor 
RvC: welke strateeg 
hebben we nodig?
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Toename noodzaak publiek leiderschap; nieuwe competenties
Kern:
• Het is persoonlijk en persoonlijkheid telt zwaar
• Tegelijk: zichtbare en toetsbare consistenties tussen persoonlijkheid en 

boodschap, biografie en reason to be here
• Gaat om combinatie van ethiek en retoriek: Heb ik de juiste afwegingen 

gemaakt? Ben ik deugdzaam en te vertrouwen daarin? Kan ik dat goed 
uitleggen*?
• Timing, naar publiek, naar media, naar boodschap, naast alleen formele 

arena & bijbehorend netwerk
van tekst naar theater* 
van inhoud naar communicatie en stijl 
van positie naar mens & karakter 
van technisch management naar leiderschap/passie/lef

* In veel leiderschapsprogramma’s inmiddels samenwerking met acteurs en toneelscholen
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Leiderschap is persoonsgericht en contextueel*: is dit (onze) 
juiste leider voor dit moment?

Kan zo dus niet beantwoord worden:
Kan deze man/vrouw deze Tour voor ons 
winnen?

Grote misvattingen overheid:
• dat het alleen en vooral toelatingsvraagstuk is
• dat er formele evidencebased testen voor 

leiderschap bestaan en dus in lab getest kan 
worden (slagje gaande naar participerende 
observatie)

• wordt vanaf mede-beoordeling wel mede-
verantwoordelijk

* Zie: https://www.publicspace.nl/publicaties/essays/nvzdcertificaat-zorgvisie-april2014
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Gewoon goed bestuur of goed bestuur?

Goed bestuur kan een technische aanduiding zijn (goed management, ordelijk, 
doelgericht, consistent, conform regels, compliant, code volgend) of een morele (goede 
bedoelingen, goed karakter, goed gedrag, goede doelen, goede afwegingen)

Bestuur kent 5 bouwstenen:
1. Karakter, intenties en deugden (mens)
2. Resultaten willen en halen (manager)
3. Goede afwegingen maken in strategie en context (praktische wijsheid)
4. Leiderschap: mensen meekrijgen in deze richting en koers en intenties (leider)
5. Positie bereiken, hanteren en benutten (politicus)
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BIJLAGE
nadere informatie over 

Public Space
en Steven de Waal
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Public SPACE (zie: www.publicspace.nl/over-public-space
en /publicaties)

Ontstaan ca. 2001 als onafhankelijke denktank vanuit Boer&Croon, strategische 
consultancy en eindverantwoordelijk interim-managementfirma. Acties o.a. Executive 
Exchange Network.

Basis: Boek S. de Waal (2000): ‘Nieuwe strategieën voor het publieke domein’: o.a. 
concept maatschappelijke onderneming

Verzelfstandigd in Stichting met Steven de Waal als bestuurder begin 2004, na zijn 
vertrek als bestuursvoorzitter en vennoot, leden Denktank bleven allen

In 2007 Manifest ‘Naar een intelligente en verbonden overheid’ met presentatie in 
Nieuwspoort
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Achtergrond Public SPACE (vervolg)

In 2008 ‘Strategisch management voor de publieke zaak’ (Boom Bestuurskunde) met 
presentatie aan Frank Heemskerk (Stas EZ) in Havengebouw Rotterdam

Steeds meer Denknetwerk ipv Denktank

In 2010 en 2011 rapporten over Jeugd Gezondheidszorg en Decentralisatie Jeugdzorg (m.m.v. 
GGD Nederland), presentaties aan Andre Rouvoet (Minister) en aan Dannenberg (VNG) en Van 
Gastel (DG)

In 2014 ‘The Value(s) of Civil Leaders’ (Eleven), promotie S. de Waal bij USBO, Paul ‘t Hart 

In 2015 ‘Burgerkracht met Burgermacht’ (Boom Bestuurskunde), presentatie aan Kim Putters 
(Directeur SCP) in Dudok,, m.m.v. o.a. Staf Depla, Paul Schnabel, Raymond Gradus
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Mei 2015

Debatten, literatuurstudie  en discussie 
op site

Keynotes o.a.: Paul Schnabel, Staf 
Depla en Raymond Gradus

Hoofdlijn: 
Aandacht voor burgerschap is positief, 
maar nu naïef en vrijblijvend: 
• Hoe verandert dit de institutionele 

orde?
• Welke burgermacht staat tegenover 

grotere inbreng en 
verantwoordelijkheid?

• Publieke dienstverlening door 
maatschappelijke ondernemingen: 
concurrent of partner?
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Proefschrift, oktober 2014
Onderzoek onder 30 maatschappelijk 
leiders naar hun waardenpatroon
a. Hoe waarden en waardenoriëntatie 

hun leiderschap beïnvloeden
b. Hoe besturingsomgevingen (for-

profit, non-profit, informal active
citizenship) daarop inwerken

Belangrijke begrippen: 
• persoonlijke waarden en 

waardenpatronen van 
markt/overheid/samenleving 

• civil society 
• public value
• besturingscontexten 
• leiderschap. 
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Nadere info op de site

• https://www.publicspace.nl/2015/03/
16/portretten-maatschappelijk-leiders

• Voor samenvatting, portretten en 
overzicht onderzochte 
maatschappelijk leiders

• Apart blog met 10 punten 
samenvatting: 
https://www.publicspace.nl/2014/11/
06/de-waarden-van-maatschappelijk-
leiders-10-punten

Afbeelding uit samenvattend FD artikel; te vinden 
op site www.publicspace.nl

https://www.publicspace.nl/2015/03/16/portretten-maatschappelijk-leiders
https://www.publicspace.nl/2014/11/06/de-waarden-van-maatschappelijk-leiders-10-punten
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Andere publicaties Public SPACE

2009: Hierin artikel over 
Nederlands politiek 
stelsel en leiderschap onder 
titel: ‘Waarom hebben de 
Amerikanen Obama en wij 
Balkenende?’

2018: Hierin artikel over 
Nederlands Publiek 
Leiderschap, o.a. 
• Polderpaternalisme
• disruptief burgerschap
• waarom roep om 

leiderschap
• gebrek aan retoriek en 

charisma
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Upcoming: Amazon.com via Warden Press, November 2018

Our societies, institutions and social fabric are 
currently in the early stages of the third revolution of 
humanity, the Digital Civil Revolution. Disruption is 
not restricted to markets. The same technologies 
that cause and fuel it, are giving citizens more 
knowledge and information, public and political 
influence, and tools to organize themselves and so 
to disrupt politics, democracy and public services. It 
totally transforms the media landscape, public 
opinion, political debate, and the roles of industry 
and the state towards citizens.
Using multiple examples from across the globe, this 
book explores, analyzes and defines this revolution, 
its impact, the underlying technology and trends, as 
well as the special kind of civil leadership needed to 
harness this new civil power that can disrupt the 
public domain.
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Persoonlijke achtergrond
Professie: Strategie Consultant. Overwegend publieke sector, o.a. volkshuisvesting, 
gezondheidszorg, hoger onderwijs, energie. Ook landelijk niveau: brancheverenigingen 
en departementen
Studie 1973-1979 Andragologie (RUU), cum laude. Promotie USBO ‘The Value(s) of 
Civil Leaders’ (2014)
Begin carrière (1979-1984): Gemeente (welzijnsplanning) en Ministerie van BZK 
(reorganisatie Rijksdienst)
Vanaf 1985 - 2003: Boer&Croon Strategy and Management Group
1992 - 2003 Vennoot; 1997-2001 Bestuursvoorzitter
2001-2005: lid partijbestuur PvdA, o.a. voorzitter Cie Zorgstelsel
Nu: 
Oprichter (ca 2002) en voorzitter Public SPACE Foundation
Actief Burger, o.a. voorzitter nonexecutive boards, accent op turn-around en 
strategische vernieuwing: cultuursector, betaald voetbal, woningcorporaties, publieke 
omroep


