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1. Inleiding 

Steden willen steeds effectiever en slimmer gaan werken. In de afgelopen decennia zijn 

steden steeds meer en steeds intensiever gaan samenwerken in stedelijke 

regio’s/regionale verbanden. Niet alleen omdat hiermee schaalvoordelen kunnen 

worden behaald bij de uitvoering van lokale taken, maar ook en vooral omdat veel lokale 

beleidsopgaven meer een ‘stadoverstijgende’ regionale schaal hebben gekregen. Dat 

geldt niet alleen voor vraagstukken op het gebied van veiligheid, zorg en onderwijs, 

maar ook voor huisvesting, werkgelegenheid, recreatie en cultuur. De vormgeving van 

de hiervoor benodigde ‘stadoverstijgende’ samenwerkingsverbanden bezorgt het lokaal 

bestuur al jarenlang hoofdbrekens. Het gaat hierbij immers om de overdracht van taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Omdat bestuurders die niet graag afstaan, 

leidt dat al snel tot allerlei spanningen en problemen. Daar komt bij dat de 

democratische legitimatie van deze samenwerkingsverbanden vaak zwak is ontwikkeld. 

Het gevolg van dit alles is dat debatten over urgente ‘stadoverstijgende’ vraagstukken 

meestal snel verzanden in structuurdiscussies voor, door en met bestuurders.  

Als reactie hierop is er de laatste tijd een andere benadering van stedelijke/ 

stadsregionale vraagstukken tot ontwikkeling gekomen, waarbij een grotere rol is 

weggelegd voor bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Er wordt in 

dat verband vaak gesproken over een ‘Triple Helix’-samenwerking van overheid, 

ondernemingen en onderwijsinstellingen.1 Deze  coalities tussen verschillende partners 

ontstaan niet vanzelf.  Het vraagt voortdurende inzet om deze coalities vitaal te houden. 

In dit essay wordt nader ingegaan op de rol die het overheidsbestuur – en dan met name 

de stadsbestuurder – heeft bij de totstandkoming van vitale coalities.2  

Een goede stadsbestuurder is immers cruciaal bij het binden van partijen  aan een 

strategische agenda. Het gaat daarbij om iemand die vanuit een overstijgende rol 

publieke en private belangen weet samen te brengen. Een stadsbestuurder die verbindt, 

onderneemt, voor de troepen uit loopt en netwerkt. Iemand die coalities bouwt en 

                                                           
1
 Etzkowitz, H. en L. Leydesdorff, ‘The dynamics of innovation: From National Systems and ‘Mode 2’ to a Triple 

Helix of university-industry-government relations’ in: Research Policy, 29 (2), 109-123. 
2
 Stone, C.N. (1989), Regime Politics: Governing Atlanta, 1946-1988, Lawrence, University Press of Kansas; zie 

ook: Hamilton, K. (2004), ‘Developing Regional Regimes: A Comparison Of Two Metropolitan Areas’, in: Journal 
of Urban Affairs, 26 (4), pg. 455-477. 
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onderhoudt. In de bestuurskundige literatuur wordt dat ‘metagovernance’ genoemd.3  

De ‘metabestuurder’ kan boven de partijen staan en op meerdere borden tegelijk 

schaken. Hij of zij streeft naar het uitvoeren van een strategische stedelijke/stads- 

regionale agenda, die op basis van gedeelde urgentie is vastgesteld. De facto zou gesteld 

kunnen worden dat de stadsbestuurder van de toekomst per definitie goed moet kunnen 

omgaan met de complexiteit en pluraliteit van instituties, private partijen, besturen en 

burgers.  De grote lijn is dat het publieke gezag van het bestuur losgeweekt is instituties 

en geijkte rollen. Gezag is volgens Paul ’t Hart performatief geworden.4 De burger stelt 

steeds hoge eisen aan (stads)bestuurders en rekent ze in toenemende mat af op hun 

prestaties. Uiteraard zijn er meer factoren van invloed op het succes van vitale coalities, 

maar vanwege de omvang van dit essay richten wij ons hoofdzakelijk op de rol die 

stadsbestuurders hierin vervullen. 

Tegen de achtergrond van de huidige complexe decentralisaties en (andere) bestaande 

stadsregionale samenwerkingsvormen tussen publieke en private partijen willen wij de 

discussie aanzwengelen over de stadsbestuurder van de toekomst. Welke rol kan de 

stadsbestuurder vervullen om vitale stedelijke/stadsregionale coalities te realiseren en 

welke andere succesfactoren zijn hiervoor van belang? 

2. De vorming van een vitale coalitie 

In de (internationale) literatuur over samenwerkingsvraagstukken is steeds meer 

aandacht voor het samenspel tussen overheden, bedrijven en instellingen in de 

stad/stedelijke regio’s. Waar eerst de bestuurlijke structuren nog centraal stonden, gaat 

het nu meer om vitale coalities tussen partners.5 Op basis van internationaal onderzoek 

naar deze coalities kunnen de volgende vier lessen worden geformuleerd6: 

a) Sense of urgency: De eerste les is dat er een breedgedragen besef moet zijn van 

stedelijke/stadsregionale problemen of ontwikkelingskansen, dat alle betrokkenen 

ervan doordringt dat nietsdoen de slechtste optie is. Het formuleren van het gevoel 

                                                           
3
 Zie: Sørensen, E. (2006), ‘Metagovernance: ‘The Changing Role of Politicians in Processes of Democratic 

Governance’, in:  American Review of Public Administration 36 (1), pg. 98-114. 
4
 Paul ’t Hart, ‘Ambtelijk Vakmanschap 3.0. Zoektocht naar het Handwerk van de Overheidsmanager’ (Utrecht 

2014) 18. 
5
 Zie o.a.: Wheeler, S. M. (2002), ‘The new regionalism: Key characteristics of an emerging movement’, in: 

Journal of the American Planning Association, 68(3), pg. 267–278. 
6
 Zie: Boogers, M. (2013), Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms succes heeft, 

Enschede: Universiteit Twente. 
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van urgentie is nu vaak nog een bestuurlijke aangelegenheid, waardoor de 

betrokkenheid van andere partners – die noodzakelijk is voor het realiseren van een 

gezamenlijke aanpak – niet vanzelfsprekend is. Het is daarom belangrijk  dat 

bedrijven en instellingen een bijdrage leveren aan het formuleren van een 

gezamenlijke  ‘sense of urgency’.  

b) Leiderschap: De tweede les heeft betrekking op leiderschap. Deze rol wordt 

doorgaans vervuld door de burgemeester van de grootste stad in de regio. Om 

politieke en bestuurlijke tegenstellingen te kunnen overbruggen én om de 

betrokkenheid van maatschappelijke en economische partners te kunnen 

garanderen, is het raadzaam dat ook iemand uit het bedrijfsleven (met enig 

maatschappelijk gezag) een trekkende en leidende rol speelt bij het ontwikkelen en 

realiseren van een gezamenlijke stads-/stedelijke agenda. Samen met de 

stadsbestuurder dient gezamenlijk opgetrokken te worden. 

c) Informele netwerken: De derde les gaat over het belang van netwerken, informele 

contacten en ontmoetingsplaatsen waar informele netwerken kunnen worden 

verbreed en verdiept. Ondernemers hebben vaak specifieke netwerken en 

ontmoetingsplaatsen voor het onderhouden van informele contacten. Op deze 

plekken zijn vaak nog te weinig bestuurders en politici te vinden.  Van belang is dat 

stadsbestuurders een proactieve rol vervullen om tot meer gemixte informele 

ontmoetingsplaatsen te komen, zodat netwerken kunnen worden versterkt en 

verbonden kunnen worden.  

d) Maatschappelijke betrokkenheid: De vierde les ligt in het verlengde van het 

voorgaande. Een sterke maatschappelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de 

stad of de stadsregio is een belangrijke voorwaarde voor succes. Maatschappelijke 

stedelijke discussies beperken zich nog steeds vaak tot een gesloten (kleine) kring 

van bestuurlijk ingewijden, terwijl maatschappelijke betrokkenheid van andere 

partners de externe druk opvoert, wat kan helpen om bestuurlijke impasses te 

doorbreken en ook daadwerkelijk resultaten te boeken. Maatschappelijke 

betrokkenheid zou met gerichte acties (bijvoorbeeld door het organiseren van 

inloopavonden en informatiebijeenkomsten) actief vormgegeven moeten worden.  

Uit de literatuur blijkt dat deze vier lessen (succesfactoren) cruciaal zijn voor het 

ontstaan van vitale coalities. Deze vier succesfactoren zijn met elkaar verbonden. 

Vanwege de afbakening van de opdracht wordt in dit essay vooral ingegaan op de 
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tweede les, over ‘leiderschap’. We koppelen ‘leiderschap’ aan de rol van 

stadsbestuurder.  

Een tweede overweging om vooral op de rol van stadsbestuurder in te gaan is dat wij 

van mening zijn dat de metabestuurder een mobiliserende rol kan vervullen om de 

andere lessen/succesfactoren te laten ontstaan.  

3. Vier archetypes voor bestuurders  

Om een beeld te krijgen van de rol van stadsbestuurders onderscheiden wij een aantal 

‘archetypes’ voor bestuurdersprofielen. Deze worden hieronder schematisch 

weergegeven. Op basis van de inzichten van de metagovernance-theorie (het 

‘metabestuur’) hebben wij voor dit essay vier specifieke archetypen geformuleerd.7 Het 

doel is om aan de hand van deze vier categorieën de discussie met elkaar te voeren over 

de toekomstige gewenste profielen voor stadsbestuurders.  

Hieronder lichten we de archetypen toe. 

 

 

                                                           
7
 Sørensen, E. (2006), ‘Metagovernance: ‘The Changing Role of Politicians in Processes of Democratic 

Governance’, in:  American Review of Public Administration 36 (1), pg. 98-114. 

Primair publieke focus

4 archetypes voor bestuurders van de Toekomst

Bestuurlijke netwerker
(Spin in het web)

Bestuurlijke ondernemer
(Entrepeneur) 

Bestuurlijke deskundige
(Technocraat)

Bestuurlijke visionair
(Boegbeeld)

ResultaatProces

Publieke + private focus
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In de praktijk is het onderscheid tussen bestuurdersprofielen uiteraard 

diffuser/genuanceerder en beschikken bestuurders over een palet van eigenschappen, 

kenmerken en vaardigheden. Bestuurders vallen nooit helemaal binnen de kaders van 

een archetype. Onderstaande figuren zijn dan ook representatief vanuit het perspectief 

van metagovernance. Het kader is daarmee geen set binaire keuzes, maar fungeert 

hoofdzakelijk als vertrekpunt. 

a) Bestuurlijke netwerker (spin in het web): Dit is een stadsbestuurder die zowel 

publiek als privaat de blik naar buiten gericht heeft, en vaak buiten het stadhuis 

optreedt. De stadsbestuurder profileert zich in allerlei formele en informele 

publieke en private netwerken. Door zijn uitgebreide netwerk is hij bekend bij 

verschillende stakeholders. 

b) Bestuurlijke ondernemer (entrepreneur): Dit is een stadsbestuurder die ook 

publiek en privaat gericht is, maar veel doelgerichter te werk gaat dan ‘de spin in 

het web’. Hij heeft een missie, kiest bewust zijn podium en is gerichter op zoek 

naar de juiste netwerken om zijn doel te bereiken. Deze stadsbestuurder is niet 

overal bekend (zoals de spin in het web), maar bereikt via de juiste publieke en 

private netwerken vaak wel zijn doel voor de stad/stadsregio. Hij legt geen 

bestuurlijke blauwdrukken neer, maar zet stippen aan de horizon. 

c) Bestuurlijke deskundige (technocraat): Dit is een stadsbestuurder die vooral 

gericht is op het publieke domein (‘intern’) en handelt op basis van inhoud en 

deskundigheid, veelal binnen de bestaande bestuurlijke en juridische kaders. Het 

is iemand die regelgericht is en volgens de formele bestuurlijke routes en 

processen doelen probeert te bereiken. Een zorgvuldig proces, gebaseerd op 

inhoud, staat daarbij voorop. Maatschappelijke  en ideologische drijfveren zijn 

minder relevant.   

d) Bestuurlijke visionair (boegbeeld): Dit is een bestuurder die primair gericht is op 

het publieke domein. Echter, in tegenstelling tot bij de technocraat staan 

ideologische en sociale drijfveren bij hem voorop. Hij is iemand die echt het 

verschil wil maken voor de burgers en het publieke domein. Een verbinder, een 

echte ‘burgervader’, waar burgers op bouwen – voor wie hij het verschil wil 
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maken. Deze stadsbestuurder zoekt de grenzen van de regelgeving op om 

resultaten voor de burgers te behalen. Hij wordt beschouwd als een ‘rots in de 

branding’/boegbeeld.  

  

4. De toekomstige stadsbestuurder in de praktijk 

In deze paragraaf wordt vanuit het perspectief van de archetypes een aantal 

stadsbestuurders uit de praktijk beschreven. Op basis van praktijkbeschrijvingen (op 

verschillende domeinen) trekken wij een aantal conclusies met betrekking tot 

competenties die nodig zijn voor de toekomstige stadsbestuurder om een bijdrage te 

leveren aan de stad of stedelijke regio. Het gaat dan vooral om het stimuleren van vitale 

coalities op diverse terreinen (sociaal, economisch, cultureel). Het gaat daarbij ook om 

het verbindende karakter van stadsbestuurders. De praktijk laat bovendien al zien dat 

de stadsbestuurder van de toekomst in sommige steden eigenlijk allang bestaat. 

4.1 Rotterdam: Aboutaleb als ‘entrepeneur’ en ‘boegbeeld’ 

Weekblad Elsevier heeft in 2014 burgemeester Aboutaleb uitgeroepen tot Nederlander 

van het jaar. Ook sleepte Aboutaleb onlangs de prijs van Beste Bestuurder 2014 in de 

wacht (jaarlijkse prijs van Binnenlands Bestuur). Van Elsevier kreeg Aboutaleb de prijs 

omdat hij geroemd wordt voor zijn rol in de verbeterde reputatie van Rotterdam in 

binnen- en buitenland.  

Met nieuwe architectonische hoogstandjes als het Centraal Station en de Markthal trok 

Rotterdam wereldwijd de aandacht en veranderde de reputatie van de stad in positieve 

zin. De stad, die jarenlang vooral op ‘foute’ lijstjes figureerde, prijkt sinds dit jaar opeens 

op allemaal ‘goede’ lijstjes. Verder is Aboutaleb niet bang om zijn mening te geven in tal 

van maatschappelijke kwesties, van gemeentelijke wietteelt tot polderjihad. Aboutaleb 

heeft zich dit jaar nadrukkelijk laten gelden als een burgemeester zoals een 

burgemeester hoort te zijn. Toegewijd, met oog voor detail, soms hard, altijd duidelijk.8 

Aboutaleb is een bestuurder die acteert op zowel het publieke als het private domein. Zo 

leidt hij regelmatig werkbezoeken naar het buitenland met grote groepen bedrijven om 

Rotterdam op de kaart te zetten. Hierbij valt te denken aan diverse werkbezoeken in het 

buitenland, waar hij onder meer spreekt over thema’s als watermanagement, veiligheid 

                                                           
8 Weekblad Elsevier, 9 december 2014. 
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en veerkrachtige steden. Zo wordt Rotterdam met het programma ‘Rotterdam Climate 

Proof’ internationaal gezien als voorbeeldstad, omdat de stad aanpassingen doet als 

gevolg van de klimaatverandering. In dat verband heeft Rotterdam, mede onder 

aanvoering van Aboutaleb, een internationaal stedennetwerk Connecting Delta Cities 

opgericht, waarin deltasteden kennis over klimaat en watermanagement uitwisselen. 

Inmiddels hebben steden als Tokyo, Jakarta, Hong Kong, New York, New Orleans, 

London, Ho Chi Minh Stad, Melbourne en Kopenhagen zich daarbij aangesloten.9 

Aboutaleb als boegbeeld 

Aboutaleb is verkozen tot ‘Beste Bestuurder van het jaar 2014’. Bij de bekendmaking 

van de prijs zei Marco Florijn, oud-wethouder van Rotterdam en Leeuwarden: ‘Besturen 

is niet voor lafbekken.’10 Uit het onderzoek van bureau Necker van Naem in opdracht 

van Binnenlands Bestuur blijkt dat ‘daadkracht’ als een van de belangrijkste 

competenties van bestuurders wordt gerekend. Naast ‘daadkracht’ en ‘lef’, passen ook 

termen als ‘betrokken’ en ‘communicatief vaardig’ bij het profiel van Aboutaleb.      

Aboutaleb oogstte onlangs in Nederland bewondering met zijn uitgesproken reactie op 

de aanslag in Parijs. Inmiddels hebben ook buitenlandse media 'der Rotterdamer 

Bürgermeister' ontdekt. Aboutaleb gooide vooral hoge ogen door zijn toespraak op Plein 

1940, waar hij duizenden bezorgde mensen te woord stond. ‘Vanavond ben ik een 

Parijzenaar en ben ik Charlie; vanavond zijn we allemaal Parijzenaren en Charlie’, hield 

hij zijn toehoorders voor. Waar een aantal politici worstelde de juiste toon te vinden na 

de bloedige schietpartij bij Charlie Hebdo, nam Aboutaleb geen blad voor de mond. Wie 

niet kan leven met de aanwezigheid van humoristen die een krantje maken, kan volgens 

Aboutaleb beter 'oprotten'. Die uitspraak bleef in het buitenland niet onopgemerkt. De 

Irish Times repte over een uithaal richting radicale moslims: ‘If you don’t like freedom, 

then in heaven’s name pack your bags and leave.’ Die uitspraak dook ook op in Duitse 

media: ‘Wer die Freiheit nicht liebe, der solle seine Koffer packen und das Land 

verlassen.’11 De burgemeester van London, Boris Johnson, noemt Aboutaleb zelfs zijn 

held. De woorden ‘Als je niet van onze vrijheden houdt, dan rot je maar op’ roepen voor 

                                                           
9
 De Volkskrant, Aboutaleb praat met Clinton en Bloomberg over klimaatverandering, 3 mei 2013. 

10
 Binnenlands Bestuur 02, 2015, artikel Ahmed Aboutaleb Superstar, artikel ‘Beste Bestuurders zijn verbinder’, 

zonder mening verwijzend naar onderzoek Necker van Naem.   
11

 http://www.rijnmond.nl 
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Johnson herinneringen op aan Voltaire, aan de Verlichting.12 Abouteleb is dus in staat 

om op zijn eigen bevlogen manier de stad Rotterdam nationaal en internationaal op de 

kaart te zetten.  

Aboutaleb geeft bij de bekendmaking van de prijs ‘Beste bestuurder 2014’ zelf aan: ik 

ben diplomatiek, maar gebruik af en toe straattaal’. Die taal en de daaraan gekoppelde 

‘volkse’ houding heeft hem in Rotterdam geen windeieren gelegd. Sterker nog, 

Aboutaleb heeft er de stad mee veroverd.13 

4.2 Eindhoven: Rob van Gijzel boegbeeld van Triple Helix ‘in het kwadraat’ 

Rob van Gijzel, de burgemeester van Eindhoven, heeft ook in binnen- en buitenland de 

stad (en regio) Eindhoven op de kaart gezet. Onlangs (begin 2015) ging hij op een 

vierdaagse economische missie naar Taiwan met een delegatie van bedrijven, 

instellingen en designers uit de Brainport-regio. Ook wethouder Mary-Ann Schreurs 

(Innovatie en Design) maakte deel uit van de delegatie. Doel was het versterken van de 

economische banden tussen beide technologische regio’s en het aantrekken van 

Taiwanese investeerders. Naast de bedrijven, die tijdens de handelsmissie vooral gericht 

zijn op matchmaking, reisde ook de zorgcoöperatie ‘Slimmer Leven 2020’ mee en ook 

enkele designers. Wethouder Mary-Ann Schreurs heeft de bedrijven en designers tijdens 

de bezoeken aan zorginstellingen en aan het Taiwan Design Center vergezeld om extra 

aandacht te genereren bij de Taiwanese instellingen. Tevens heeft zij een Open Innovatie 

Instituut bezocht dat actief is op het gebied van intra- en extramurale 

gezondheidszorg.14 

Burgemeester Rob van Gijzel heeft zich tijdens de economische missie vooral gericht op 

het aanhalen van de banden met een vijftal bestaande investeerders en het voeren van 

gesprekken met negen potentiële nieuwe investeerders. Hiervoor wordt nauw 

samengewerkt met de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) en de Brabantse 

Ontwikkelings Maatschappij (BOM). 

Vorig jaar is de Global Triangle for Intelligent Communities opgericht, waarin de 

technologische regio’s Taipeh (Taiwan), Waterloo (Canada) en Eindhoven samenwerken 

op economisch vlak. Volgens Rob van Gijzel levert die samenwerking veel op: ‘We 

                                                           
12

 http://www.ad.nl 
13 Binnenlands Bestuur 02, 2015, Artikel Ahmed Aboutaleb Superstar. 
14

 http://www.eindhoven.nl 
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werken samen op het gebied van aantrekken en behouden van buitenlands talent, het 

bevorderen van innovatie bij het MKB, het aantrekken van investeerders en het 

bevorderen van export. Dat werpt zijn vruchten af. Dit blijkt uit onder meer uit de 

onstuimige groei van Taiwanese bedrijven in onze regio en het feit dat ASML de grootste 

investeerder in Taiwan is. Die driehoekssamenwerking levert echt wat op.’15  

De komst van Taiwanese bedrijven naar de regio Eindhoven levert jaarlijks honderden 

banen op. Buiten het feit dat de economische banden die Rob van Gijzel aanhaalt goed 

zijn voor de creatie van banen in de regio, is een handelsmissie ook goed voor het 

versterken van banden met bestaande investeerders en het aanhalen van nieuwe 

investeerders. Bovendien wordt er tijdens de handelsmissie niet alleen aan 

investeerders gedacht, maar wordt er ook kennis opgedaan over bijvoorbeeld de 

technologische ondersteuning bij het ouder worden en kennis op het gebied van intra- 

en extramurale gezondheidszorg. ‘Onze inspanningen, reizen en missies moeten 

uiteindelijk allemaal leiden tot versterking van onze regionale economie. Ik zeg 

uiteindelijk, want het is langetermijnplanning. Relaties en vertrouwen opbouwen kost 

tijd’, stelt Van Gijzel.16 

4.3 Zwolle: hands-onmentaliteit wethouder én krachtige coalition of the willing 

Zwolle profileert zich al jaren als een van de sterkst groeiende economische regio’s van 

Nederland. Twee jaar geleden eindigde zowel de gemeente als de regio op de tweede 

plaats van sterkst groeiende economische regio’s. Het succes van de stad en regio Zwolle 

hangt samen met het gunstige vestigingsklimaat en de bereidheid van ondernemers, 

onderwijs, onderzoek en onderwijs om samen te werken. De regio richt zich op 

vernieuwend ondernemerschap en heeft hiervoor een innovatieagenda opgesteld op 

basis van de sterkste punten van de 19 aangesloten gemeenten. ‘Bottom-up vanuit de 

economische realiteit’ noemen ze het zelf.17 Het gebied, dat van oudsher door 

familiebedrijven en MKB-ondernemingen wordt bevolkt, heeft grote ambities. The 

coalition of the willing wil via kennisdeling en alliantievorming komen tot economisch 

beleid dat zich in de toekomst richt op topsectoren. Aan ambitie ligt het niet. Toch zal 

het nog een hele opgave blijken te zijn om de agenda van papier naar praktijk te 

                                                           
15

 http://www.eindhoven.nl 
16

 https://blendle.com/i/eindhovens-dagblad 
17 Zie voor meer informatie: 
http://www.regiozwolle.info/user/file/regio_zwolle_monitor_2014_samenvatting.pdf  

http://www.regiozwolle.info/user/file/regio_zwolle_monitor_2014_samenvatting.pdf
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verwezenlijken. De grote geografische oppervlakte en de verhouding tussen stad en 

periferie zal daarbij zeker een rol spelen. Of de stedelijke en regionale agenda de 

komende jaren realistisch blijken en of de gezamenlijke identiteit sterk genoeg is, blijft 

de grote vraag. Cruciaal hiervoor zijn bestuurders die naast het mobiliseren van 

publieke en private partijen ook de verschillende bestuurlijke en culturele subregio’s 

kunnen binden. 

Op het niveau van de stad beschikt Zwolle in ieder geval over een bestuurlijk boegbeeld 

dat publiek en privaat weet samen te brengen. Wethouder Vedelaar is volgens De 

Stentor de bekendste politicus van Zwolle en omgeving en fungeert als hét uithangbord 

van de stad. Vedelaar is een prototype van een ‘hands-on’-bestuurder, die niet alleen 

gedreven wordt door haar maatschappelijke verankering in de stad, maar ook door de 

urgentie om, als wethouder Sociale Zaken, werkgelegenheid te creëren. De afgelopen 

jaren heeft ze zich geprofileerd als bestuurlijk netwerker die ook buiten de politieke 

arena zeer actief is. Zo vult ze bijvoorbeeld op geheel eigen wijze de Social Return (on 

Investment) in. Door haar persoonlijke inzet worden mensen met een arbeidshandicap 

of afstand tot de arbeidsmarkt naar werk bemiddeld. Hierbij een illustratie van haar 

handelen: door  persoonlijke bemiddeling en de inzet van haar netwerk heeft zij ervoor 

gezorgd dat 60 mensen vanuit de bijstand bij een regionaal glasvezelbedrijf zijn 

ingestroomd. 31 van deze 60 mensen zijn via de contacten bij de plaatselijke Rotaryclub 

bemiddeld. ‘Ik vroeg me wel af wat ik daar deed bij de “Rotary”, maar ik heb mezelf toen 

maar tot “vrouw met een missie” verheven. Bij mijn praatje heb ik gelijk gezegd dat ik 

niet weg zou gaan voordat ik minimaal één werkgever had gevonden die een 

leerwerkplaats, werkervaringsplaats, een participatiebaan of een gewone baan kon 

bieden. Eén van de aanwezige heren zei direct: “Morgen heb ik zes mensen nodig, maar 

daarvoor heb ik in principe al een paar Polen klaarstaan. Dus vertel mij maar waarom ik 

voor de mensen van de gemeente Zwolle moet kiezen, want ik zie alleen maar 

belemmeringen.” Ik had mensen van Sociale Zaken meegenomen met lijsten om alle 

namen te noteren. Ik heb direct gezegd dat ik persoonlijk alle belemmeringen zou 

wegnemen, maar dat was uiteindelijk niet eens nodig.’18 Bestuurlijk doorpakken is de 

daad bij het woord voegen en je zowel met de uitvoering als de invulling bemoeien. Door 
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te praten met de private partijen, zowel formeel als informeel, is van een bestuurlijke 

opgave een maatschappelijke opgave te maken.  

4.4 Ede en FoodValley: burgemeester als spin in het web en innovatiekracht 

Agrofood 

De regio FoodValley bestrijkt de gemeenten Ede, Veenendaal, Barneveld, Wageningen, 

Nijkerk, Renswoude, Rhenen en Scherpenzeel. Het is een samenwerking tussen 

gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstituten. Voorzitter van het regiobestuur is  

Cees van der Knaap, tevens burgemeester van Ede. De burgemeester vervult in het 

geheel een belangrijke rol als spin in het web en entrepeneur. Het fundament voor deze 

unieke samenwerking tussen de partners is een gezamenlijk Mission Statement. Dit 

Mission Statement verwoordt de gezamenlijke ambitie. Het Mission Statement van Regio 

FoodValley is: ‘FoodValley is een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse 

economie en een inspirerende  kennisregio in Europa. Karakteristiek voor FoodValley is 

de toonaangevende innovatie en vakkennis op het gebied van agrofood, het 

aantrekkelijke woon- en vestigingsklimaat en de dynamische, groene leefomgeving.’ Een 

gezamenlijke missie is belangrijk geweest voor het gevoel van noodzaak of urgentie.19 

Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen aan een sterke kenniseconomie in 

de FoodValley-regio. Voorbeelden zijn het Centrum voor Jong Ondernemerschap, ICT-

marktplaatsen en netwerkbijeenkomsten. Deze initiatieven leveren niet alleen 

succesvolle innovaties op, ze oefenen ook aantrekkingskracht uit op (inter)nationale 

bedrijven. Zo vestigen steeds meer grote foodbedrijven zich in de FoodValley-regio om 

mee te profiteren van deze bloeiende samenwerking.20 

 

De afgelopen jaren is de samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen binnen 

FoodValley sterk gegroeid. Het regiobestuur, onder leiding van de burgemeester van 

Ede, is hierin een belangrijke trekkende kracht. Er worden regelmatig (internationale) 

werkbezoeken georganiseerd. Daarmee is het besef van de internationale uitstraling van 

het FoodValley-concept bij alle partners nog meer toegenomen. In de regio heeft dat 

ertoe geleid dat er steeds meer wordt geïnvesteerd in de samenwerking met partners: 

de provincies Gelderland en Utrecht, VNO-NCW Valleiregio, ROC A12, Wageningen UR, 

Stichting FoodValley NL, Coördinatiecentrum Valleiregio en de Federatie 
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Ondernemerskringen Valleiregio. Het Mission Statement is vertaald naar een concreet 

programma ‘Source of ambition and innovation’, bestaande uit ruim twintig belangrijke 

projecten. In de netwerksamenwerking wordt regelmatig de voortgang van deze 

projecten besproken.21 

 

Bijzonder in deze regio is dat niet alleen het bestuur en het bedrijfsleven, maar ook de 

gemeenteraden goed zijn aangesloten.  De raden zijn enthousiast over de bijeenkomsten 

en regiotours waarbij zij betrokken worden. De rol van bestuurders, bedrijfsleven en 

gemeenteraden die elkaar weten te vinden werkt als een vliegwiel voor regionale groei. 

De rol van het regiobestuur, onder leiding van burgemeester Cees van der Knaap, is 

belangrijk geweest voor de regionale ontwikkeling. 

4.5 Amsterdam: doelgerichte wethouder kiest voor StartupAmsterdam 

In 2014 heeft een recordaantal bedrijven zich in de regio Amsterdam gevestigd. In totaal 

betrof het 139 nieuwe buitenlandse bedrijven. Deze bedrijven zorgen gezamenlijk voor 

1.308 arbeidsplaatsen en hebben aangegeven binnen drie jaar uit te breiden naar 2.359 

arbeidsplaatsen. Naast deze nieuwe vestigingen zorgden reeds eerder gevestigde 

buitenlandse bedrijven in 2014 voor een groei van 1.611 arbeidsplaatsen. 

De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren van Economische Zaken wil de komende 

jaren het aantal bedrijven nog meer laten toenemen. Het is een wethouder die duidelijke 

keuzes maakt en haar pijlen heeft gezet op start-ups. In het kielzog van Neelie Kroes’ 

StartupDelta-plan komt de Amsterdamse wethouder daarom met haar eigen ambitieuze 

plan, dat Amsterdam in de Europese top 3 van start-upsteden van Europa moet nestelen, 

samen met Londen en Berlijn. Onder de noemer 'StartupAmsterdam' investeert de 

hoofdstad de komende jaren € 5,2 miljoen in het aantrekken van internationaal talent.  

Kajsa Ollongren gaat om die reden de komende jaren nog intensiever samenwerken met 

bedrijven en kennisinstellingen. Gezamenlijk willen de partners de kansen voor snel 

groeiende start-ups verbeteren. Kajsa Ollongren: ‘Onze ambitie is een plek naast Londen 

en Berlijn. Snelle groeiers in de technologie zijn van groot belang voor de economie van 

de stad. Een dynamische economie die verandert biedt kansen aan al die ondernemers, 

denkers en uitvinders die zich Amsterdammer voelen, maar internationaal denken.’ De 

stad moet een magneet worden voor investeerders, onder meer door de conferentie 
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Capital on Stage naar Amsterdam te halen en met evenementen waarbij 

pensioenfondsen en familiebedrijven worden gekoppeld aan start-ups.22 

De wethouder staat bekend als een goede netwerker en een intelligente 

resultaatgerichte bestuurder, die in staat is om politiek, ambtenaren en bedrijfsleven 

goed met elkaar te verbinden.  Voor de concrete invulling en organisatie van ‘Startup- 

Amsterdam’ heeft de wethouder bewust gekozen voor een publiek-private 

samenwerking, waarbij in een actieprogramma concrete resultaten beschreven zijn. De 

wethouder mobiliseert en verbindt vele uiteenlopende partijen. Hieronder een 

illustratie daarvan. 

Meer dan 75 partijen zijn en blijven betrokken, zoals accelerators (o.a. Startupbootcamp, 

Rockstart, Ace Venture Lab), kennisinstellingen (o.a. VU, UvA, AMS), bedrijven als 

TomTom, TravelBird en booking.com en start-upevents en initiatieven zoals The Next 

Web, Hackers and Founders, StartupOrgy, Startupweekend en Foundedinholland.  

De wethouder voegt de daad ook bij het woord om de doelstellingen te faciliteren. Het 

blijft dus niet alleen bij interessante vergezichten, maar er wordt ook zoals eerder 

beschreven financieel ondersteuning geboden.   

5. Conclusies: de stadsbestuurder van de toekomst 

De agenda van een stad en de bijbehorende succesvolle regionale (en internationale) 

samenwerking met relevante publieke en private partners vraagt om een bestuurlijke 

rol die is ingebed in alternatieve opvattingen over regionale en stedelijke samenwerking  

(eerder aangeduid als de metagovernance-strategie). Het gaat veelal om het versterken 

van de stedelijke en regionale economische structuur door interventies in onderlinge 

relaties van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties 

en overheden. Hiervoor is het nodig om de inhoudelijke strategie gezamenlijk te 

(her)ontwikkelen en vitale coalities te smeden. Hiervoor zal ook een omwenteling in het 

ambtelijk apparaat nodig zijn. Paul ’t Hart laat in zijn essay de ambtenaar 3.0 goed zien 

hoe cruciaal de hervorming van de ambtelijke ondersteuning is bij het smeden van 

coalities en opzetten van samenwerkingen tussen overheden, maar ook met het 

bedrijfsleven. Ook gaat het om het voeren van regie op uitvoeringsprogramma’s en een 
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stevige inzet op het profileren van de stad en/of regio (bijvoorbeeld door city- en 

regiomarketing).  

Bij deze en andere metagovernance-activiteiten spelen stadsbestuurders een 

onderscheidende rol. Nu eens als spin in het web, dan weer als entrepreneur en dan 

weer als boegbeeld. De stadsbestuurder van de toekomst dient meerdere repertoires te 

beheersen om de verschillende stedelijke en regionale opgaven aan te kunnen. Op basis 

van de metagovernance-theorie en de beschreven praktijkcases wordt duidelijk dat 

stadsbestuurders die het verschil maken voor de stad en de regio opereren op het 

snijvlak van publiek én privaat. Door te investeren in informele netwerken en relaties 

weten zij stakeholders te mobiliseren en staan ze aan de basis van een gezamenlijke 

strategische agenda  

Omdat het openbaar bestuur, mede door de toenemende vervlechting met de private 

sector, in de toekomst alleen maar complexer zal worden, stellen wij dat in de toekomst 

vooral stadsbestuurders nodig zijn die aansluiten bij het profiel van ‘entrepeneur’ in 

combinatie met ‘boegbeeld’. Hierbij staat resultaatgerichtheid en bestuurlijk pionieren 

via formele en informele netwerken centraal. Dit leidt tot een vergroting van de 

bestuurlijke daadkracht. Voor het koppelen van de verschillende werelden, zoals 

publiek-privaat, regio en stad, maar ook burger en bestuurder, zijn bestuurlijke 

vaardigheden nodig die het ‘netwerken’ overstijgen. Een bestuurlijk boegbeeld moet 

zich vormen. Enerzijds door maatschappelijke verankering in de stad en regio en 

anderzijds door zich te bemoeien met zowel de strategische agenda alsook de concrete 

uitvoering daarvan. Het daadwerkelijk monitoren van de beoogde resultaten hoort 

hierbij. Dit vraagt dus ook om een bestuurder die erbovenop zit en een ‘hands-on’- 

mentaliteit heeft. Bestuurders die daarnaast ook dicht bij hun burgers blijven staan en 

als ‘boegbeeld’ fungeren zullen nog beter verschillende werelden aan elkaar kunnen 

koppelen: de wereld van bestuurders, bedrijfsleven, burgers en betrokken 

maatschappelijke instellingen.  

Kortom, de ‘technocratische bestuurder’ van weleer zal in de toekomst veel meer plaats 

moeten maken voor de ondernemende, resultaatgerichte bestuurder die resultaten 

behaalt op zowel het publieke als het private domein. 
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Het is hierbij wel essentieel om bij het oprichten van nieuwe 

samenwerkingsconstructies van publieke en private partners waakzaam te zijn voor het 

behoud van democratische principes, zoals medezeggenschap, inspraak en 

representativiteit. Zeker als het gaat om constructies die de stedelijke grenzen 

overstijgen. Gemeenten en vooral burgers moeten zich namelijk achter een 

samenwerking en haar dragers kunnen scharen. Een ‘metagovernor’ kan pas echt goed 

sturen als het zelfbestuur en de autonomie van alle betrokkenen is geborgd. De 

metabestuurder is in essentie iemand die het gefragmenteerde geheel van netwerken, 

instituties en private partijen op één lijn weet te krijgen. Het zijn uiteindelijk deze 

bestuurders die een stad en regio in beweging brengen, waarvan de resultaten later 

kunnen worden geborgd in institutionele kaders en bestuurlijke constructies. Kaders en 

constructies veroorzaken geen ontwikkeling, ze vormen slechts het sluitstuk ervan.   

Concrete aanbevelingen voor BZK: 

 Investeer voor de toekomst steeds meer in stadsbestuurders die goed kunnen 

opereren op zowel het publieke als het private domein. Stimuleer als BZK 

uitwisselings- en intervisieprogramma’s tussen steden en bestuurders om elkaar 

te inspireren en kennis te delen.  

 Ontwikkel opleidingsprogramma’s voor ambtenaren op lokaal en regionaal 

niveau, zodat ook zij meer kennis opdoen van publiek-private thema’s, opdat zij 

de toekomstige stadsbestuurders optimaal kunnen ondersteunen.  

 Om steden daadwerkelijk een economische impuls te geven en de innovatie te 

stimuleren is het van belang om slimme ‘crossnetwerken’ te creëren. Wij 

adviseren om de mogelijkheden te verkennen om het netwerk van Beste 

Bestuurders (van Binnenlands Bestuur) te verbinden aan het netwerk van meest 

invloedrijke personen uit de private sector (Lijst 200 van de Volkskrant). Wellicht 

is het mogelijk om (als pilot) in één of twee steden concrete personen uit deze 

twee netwerken aan elkaar te verbinden en enkele bijeenkomsten/‘diners 

pensant’ te organiseren om de strategische ambities van de (pilot)stad eens 

scherp tegen het licht te houden. Door het duurzaam ontsluiten van deze 

netwerken zullen in een stad verrassende verbindingen en ideeën ontstaan, 

waardoor de stedelijke agenda op een verfrissende innovatieve manier kan 

worden (her)ontwikkeld.    


