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Introductie 

Het denken over de relatie tussen de publieke sector en ‘haar klanten’ heeft de afgelopen 
decennia grote ontwikkelingen doorgemaakt. Zo kwam in de jaren 80 mede onder invloed 
van het zogeheten New Public Management het perspectief op dat de overheid ‘haar 
klanten’ moest zien zoals dat bij het bedrijfsleven gebruikelijk was, en er met name aandacht 
zou moeten zijn voor het efficiënt verlenen van diensten. Rond de eeuwwisseling kwam – 
mede onder invloed van de Public Governance beweging - het inzicht op dat klanten veelal 
coproducent zijn en er geen sprake is van een eenzijdige relatie tussen ‘dienstverlener’ en 
‘afnemer’. Recent werd er door een van de grondleggers van Public Governance, professor 
Stephan Osborne, gepleit voor het intensiever hanteren van inzichten uit de strategic 
marketing literatuur voor hoe de overheid haar dienstverlening organiseert. 

Tijdens dit congres bespreken we in hoeverre de wensen en behoeften van ‘de klant’ 
centraal zouden moeten staan én in de praktijk staan bij organisaties in de publieke- en non-
profit sector. Vraagt dit om meer maatwerk in dienstverlening, en zo ja, hoe? En kan dit met 
minder papierwerk? Is het wel wenselijk om te differentiëren tussen ‘klanten’? En in 
hoeverre kan er wel gesproken worden over ‘klanten’ als het om publieke diensten gaat? 

Over deze vragen gaan wij tijdens deze dag uitgebreid met elkaar in gesprek. De dag begint 
met parallelsessies waarin (concept)artikelen worden gepresenteerd en bediscussieerd. Na 
de lunch vindt er een plenaire sessies plaats, waarin prof. dr. Mirella Kleijnen, hoogleraar 
Customer Experience Management aan de VU, in zal gaan op lessen uit de marketing voor 
het inspelen op klantbehoeften. Vervolgens zijn er twee rondes workshops. Het afsluitende 
onderdeel is een optreden van theatergezelschap TRAXX, die ons zullen meenemen in het 
verhaal van drie ervaringsdeskundigen met schuldhulpverlening, waarbij zij onder meer hun 
contact met overheidsinstanties belichten. 
 
We wensen u een boeiende dag toe.  
Namens het Zijlstra Center,  

 

Prof. dr. ir. Gerda van Dijk 
Prof. dr. Tjerk Budding 
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PROGRAMMA DE KLANT IS KONING?  

Donderdag 16 maart 2023, 10.30 – 17.00 uur | Vrije Universiteit Amsterdam 

Vanaf 10.00 Inloop met koffie/thee voor deelnemers aan de paperpresentaties  
10.30 – 12.00  Parallelsessies met academische presentaties 

 
Parallelsessie 1 – Control in de publieke sector  
Parallelsessie 2 – Publiek leiderschap  
 
(Zie de uitgebreide indeling en beschrijving op pag. 6-9) 

 
 
Auditorium 
Agora 3 
 

Vanaf 12.00 Lunch & ontvangst voor deelnemers aan de workshops  Campuszijde 
13.00 – 13.45  Plenaire zitting – prof. dr. Mirella Kleijnen Auditorium 

14.00 – 14.45 WORKSHOPS ronde 1 (zie pag. 10-13 voor een beschrijving)  
 

 1. Het gebruik van Chat GPT– drs. Dolf van Eps  
 

Auditorium 

 2. Wat kunnen we leren van kunstenaars? – Indra Bijl en Nynke 
Willemsen 
 

Agora 5 

 3. De menselijke maat en de lines of responsibility – dr. Martin Dees  
 

PTHU 4 

 4. Wat vraagt dienstverlening van interne multidisciplinaire 
samenwerking? – Elmira Nijhuis 

PTHU 3 

15.00 – 15.45 WORKSHOPS ronde 2 (zie pag. 10-13 voor een beschrijving)  
 

 1. Leiderschap en dienstverlening in het publieke domein – dr. Claudia 
van Mourik, dr. Radenka Vukovic en prof. dr. ir. Gerda van Dijk 

Auditorium 

 2. Invloed van burgers op de begroting – dr. Jan van der Bij 
 

Agora 5 

 3. Misverstanden over de menselijke maat – prof. dr. Marcel Canoy  PTHU 5/6 
 

Vanaf 15.30 Ontvangst bij het Auditorium met koffie/thee   
16.00 – 17.00 Plenaire zitting ‘De klant is koning?’  

 
Theater optreden TRAXX 
 

Auditorium 

17.00 Afsluiting en aansluitend borrel 
 

Campuszijde 
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PROGRAMMA PARALLELSESSIES (10.30 – 12.00 uur) 

 

Parallelsessie 1 

Control in de publieke sector 
 

Parallelsessie 3 

Publiek leiderschap 

Locatie: Auditorium 
voorzitter: dr. Berend van der Kolk 

Locatie: Agora 3 
voorzitter: prof. dr. ir. Gerda van Dijk 

The impact of performance management on 
interpersonal trust and performance: Survey 
evidence from healthcare organizations  

Dr. Hilco van Elten, prof. dr. ir. Kees Ahaus & 
dr. Berend van der Kolk 

Wanneer leiders en koning(inn)en elkaar 
ontmoeten; Resonantie als fundament voor 
betekenis- en zingeving in de publieke 
dienstverlening 

Drs. Barbara van de Steen 

De procesdimensie, inherente ondeugden en 
beleidscontrol: een alternatieve strategie voor 
effectieve beleidsvorming 

Drs. Roderick Fitz Verploegh CPC, Prof. dr. Tjerk 
Budding en dr. Mattheus Wassenaar 

Hoe leg je de verbinding tussen maatwerk, 
standaard-dienstverlening, rechtmatigheid en 
doelmatigheid/ doeltreffendheid van 
dienstverlening? 

Mr. Robert Vos 

Een onderverdeling van lokale partijen in het 
gemeentebestuur 

Drs. Stijn Klarenbeek en prof. dr. Raymond 
Gradus 

Zoeken naar orde: leren van chaos 

Waarom het omgaan met complexe 
vraagstukken een complex vraagstuk is van 
zichzelf 

Dr. Claudia van Mourik 

 Van Dirigeren naar Inspireren: hoe krijgt dienend 
leiderschap vorm in de praktijk van de Corporate 
Dienst van Rijkswaterstaat? 

Dr. Radenka Vukovic 
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Parallelsessie 1: Control in de publieke sector  
 
The impact of performance management on interpersonal trust and performance: Survey evidence 
from healthcare organizations 
Dr. Hilco van Elten, prof. dr. ir. Kees Ahaus & dr. Berend van der Kolk  

The prominence of performance management (PM) in healthcare organizations has grown 
significantly over the past decades. Healthcare organizations often use PM to improve their 
performance in various dimensions, such as quality of care and cost efficiency. While prior research 
examined direct effects of PM on performance, little is known yet about factors that mediate this 
relation. Furthermore, the literature suggests that alternatives to this focus on performance can be 
utilized by managers to enhance performance. Different managerial foci will likely give rise to and 
foster different organizational climates, which may also result in different levels of interpersonal 
trust. While the impact of PM and its alternatives have been acknowledged in both the accounting 
and general management literatures, they have not been integrated accordingly into studies in 
healthcare settings. We address this gap by examining the impact of PM on trust and overall 
performance in healthcare organizations, while simultaneously studying the impact of the listed 
alternatives to PM, i.e., the managerial focus on personnel, actions, and organizational culture. Using 
survey data from 153 middle managers, we test the impact of PM on interpersonal trust and 
performance. In addition, we find support for our additional hypothesis that PM only positively 
impacts trust when it is perceived to be fair. Our study enhances the understanding of PM in 
healthcare organizations by showing how managers can impact interpersonal trust and performance 
via PM procedures, monitoring of activities instead of outcomes, control via norms & values, or 
employee selection/training) can play a supportive role. 
 
De procesdimensie, inherente ondeugden en beleidscontrol: een alternatieve strategie voor 
effectieve beleidsvorming 
Drs. Roderick Fitz Verploegh CPC, prof. dr. Tjerk Budding en dr. Mattheus Wassenaar 

Publieke organisaties staan voor verschillende uitdagingen bij het maken en uitvoeren van beleid. 
Beleid kan op verschillende manieren slagen of falen, met aanzienlijke variaties in impact. De 
traditionele perspectieven voor het analyseren van beleidsvorming zijn de programma-, politieke en 
procesdimensies van beleid. Terwijl de eerste twee dimensies veelvuldig zijn bestudeerd in de 
literatuur en de praktijk, heeft de laatstgenoemde dimensie vooralsnog weinig aandacht gekregen. 
Deze dimensie betreft het vermogen van overheidsorganisaties om succesvol door de stadia van een 
beleidsproces te navigeren en om te gaan met de zogenaamde inherente ondeugden. Deze 
ondeugden zijn "aspecten van de fundamentele aard van beleidsvorming die inherent zijn of 
ingebouwd in beleid, programma's en processen die overheden moeten, maar vaak niet adequaat 
aanpakken, in beleidsontwerpen" (Leong & Howlett, 2022, p. 1388). Tot op heden is zeer beperkt 
onderzoek naar gedaan naar manieren om deze ondeugden te beheersen. In Nederland wordt 
beleidscontrol gebruikt als instrument om de kans op effectief beleid te vergroten door 
beleidscontrollers te betrekken bij alle stadia van het beleidsproces. In dit artikel gaan we na hoe 
beleidscontrol behulpzaam is om de inherente ondeugden te beheersen en daarmee de kans op 
succesvolle beleidsvorming te vergroten. 
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Een onderverdeling van lokale partijen in het gemeentebestuur 
Drs. Stijn Klarenbeek en prof. dr. Raymond Gradus 
In maart 2022 vonden verkiezingen voor de gemeenteraad plaats in 333 gemeenten, en tot en met 
oktober zijn de colleges van B&W gevormd. De grote winnaar zijn de lokale partijen: met in totaal 
3179 raadszetels en 490 wethouders hebben zij hun positie in de gemeenteraden en de colleges van 
B&W aanzienlijk weten te versterken. In dit artikel berekenen we een kengetal dat het aantal 
wethouders in verhouding tot het aantal raadszetels aangeeft. Voor traditionele bestuurderspartijen 
als CDA, VVD en PvdA is dit kengetal groter dan één, terwijl onze data laat zien dat dat dit kengetal 
voor lokale partijen net iets kleiner is dan één. Gebaseerd op een uitsplitsing die gangbaar is in de 
politicologie zien we dat lokalistische partijen (oftewel partijen gericht op een lokaal belang) een 
kengetal net is groter dan één en protestpartijen een kengetal aanzienlijk kleiner dan één.    
 

 
Parallelsessie 2: Publiek leiderschap 
 
Wanneer leiders en koning(inn)en elkaar ontmoeten: resonantie als fundament voor betekenis- en 
zingeving in de publieke dienstverlening 
Drs. Barbara van der Steen in samenwerking met prof. dr. Joke van Saane en prof. dr. ir. Gerda van 
Dijk  
In dit paper wordt het thema ‘Klant is Koning’ verdiept vanuit het perspectief van resonantie als basis 
voor zingeving voor zowel leiders als de betrokken ‘klanten’. Leiders worden in deze digitale tijden 
overladen met informatie en prikkels (Rosenberg & Feldman, 2008). Een groeiend aantal leiders 
ervaart een versnellende kracht en 'geen tijd om na te denken' (Raelin, 2002). Filosoof Rosa stelt dat 
de versnelling in communicatie de bron is van stress, burn-out en depressie (Rosa, 2010, 2016, 2019).  
Hij spreekt van ‘vervreemding’ als fenomeen en hij pleit in dat licht voor resonantie: het ervaren van 
zinvolle relaties in deze 'onbeheersbare' wereld.  

In dit paper wordt bepleit hoe de resonantie tussen leiders, professionals en de klant (of liever 
gezegd de leerling, student, client, patiënt of burger) het fundament is voor de dienstverlening in de 
publieke sector. De onderzoeksvraag die daarbij opkomt is ‘hoe de metafoor van de koning(in)’ zich 
verhoudt tot het fenomeen resonantie en wat dit betekent voor de dienstverlening in het publieke 
domein? Dit paper put onder andere uit literatuuronderzoek, de ‘lived experiences’ uit 14 diepte-
interviews en de fenomenologische en filosofische vragen die daaruit voortkomen.  
 
Hoe leg je de verbinding tussen maatwerk, standaarddienstverlening, rechtmatigheid en 
doelmatigheid/doeltreffendheid van dienstverlening?  
Mr. Robert Vos  

Hoe verbind je maatwerk met standaarddienstverlening? Wanneer is standaarddienstverlening aan 
de orde en wanneer maatwerk? Hoe integreer je beide in je dienstverlening naast elkaar? Hoe 
verloopt dat proces? Hoe zorg je ervoor dat rechtmatigheid en doelmatigheid/doeltreffendheid niet 
los van elkaar georganiseerd worden? Aparte hokjes, aparte doelstellingen, aparte rapportages. 
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Welke afwegingen maak je tussen rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, als de een 
(deels) ten koste van de ander gaat? Hoe zorg je voor een geïntegreerde benadering. En ook hier: 
welke afwegingen maak je daarbij en hoe verloopt het proces? 
 
In dit essay zullen deze vragen aan de orde komen en de principes die daarbij gehanteerd zouden 
moeten worden. Dit zal gebeuren aan de hand van de ‘10 van Vos’, die gezien kunnen worden als de 
samenvattende principes voor een goed bestuur en een goede dienstverlening vanuit de 
(rijks)overheid.  
 
 
Zoeken naar orde: leren van chaos 
Waarom het omgaan met complexe vraagstukken een complex vraagstuk is van zichzelf 
Dr. Claudia van Mourik 

Van publieke leiders wordt verwacht dat zij complexe vraagstukken of wicked problems effectief 
weten te hanteren en dat zij met hun samenwerkingspartners publieke waarde creëren. De theorie 
beschrijft hierbij het belang van ’relationeel leiderschap’ en de inzet van een dialoog als vorm van 
gesprek. Maar hoe ziet dit eruit in de praktijk?  

Dit artikel beschrijft de inzichten uit een promotieonderzoek naar leiderschap en leren van 
gemeentelijke managers die werken in of voor het sociaal domein binnen drie grote gemeenten, 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en die te maken hebben met complexe vraagstukken. Uit dit 
onderzoek blijkt dat zij bekend zijn met het concept complexe vraagstukken en dat zij weten dat om 
deze vraagstukken op te kunnen lossen een relationele (collectieve) benadering van leiderschap en 
leren is vereist. Ook blijkt dat zij gedreven en gemotiveerd zijn om hieraan in de praktijk invulling te 
geven. In hoeverre zij dit ook daadwerkelijk doen, is echter afhankelijk van een aantal met elkaar 
samenhangende contextuele en individuele aspecten namelijk: positiemacht, de politieke 
organisatie, leiderschapskwaliteiten, tijd om samen te leren en de leercultuur.   
 
Van Dirigeren naar Inspireren: hoe krijgt dienend leiderschap vorm in de praktijk van de Corporate 
Dienst van Rijkswaterstaat? 
Dr. Radenka Vukovic 

Dienend leiderschap wordt in de literatuur beschreven als een passende vorm van leiderschap bij 
complexe vraagstukken. Dienend leiderschap is gebaseerd op teamwerk en gemeenschap in plaats 
van de traditionele hiërarchische modellen van leiderschap. Het stelt de belangen van de 
medewerkers en het grotere geheel op de eerste plaats. Maar hoe krijgt dienend leiderschap vorm in 
de praktijk?     

Dit artikel beschrijft de resultaten van een promotieonderzoek naar dienend leiderschap bij de 
Corporate Dienst van Rijkswaterstaat (Vukovic, 2022). Binnen de Corporate Dienst is er draagvlak 
voor dienend leiderschap. Het krijgt op diverse wijzen vorm mede afhankelijk van het karakter van de 
persoon, rolopvatting door de persoon, organisatiecultuur, tijd en context.  
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WORKSHOPS RONDE 1 (14.00 – 14.45 uur) 
 
 

1.  Het gebruik van Chat GPT 
Door: Drs. Dolf van Eps 

Sinds de publieke introductie is Chat GPT is een veelbesproken onderwerp. Ontwikkeld door OpenAI, 
biedt het model een realistische conversatie-ervaring waarbij de toepassing soms oneindig lijkt. Is 
het werkelijk een gamechanger of zal de hype overwaaien? In deze praktijkgerichte workshop 
verkennen we hoe Chat GPT in de praktijk kan worden toegepast en met welke beperkingen men 
rekening moet houden.  
De theorie rond het model wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. We bespreken de 
mogelijkheden en uitdagingen van het gebruik van Chat GPT vanuit een onderzoeks- en public 
controllers perspectief. 

 

2.  Wat kunnen we leren van kunstenaars? 
Door: Indra Bijl en Nynke Willemsen 

Mede ingegeven door grote beleidsdrama’s is de overheid de afgelopen jaren hard aan het werk om 
haar dienstverlening te verbeteren. De wens is: beleid met meer oog voor de menselijke maat, met 
ruimte voor maatwerk waar nodig. Beleidsontwikkeling waarin uitvoering vanaf de start betrokken is 
en de perspectieven en belangen van de leefwereld voorop staan. Ambtenaren die hun vak verstaan 
en daarvoor gaan staan. Verantwoording op effect in plaats van op activiteiten. Ondanks de vele 
programma’s die zijn opgetuigd en de grote aandacht voor deze vraagstukken blijft het taai om echte 
doorbraken te realiseren. Écht anders werken is nodig. 
Deze workshop gaat uit van de hypothese dat de overheid hierin kan leren van andere disciplines. Zo 
kijken kunstenaars vanzelfsprekend vanuit de eindgebruiker, ontwerpen ze niets zonder inspiratie 
van buiten, combineren en werken ze samen én stellen ze veel vragen.  
De vraag die centraal staat in de workshop is: wat kan jij leren van kunstenaars? Durf jij het aan om 
buiten de eigen comfort zone te kijken en te ervaren wat dit voor jouw werk kan betekenen? 

 

3.  De menselijke maat en de lines of responsibility 
Door: Dr. Martin Dees 

Bij de overheid is de menselijke maat een actueel en belangrijk onderwerp. Uitgaan van het 
burgerperspectief, het inbedden van de menselijke maat in de processen, het toepassen van 
maatwerk daar waar dat moet, en het werken volgens ‘de bedoeling’ zijn allemaal noties die 
uitdrukking geven aan dezelfde cultuur(veranderopgave), die recht doet aan het uitgangspunt dat de 
overheid er voor de burger is en niet omgekeerd. Deze ontwikkeling, die een nieuwe balans tussen 
de criteria van goed openbaar bestuur impliceert, heeft ook grote impact op het werk in de 
verschillende ‘lines of responsibility’, waarin ook de controllers en overheidsauditors hun rol 
vervullen. In de workshop bespreken wij de samenhang tussen de genoemde begrippen, en bezien 
we hoe we als controllers en auditors bij kunnen dragen aan de toepassing van de menselijke maat 
binnen onze organisaties. 
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4.  Wat vraagt dienstverlening van interne multidisciplinaire samenwerking? 
Door: Dr. Elmira Nijhuis 

Wat vraagt dienstverlening van interne multidisciplinaire samenwerking? En welke rol speelt 
psychologische veiligheid hierbij? Deze interactieve workshop gaat in op afdelingsoverstijgende 
samenwerking, ten behoeve van dienstverlening in het maatschappelijk en/of publieke domein. Wat 
is het nut en noodzaak van afdelingsoverstijgend samenwerken? Welke rol speelt psychologische 
veiligheid hierin, op bestuurlijk, management en professioneel niveau? En hoe verhoudt 
psychologische veiligheid zich tot de kwaliteit van de dienstverlening? 

De workshop gaat in op de dagelijkse praktijk, waarbij de deelnemers worden uitgedaagd om te 
reflecteren op de gang van zaken in hun eigen organisatie en op de eigen rol in dit geheel. Dit wordt 
gecombineerd met het bespreken van wetenschappelijke inzichten op het vlak van psychologische 
veiligheid en samenwerking. 
Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen: 
- noodzaak tot afdelingsoverstijgend samenwerken 
- nader begrip van ‘psychologische veiligheid’ 
- relatie met kwaliteit van de dienstverlening 

In deze workshop worden concrete handvatten aangereikt om het afdelingsoverstijgend 
samenwerken te bevorderen en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. 
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WORKSHOPS RONDE 2 (15.00 – 15.45 uur) 
 
 

1.  Leiderschap en dienstverlening in het publieke domein  
Door: Dr. Claudia van Mourik, dr. Radenka Vukovic en prof. dr. ir. Gerda van Dijk 

In deze workshop staat het leiderschap in de dienstverlening in het publieke domein centraal. 
Ingegaan wordt op vragen als wat vraagt goede dienstverlening in het publieke domein nu aan 
leiderschap? Van wie en hoe ziet dat er uit in het handelen en wat is de impact daarvan? Wat kunnen 
we leren van concepten uit de private sector: geven ze de juiste richting of zaaien ze juist 
verwarring? Wat is nu zo specifiek aan de dienstverlening in het publieke domein? Heeft 
de dienstverlening in het publieke domein kenmerken van een complex vraagstuk of maken we het 
complex? 
In deze workshop onderzoeken we aan de hand van verschillende stellingen, eerst de diverse 
perspectieven op bovenstaande vragen. Vervolgens verkennen we hoe deze verschillende 
perspectieven ons kunnen leiden om tot passende antwoorden te komen voor de dagelijkse praktijk. 
Niet de antwoorden; maar wel op z’n minst doordachte ‘clumsy solutions’. Kom luisteren, denk en 
doe mee in deze interactieve workshop. 
 
 
 

2.  Invloed van burgers op de begroting 
Door: Dr. Jan van der Bij   

In deze workshop gaat het om het geven van invloed van burgers op de begroting van overheden. 
Hierbij kunnen (ten minste) twee hoofdvormen worden onderscheiden: 

• Het vragen van de mening van burgers over de prioriteitstelling binnen de gehele begroting en 
de allocatie van de middelen. Volksvertegenwoordigers kunnen vervolgens rekening houden met 
de voorkeuren van hun burgers. 

• Een burgerbegroting, waarbij burgers bijvoorbeeld mogen beslissen over de verdeling van een 
bepaald budget over verschillende projecten. Een burgerbegroting is een georganiseerd proces 
waarin inwoners van een bepaald gebied (zoals een gemeente) samen bepalen welke 
onderwerpen en vraagstukken ze belangrijk vinden, waar ze in willen investeren, welke 
oplossingen en innovaties ze waardevol vinden, en welke eindkeuzes ze maken. 

Het idee van de burgerbegroting is als eerste in Porto Alegre (Brazilië) in de praktijk gebracht. De 
begroting van de gemeente is van onderop ingericht op basis van wijkprioriteiten en 
investeringsvoorstellen voor wijken. Kenmerkend voor het model is de actieve manier waarop het 
individuele burgers voorbereidt, ondersteunt en aanmoedigt mee te doen. In Europa heeft 
bijvoorbeeld Antwerpen school gemaakt met de burgerbegroting https://burgerbegroting.be/. Ook 
in Nederland zijn er voorbeelden te vinden, zoals in de gemeente Maastricht 
https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl/. 
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Toch kan niet gezegd worden dat de burgerbegroting een doorslaand succes is in Nederland. In de 
workshop zullen de voor- en nadelen de revue passeren, met veel ruimte voor inbreng vanuit de 
deelnemers aan de workshop. 

 

3. Misverstanden over de menselijke maat 
Door: Prof. dr. Marcel Canoy  

Marcel Canoy (VU) en Sandra van Dijk (Universiteit van Leiden) schreven de afgelopen jaren hun 
vingers krom over de menselijke maat. In hun zoektocht en ervaringen met talloze 
uitvoeringsorganisaties en ministeries kwamen zij vele misverstanden tegen. In deze interactieve 
worden deze misverstanden opgehelderd of geproblematiseerd. Zit er toch een kern van waarheid 
in? En wat gaan we er dan aan doen?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership (Vrije Universiteit Amsterdam) 
Maatschappelijke waardecreatie voor overheid en non-profit, ontmoetingsplaats voor wetenschap 
en praktijk. 





Het Zijlstra Center - 
ontmoetingsplaats 
voor wetenschap & 
praktijk
 
Het Zijlstra Center biedt een vrije  
ruimte waar wetenschap en praktijk  
elkaar ontmoeten, een platform 
waar het publieke debat over actuele 
ontwikkelingen in de samenleving  
geagendeerd en gevoerd kan worden 
op het gebied van governance, control 
en leiderschap. 

Ons onderzoek en onderwijs staat  
midden in de actualiteit en geeft 
vorm aan een leefbare en duurzame 
samenleving. Actuele maatschappe- 
lijke vraagstukken worden onderzocht 
en opgepakt door praktijk en acade-
mische kennis samen te brengen en 
te integreren tot nieuwe inzichten 
voor praktijk en wetenschap.

Het Zijlstra Center is onderdeel van de  
School of Business and Economics 
van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer informatie:

ENVELOPE hetzijlstracenter@vu.nl

 MOBILE-ALT  020 - 598 9865

In hoeverre moeten de wensen en 
behoeften van ‘de klant’ centraal 
staan bij organisaties in de publieke- 
en non-profit sector?

Vraagt dit om meer maatwerk in 
dienstverlening, en zo ja, hoe?

En kan dit met minder papierwerk? 
Is het wenselijk om te differentiëren 
tussen ‘klanten’? En in hoeverre kun 
je eigenlijk spreken over ‘klanten’ als 
het om publieke dienstverlening gaat?  
 
Deze vragen staan centraal tijdens 
het  Zijlstra jaarcongres ‘De klant is 
koning?’.
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