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Introductie
Inmiddels meer dan 40 jaar geleden kwam er een beweging op in Nederland, en diverse
andere landen, waarbij principes uit het bedrijfsleven in toenemende mate werden
doorgevoerd binnen de publieke sector. Begin jaren 90 van de vorige eeuw werd onderkend
dat het hierbij om een internationaal verschijnsel ging, en is de term ‘New Public
Management’ (NPM) hiervoor gehanteerd (Hood, 1991 en 1995).
Zowel in de wetenschap als de praktijk bleek in de loop der jaren dat de NPM hervormingen
niet onomstreden zijn. Zo kan het gebruik van prestatie-indicatoren tot een te nauwe focus
op te leveren prestaties leiden en lijken gebruikte technieken teveel uit te gaan van
wantrouwen in plaats van vertrouwen. In de loop van de jaren zijn er dan ook alternatieve
paradigma’s voorgesteld, waarbij meer aandacht werd gevraagd voor de maatschappelijke
gerichtheid en prestaties (Moore, 1995) en de invloed van digitalisering (Dunleavy et al,
2006).
Ondanks de kritiek en de geïntroduceerde alternatieven, lijkt NPM nog niet van het toneel
verdwenen (Hyndman en Liguori, 2016). Zo maken veel organisaties gebruik van
managementdashboards en is kostprijsberekening een in de praktijk nog veel gehanteerde
methode, ook op plekken waar dit vroeger wel, maar inmiddels niet meer verplicht is.
Dit roept de vraag op wat er terecht is gekomen van meer dan 20 jaar post-NPM
ontwikkelingen. Heeft NPM het publieke management definitief veranderd en zo ja, hoe?
Welke andere paradigma’s zijn invloedrijk geworden? En in hoeverre is er sprake van een
vervanging van het ene paradigma door het andere of is er sprake van een stapeling? In
welke mate klinkt de stem van het NPM - ondanks alle kritieken daarop - nog steeds door?
Tijdens dit congres behandelen we deze thema’s in de vorm van paper-presentaties,
workshops en een plenair programma. Bij de paper-presentaties staan drie thema’s centraal:
hoe kunnen we sturen op maatschappelijke waarde, wat zijn de implicaties van én
alternatieven voor NPM technieken, en welke ontwikkelingen zijn er op het vlak van
publieke verantwoording? In het middagprogramma bieden we de keuze uit tien workshops,
waarbij we vanuit de perspectieven van control, governance en leadership zullen ingaan op
het thema van dit congres. Het plenaire programma bestaat uit een introductie, gevolgd
door bijdragen van Dick Schoof, Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie en
Veiligheid en Giuseppe Grossi, Research Professor in Accounting bij Nord University
(Noorwegen) en Kristianstad University (Zweden).
We wensen u een boeiende dag toe.
Namens het Zijlstra Center,
Dr. Tjerk Budding
Opleidingsdirecteur Public Controllersopleidingen
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PROGRAMMA BEYOND NEW PUBLIC MANAGEMENT?
Donderdag 31 maart 2022, 9.30 – 17.00 uur | Vrije Universiteit Amsterdam
Vanaf 9.30
10.30 –
12.00

Vanaf 12.00
13.00–
14.00

14.15 –
15.15

Vanaf 15.15
15.45

17.00

Inloop met koffie/thee voor deelnemers aan de paperpresentaties
Parallelsessies met academische presentaties (met aansluitend lunch)

Foyer

Parallelsessie 1 – Government reporting
Parallelsessie 2 – NPM technieken en implicaties
Parallelsessie 3 – Sturen op maatschappelijke waarde

Agora 2
Agora 4
Auditorium

Zie de uitgebreide indeling op p. 6
Lunch & ontvangst voor deelnemers aan de workshops
WORKSHOPS ronde 1

Foyer

1. KPI's opstellen - Do's en don'ts
- Dr. Berend van der Kolk
2. Strategische prioriteitsstelling in het toezicht
- Dr. Mattheus Wassenaar
3. Digitalisering van burgerparticipatie
- Bram Faber MSc
4. De burger weer centraal
- Paul Hofstra RO CIA
5. De vertrouwenspersoon: Thermometer van organisaties
- Prof.dr. Rob van Eijbergen en drs. Stijn Klarenbeek
WORKSHOPS ronde 2

Auditorium

1. De dialoog: opening spaces in het publieke gesprek
- Dr. Ronald Stevens
2. Gemeenteraadsverkiezingen geduid
- Prof.dr. Raymond Gradus, Vera van Schie MSc en dr. Tjerk Budding
3. Ondanks of Dankzij? Dragen organisatiekaders bij aan het
functioneren van uitvoeringsorganisaties? - drs. Koen Mijnen
4. Naar een nieuwe Bestuurscultuur met een grote B
– dr. Martin Dees en dr. ing. Martin de Bree MBA
5. Publieke waardecreatie door strategisch partnerschap
- Prof.dr.ir. Rienk Goodijk
Ontvangst bij het auditorium met koffie/thee
Plenaire zitting ‘Beyond New Public Management?’
Met een introductie door dr. Tjerk Budding (het Zijlstra Center), gevolgd
door bijdragen van drs. Dick Schoof, Secretaris-Generaal (Ministerie van
Justitie en Veiligheid), en prof. dr. Giuseppe Grossi, Research Professor in
Accounting (Nord University (Noorwegen) en Kristianstad University
(Zweden). Afsluiting door prof.dr.ir. Gerda van Dijk (het Zijlstra Center)
Borrel

Agora 5
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PROGRAMMA PARALLELSESSIES (10.30 – 12.00 uur)
Parallelsessie 1
Government reporting

Parallelsessie 2
NPM technieken en implicaties

(Engelstalig)

(Nederlandstalig)

Locatie: Agora 2
voorzitter: Dr. Berend van der Kolk

Locatie: Agora 4
voorzitter: Dr. Tjerk Budding

Digitalization strategies in
governmental reporting: Starting
with users.

New public management en de
lange termijn.
Dr. Johan de Kruijf

Dr. Ekaterina Svetlova en dr. Silvia
Pazzi
Antecedents and use of cost
accounting information systems
within Dutch central government
executive agencies.

Bram Faber MSc en dr. Tjerk Budding

Drs. Jos Klink en dr. Tjerk Budding

Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership
WWW.HETZIJLSTRACENTER.NL

Locatie: Auditorium
voorzitter: Prof.dr.ir. Gerda van Dijk
Publieke waarde creëren in het
hoger onderwijs: de rol van het
management control systeem, een
casestudie.
Drs. Luc Salemans en dr. Tjerk
Budding

What drives usability of public sector
online reporting? A mixed-methods
study of user preferences in
municipal annual reports.

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS

Parallelsessie 3
Sturen op maatschappelijke
waarde
(Nederlandstalig)

Policy control in the Netherlands: a
critical analysis from a management
control perspective
Roderick Fitz Verploegh CPC, dr. Tjerk
Budding en dr. Mattheus Wassenaar
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Parallelsessie 1: Government reporting
What drives usability of public sector online reporting?
A mixed-methods study of user preferences in municipal annual reports.
Bram Faber MSc (Vrije Universiteit Amsterdam) en dr. Tjerk Budding (Vrije Universiteit Amsterdam)
Attention to the usability of public sector financial reports and the way it can be improved is scarce.
Based on an extensive literature review, we propose that usability is driven by relevance,
understandability, and format quality. In the Netherlands, it is observed that more and more
municipalities between 2018 and 2021 opt for a website format for their financial reporting,
although some municipalities also switch back to the PDF format. By using an experimental study,
this chapter shows that reports offered in the website format do not outperform those in a PDF
format. In exploring the factors for the underperformance of the website format, an in-depth
analysis of the case municipalities that chose to offer their financial reporting respectively in the PDF
format and in the website format: Amsterdam and Rotterdam. The preference for PDF could be
attributed in part to factors other than format choice, such as the readability of the report and the
use of infographics. At the same time, the findings suggest that familiarity with the website structure
is required in order to properly process and use information from the annual report.
Digitalization strategies in governmental reporting: Starting with users
dr. Ekaterina Svetlova (University of Twente) and dr. Silvia Pazzi (University of Leicester)
The landscape of those who use governmental reporting has changed in the last decade: next to nonexpert, a network of expert intermediaries has evolved (e.g. Haustein et al., 2019; Jorge, et al., 2019;
van Helden & Reichard, 2019). Those intermediaries directly scrutinize, interpret and communicate
accounting information. Thus, their requirements regarding governmental reporting have become
increasingly important and should be taken into account. In our study carried out in cooperation with
ACCA, BAFA and HM Treasury, we conducted semi-structured interviews and consultations with
experts to clarify needs of users of governmental reporting.
We found out that all users consider governmental reporting to be a source of data and demand that
data accessibility and re-usability are improved. Especially, work on the understandability of data is
important to engage non-expert indirect users. While articulating these needs, our interviewees
pointed towards the necessity to increase digitalisation of governmental accounts (see also Jones et
al., 2019). In the paper, we depict the steps that had been already taken by the UK government in
this direction while implementing NPM reforms. Then, we discuss international best practices of
digitalization of governmental accounting-related documents. We use examples from Canada and
Australia to show how the archiving and the navigation of single documents can be improved and
which new formats of reporting can be introduced. Moreover, we highlight that improvements can –
and should - be achieved only in cooperation with stakeholders; for example, digital tools that
enhance the accessibility and understandability of data need to be co-designed with users.
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public sector budgeting and reporting. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial
Management, 31(4), 473–477.
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Reporting: Current developments in financial reporting (Private and public sectors). ACCA.
• Jorge, S., Jesus, M. A. J. de, & Nogueira, S. P. (2019). The use of budgetary and financial
information by politicians in parliament: a case study. Journal of Public Budgeting, Accounting
and Financial Management, 31(4), 539–557.
• van Helden, J., & Reichard, C. (2019). Making sense of the users of public sector accounting
information and their needs. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management,
31(4), 478–495.

Parallelsessie 2: NPM technieken en implicaties
New Public Management en de lange termijn
dr. Johan de Kruijf (Radboud Universiteit)
De overheid als bron van alle slechte taakuitvoering of leren van ervaringen in het bedrijfsleven met
het doel de overheid beter te laten functioneren. Dat waren begin jaren 90 de Amerikaanse (Osborne
& Gaebler, 1992) respectievelijk Britse (Hood, 1991) invalshoeken van wat we nu kennen als New
Public Management. De nadruk kwam te liggen op verzakelijking, contracteren en kostprijzen van
producten en diensten. De burger werd klant en diende zo veel mogelijk via standaard modellen te
worden geholpen. Veel organisaties werden verzelfstandigd of zelfs geprivatiseerd, waarbij ieder een
eigen afgebakend takenpakket kreeg. Kennis binnen de ambtelijke kernorganisaties verdween (van
Thiel, 2020) waardoor zicht op uitvoerbaarheid van beleidwensen uit het zicht raakte.
Een wat onderbelicht thema rondom verzakelijking van de dienstverlening door de overheid lijkt de
doorwerking daarvan voor de taakuitvoering en public value op de lange termijn te zijn. Inmiddels
zijn er aanwijzingen dat door gebrekkig onderhoud beleidswijzigingen bij de belastingdienst
nauwelijks meer mogelijk zijn, fysieke infrastructuur onderhoudsachterstanden kent en organisaties
die in een keten zijn verbonden onvoldoende ruimte hebben om samen te werken of te innoveren
(Koopmans et al., 2021, pp. 51-52, 77).
In dit paper gaat de aandacht uit naar de betekenis van investeren in mensen en activa bij
uitvoeringsorganisaties op rijksniveau vanuit een perspectief van toekomstbestendigheid. Centrale
vraag is welke invloed bekostigingsstelsels voor uitvoeringsorganisaties hebben op hun keuzes
rondom investeren en lange termijn vraagstukken voor hun dienstverlening.
Aan de hand van jaarstukken uit de periode 2016-2020 van de circa 30 grootste
uitvoeringsorganisaties (Zelfstandige Bestuursorganen en Agentschappen) wordt een analyse
gemaakt rondom uitspraken over investeringen en lange termijn vraagstukken van die organisaties
en de mogelijke effecten daarvan op de maatschappelijke toegevoegde waarde.
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Antecedents and use of cost accounting information systems within Dutch central government
executive agencies
drs. Jos Klink (Vrije Universiteit Amsterdam) en dr. Tjerk Budding (Vrije Universiteit Amsterdam)
Cost accounting reforms and the use of price setting within the public sector have been an important
part of New Public Management (NPM)-reforms. Although the heydays of NPM seem to be over,
recent studies (e.g. Hyndman and Liguouri, 2016) show that NPM-thinking remains important and
NPM-instruments are ‘here to stay’. In the Netherlands, one of the NPM-inspired reforms was the
implementation of government executive agencies. Beginning with four of these entities in 1994,
nowadays twenty-seven executive agencies can be identified, employing about one out of three civil
servants at central government level.
Duch executive agencies are obliged to use several businesslike financial management techniques
and instruments (see Budding and Klink, 2020). Our paper focuses on one of these instruments, the
cost accounting information system (CAIS). For our research we conducted a case study, selecting
nine agencies. Within each agency we interviewed two financial officials, using a semi-structured
questionnaire.
We researched the elements that influenced the design of CAIS, the sophistication of this systems by
using the research questions formulated by Brierly (2008), the purpose of use of CAIS and more
specific the influence of internal stakeholders.
We find that CAIS-design varies considerably among the executive agencies. Differences can not only
be explained by the variation in products and services, as well as environmental context, but also by
the ‘history’ in CAIS-design. In general, we observe a trend towards more simple systems, as these
are considered to be more useful for internal stakeholders.
With this paper, we do not only aim to contribute to the literature on post-NPM financial
management practices, but also to the scarce literature on cost accounting practices in governmental
organizations.
References
• Brierly, J.A. (2008). Toward an understanding of the sophistication of product costing systems.
Journal of Management Accounting Research. 20(Special Issue), 61-78.
• Budding, G.T. & Klink, J. (2020). ‘The influence of parliamentarians on the development of
financial management regulations for executive agencies’. Journal of Public Budgeting,
Accounting and Financial Management. 32(3), 421-438.
• Hyndman, N. & Liguouri, M. (2016). ‘Public Sector Reforms: Chancing Contours on a NPM
Landscape’, Financial Accountability & Management, 32(1), 1-33.
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Parallelsessie 3: Sturen op maatschappelijke waarde
Publieke waarde creëren in het hoger onderwijs: de rol van het management control systeem, een
casestudie
drs. Luc Salemans (Hogeschool Inholland en Vrije Universiteit) en dr. Tjerk Budding (Vrije Universiteit
Amsterdam)
Het doel van dit artikel is om te onderzoeken hoe management control-systemen kunnen worden
gebruikt als hulpmiddelen om publieke waarde creatie te ondersteunen. In een casestudie
benadering met gemengde methoden, inclusief documentenanalyse en semigestructureerd
interviews is gekeken hoe de organisatie stuurt om publieke waarde te creëren. Vanuit het
theoretisch kader van het control framework van Simons en public value accounting is gekeken op
welke wijze de organisatie reageert op de (snel) veranderende verwachtingen van stakeholders.
We ontdekten in onze case study (een grote Nederlandse hogeschool) dat het creëren van publieke
waarde ook een zoektocht is naar de juiste betekenis van de publieke waarde. Vanuit de strategie is
duidelijk ingezet op het begrip professional. De professional die afgeleverd wordt aan het
beroepenveld en klaargestoomd wordt voor het leveren van een maatschappelijke bijdrage, maar
ook door oog te hebben voor diversiteit en inclusie in de studentenpopulatie en daarmee doelgericht
kijkt naar de wensen en behoeften van de studenten. Dit bleek soms haaks te staan op het efficiënt
inrichten van processen en vraagt meer afstemming, onder andere tussen onderwijsdomeinen en
daarmee meer horizontale alignment. De organisatie van het onderwijs in aansluiting op de praktijk
van het beroepenveld vraagt om een lerende cultuur in de organisatie. Juist hierop zien we in deze
casus veel aandacht voor de control-levers normen en waarden en interactie.
In deze casus levert cultuur en de ervaren normen en waarden ook een bron van discussie over de
gehanteerde indicatoren uit het management control systeem. De aard van de gesprekken in de
planning & control cyclus worden ervaren als verantwoording, waarbij de analyses vanuit control
gedreven worden door control levers vanuit diagnostisch en grens-systeem. Hier lijkt
risicobeheersing, vanuit de ervaren noodzaak tot imagobeheersing, tot diep in de management
control systemen te zijn doorgedrongen. Vanuit de strategie wordt nadrukkelijk ingezet op een
verschuiving van deze diagnostische controls naar meer sociale interventies. Het registreren en
uitdragen van deze interventies is ook behulpzaam in het volgen en ontwikkelen van het narratief
van de organisatie en diens gerichtheid op publieke waarde creatie. Daar draagt een verdere
ontwikkeling van controllers naar meer business georiënteerde control zeker toe bij.
Al met al zien we dat managementcontrolesystemen behulpzaam kunnen zijn bij het creëren van
publieke waarde.
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Policy control in the Netherlands: a critical analysis from a management control perspective
Roderick Fitz Verploegh MSc CPC (Vrije Universiteit Amsterdam), dr. Tjerk Budding (Vrije Universiteit
Amsterdam) & dr. Mattheus Wassenaar (Vrije Universiteit Amsterdam)
Within public sector organisations, there has been a growing interest for bridging policy and financial
means, most often discussed in terms of performance-based budgeting. However, in daily practice
making this connection remains problematic despite all efforts employed. We show how policy
control, a new approach that has been initiated to improve the effective allocation and control of
public resources in order to increase the societal added value of public spending, can help bridge this
gap in the Dutch central government.
This article analyses how ministries of the Dutch central government organise policy control, hereby
using Simons' levers of control framework. The results indicate that policy control assesses and
monitors the efficiency and effectiveness of policy proposals, but often lacks adequate instruments
to do so. More specifically, we find that the strategic values of the ministries in our study are not
operationalised in such a way that they can be used for policy control and therefore belief controls
are lacking. Furthermore, we observe that all ministries of the interviewed policy controllers do not
have a framework or tool for performing policy control, by which policy proposals are assessed and
linked to the strategic values of the ministry. As such, also boundary controls are missing. With
regard to diagnostic control systems, the study shows that the ministries do not have appropriate
information structures or monitoring systems to exercise policy control. Finally, interactive control
systems, seem to play an important role in the ministries as we observe that in all ministries,
performance information and other types of policy information, are discussed with decision-makers.
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WORKSHOPS RONDE 1 (13:00 – 14:00 uur)
1.

KPI's opstellen - Do's en don'ts
Door: Dr. Berend van der Kolk

Geen enkele organisatie ontkomt eraan: het opstellen van indicatoren om te meten hoe het ervoor
staat. KPI's kunnen handig zijn om de strategie te monitoren, medewerkers te motiveren en
activiteiten of prestaties te verantwoorden. Maar hoe stel je nu goed een indicator op? Wat zijn de
valkuilen die je wilt vermijden? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers een KPI als ondersteunend
ervaren, in plaats van als een 'moetje'? Wat zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het
gebied van prestatiemeting? Deze vragen staan centraal in deze workshop.
2.

Strategische prioriteitsstelling in het toezicht
Door: Dr. Mattheus Wassenaar

De rijkstoezichthouders maken een ontwikkeling door van handhaven van wet- en regelgeving naar
het beperken van maatschappelijke schade en risico’s. Gegeven de veelheid van onderwerpen waar
zij voor aan de lat staan en de per definitie beperkte hoeveelheid middelen hebben ze als ambitie dat
zo veel mogelijk risicogericht te doen. Dat roept de vraag op hoe – vanuit deze schadebenadering op
strategisch, tactisch en operationeel niveau - te komen tot een goede prioritering van inzet over het
volledige en in veel gevallen heterogeen samengestelde terrein. De afgelopen jaren hebben de ILT en
de iSZW een methodiek ontwikkeld en toegepast om te komen tot een risicogerichte onderbouwing
van de strategische inzet van middelen. In deze workshop wordt ingegaan op de waarde van deze
methodieken en de bruikbaarheid op andere terreinen.
3.

Digitalisering van burgerparticipatie
Door: Bram Faber MSc

Digitalisering van burgerparticipatie zat al in de lift, maar heeft door corona een nog grotere vlucht
genomen. Online burgerparticipatie vindt in allerlei vormen plaats, bijvoorbeeld door het verzamelen
en delen van ideeën, of via enquêtes en fora. Het wordt ingezet voor lokale activiteiten, zoals het
ontwerpen van een universiteitscampus en parken, maar evengoed bij meer beleidsgerichte
onderwerpen zoals de vernieuwing van huisvestingsbeleid. Tegelijkertijd draait het succes van
burgerparticipatie op meer dan alleen de technologie: ook de organisatiecontext en de omgeving
spelen een belangrijke rol. In deze workshop wordt samen met de deelnemers een aantal
Nederlandse voorbeelden van digitale burgerparticipatie nader bekeken, om de meerwaarde, maar
evengoed de grenzen van online burgerparticipatie scherp te krijgen.
4.

De burger weer centraal
Door: Drs. Paul Hofstra RO CIA

In de afgelopen jaren is de burger steeds verder uit het gezichtsveld verdwenen van het lokale en
centrale overheidsbestuur. En voor zover die burger er al toe doet wordt hij of zij toch vooral gezien
als een berekenende profiteur van gemeenschapsvoorzieningen. De affaire rond de toeslagenwet
heeft dit feilloos blootgelegd. In deze workshop wordt ingezoomd op de ontwikkelingen die bij de
steeds groter wordende kloof tussen burger en bestuur een rol hebben gespeeld en wordt
aangegeven op welke wijze de weg terug weer kan worden hervonden naar een politiek waar de
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burger wél centraal komt te staan. Daarbij worden de ontwikkelingen geïllustreerd met veel
voorbeelden uit de praktijk. Een beschouwing vanuit het perspectief van een oud
rekenkamerdirecteur.
5.

De vertrouwenspersoon: Thermometer van organisaties
Door: Prof.dr. Rob van Eijbergen en drs. Stijn Klarenbeek

Vertrouwenspersonen staan volop in de aandacht. Door de recente incidenten is de vraag
opgekomen hoe organisaties zulke misstanden kunnen voorkomen. Vaak wordt hierbij gekeken naar
de vertrouwenspersoon. Met hun opvangende, begeleidende en adviserende taken spelen ze een
belangrijke rol in het bijdragen aan sociale veiligheid en het voorkomen van misstanden. In deze
workshop wordt verslag gedaan van recent uitgevoerd onderzoek naar vertrouwenspersonen. Hierbij
wordt ingegaan op de rol van de vertrouwenspersoon, welke taken en bevoegdheden ze wel en niet
hebben, en hoe ze bij kunnen dragen aan een sociaal veilige werkomgeving. Naast de presentatie is
er in de workshop uitgebreid ruimte voor een open dialoog over het belang van sociale veiligheid en
hoe dat het beste gerealiseerd kan worden.
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WORKSHOPS RONDE 2 (14:15 – 15:15 uur)
1.

De dialoog: opening spaces in het publieke gesprek
Door: Dr. Ronald Stevens

Publieke organisaties maken in (het duiden van hun vraagstukken) in de dagelijkse praktijk
afwegingen tussen controle en vertrouwen. Het is een balanceer act die vraagt om een dialoog
tussen de partijen. Onderzoek heeft laten zien dat het voeren van een goede dialoog nog niet zo
eenvoudig is, het is vooral een proces van af - leren. In deze workshop worden inzichten gedeeld
over onderzoek waarbij de dialoog is toegepast in public audits en visitaties. Maar er is bij deze
workshop vooral ook uitgebreid gelegenheid om met elkaar in dialoog te gaan over de betekenis van
deze bevindingen voor uw eigen praktijk. Wat kan een goede dialoog betekenen voor uw eigen
organisatie?
2.

Gemeenteraadsverkiezingen geduid
Door: Prof.dr. Raymond Gradus, Vera van Schie MSc en dr. Tjerk Budding

Op 16 maart jongstleden hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Tijdens deze
workshop gaan we in op trends in de samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W
sinds 1998. De afgelopen decennia is het aandeel van lokale partijen aanzienlijk gegroeid en
fragmentatie toegenomen. Zetten deze ontwikkelingen door of is er sprake van een trendbreuk?
Tijdens deze workshop bespreken we de ontwikkelingen met betrekking tot het aantal (effectieve)
politieke partijen en de rol van lokale partijen daarin en wat uit de literatuur bekend is over de
gevolgen daarvan.
3.

Ondanks of Dankzij? Dragen organisatiekaders bij aan het functioneren van
uitvoeringsorganisaties?
Door: Drs. Koen Mijnen

Veel van de uitgangspunten, werkwijzen en instrumenten die worden gebruikt bij het aansturen van
uitvoeringsorganisaties binnen de rijksoverheid vinden hun oorsprong in het NPM-gedachtegoed.
Een sterke scheiding tussen beleid en uitvoering, de focus op outputfinanciering en het
resultaatgerichte sturingsmodel zijn wijdverspreid binnen de gehele overheid. Zelfs het taalgebruik
(‘draaien van omzet’, ‘opdrachtgever-opdrachtnemer relaties’) binnen de overheid is doorspekt van
dit efficiency-denken. Ondanks dat er veel kritiek bestaat op deze eenzijdige focus op doelmatigheid
blijkt het enorm ingewikkeld om deze structuren en gedragspatronen te doorbreken. Vraag is hoe dit
wel kan en wat hiervoor nodig is? En wat is de rol van kaders en wetten hierbij? Of wordt de invloed
hiervan schromelijk overschat en gaat het vooral over het voeren van ‘het goede gesprek’? Op basis
van vier trends (taak-oriëntatie, publieke waarde, minder one-size-fits-all en lange termijn focus)
zullen we in deze workshop deze vragen verkennen.
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4.

Naar een nieuwe Bestuurscultuur met een grote B
Door: Dr. Martin Dees en dr. ing. Martin de Bree MBA

De huidige wijze waarop beleid en wetgeving worden gemaakt sluit niet goed aan bij de complexe
samenleving. Wij stellen voor dit knelpunt te erkennen en de werkwijze te transformeren om het
lerend vermogen te verhogen. Het vorige kabinet heeft al een aantal zinvolle maatregelen
geformuleerd en in het Coalitieakkoord worden al enkele belangrijke uitgangspunten benoemd. Om
in turbulente tijden effectiviteit van beleid en wetgeving te waarborgen en het vertrouwen van
burgers te behouden is echter een paradigmawijziging nodig. Door enkele gouden principes te
omarmen kan de basis worden gelegd voor een nieuwe Bestuurscultuur met de grote B. In deze
workshop gaan we na een presentatie met de deelnemers in gesprek over nut, noodzaak en invulling
van deze paradigmawijziging: herkennen we de mismatch in dynamiek tussen beleid/wetgeving en
samenleving? Is het bij de voorgestelde principes inderdaad alles goud wat er blinkt? En welke
kansen en uitdagingen zien we bij de vertaalslag van principes naar praktijk?
5.

Publieke waardecreatie door strategisch partnerschap
Door: Prof. dr. ir. Rienk Goodijk

Het thema strategisch partnerschap staat inmiddels hoog op de bestuurlijke agenda van
(semi)publieke organisaties. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van een verhouding tussen bestuur
en toezicht die voor organisaties veel meer kan opleveren dan de vaak overheersende procedurele
omgang. Ook de financial kan in dat verband veel toegevoegde waarde leveren door proactief in de
beleidsvormende processen betrokken te zijn, feedback te geven en de bestuurlijk
verantwoordelijken vroegtijdig op mogelijke risico’s te attenderen. Bij – inclusief – strategisch
partnerschap gaat het enerzijds om het leren voeren van het ‘goede debat’ met elkaar, vanuit
verschillende posities en rollen; en anderzijds om het zoeken naar ‘passende verbindingen’ en
dialoog met stakeholders teneinde de maatschappelijke opdracht van de organisatie te kunnen
realiseren. Dat vraagt bestuurders die openstaan voor ‘het andere’, die met onzekerheid kunnen
omgaan en kunnen vertrouwen op toezichthouders maar ook professionals die hen scherp houden.
In deze workshop worden de mogelijkheden van strategisch partnerschap verder verkend aan de
hand van onderzoek en praktijkvoorbeelden. Ook wordt nagegaan welke rol de financial daarbij kan
spelen.

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS

Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership
WWW.HETZIJLSTRACENTER.NL

ADRES

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T 020 – 598 9865
E hetzijlstracenter@vu.nl

15

PLENAIRE SESSIE (15.45 – 17.00 uur)
Drs. Dick Schoof
Dick Schoof (1957) is sinds maart 2020 Secretaris-generaal
bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervoor was
hij vanaf november 2018 directeur-generaal van de AIVD.
Sinds 2013 was hij Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding & Veiligheid. Daarvoor was hij
directeur-generaal Politie bij het ministerie van Justitie &
Veiligheid en directeur-generaal Veiligheid bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Eerder was hij hoofddirecteur van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en plaatsvervangend secretaris-generaal van het
ministerie van Justitie. Dick Schoof studeerde Planologie aan de Universiteit van Nijmegen.

Prof. dr. Giuseppe Grossi
Giuseppe Grossi is Research Professor in Accounting at Nord
University (Norway), and Kristianstad University (Sweden). His
research focuses on governmental accounting and auditing,
hybrid organisations, and smart cities. He is member of the
editorial board and guest editor in several public management
and accounting journals (as Accounting, Auditing and
Accountability Journal, Accounting Forum, British Accounting
Review, Critical Perspectives on Accounting, and Public
Management Review), editor in chief of the Journal of Public Budgeting, Accounting and
Financial Management, and associate editor of Qualitative Research in Accounting &
Management. He is also vice-Chair of the CIGAR Network. He collaborates as expert with
national governments, Supreme Audit Institutions, and the European Court of Auditors. He is
technical advisor of International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) of IFAC.

Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership (Vrije Universiteit Amsterdam)
Maatschappelijke waardecreatie voor overheid en non-profit, ontmoetingsplaats voor wetenschap en
praktijk.
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In hoeverre klinkt de stem van New
Public Management ook vandaag de
dag nog door? Speciaal voor public
professionals organiseert het
Zijlstra Center het congres ‘Beyond
New Public Management?’ Een dag
vol inspiratie, workshops en interessante sprekers.
Vanaf het begin van de jaren 80 van
de vorige eeuw heeft het zogeheten
New Public Management (NPM) veel
aandacht en uitwerking gekregen, in
Nederland, maar ook in veel
andere landen. Mede onder invloed
van de nodige kritiek zijn sinds de
eeuwwisseling diverse alternatieven
ontwikkeld, waaronder Public Value,
Public Governance en Digital Era
Governance. Vanwege het ontbreken
van een uniforme aanduiding van deze
alternatieven wordt er wel gesproken
over post-NPM.
Waar staan we nu en waar gaan we
naar toe? Tijdens het congres
bespreken we wat er terecht is
gekomen van meer dan 20 jaar
post-NPM ontwikkelingen.

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 maatschappelijke vraagstukken worden onderzocht
en opgepakt door praktijk en academische 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

