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Conclusies  

Sinds 2013 werkt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan vernieuwing en 

kwaliteitsverbetering via het programma Modernisering Diplomatie en de BZ-

Ontwikkelagenda. Om na te gaan wat de stakeholders van deze veranderingen merken 

en wat BZ eventueel nog kan doen om zich op hierin verder te ontwikkelen, hebben wij 

met 38 stakeholders gesproken. Centrale vraag daarbij was: welk beeld hebben 

stakeholders van BZ en hoe ervaren zij de samenwerking met BZ? 

 

Alle stakeholders zijn aangedragen door het ministerie zelf, verdeeld over de vier 

directoraten-generaal en DJZ en gespreid naar typen organisaties (overheid, 

bedrijfsleven, kennisinstituten en adviesraden, NGO’s, sociale partners, en culturele 

instellingen). Daarbij stellen we vast dat er geen verschillen zijn te ontdekken  tussen 

stakeholders die zijn aangeleverd door verschillende directies en DJZ. Dat maakt de 

uitkomsten ons inziens ook robuust, de gevoelens en ervaringen worden kennelijk breed 

gedeeld. Op basis van een analyse van de gesprekken en een interne workshop komen 

we tot de volgende conclusies.. Hierin behandelen we per paragraaf de 

onderzoeksvragen zoals geformuleerd in de opzet van het onderzoek: 

 Hoe kijken de stakeholders aan tegen BZ? Wat zien ze als sterke en zwakke kanten, 

ook vanuit het licht van de veranderende samenleving? 

 Hebben de stakeholders de afgelopen jaren veranderingen waargenomen? Hoe 

ervaren ze die veranderingen bij BZ? Vinden ze het positieve veranderingen? Welke 

ontwikkelingen zou men wensen bij BZ? 

 Hoe ervaren stakeholders de samenwerkingsrelatie met BZ? Wat gaat goed, wat kan 

beter?  

 In hoeverre zien zij BZ als flexibele netwerkorganisatie? Wat zou er in dit opzicht 

anders kunnen? Wat doen ze al goed? Hoe zou BZ hier invulling aan moeten geven? 

 Hoe kijken stakeholders aan tegen het diplomatieke werk van BZ: hoe geeft BZ 

invulling aan toonaangevende diplomatie? 

1 Beeld van BZ 

Hoe kijken de stakeholders aan tegen BZ? Wat zien ze als sterke en zwakke kanten, ook 

vanuit het licht van de veranderende samenleving? 

 

Uit een inhoudsanalyse van de open gesprekken is een totaal van 13 belangrijke thema’s 

naar voren gekomen, die in vier grotere clusters vallen. Bij elkaar geven deze thema’s 

het verhaal van een ministerie dat meer open en toegankelijk is geworden, dat een 

uniek karakter heeft met uitstekende ambtenaren, maar dat anderzijds nog te intern is 

gericht, dat zijn rol als netwerkorganisatie serieus neemt, maar nog zou kunnen 
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verbeteren en dat nog duidelijker dan nu zijn visie op de relevantie voor Nederland zou 

kunnen ontwikkelen. Het gaat om de volgende thema’s en clusters:  

 

 

Verandering 

- open en toegankelijk 

 

Karakter van BZ 

- uniek 

- te intern gericht 

- rouleersysteem 

- individuele verschillen 

- focus op 

bewindspersoon 

- opdrachtgeverschap 

BZ als netwerkorganisatie 

- partnership/vertrouwen 

- informatie delen  

- elkaar beter begrijpen 

 

Visie en relevantie van BZ 

- relevantie en 

visieontwikkeling 

- kennisopbouw en 

continuïteit 

- slimmer gebruik 

netwerk 

 

De houding van de stakeholders kan worden omschreven als positief, maar ook als 

kritisch ten aanzien van enkele belangrijke onderdelen. Bijzonder positief is men over de 

contactgerichtheid, de betrokkenheid en de professionaliteit van de ambassadeurs en 

de posten. Deze houding wordt ook als exemplarisch genoemd voor het hele ministerie: 

de BZ-ambtenaar wordt omschreven als op contact gericht, een netwerker pur sang, 

proactief, dienstverlenend, intelligent en ook ter zake kundig.  

 

De positieve kanten hebben dus betrekking op de personen die bij het ministerie 

werken. De kritiek uit zich juist op organisatieniveau. Er worden vier zwakke punten 

benoemd, die betrekking hebben op de organisatie: 

 Men mist een duidelijk en ministeriebreed verhaal over hoe het ministerie zichzelf 

positioneert: wat is haar bijdrage aan Nederland? Hoe brengt ze haar idealen tot 

stand? Welke rol ziet ze voor het ministerie in de sterk veranderende samenleving. 

 Men ervaart interne verkokering (de ene tak weet niet wat de andere doet) 

 Men kenschetst de cultuur als intern gericht (ambtelijk, risicomijdend en gericht op 

het voor het ministerie unieke carrièrepatroon). Dit lijkt in tegenspraak met het 

‘toegankelijke, open, op contact gerichte’ van de individuele ambtenaar. In die zin is 

het beeld dus enigszins gespleten: als individuen zijn de ambtenaren van het 

ministerie op contacten en netwerken gericht, maar als geheel wordt de cultuur als 

gesloten beschouwd. Ook heeft dit tot gevolg dat er relatief weinig mensen van 

buiten het ministerie een frisse blik binnenbrengen. 

 Het rouleerbeleid wordt als lastig ervaren. Omdat mensen rouleren, gaat er veel 

kennis verloren. Stakeholders hebben daar direct last van: zij moeten veel investeren 

in het weer opnieuw bijbrengen van die kennis en lopen ook aan tegen een gebrek 

aan ‘institutioneel geheugen’. De stakeholders begrijpen dat dit een gegeven is, 

maar hebben wel de wens dat het ministerie maatregelen neemt om de gevolgen zo 

klein mogelijk te houden.  Bijvoorbeeld door beter kennismanagement. 
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2 Veranderingen 

Hebben de stakeholders de afgelopen jaren veranderingen waargenomen? Hoe ervaren 

ze die veranderingen bij BZ? Vinden ze het positieve veranderingen?  

 

Er is absoluut verandering opgemerkt in de afgelopen jaren. Men heeft opgemerkt dat 

het ministerie veel toegankelijker is geworden. Ook heeft men opgemerkt dat het 

programma Modernisering Diplomatie effect heeft gehad. Men verwijst daarbij ook 

regelmatig naar de enigszins ‘botte’ opmerkingen van Rosenthal, die in de ogen van de 

stakeholders wel geleid hebben tot iets positiefs: het opschudden van de diplomatie. 

Het ministerie heeft hier volgens de stakeholders adequaat op gereageerd. De 

relevantie van de posten is enorm toegenomen, men vindt dat de posten veel 

eigentijdser zijn geworden, en een geïntegreerde aanpak hebben die het belang van 

Nederland centraal stelt. De posten zijn toegankelijk geworden, ze zijn ook proactief. 

Wel vindt men dat de posten soms te weinig capaciteit krijgen om hun taken goed uit te 

voeren.  

 

Maar de ervaren verandering heeft zich niet beperkt tot de diplomatie op de posten. 

Men geeft ook aan dat ambtenaren van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn veranderd. 

Dit wordt vaak uitgedrukt met woorden als ‘toegankelijker’ en ‘moderner’ (jonger, 

informeler en minder afstandelijk). Men stelt deze verandering zonder uitzondering op 

prijs.  

3 De samenwerkingsrelatie 

Hoe ervaren stakeholders de samenwerkingsrelatie met BZ? Wat gaat goed, wat kan 

beter? Welke ontwikkelingen zou men wensen bij BZ? 

 

De oordelen van de stakeholders variëren van ‘eigenlijk al heel erg goed, maar het kan 

nog iets beter’ tot ‘echt nog onvoldoende, er zou een structurele verbetering mogelijk 

zijn’. Dit oordeel hangt af van de mate waarin men het gevoel heeft dat men echt als 

‘samenwerkingspartner’ wordt beschouwd. Naar mate dit meer het geval is, is men 

positiever. Het meest positieve is de reisbranche. De stakeholders die we uit deze hoek 

hebben gesproken, hebben de verandering het sterkst gevoeld, en hebben een omslag 

ervaren van afstandelijkheid (vroeger) naar als serieuze samenwerkingspartner te worden 

behandeld (nu). 

 

In de ogen van veel stakeholders – ook diegenen die al behoorlijk positief zijn - kan de 

samenwerking in dat opzicht nog worden verdiept. Het ministerie kan een extra stap 

zetten door stakeholders nog systematischer mee te nemen in het proces:   

 Gezamenlijk een agenda bepalen en in die agenda prioriteiten vaststellen, op een 

goede manier informatie delen en ook gezamenlijk kijken wat er moet gebeuren om 

de doelen te bereiken.  
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 Bij een goede samenwerking zijn de partners gelijkwaardig en vullen zij elkaar aan. 

Het is daarbij in de samenwerking belangrijk dat helder gemaakt wordt wat de 

toegevoegde waarde is van de samenwerking, en hoe deze bijdraagt aan de doelen 

van beide, organisaties. Daarbij is een goede analyse nodig van de belangen van 

beide organisaties die in de samenwerking betrokken zijn, waar die belangen 

overeenkomen en verschillen en ook een duidelijke blik op de rol die beide partijen 

kunnen spelen in de uitvoering van een gezamenlijke agenda. 

 Daarbij is het belangrijk dat het ministerie ook intern goed helder heeft wat ze wil, 

en dat de ambtenaren een zekere vrijheid hebben binnen een helder mandaat. Nu 

heeft men nog het idee dat de verschillende DG’s onderling verschillen waardoor er 

ruis op de lijn komt. Ook weten de DG’s volgens de stakeholders niet altijd van 

elkaar wie in welk overleg betrokken is. 

 

Een deel van de samenwerkingsrelaties is te beschouwen als die tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer. Bij de stakeholders die opdrachtnemer zijn, klinkt kritiek op de 

inkoopprocedures en het opdrachtgeverschap. Die zou inflexibel zijn. 

4 Flexibele netwerkorganisatie 

In hoeverre zien zij BZ als flexibele netwerkorganisatie? Wat zou er in dit opzicht anders 

kunnen? Wat doen ze al goed? Hoe zou BZ hier invulling aan moeten geven?   

 

Het ministerie wordt door de gesprekspartners niet gezien als heel flexibel. Voor een 

deel ziet men dit als inherent aan ministeries. Ministeries ziet men dan per definitie niet 

als ‘flexibele netwerkpartners’. Toch herkent men wel de ambitie van het ministerie om 

een flexibele netwerkpartner te worden. Daarover zijn er duidelijke wensen. Idealiter 

wenst men flexibiliteit in een context van een stabiel en duidelijk beleid. Bovenal is er de 

behoefte aan een ministerie dat partnerships aangaat en verbindingen tot stand brengt 

vanuit een duidelijkere visie op haar toegevoegde waarde voor Nederland.  

 

Men heeft het gevoel dat als de relevantie helder in een visie verwoord is, het gedrag 

van het ministerie beter verankerd zal worden, omdat er dan een duidelijke richtlijn is 

waar het ministerie zich aan houdt. Men vindt dit nodig om een ‘ad hoc’ beleid te 

voorkomen. Het zou ook kunnen helpen om van een regelmatig als ‘reactief’ ervaren 

opstelling te komen tot een meer pro-actieve werkwijze en zou ook zou kunnen helpen 

in onderhandelingen met andere ministeries.  

 

We benoemen drie punten die vaker genoemd zijn door onze gesprekspartners: 

 Duidelijker standpunt innemen in de grote veranderingen die gaande zijn (Brexit, 

Trump, opkomst China, veranderende rol ontwikkelingssamenwerking, toegenomen 

publiek-private samenwerking). Men heeft het gevoel dat het ministerie geen 

heldere, consistente visie heeft op wat haar rol is in dit nieuwe veld. Dat maakt het in 
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de ogen van de gesprekspartner ook moeilijk te voorspellen wat ze gaat doen of wat 

ze wil.  Het is daardoor moeilijk ‘bouwen’. 

 Een duidelijkere positie als het gaat om wat Nederland kan bereiken met 

diplomatie. Waar kunnen we realistisch invloed uitoefenen? Hoe kunnen we dat 

doen? Vanuit welke partnerships? Vanuit welke visie op het belang van de ‘BV 

Nederland’ (=koopman)? Vanuit welke visie op het verdedigen van voor ons 

belangrijke waarden (=dominee)? 

 Men heeft ook behoefte aan een ministerie dat structureel aan opbouw van kennis 

werkt. Het gevoel bestaat bij de partners die dit te berde brengen dat er nog te veel 

ad hoc (‘hap snap’) een antwoord wordt gezocht op vragen die zich voordoen. Er 

zou een meer consistente structuur aan moeten worden gebracht waarin kennis is 

georganiseerd. Dit zou vanuit een heldere visie georganiseerd moeten worden. 

 

Er is behoefte aan een duidelijke plaatsbepaling van het ministerie in de veranderende 

wereld. Deze visie of plaatsbepaling moet stabiel genoeg zijn om continuïteit te bieden 

en flexibel genoeg om te kunnen reageren op zich voordoende veranderingen. Ook 

moet deze visie of plaatsbepaling robuust genoeg zijn om over verschillende politieke 

accentverschillen stand te houden. Daarbij mag een visie niet te abstract zijn, maar moet 

ze ook informatie geven over hoe het ministerie de doelen denkt te bereiken. 

 

In de ogen van de gesprekspartners heeft het ministerie al een belangrijke stap gezet 

door de verandering naar een grotere openheid en toegankelijkheid, maar kan ze de 

partnerships nog verbeteren door vanuit een duidelijke visie de interactie aan te gaan 

met haar stakeholders. Die interactie zou van nature een flexibiliteit nodig hebben: door 

naar elkaar te luisteren en op elkaar af te stemmen. Dat zou wel inhouden dat het 

ministerie intern minder vanuit kokers denkt, en dat de bestaande kokers in ieder geval 

voldoende op elkaar zijn afgestemd. Het impliceert ook dat de ambtenaren met wie  

je spreekt een zekere vrijheid hebben binnen een helder mandaat. 

 

Daarbij valt het ideaalbeeld te zien van een voortdurende afstemming tussen alle fasen. 

Het ministerie besteedt tijd aan het nadenken over haar eigen meerwaarde, maar doet 

dat niet puur geïsoleerd. Ze voedt deze visie in haar interactie met anderen. Wij hebben 

dit in beeld gebracht in wat we het model van ‘de flow van de toegevoegde waarde’ 

noemen. De reden voor deze naam is dat de toegevoegde waarde die het ministerie 

kan bieden het anker is voor alle bewegingen. Die toegevoegde waarde wordt niet in 

isolatie ontwikkeld, maar in partnerships. 
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5 Blik op diplomatieke werk 

Hoe kijken stakeholders aan tegen het diplomatieke werk van BZ: hoe geeft BZ invulling 

aan toonaangevende diplomatie? 

De stakeholders zijn uitermate positief over het diplomatieke werk. De heersende opinie 

is dat de posten zijn bemenst met uitstekend functionerende, dienstbare, proactieve en 

kundige krachten. In dat opzicht is men ook van mening dat er een kwaliteitsslag is 

gedaan, en dat er sprake is geweest van een succesvolle modernisering.  

 

Wel zijn er vragen en opmerkingen.  

 Men vraagt zich af of de capaciteit voldoende is, en met name ook of de verdeling 

van de capaciteit over de verschillende posten voldoende is.  

 Er zijn soms ook vragen over de gemaakte keuzes over de verdeling van de 

capaciteit over de verschillende landen. Vanuit economisch of juist cultureel 

perspectief zou men zelf soms andere keuzes maken.  

Visie 
Afstemming 

Extern 

Intern 

Nadenken over eigen 

relevantie, ontwikkelen 

van een visie  

Intern afstemmen en 

delen van deze visie, om 

verkokering te 

voorkomen. Medewerkers 

vrijheid bieden binnen 

duidelijk mandaat 

Vanuit heldere visie 

verbindingen aangaan 

met partners vanuit drie 

netwerkprincipes 

(partnerschip, informatie 

delen, elkaar vinden) 

Vanuit partnership visie 

van het ministerie 

afstemmen op die van de 

partners. Met behoud van 

eigenheid afstemmen 

over gemeenschappelijke 

doelen 
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 Men ervaart grote verschillen tussen verschillende posten en zou willen dat die 

verschillen kleiner worden, waarbij de mindere posten leren van de betere. 

 Soms ervaart men het als hinderlijk als er onverwachte missies komen van 

bewindslieden, die ten koste gaan van de capaciteit. Het nut van die ingelaste 

missie is de stakeholders niet altijd helder.  

 Handelsmissies worden beter gecoördineerd dan vroeger. Toch zou de 

missiekalender in de ogen van sommige nog beter kunnen worden voorbereid en 

kunnen stakeholders er eerder bij worden betrokken zodat het ministerie meer 

gebruik kan maken van de expertise van andere partijen. 

 

Als het gaat om diplomatiek in het bredere Haagse verband, is men kritischer. Dit heeft 

direct te maken met het in de vorige paragraaf behandelde ‘visieontwikkeling en 

relevantie’. De kritiek impliceert dat men van het ministerie nog een helderder visie 

verwacht over wat de bijdrage zou kunnen zijn van de diplomatie, wat er mogelijk is, 

maar ook hoe Nederland zich gaat opstellen in een veranderende wereld. 
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BZ in thema’s  

1   Vooraf 

Centrale vraag van het onderzoek luidde: welk beeld hebben stakeholders van BZ en 

hoe ervaren zij de samenwerking met BZ? Om inzicht in deze vraag te krijgen, zijn 38 

gesprekken met stakeholders gevoerd. Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt die 

met de gesprekspartners zijn gedeeld. Op deze verslagen hebben we allereerst een 

thematische analyse uitgevoerd. De werkwijze van de analyse is terug te vinden in 

bijlage 2. 

 

Het hoofdstuk ‘thema’s’ behandelt voornamelijk thema’s die spontaan aan de orde zijn 

gekomen. In het daaropvolgende hoofdstuk focussen we op de ontwikkelagenda. 

 

In de rapportage van de thema’s in de gesprekken gebruiken we – om de anonimiteit te 

garanderen – geen citaten. Wel geven we steeds een uitgebreide kwalitatieve 

beschrijving van de thema’s, die specifiek genoeg is om het thema te begrijpen en 

algemeen genoeg om ze niet aan personen toe te schrijven. 

 

Op deze manier ontstond een goed en uitgebalanceerde set van in totaal 13 thema’s, 

die in vier grotere clusters vallen. Deze thema’s en clusters zijn volgens de stakeholders 

typerend voor alle directies en de posten. Het gaat om de volgende thema’s en clusters:  

 

Verandering 

- open en toegankelijk 

 

Karakter van BZ 

- uniek 

- te intern gericht 

- rouleersysteem 

- individuele verschillen 

- focus op 

bewindspersoon 

- opdrachtgeverschap 

BZ als netwerkorganisatie] 

- partnership/vertrouwen 

- informatie delen  

- elkaar beter begrijpen 

 

Visie en relevantie van BZ 

- relevantie en 

visieontwikkeling 

- kennisopbouw en 

continuïteit 

- slimmer gebruik 

netwerk 

 

We zijn behandelen eerst de 13 thema’s per cluster geordend, en behandelen 

vervolgens de samenhang tussen de thema’s en de clusters. 

2 Cluster Verandering 

Het thema dat het meest wordt genoemd en dat krachtig en spontaan naar voren komt 

is de verandering die men heeft ervaren naar grotere openheid en toegankelijkheid. Het 

onderwerp ‘verandering’ kwam in meer dan de helft van de gesprekken al spontaan aan 

de orde, dus zonder dat we er specifiek naar gevraagd hebben. De ervaren openheid 

geldt voor zowel de posten als het ministerie zelf.  Men heeft het gevoel dat het 
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ministerie als geheel opener is geworden. Feitelijk bestaat dit cluster uit één groot 

thema: het thema ‘openheid en verandering’.  

 

In de kern houdt dit in dat men het gevoel heeft dat het ministerie van Buitenlandse 

Zaken toegankelijker is geworden, meer open, meer naar buiten gericht. Het algemene 

beeld is consistent positief (met slechts enkele uitzonderingen). Wel is er een groot 

verschil in de intensiteit waarin dit wordt beleefd. Aan de ene kant zien we 

gesprekspartners voor wie de verandering echt een radicale en positieve omslag was. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de reiswereld, voor wie het ministerie 10 jaar geleden nog 

volstrekt ontoegankelijk was. Dat is nu echt anders: de afgelopen jaren wordt de 

reiswereld door het ministerie systematisch betrokken bij de communicatie en uitvoering 

van bijvoorbeeld repatriëring en reisadviezen.  Maar ook bijvoorbeeld de grotere 

gemeenten hebben het gevoel dat zij bij het ministerie echt aan relevantie hebben 

gewonnen en dat ze ook veel serieuzer worden genomen. Aan de andere kant zijn er 

ook gesprekspartners voor wie de verandering wel zichtbaar is, maar voor wie het geen 

fundamenteel verschil maakt in hun omgang met het ministerie. Ze nemen het waar, 

maar ervaren geen fundamentele verbetering. 

 

De veranderingen uiten zich op de volgende manieren: 

 De mensen van het ministerie zijn meer open en toegankelijk.  In dit kader wordt wel 

gesproken over ‘de luiken zijn open’. Men noemt dan dat concreet de communicatie 

met het ministerie intensiever is geworden: in het verleden was er nauwelijks of 

minder contact; 

 Het type diplomaat verandert. Men heeft het gevoel dat er jongere mensen bij het 

ministerie werken en dat de archetypische oudere diplomaat die diplomatie als een 

soort hobby ziet, is verdwenen. Daarbij was de archetypische diplomaat van het 

verleden arrogant en keek met dedain op de rest van Nederland neer. De jonge 

diplomaat is te zien als juist dienstbaar en betrokken; 

 Het postennetwerk wordt anders ingezet. In dit verband worden ook de ‘botte’ 

uitspraken van Rosenthal diverse keren genoemd. In de ogen van de stakeholders 

hebben deze woorden wel geleid tot iets positiefs: het opschudden van de 

diplomatie. Het ministerie heeft hier volgens de stakeholders adequaat op 

gereageerd. Het rapport van de adviescommissie onder leiding van Docters van 

Leeuwen heeft in de ogen van de gesprekspartners geleid tot het in positieve zin 

opschudden van de diplomatie op de posten. Het ministerie wordt nu ervaren als 

minder verkokerd, waardoor er meer samenhang tussen beleidsterreinen is.  Er 

wordt meer gekeken naar het economische belang. Dit wordt door veel stakeholders 

gewaardeerd, maar er zijn er ook die vinden dat er te veel nadruk ligt op dit belang.    

 Maar ook buiten de posten wordt een toegenomen toegankelijkheid van het 

ministerie genoemd.  



Definitieve rapportage De ervaring van stakeholders 

Versie 1. 

 

 

11 

3 Cluster ‘Karakter van het ministerie’ 

Een aan tal met elkaar samenhangende thema’s scharen we onder het cluster ‘het 

karakter van het ministerie’. Centraal hierin staat het positieve thema ‘Anders dan 

anderen’, daarnaast zijn er verschillende, veelal negatief gekleurde thema’s: ‘Te intern 

gericht’, ‘Rouleersysteem’, ‘Individuele verschillen’, ‘focus op de bewindspersoon’ en 

‘opdrachtgeverschap’ onderdeel van dit cluster. Het cluster heeft betrekking op de 

cultuur van het ministerie. 

 

Uniek 

Het als ‘uniek’ of in ieder geval ‘bijzonder’ omschreven karakter van het ministerie is een 

thema dat spontaan naar voren komt in circa de helft van de gesprekken.  

 

Dit thema is zeer positief, en heeft betrekking op de individuele BZ-ambtenaar. Deze 

wordt gezien als een intelligente, op contact gerichte persoon met een prachtige lijst 

eigenschappen: 

 dienstbaar 

 behulpzaam 

 open 

 professioneel 

 mondig 

 goed in contacten 

 ter zake kundig 

 charmant 

 persoonlijk 

 geïnteresseerd 

 betrokken 

 

Dit profiel wordt ook wel in verband gebracht met de opdracht van de diplomaat: die 

moet zich nu eenmaal heel snel in kunnen werken. Een diplomaat moet daarom een 

intelligente generalist zijn, die zeer goed is in het leggen en onderhouden van contacten 

en daarnaast ook een prettige persoonlijkheid heeft.   

 

Tegenover het positieve thema dat betrekking heeft op de persoon van de ambtenaar, 

staat een aantal negatief getinte thema’s die betrekking hebben op de cultuur van het 

ministerie. Dit betreft dus niet het individuele niveau, maar het ‘institutionele’ niveau. 

 

Te intern gericht 

Tegenover het positieve archetype van de typische BZ-er als persoon, staat een reeks 

eigenschappen op institutioneel niveau die haaks staat op het positieve persoonlijke 

profiel. De cultuur van het ministerie is volgens de stakeholders behoudend en er is 

sprake van taaie besluitvorming. Het ministerie kan volgens sommige ondervraagden 

onvoldoende loskomen van de interne belangen (interne ambtelijke afstemming en 

carrièreplanning) om een productieve gezamenlijke agenda te kunnen maken. Er zou te 
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veel gewerkt worden in silo’s: dan denk je als stakeholder overeenkomst te hebben, 

maar dan wordt dit teruggetrokken omdat kennelijk andere silo’s bezwaar hebben 

gemaakt. De cultuur wordt gekenschetst als sterk intern gericht: ambtelijk en 

risicomijdend (een ‘cc-cultuur’).  Hoewel men van mening is dat er bij alle Haagse 

ministeries sprake is van een ambtelijke houding, wordt door verschillende 

gesprekspartners aangegeven dat de interne gerichtheid die ze bij Buitenlandse Zaken 

ervaren sterker is dan gemiddeld.  

 

Negatieve oordelen over de cultuur van het ministerie en positieve oordelen over de 

mensen die er werken, komen vaak van dezelfde gesprekspartner af. Het beeld is dus 

echt gespleten. Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat het niet gaat om ‘oude beelden’. 

Men kan vaak ook recente voorbeelden noemen. 

 

Rouleersysteem-carrièrepatroon 

Een belangrijk thema dat samenhangt met het als enigszins gespleten ervaren karakter 

van het ministerie, is het thema van de interne roulatie. Los van het feit dat stakeholders 

het lastig vinden om steeds afscheid te moeten nemen om vervolgens weer opnieuw te 

beginnen, heeft dit thema twee belangrijke componenten: 

 Er wordt geen institutioneel geheugen opgebouwd. Kennis verdwijnt met de 

persoon die vertrekt. Dat maakt dat het ‘institutionele geheugen’ als gering wordt 

genoemd. Dit wordt genoemd als een serieus kennisprobleem. Ten positieve kan 

wel worden gezegd dat mensen zich snel inwerken. Maar meerdere 

gesprekspartners geven aan dat je feitelijk maar één à twee jaar aan iemand hebt: 

de eerste twee jaar is het inwerken, het derde jaar heb je profijt en het vierde jaar is 

de persoon alweer gericht op zijn vervolgstap. Men merkt soms op dat het 

ministerie haar beleid heeft veranderd en soms ook ambtenaren langer op een plek 

laat zitten. Maar dit leidt in de ogen van de gesprekspartners niet tot een serieuze 

oplossing van het probleem. 

 Het carrièrepatroon versterkt de interne gerichtheid en voorzichtigheid. Bij het 

ministerie komen eigenlijk nauwelijks mensen van buiten werken. De carrière wordt 

grotendeels bepaald door het rouleersysteem. In de ogen van de stakeholders die 

dit benoemen is er een voorkeur voor een ‘breed ervaringspalet’ bij BZ-

medewerkers. Dat komt de kennisopbouw niet ten goede, omdat men echt van het 

ene onderwerp naar het andere hopt. Maar het leidt ook tot een voorzichtige 

cultuur: ambtenaren zouden bang zijn om op een verkeerde plek terecht te komen. 

Daarbij worden buitenstaanders niet makkelijk geaccepteerd. Immers, als jij je de 

grootst mogelijke moeite hebt getroost om carrière te maken, dan vind je het geen 

goed idee als iemand van buiten ‘zomaar’ op die mooie plek komt. Dit zou leiden 

tot een sterk intern gerichte cultuur, met weinig input van buitenaf. Opvallend 

genoeg is er niemand die opmerkt dat het rouleersysteem een antigif zou zijn tegen 

verkokering. Als dit al zo zou zijn, wordt het niet opgemerkt. 

 

Iedereen die het als probleem signaleert geeft daarbij aan ook te begrijpen dat het 

moeilijk is om dit te veranderen. Wel heeft men de volgende tips: 
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 Rouleren binnen vaste thema’s 

 Een evenwicht tussen vaste medewerkers en ‘hoppende’ medewerkers 

 Beter vastleggen en borgen van de kennis. 

 

 

Individuele verschillen  

Een ander thema dat in het cluster valt, is het thema van de ‘individuele verschillen’. Dit 

is niet een heel groot thema, maar toch een opvallend punt, dat door circa een derde 

van de gesprekspartners wordt genoemd. Men merkt dan spontaan op dat de 

verschillen tussen personen bij het ministerie erg groot zijn. Het gaat dan om de mate 

van pro-activiteit, de mate van dienstverlening, maar ook bijvoorbeeld om objectieve 

dienstverleningsaspecten van posten: de ene of de andere post of de ene of ander 

persoon op een post kan een wereld van verschil zijn.  

 

Mogelijk is de gespletenheid tussen de ervaren organisatiecultuur en de ervaren 

persoonskenmerken van medewerkers een verklaring hiervoor: de verandering is dan al 

wel duidelijk begonnen, maar nog niet in de hele organisatie doorgedrongen.  

 

Focus op de bewindspersoon 

Een ander thema dat in dit cluster valt, heeft te maken met het gegeven dat het 

ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals ieder ministerie, primair de minister dient. Dat 

is soms strijdig met het belang van de samenwerking. Dit punt gaat deels over 

prioriteiten. Het beeld dat dan oprijst, is dat de medewerkers van het ministerie bij wijze 

van spreken alles uit hun handen laten vallen als de bewindspersoon iets nodig heeft en 

dan de samenwerking op een laag pitje zetten. Maar het gaat ook om inhoud. Dan 

wordt bijvoorbeeld onder druk van de minister het uitgezette beleid veranderd, of onder 

een nieuwe noemer geplaatst. Hetzelfde beleid moet dan ineens onder een nieuwe 

noemer worden geframed. Op zich is dat niet onmogelijk, maar het kan de continuïteit 

in het gedrang brengen. Men begrijpt dat het zo werkt in de politiek, maar heeft er last 

van.  

 

Het thema van de focus op de bewindspersoon staat direct in verband met de behoefte 

aan meer visie. Iedereen begrijpt dat bij wisseling van bewindslieden accenten anders 

gelegd worden. Maar door het ervaren gebrek aan een stabiele en consistente visie 

heeft men nu soms het gevoel dat het ministerie te weinig sturingsmechanismen heeft. 

 

Opdrachtgeverschap/financiering 

Een laatste thema dat onder dit cluster valt betreft relaties waarin ook sprake is van 

opdrachtgeverschap of financiering. Ook dit punt komt vooral in kritische zin naar voren. 

Ook hier zijn verschillende aspecten te benoemen: 

 Er is regelmatig kritiek op de manier van aanbesteden. Die zou inflexibel zijn, te veel 

rompslomp met zich meebrengen en ook in sommige gevallen de kwaliteit van de 

samenwerking in de weg staan. Men begrijpt dat aanbesteden noodzakelijk is, maar 

zou meer flexibele vormen wensen.  
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 Er is soms ook kritiek op de manier waarop het opdrachtgeverschap wordt ingevuld. 

In dit verband wordt soms de term ‘te weinig blauw’ genoemd, waarbij een blauwe 

organisatie staat voor een organisatie die heel sterk is in de organisatorisch opzicht. 

Het ministerie zou juist niet heel sterk zijn in de ‘harde’ uitvoeringskant. Dit leidt voor 

sommige stakeholders tot moeilijk werkbare situaties. Soms worden onredelijke 

eisen gesteld en in andere gevallen is het ministerie juist weer te permissief. 

 Een aparte plek neemt interdepartementaal overleg in: het gaat dan om afspraken 

van wie financieel verantwoordelijk is voor wat. Het gaat dan niet alleen om het feit 

dat er soms ernstige meningsverschillen zijn, maar vooral ook over de manier 

waarop daar mee wordt omgegaan. In de ogen van de gesprekspartners die dit als 

punt naar voren brachten wordt er door het ministerie van Buitenlandse Zaken te 

veel ‘gestreden’ en te weinig gekeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld samen 

op te trekken naar Financiën. Gesprekspartners die dit naar voren brengen hebben 

wel begrip voor de problemen van het ministerie, dat in hun ogen wel behoorlijk 

gekort is. 

4 Het cluster ‘BZ als netwerkorganisatie’ 

Een belangrijk cluster van thema’s noemen we de ‘BZ als netwerkorganisatie’. In dit 

cluster vallen drie thema’s die betrekking hebben op eisen die aan een 

netwerkorganisatie worden gesteld. 

 

Over wat er nodig is om een goede netwerkorganisatie te worden, zijn de 

gesprekspartners het feitelijk eens: het houdt in dat de stakeholders vroeger worden 

betrokken bij het maken van beleid of bij de uitvoering. Dat heeft drie aspecten, die elk 

door één van de thema’s worden benoemd: ‘partnership/vertrouwen’, ‘informatie delen’ 

en ook ‘elkaar beter begrijpen’. We werken ze kort uit: 

 

Partnership/vertrouwen 

Een heel centraal aspect in de netwerksamenleving is dat je als stakeholder als ‘partner’ 

wordt gezien. Binnen het partnership zijn de verantwoordelijkheden en belangen van de 

netwerkpartners goed en helder omschreven. Je werkt samen op het niveau van de 

gedeelde agenda. Een belangrijk onderdeel van het partnership is dat je de agenda in 

samenwerking vaststelt. Daartoe kijk je naar een gezamenlijk belang. Je kunt voor 

sommige onderwerpen ook besluiten ‘to agree to disagree’. Het partnerschap leidt dus 

niet tot een soort ‘fuzziness’ in belangen, iedere partij houdt zijn eigenheid. Dit wordt 

zelfs als positief ervaren: je werkt complementair. Vanuit een gezamenlijke agenda kijk je 

ook gezamenlijk naar ieders rol in de uitvoering van die agenda. 

 

Het karakter van het partnership kan per case verschillen. Ook als er een soort ‘klant-

opdrachtgeversrelatie’ is kan er sprake zijn van goed partnerschap. Essentieel is dat 

beide partijen gezamenlijk nadenken over hoe de samenwerking wordt ingevuld, dat 

gezamenlijk prioriteiten worden benoemd en dat er een gezamenlijke analyse wordt 
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gemaakt van wat de beide partijen aan elkaar hebben, waar de problemen en waar de 

kansen liggen, en wat de verschillende rollen zijn. We noemen drie voorbeelden van 

verschillende typen partnerships die we in de gesprekken zijn tegengekomen: 

 BZ als opdrachtgever. Hier is een heldere één op één. Ook deze samenwerking 

moet goed geëvalueerd worden. De opdrachtnemer moet in staat worden gesteld 

om zijn opdrachten goed uit te voeren, als aan die voorwaarde is voldaan moet de 

opdrachtnemer ook aan zijn belofte worden gehouden; 

 BZ als spin in een netwerk met partijen die tegengestelde belangen hebben. Hier is 

de rol van BZ vooral de partijen bij elkaar te houden. Deze vorm werkt als alle 

partijen het eens zijn over wat hun taak is en als er een gemeenschappelijk 

omschreven doel is; 

 BZ die partijen betrekt bij beleidsvorming of bij uitvoering van beleid. Hier is het van 

groot belang dat de belangen van alle deelnemende partijen goed in kaart worden 

gebracht en dat helder is waarnaartoe wordt gewerkt. 

 

In alle gevallen is een centrale waarde dat je respect hebt voor elkaars expertise. In alle 

gevallen is ook een centrale waarde dat er een vorm van vertrouwen is. Je moet elkaar 

echt meenemen.  

 

Voor veel gesprekspartners is het duidelijk is dat het ministerie in ieder geval de intentie 

heeft om partnership aan te gaan. Wel is er overall het gevoel heeft dat hier 

verbeteringen of optimalisaties mogelijk zijn. De belangrijkste optimalisatie zou zijn dat 

BZ-ambtenaren nu een te weinig duidelijk mandaat hebben waarbinnen vrijheid van 

handelen bestaat. Door het ontbreken van dit mandaat, is dan de kritiek moet er te veel 

intern worden afgestemd. Dat werkt niet soepel. 

 

Informatie delen 

Een thema ‘Informatie delen’ is heel direct met ‘partnership’ is verbonden. Het is er zelfs 

een belangrijk onderdeel van. Dit is een onderdeel dat door circa een derde van de 

gesprekspartners spontaan wordt genoemd. Het wordt altijd ingebracht als 

verbeterpunt. Men heeft het idee dat er niet optimaal van alkaars complementariteit 

wordt geprofiteerd, omdat het ministerie niet altijd optimaal is in het delen van 

informatie. Als dit thema naar voren komt, worden er verschillende gradaties benoemd: 

 Soms is het ministerie in de ogen van de gesprekspartners te voorzichtig. De 

stakeholders begrijpen best dat een ministerie geclassificeerde informatie heeft, 

maar het gevoel leeft dan dat het ministerie te veel informatie afschermt. 

 Soms heeft men het gevoel dat het een kwestie van interne gerichtheid is. Het 

ministerie wilde de informatie niet per se achterhouden, maar heeft gewoon 

vergeten te melden dat er tussentijds vergaderingen en besprekingen zijn geweest. 

De oorzaak wordt dan gezocht in een iets te intern gerichte cultuur. 

 Soms wordt het meer geframed als het laten liggen van kansen. De stakeholder 

heeft dan het gevoel dat er meer uit de relatie te halen zou zijn als het ministerie zijn 

kennis over bepaalde dwarsverbanden zou inbrengen. 
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Elkaar beter begrijpen 

Een belangrijke voorwaarde voor partnership is in de ogen van veel gesprekspartners 

dat er ook een ‘emotionele’ kant zit aan het contact. Je moet elkaar begrijpen, je moet 

op elkaar vertrouwen. Individuele contacten zijn daar belangrijk in. Je praat makkelijker 

met iemand die je vertrouwt en die jou ook vertrouwt. Het gaat hier om het algemeen 

menselijke principe dat je om samen te werken ‘elkaar moet leren kennen’. Dit is een 

essentieel ingrediënt van een goede netwerkrelatie. Het maakt dat je soepel kunt 

opereren. 

 

In zeer veel gesprekken wordt in dit verband uitwisseling genoemd als een belangrijke 

factor: door wederzijds mensen uit te wisselen krijg je begrip voor elkaars werk. Dat kan 

structureel door bijvoorbeeld detachering. Maar het kan ook incidenteel: gezamenlijk 

een masterclass volgen, uitwisselingsprogramma’s. Verschillende gesprekspartners 

hebben hier ervaring mee, vaak is er de wens om dit nog te intensiveren. Soms wordt 

opgemerkt dat het niet makkelijk is om ambtenaren van Buitenlandse Zaken in de 

organisatie te krijgen, dat wordt soms geweten aan de carrièrekansen (detachering zou 

dan niet goed zijn voor de carrière van de betreffende persoon).  

 

Een ander aspect is ‘elkaar kunnen vinden’. Dat geldt zowel letterlijk als figuurlijk. 

Letterlijk houdt het in dat sommige gesprekspartners aangeven dat ze voor de lopende 

zaken wel een goed contact hebben, maar voor andere of nieuwe onderwerpen geen 

idee hebben wie ze zouden moeten benaderen. Dat wordt niet per se genoemd als 

kritiek op het ministerie, maar wel als lastig gegeven: je kent het ministerie niet goed. 

Maar het geldt ook in figuurlijke zin. Als je elkaar een keer ontmoet buiten de directe 

dagelijkse werkzaamheden, of als je met elkaar optrekt in tijd van een bepaalde crisis, 

dan kom je vaak ‘nader tot elkaar’. 

 

Een laatste aspect hieraan is ook het uitnodigen voor of juist bezoeken van conferenties. 

Verschillende stakeholders waarderen het als ze worden uitgenodigd voor een 

conferentie die buiten het ‘te verwachten contact’ ligt, of voor een 

kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersoon. Ook vinden ze het prettig dat er 

soms hoge ambtenaren of zelfs een bewindspersoon op een evenement aanwezig zijn.   

 

Dit zou je de emotionele, of zachte kant van het contact kunnen noemen. 

5 Cluster ‘Visieontwikkeling en relevantie’ 

Dit cluster heeft betrekking op de behoefte bij stakeholders aan een meer consistente 

visie op de rol en de relevantie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het huidige 

tijdperk. Dit bestaat uit de volgende subthema’s: het thema 

‘Relevantie/visieontwikkeling’, ‘Organiseren van kennis’ en ‘Slimmer gebruik netwerk’  
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De thema’s die onder dit cluster vallen vertegenwoordigen bij elkaar het gevoel dat het 

ministerie nog een stap zou kunnen maken om haar relevantie te vergroten en dat die 

stappen de samenwerking ook positief zouden kunnen beïnvloeden. Immers, het 

ontwikkelen van een visie is alleen zinvol als dat leidt tot het beter en helderder 

definiëren van je relevantie als ministerie. Hoe beter en scherper die gedefinieerd is, hoe 

helderder ook voor de samenwerkingspartners. Dit schept op zichzelf stabiliteit.  

 

Relevantie -visieontwikkeling 

Er bestaat behoefte aan een duidelijk verhaal over de relevantie van het ministerie: het 

type resultaten waar het ministerie naar streeft en het belang voor Nederland van die 

resultaten. Het gevoel leeft dat er nog meer moet worden nagedacht over dit 

onderdeel. Enerzijds is Nederland een klein land, dat zijn invloed niet mag overschatten. 

Anderzijds hebben we een aantal aspecten die ons interessant maken voor andere 

landen. Waar staat het ministerie precies in dit continuüm? Welke resultaten streeft ze 

na?  

 

Dit gaat verder dan verantwoording afleggen ‘op de millimeter’, het gaat echt over het 

fundamenteel nadenken over je rol in het ministerie. Er is met andere woorden behoefte 

aan visieontwikkeling, maar die mag niet vrijblijvend zijn, het gaat erover hoe jij als 

ministerie verwacht resultaten te halen, wat je ‘toegevoegde waarde is voor de 

Nederland’.   

 

Daarbij komt nadrukkelijk naar voren dat de relevantie niet te ‘hoog over’ mag zijn, het 

gaat er nadrukkelijk ook om hoe je als ministerie verwacht je ambities waar te maken. Nu 

is er soms onduidelijkheid over het maken van keuzes. Hoe komt de verdeling van de 

capaciteit over de posten tot stand? Welke criteria spelen daar een rol? Hoe draagt dat 

bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen? Wat zijn die doelstellingen dan? En 

vooral: hoe dragen die bij aan het welzijn van Nederland als land? In dit verband wordt 

soms de term ‘BV Nederland’ genoemd, maar bij doorpraten blijkt dat men daar niet 

alleen Nederland in economische zin bedoelt, maar meer in brede zin ‘het belang van 

Nederland’. 

 

Men heeft het gevoel dat als de relevantie helder in een visie verwoord is, het gedrag 

van het ministerie beter verankerd zal worden, omdat er dan een duidelijke richtlijn is 

waar het ministerie zich aan houdt. Men vindt dit nodig om een ‘ad hoc’ beleid te 

voorkomen. Het zou ook kunnen helpen om van een regelmatig als ‘reactief’ ervaren 

opstelling te komen tot een meer pro-actieve werkwijze. Enkele gesprekspartners 

merken op dat dit ook zou kunnen helpen in onderhandelingen met andere ministeries.  

 

We benoemen drie punten die vaker genoemd zijn door onze gesprekspartners: 

 Duidelijker standpunt innemen in de grote veranderingen die gaande zijn. Genoemd 

worden bijvoorbeeld het verdwijnen van ons Angelsaksisch anker door de Brexit en 

het nieuwe beleid van Trump, het verschuiven van het machtscentrum door 

bijvoorbeeld de rol van China, het veranderen van het hele veld rond 
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ontwikkelingssamenwerking en de toegenomen publiek-private samenwerking. Men 

heeft het gevoel dat het ministerie geen heldere, consistente visie heeft op wat haar 

rol is in dit nieuwe veld. Dat maakt het in de ogen van de gesprekspartner ook 

moeilijk te voorspellen wat ze gaat doen of wat ze wil.  Het is daardoor moeilijk 

‘bouwen’. 

 Stakeholders wensen een duidelijkere positie als het gaat om de rol van Nederland.  

Men geeft aan dat de communis opinio hierover in de loop van de tijd is 

geëvalueerd. In het verleden – zeker onder Pronk – was er het idee van een grote 

invloed van Nederland, waarbij ook een sterk gevoel was van ‘morele invloed’. Dit is 

verschoven naar meer bescheidenheid, en ook naar meer balans tussen ‘dominee en 

koopman’. Men heeft echter het gevoel dat het ministerie geen duidelijke positie 

inneemt in deze discussie. Dit wordt opgemerkt door alle type stakeholders. Hoewel 

uiteraard de meningen verschillen tussen de verschillende stakeholders over wat het 

ministerie zou moeten doen, afhankelijk van waar zij voor staat, is er overall het 

gevoel dat de positie van het ministerie niet helemaal helder is. Dat schept 

onduidelijkheid. 

 Men heeft ook behoefte aan een ministerie dat structureel aan opbouw van kennis 

werkt. Het gevoel bestaat bij de partners die dit te berde brengen dat er nog te veel 

ad hoc (‘hap snap’) een antwoord wordt gezocht op vragen die zich voordoen. Er 

zou een meer consistente structuur aan moeten worden gebracht waarin kennis is 

georganiseerd. Dit zou vanuit een heldere visie georganiseerd moeten worden. 

 

Er is behoefte aan een duidelijke plaatsbepaling van het ministerie in de veranderende 

wereld. Deze visie of plaatsbepaling moet stabiel genoeg zijn om continuïteit te bieden 

en flexibel genoeg om te kunnen reageren op zich voordoende veranderingen. Ook 

moet deze visie of plaatsbepaling robuust genoeg zijn om over verschillende politieke 

accentverschillen stand te houden. Daarbij mag een visie niet te abstract zijn, maar moet 

ze ook informatie geven over hoe het ministerie de doelen denkt te bereiken.  

 

Kennisopbouw en continuïteit 

Een deel van de gesprekspartners stelt het thema van de kennisopbouw aan de orde. 

Als dit thema genoemd wordt, is dat steeds in kritische zin: de kennisopbouw zou 

onvoldoende goed zijn ontwikkeld. Een deel van deze gesprekspartners merkt op dat in 

het verleden het besluit is genomen kennis te ‘outsourcen’. In de ogen van de 

stakeholders die dit thema te berde brengen, is het ministerie daar – mede onder 

invloed van bezuinigingen – te ver in gegaan.  

 

De kritiek betreft de capaciteit van het ministerie om structureel aan opbouw van kennis 

te doen. Het gevoel bestaat bij de partners die dit te berde brengen dat er nog te veel 

ad hoc (‘hapsnap’) een antwoord wordt gezocht op vragen die zich voordoen. Er zou 

een meer consistente structuur aan moeten worden gebracht waarin kennis is 

georganiseerd. Om een minister goed te bedienen, zou je een goed en structureel 

proces moeten bieden waarin je consequent werkt aan de opbouw van kennis. Dit is niet 
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los te zien van het werken aan een visie: de visie op je rol in de wereld is medebepalend 

voor het stellen van de vragen. 

 

Een belangrijk aspect hiervan is ook dat de opbouw van de kennis de politieke koers van 

de dag moet overstijgen. Het ministerie zou de minister het beste dienen door over 

deze grens heen te kijken, en voldoende het onafhankelijke denken te organiseren. 

Uiteraard worden bij die koers per kabinet andere accenten gelegd. 

 

In de ogen van enkele van deze gesprekspartners is de erosie van de interne kennis zelfs 

zo groot, dat zelfs het vermogen om de juiste vragen te stellen is afgenomen.  

 

Een aspect dat door één van de gesprekspartners wordt ingebracht is dat de 

ontwikkeling van kennis niet geïsoleerd moet gebeuren, maar in interactie met de 

omgeving van het ministerie.  

 

 

Slimmer gebruik netwerk 

Het thema ‘slimmer gebruik netwerk’ heeft betrekking op een meerwaarde die de 

stakeholders al zien, en waarvan ze het gevoel hebben dat die nog verder kan worden 

uitgebouwd. 

 

In essentie is het ministerie zeer goed in het maken en onderhouden van netwerken. Dit 

wordt op zichzelf als een belangrijke meerwaarde gezien. Daarbij merkt men op dat de 

modernisering van de diplomatie daar ook nog een belangrijke boost aan heeft 

gegeven: de netwerken worden veel beter en vooral ook meer geïntegreerd ingezet. 

Zeker de posten zijn hier goed in.  

 

Maar verschillende stakeholders spreken uit dat het ministerie hier nog verder in zou 

kunnen gaan. Ze spreken de behoefte uit van een ministerie dat kijkt naar 

dwarsverbanden, dat zijn eigen kennis van aanpalende terreinen gebruikt om 

meerwaarde te creëren in gezamenlijk belang van het ministerie en de stakeholders. In 

essentie is de meerwaarde: het meer halen uit het netwerk.  

6 Samenhang tussen de clusters 

Zoals eerder aangekomen zien we een sterk verband tussen de verschillende clusters 

met thema’s. Het cluster ‘verandering’ geeft aan dat men de veranderingen die de 

afgelopen jaren zijn ingezet heeft gezien en gewaardeerd. Bij de diepgaande 

gesprekken, komt echter de wens naar voren dat deze verandering zich nog verder 

doorzet en nog een verdere stap maakt bovenop de positieve veranderingen die men al 

heeft waargenomen. De stap houdt in dat het ministerie partnerships aangaat vanuit een 

duidelijkere visie op haar toegevoegde waarde voor Nederland: 
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 Een belangrijke randvoorwaarde voor goede samenwerking is dat er duidelijkheid 

bestaat over hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken op een relevante manier 

werkt aan het belang van Nederland, wat haar toegevoegde waarde is op dit terrein.  

 Dat houdt in dat het ministerie zijn unieke set eigenschappen en capaciteiten op een 

zo goed mogelijke manier inzet voor het bereiken van duidelijke doelen. Dat wil 

zeggen dat ze haar kracht optimaal benut. Door dit helderder te formuleren ontstaat 

duidelijkheid. Dit is ook belangrijk omdat succesvolle partnerships complementair 

zijn, dat houdt in dat de eigenheid van iedere partner goed helder is. 

 Vanuit deze visie kan het ministerie structureel werken aan het uitbouwen van haar 

‘resources’: het organiseren van kennis over de wereld en het gebruiken van het 

netwerk en de unieke kwaliteiten van het ministerie (vooral de positieve 

eigenschappen die aan de ambtenaren van het ministerie worden toegeschreven). 

 Daarbij zou de geconstateerde grotere openheid van het ministerie nog een stap 

verder kunnen worden gebracht door nog meer te werken volgens de principes van 

de netwerkorganisatie: de stakeholders als partners gebruiken, dat wel zeggen meer 

en in vroeger stadium afstemmen vanuit een helderheid over ieders verschillende 

rol. Hiervoor is het nodig om ook te kijken naar de zwakkere kanten, met name het 

gevoel dat het ministerie nog te intern gericht is.  

 

Het interessante is hierbij dat enerzijds de behoefte bestaat aan een ministerie dat 

structureler aan zijn meerwaarde voor Nederland nadenkt, en die intern zijn huis op orde 

maakt (minder ambtelijk, minder verkokerd) maar dat er anderzijds ook behoefte is een 

goede en structurele afstemming. Er is met andere woorden zowel een ‘intern’ aspect 

aan de gewenste stappen, als een extern aspect. Daarbij valt het ideaalbeeld te zien van 

een voortdurende afstemming tussen alle fasen. Het ministerie besteedt tijd aan het 

nadenken over haar eigen meerwaarde, maar doet dat niet puur geïsoleerd. Ze voedt 

deze visie in haar interactie met anderen. Wij hebben dit in beeld gebracht in het 

volgende kwadrant, waarin de verhouding tussen de bewegingen in kaar is gebracht, in 

wat we het model van ‘de flow van de toegevoegde waarde’ noemen. De reden voor 

deze naam is dat de toegevoegde waarde die het ministerie kan bieden het anker is 

voor alle bewegingen. Die toegevoegde waarde wordt niet in isolatie ontwikkeld, maar 

in partnerships. 

Uit de interne workshop concluderen wij dat het ministerie hier ook voor open staat. 

Het model staat op de volgende pagina. 
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De flow van toegevoegde waarde 

 

 

 

 

Visie 
Afstemming 

Extern 

Intern 

Nadenken over eigen 

relevantie, ontwikkelen 

van een visie  

Intern afstemmen en 

delen van deze visie, om 

verkokering te 

voorkomen. Medewerkers 

vrijheid bieden binnen 

duidelijk mandaat 

Vanuit heldere visie 

verbindingen aangaan 

met partners vanuit drie 

netwerkprincipes 

(partnerschip, informatie 

delen, elkaar vinden) 

Vanuit partnership visie 

van het ministerie 

afstemmen op die van de 

partners. Met behoud van 

eigenheid afstemmen 

over gemeenschappelijke 

doelen 
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Beoordeling diplomatie en ontwikkelagenda 

 

In het onderzoek zijn de begrippen ‘Toonaangevende diplomatie’ en de vijf belangrijke 

onderdelen van de ontwikkelagenda getoetst. We rapporteren de uitkomsten per 

onderdeel. 

1 Toonaangevende diplomatie 

De stakeholders zijn uitermate positief over het diplomatieke werk. De meeste lof gaat 

uit naar de posten. De heersende opinie is dat de posten zijn bemenst met uitstekend 

functionerende, dienstbare, proactieve en kundige krachten. In dat opzicht is men ook 

van mening dat er een kwaliteitsslag is gedaan, en dat er sprake is geweest van een 

succesvolle modernisering.  

 

Wel zijn er vragen en opmerkingen.  

 Men vraagt zich af of de capaciteit voldoende is, en met name ook of de verdeling 

van de capaciteit over de verschillende posten voldoende is. In het algemeen geeft 

men aan geen zicht te hebben op de keuzes die hier worden gemaakt en ook niet in 

de criteria die het ministerie hier hanteert. De gesprekspartners die met posten 

werken hebben daar soms last van. Taken die de posten graag zouden willen 

uitvoeren, krijgen dan onvoldoende aandacht wegens gebrek aan capaciteit.  

 Er zijn soms ook vragen over de gemaakte keuzes over de verdeling van de 

capaciteit over de verschillende landen. Dit kan vanuit economisch perspectief (soms 

zijn bepaalde posten relatief klein terwijl de plek voor bedrijven juist interessant zijn, 

of juist groot in relatie tot het economische belang), maar ook juist vanuit ander 

perspectief: dan heeft men het gevoel dat de capaciteit van de posten soms te klein 

is om belangrijk werk te doen op het gebied van mensenrechten, cultuur of 

ontwikkelingssamenwerking.  

 Een deel van de ondervraagden geeft aan dat er ook grote individuele verschillen 

bestaan tussen contactpersonen die niet helemaal zijn toe te schrijven aan de 

bemensing van de posten: verschil in afhandelsnelheid van verzoeken, verschil in 

toegankelijkheid. Stakeholders die dit aanvoeren geven aan behoefte te hebben aan 

meer ‘lerend vermogen’ (systematisch de dienstverlening evalueren en op basis van 

de bevindingen verbeteringen aanbrengen).  

 Er is ook een issue als het gaat om capaciteit in relatie tot dienstbaarheid aan de 

bewindspersonen. Stakeholders die dit naar voren brengen geven aan dat 

bewindspersonen soms een onverwachte missie wensen. Om dit mogelijk te maken 

worden alle zeilen bijgezet, hetgeen ten koste van de capaciteit gaat. Dit krijgt 

vooral kritiek als de stakeholders het gevoel hebben dat het nut van die ingelaste 

missie niet helder is.  
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 Gesprekspartners merken op dat keuzes met betrekking tot handelsmissies wel 

beter worden gecoördineerd dan vroeger. Toch wordt opgemerkt dat er nog meer 

stappen mogelijk zijn. De missieagenda kan nog beter worden voorbereid en de 

kennis van de netwerkpartners kan nog beter worden ingezet als ze eerder bij de 

voorbereiding worden betrokken. Bijvoorbeeld de keuze van de deelnemende 

bedrijven, daar zou het ministerie meer gebruik kunnen maken van de expertise van 

andere partijen. 

 

Als het gaat om diplomatiek in het bredere Haagse verband, is men kritischer. Dit heeft 

direct te maken met het in het vorige thema behandelde cluster ‘visieontwikkeling en 

relevantie’. De kritiek impliceert dat men van het ministerie nog een helderder visie 

verwacht over wat de bijdrage zou kunnen zijn van de diplomatie, wat er mogelijk is, 

maar ook hoe Nederland zich gaat opstellen in een veranderende wereld. 

2 De vijf punten van de ontwikkelagenda 

BZ richt zich meer naar buiten, minder naar binnen 

Al uit de thema’s kwam naar voren dat de stakeholders absoluut een verschil hebben 

gemerkt in de mate waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken naar buiten is gericht. 

Gevoelsmatig heeft men het idee dat het ministerie moderner is geworden, 

toegankelijker, meer gericht op het verlenen van service. De meeste stakeholders 

kunnen geen precieze tijd te noemen. Als men al een schatting maakt wordt veelal een 

termijn van tien jaar genoemd. 

 

Dit geldt in hoge mate voor de posten, maar in iets mindere mate ook voor ‘Den Haag’. 

 

We zien dat dit vooral in de private sector zeer op prijs wordt gesteld, en dat het hier 

ook in sterkere mate beleefd wordt: zij vinden het makkelijker om vragen te stellen aan 

posten.  

 

Wel is er het gevoel dat het naar buiten gerichte nog niet helemaal goed geborgd is. 

Het gevoel overheerst dat het ministerie als geheel nog iets te intern gericht is. Hoewel 

men opmerkt dat individuele ambtenaren echt hun best doen, is het in de ogen van veel 

stakeholders nog te afhankelijk van individuele personen. Dit gaat zowel over cultuur als 

organisatie. 

 

In de ogen van veel stakeholders zou het ministerie een stap kunnen zetten door meer 

en systematischer haar stakeholders mee te nemen, de nodige informatie te geven en 

ook te betrekken bij de ontwikkeling van beleid of uitvoering van beleid.  

 

BZ werkt vanuit heldere doelen, draagt relevantie en resultaten uit en legt 

verantwoording af 
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Hoewel de gesprekspartners zeker niet negatief zijn over de manier waarop het 

ministerie verantwoording aflegt, is er een discussie over het ‘niveau’ van 

verantwoording. Een groot deel van de ondervraagden zegt expliciet dat het ‘afleggen 

van verantwoording’ aan het parlement nuttig en nodig is. Ook geeft men veelal aan dat 

het nuttig is om verantwoording af te leggen en resultaten uit te dragen.  

Toch is er ook een groep stakeholders die aangeeft dat het afleggen van 

verantwoording ook negatief kan uitpakken, als het een soort van ‘vinkjescultuur’ wordt. 

In sommige gevallen vindt men dat dit bij het ministerie het geval is, het afleggen van 

verantwoording wordt dan meer een mechanisme om zich in te dekken.  

 

Als het doel ‘uitdragen van relevantie en resultaten’ iets abstracter genomen wordt, dan 

heeft men het gevoel dat het ministerie nog een weg heeft af te leggen: enerzijds zou ze 

veel duidelijker dan nu moeten formuleren hoe ze haar eigen relevantie ziet. Vervolgens 

zou ze ook meer dan nu resultaten kunnen uitdragen. Het gaat dan niet om ‘ad hoc’ 

resultaten, maar om hoe het ministerie heeft bijgedragen aan de relevantie.  

 

Dit ziet men ook als een belangrijke taak van het ministerie.  

 

BZ is een flexibele en wendbare organisatie 

Een van de vijf ontwikkeldoelen is ‘BZ is een flexibele en wendbare organisatie’.  

 

Vrijwel niemand vindt dat het ministerie flexibel of wendbaar is. Voor een deel wordt dit 

geschaard onder een algemener gebrek aan flexibiliteit in Den Haag. Maar deels wordt 

het ook geweten aan de cultuur bij BZ, die zou toch vrij sterk intern gericht zijn. Ook 

heeft men het gevoel dat de silo’s binnen het ministerie te weinig samenwerken. 

Hierdoor komt de schijnbaar tegenstrijdige uitkomst dat de intentie van de ambtenaren 

vaak wel is om samen te werken, en dat individuele ambtenaren wel gericht kunnen zijn 

op flexibiliteit en samenwerking, maar dat het ministerie als geheel daar nog 

onvoldoende op is ingericht.  

 

Er wordt ook wel een verband gelegd tussen een nog iets te weinig duidelijke 

langetermijnvisie en ambtelijkheid. Immers, als er geen heldere kijk is op wat je als 

ministerie wil, word je nog meer afhankelijk van intern overleg en krijg je minder vrijheid 

om individueel te handelen. Om die reden zijn er ook stakeholders die zeggen: ik heb 

liever stabiliteit dan flexibiliteit. Met stabiliteit wordt dan bedoeld: een heldere koers 

waar ik op kan varen, en niet steeds wisselende standpunten. 

 

Binnen BZ zijn verantwoordelijkheden helder belegd en begeleid 

Als het gaat om het beleggen van verantwoordelijkheden en het begeleiden daarvan, is 

er weinig kritiek maar ook niet per se lof.  

 

Hier zien we hetzelfde mechanisme dat bij voorgaande doelen is beschreven: als het 

beleggen van verantwoordelijkheden leidt tot een soort ‘ambtelijk’ ingraven, is de 

eigenschap zelfs negatief. Maar als het betekent dat ambtenaren staan voor een 
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duidelijke taak en ook de verantwoordelijkheid nemen om die aan te gaan, dan is die 

eigenschap positief. 

 

Overall kan gesproken worden dat beide uitersten genoemd worden. Daarbij heerst het 

gevoel dat het vaak op individueel niveau heel goed zit, maar dat er soms op 

institutioneel niveau te ‘autistisch’ wordt omgegaan met verantwoordelijkheden. Dan 

graaft men zich in, in plaats van dat men een gezamenlijke oplossing zoekt. 

 

BZ is een diverse organisatie met een inclusieve cultuur 

De vraag naar de inclusiviteit van de cultuur leidt tot een genuanceerd antwoord. Als het 

gaat om diversiteit naar gender of seksuele geaardheid, dan heeft men het gevoel dat 

het ministerie een voorloper is. Er zijn veel vrouwelijke ambassadeurs, ook in landen 

waar dan niet vanzelfsprekend is. Ook als het gaat om seksuele geaardheid is het 

ministerie uitgesproken in haar steun aan diversiteit. 

 

Als het gaat om bijvoorbeeld ras of geloof, dan geeft men aan dat het ministerie door 

de aard van haar mensen absoluut een inclusieve intentie heeft. Wel merkt men op dat 

dit zich nog niet heeft vertaald in diversiteit van het corps diplomatique. Dat is nog 

overwegend blank. 
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Bijlage I: Uitkomsten interne workshop 

1 De thema’s 

In de workshop is een groot aantal thema’s benoemd, die tot een 17-tal metathema’s is 

geclusterd. We geven hieronder de opsomming van de metaclusters. In de 

daaropvolgende paragrafen behandelen we de thema’s in hun samenhang: 

Thema ‘reactief’ 

Reactief, BZ te veel op het moment 

in beleidssturing 

Focus op politiek, waan van de dag 

 

Elkaars kennis delen 

Elkaars kennis beter gebruiken, 

samen doen en meenemen 

Risicomijdend 

Risicomijdend 

 

Intermediaire rol 

Intermediaire rol ook in relatie 

tot RVO 

 

Leiderschap 

Leiderschap 

Gevolgen bezuinigingen 

Capaciteit posten vaak te klein 

voor follow up van missies 

Ook op het departement zie je 

gevolgen: te weinig capaciteit. 

 

Relevantie  

Relevantie van het ministerie en 

maatschappelijke meerwaarde 

Posten zijn zeer relevant 

 

Sociaal sterk 

Sterk op sociale relaties 

Beter in netwerken dan andere 

ministeries 

Goede relaties 

 

Contact 

Wel of niet goede contactpersonen 

Gebrek aan belang account- en 

relatiebeheer 

Persoonsafhankelijk 

Te weinig duidelijk wie wat doet 

Ministerie BZ niet altijd toegankelijk 

 

Verantwoording afleggen 

Verantwoording geven/ 

communiceren van keuzes, 

belangen, dilemma’s 

Resultaten laten zien 

Verantwoording afleggen 

Afwegingen niet altijd helder 

Terugkoppeling feedback 1 op 

1 

 

Visie en kennis 

Strategische agenda is nodig, 

naast korte termijn ook lange 

termijn 

Gebrek aan visie voor de lange 

termijn 

Strategisch denken ontwikkelen 

Verdieping kennis is nodig 

Er is te weinig intellectueel 

eigenaarschap 

 

Rouleersysteem en kennis 

Kennismanagement kan beter 

Er is veel verlies aan kennis 

Veel wisseling van personeel 

Snel verloop 

Roulatiesysteem negatief voor 

kennis 

 

Modernisering 

Er is minder dedain 

Jonge mensen nog meer de ruimte 

geven en vertrouwen 

Competenties worden goed gebruikt 

Medewerkers zijn meer flexibel en 

betrokken 

Toegankelijkheid is groter geworden, 

meer open 

We moeten diplomatie goed blijven 

doen 

We moeten de veranderingen 

onderhouden 

Opdrachtgeverschap 

Tenderbeleid niet goed voor 

continuïteit 

Er zijn te veel verschillende 

petten (financieel vs inhoudelijk) 

Financiering geeft 

afhankelijkheidsrelaties 

Te veel geldschieter ipv 

samenwerkingspartner 

 

Netwerken 2.0 

BZ moet scharnierpunt zijn binnen 

de netwerken en partijen met 

elkaar verbinden 

Kansen in samenwerking met 

decentrale overheden 

Minder competitie, meer 

complementariteit 

Experimenteer in co-creatie 

Structureel het gesprek 

organiseren 

Verkokering 

Navelstaren, intern gericht, 

moet meer integraal naar buiten 

treden 

Verkokering OS- en 

buitenlandbeleid 

Interne afstemming BZ t.a.v. 

stakeholder 

Vakdepartement vs 

coördinerende rol 

 

Verschil in beleving 

Meer mensen uitwisselen 

Verschil in beleving: zelfde feiten, 

andere beleving 
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2 Leiderschap en pro-activiteit 

De opgesomde metathema’s zijn onder te verdelen in drie grotere clusters van met 

elkaar samenhangende metathema’s. Het eerste cluster heeft te maken met leiderschap 

en pro-activiteit. Het cluster beschrijft het gevoel dat het ministerie zijn relevantie voor 

Nederland duidelijk moet maken, en meer proactief moet optreden, dat wil zeggen: 

leiderschap moet tonen.  

 

Het cluster omvat de metathema’s ‘Visie en kennis’, ‘reactief’ en ‘rouleren en kennis’, 

aangevuld met het geïsoleerde thema ‘de gevolgen van de bezuiniging’. Het cluster 

geeft aan dat om leiderschap te tonen en minder afhankelijk te zijn van de waan van de 

dag, het nodig is dat de kennis verdiept moet worden en ook in het kader van een visie 

worden geplaatst. Een remmende factor is hier het rouleersysteem. Dit maakt dat de 

stakeholders het gevoel hebben dat de kennis te weinig is geborgd.  

 

Bij een discussie in de groep werd vastgesteld dat het bij visie niet zozeer gaat om per 

se een ‘stip op de horizon’ te zetten over wat we per se willen bereiken. Sterker nog, 

Nederland past misschien wel enige bescheidenheid als het gaat om wat we kunnen 

bereiken. Wel is het van belang dat het ministerie een helder beeld schetst van hoe ze 

haar eigen rol ziet en hoe ze die invult. Hoe meer die rol duidelijk wordt beschreven, en 

hoe duidelijker het ministerie ook aangeeft hoe ze haar eigen rol ziet ten opzichte van 

de stakeholders, hoe minder reactief ze over komt. 

 

In dit kader wordt ook de diplomatie zelf genoemd. Enkele fragmenten werden er door 

de groep uitgelicht die aangaven dat de rol van de diplomatie ook echt is veranderd. Bij 

voorbeeld door het wegvallen van ons Angelsaksisch kompas: de Verenigde Staten 

(andere houding president) en Verenigd Koninkrijk (Brexit) zijn min of meer uit die rol 

weg gestapt. Maar ook de veranderde tijd die maakt dat organisaties het ministerie niet 

meer per se altijd nodig hebben bij het leggen van contacten. Tegelijkertijd wordt het 

ministerie ook een zeer belangrijke rol toegedicht als ‘makelaar van contacten’. 

Ontwikkelen van een visie houdt in dat het ministerie heel helder maakt hoe zij haar 

veranderde rol hier ziet en definieert.  

 

In de analyse die door de onderzoekers is gemaakt, komt ook terug dat de stakeholders 

de behoefte hebben aan een ministerie dat zijn meerwaarde voor Nederland in de 

huidige tijd helderder onder woorden brengt. In deze analyse wordt dit het metacluster 

‘Visie en relevantie’ genoemd. Uit de discussie in de workshop komt naar voren dat het 

ministerie deze behoefte goed kan duiden. Dat houdt in dat er ook een vruchtbare 

bodem is om in deze behoefte te voorzien 
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3 Contact 

Het tweede cluster van metathema’s is te benoemen als ‘contact’. 

 

Het cluster omvat de metathema’s ‘contact’, ‘verantwoording afleggen’, ‘sociaal sterk’ en 

‘netwerken 2.0’. 

 

Het cluster brengt tot uitdrukking dat het ministerie nog een stap verder kan gaan in het 

leggen en onderhouden van contacten met stakeholders. De basis daarvoor is heel 

goed, zo stelt de workshop vast: uit de fragmenten komt duidelijk naar voren dat 

ambtenaren van het ministerie van BZ als sociaal erg sterk worden gezien: prettig in de 

omgang, en behept met goede relaties.  

 

Een aandachtspunt is dat bij het leggen van een goed contact ook ‘verantwoording’ 

hoort. Dat houdt in dat je in je contacten ook duidelijk maakt welke resultaten er zijn 

behaald, maar ook meeneemt in dilemma’s, keuzes en ook in welke belangen je zelf 

hebt als ministerie.  

 

Een aspect van contact dat wordt genoemd is dat account- en relatiebeheer beter zou 

moeten worden opgepakt en ook dat het op dit moment nog erg persoonsafhankelijk is, 

en dat het voor anderen soms moeilijk is om de juiste persoon te vinden.  

 

Onder dit cluster rekenen we ook het metathema ‘netwerk 2.0’. Het contact staat 

namelijk ten dienste van het ontwikkelen van netwerken, waarbij BZ nog meer kan 

optreden als ‘scharnierpunt’ die verschillende partijen met elkaar verbinden. Dat houdt 

in dat structureel het gesprek moet worden aangegaan. Er zou nog meer kunnen 

geëxperimenteerd met co-creatie. Er liggen op dit punt kansen in het samenwerken met 

andere, lagere overheden. Er is een basishouding voor nodig die wordt omschreven als 

‘minder competitie, meer complementariteit’. 

 

Het cluster contact matcht met een deel van het cluster ‘Karakter van het ministerie’ dat 

de onderzoekers als cluster van thema’s hadden benoemd (namelijk het positieve deel). 

Daarnaast heeft het ook kenmerken van het cluster ‘BZ als netwerkorganisatie’. Uit de 

discussie in de workshop komt ook naar voren dat dit verder gaat dan ‘accountbeheer’ 

(hoewel dat onderwerp belangrijk is), maar ook gaat in de richting van de volgende stap 

in netwerken (meer richting cocreatie). Dat is een belangrijk inzicht, dat ook sleutel kan 

zijn in een doorgaande ontwikkeling als netwerkorganisatie. 

In de workshop kwam ook naar voren dat het juist in dit verband belangrijk is om een 

duidelijke visie te hebben over de eigen rol en toegevoegde waarde. Immers in een 

netwerk reik je uit naar andere partners om vanuit een helder bepaalde eigen rol te 

zoeken naar een gezamenlijke agenda.   
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4 Flexibiliteit 

Het derde cluster van metathema’s kan ‘flexibiliteit’ worden genoemd.  

 

Het omvat de metathema’s ‘moderner geworden’, ‘verkokering’ en 

‘opdrachtgeverschap’, aangevuld met het geïsoleerde thema ‘risicomijdend’. 

 

Het cluster bestaat dus uit zowel een positieve als een negatieve kant. Positief betreft de 

modernisering die men heeft opgemerkt. Het ministerie is duidelijk veel moderner 

geworden, zo heeft de groep uit de fragmenten gehaald. Werknemers zijn flexibeler 

geworden, maar ook opener. Bij dit aspect horen ook ‘aanwijzingen’. Zo zouden jonge 

mensen nog meer de ruimte en het vertrouwen moeten kunnen krijgen. Ook moeten de 

positieve veranderingen onderhouden worden, en moet de diplomatie ook blijvend 

aandacht krijgen. 

 

Tegenover dit positieve aspect staan ook enkele negatieve aspecten. De workshop heeft 

uit de fragmenten gehaald dat er in de ogen van de stakeholders nog steeds sprake is 

van verkokering, vooral tussen de afdelingen en directies. Het ministerie zou dus nog 

meer als geheel moeten opereren, en zaken intern beter moeten afstemmen.  

 

Ook is er duidelijk nog een stap te maken op het punt van opdrachtgeverschap. De 

financieel-juridische kant verdient aandacht. Mogelijk is de manier waarop 

aanbestedingen nu zijn geregeld voor verbetering vatbaar, ook is het belangrijk om te 

evalueren van ‘geldschieter’ naar ‘samenwerkingspartner’.  

 

In de workshop is het thema ‘flexibiliteit’ genoemd. Dit komt overeen met een deel van 

het cluster ‘karakter van het ministerie’ (namelijk het negatieve deel). 

In de discussie komt naar voren dat het nodig kan zijn om ook naar binnen te kijken, 

voor je naar buiten gaat. Naar binnen kijken houdt dan in: wat wil ik als ministerie, wat is 

mijn toegevoegde waarde en hoe zorg ik ervoor dat die in het hele ministerie gedeeld 

wordt. 
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Bijlage II: Onderzoeksverantwoording 

1 Aanleiding onderzoek 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in de periode 2013 – 2016 het programma 

‘Modernisering Diplomatie’ uitgevoerd. Dit programma behelsde een verandering met 

als doelstellingen zowel een bezuiniging als een vernieuwing en kwaliteitsverbetering. 

Uitgangspunt van de verandering was dat het ministerie een flexibele netwerkorganisa-

tie moest worden. Dat hield ook in dat ze anders met haar stakeholders wilde omgaan: 

immers, in een netwerk sta je meer met je stakeholders in contact, luister je naar hun 

feedback en verstevig je ook je relatie met hen. Naast het veranderdoel om zich als flexi-

bele netwerkorganisatie te ontwikkelen had het programma nog vier andere doelen: 

toonaangevende diplomatie, excellente dienstverlening, gewaardeerde samenwerkings-

partner binnen en buiten het rijk en hervormingsgericht bezuinigen en investeren. 

 

Het programma is in 2016 afgesloten, maar de ontwikkeling gaat door. Verdere 

verandering krijgt vorm in vijf thema’s: 

 BZ richt zich meer naar buiten, minder naar binnen. 

 BZ werkt vanuit heldere doelen, draagt relevantie en resultaten uit en legt 

verantwoording af. 

 BZ is een flexibele en wendbare organisatie. 

 Binnen BZ zijn verantwoordelijkheden helder belegd en begeleid. 

 BZ is een diverse organisatie met een inclusieve cultuur.  

 

Het moderniseringsprogramma wordt in 2017 geëvalueerd door de Auditdienst Rijk.  

 

In 2011 is een imago-onderzoek uitgevoerd onder stakeholders. De uitkomsten van dit 

onderzoek zijn te beschouwen als de situatie waar het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

vandaan komt. Het ministerie heeft tekenen dat de veranderingen zijn opgemerkt, en 

wilde graag onderzoeken hoe de stakeholders nu denken over het ministerie en of en zo 

ja wat ze gemerkt hebben van het veranderprogramma. In dat kader heeft Ferro Explore! 

een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder stakeholders.  

5 Doel van het onderzoek, probleemstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van het onderzoek was inzicht te geven in hoe de belangrijkste samenwerkings-

partners en belanghebbenden tegen BZ (departement en posten) aankijken en wat zij als 

kansen en uitdagingen zien voor de BZ-organisatie in het licht van de modernisering. 

Daarbij richtte het onderzoek zich op het beleid van BZ en de samenwerking 

daarbinnen, en niet op de dienstverlening van het ministerie (zoals consulaire 

dienstverlening en handelsmissies). 
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De resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om: 

 Een stand van zaken op te maken over de impact van het veranderprogramma, en 

vooral de mate waarop het is opgemerkt door stakeholders. In dit kader wordt het 

rapport ook gebruikt als input voor de evaluatie door de Auditdienst Rijk.  

 De (corporate) communicatiestrategie van het ministerie aan te scherpen. 

 Een bijdrage te leveren aan de BZ-ontwikkelagenda, met name op het thema ‘BZ 

richt zich meer naar buiten, minder naar binnen’. 

 Handvatten te geven aan de hele BZ-organisatie om hun dialoog met stakeholders 

verder te versterken. 

 

De probleemstelling is als volgt geformuleerd: 

 

Welk beeld hebben stakeholders van BZ en hoe ervaren zij de samenwerking met 

BZ? 

 

Deze probleemstelling is vertaald in de volgende onderzoeksvragen: 

 Hoe kijken de stakeholders aan tegen BZ? Wat zien ze als sterke en zwakke kanten, 

ook vanuit het licht van de veranderende samenleving? 

 Hebben de stakeholders de afgelopen jaren waargenomen? Hoe ervaren ze die 

veranderingen bij BZ waargenomen? Zo ja: vinden ze dit positieve veranderingen? 

Welke ontwikkelingen zou men wensen bij BZ? 

 Hoe ervaren stakeholders de samenwerkingsrelatie met BZ? Wat gaat goed, wat kan 

beter?  

 In hoeverre zien zij BZ als flexibele netwerkorganisatie? Wat zou er in dit opzicht 

anders kunnen? Wat doen ze al goed? Hoe zou BZ hier invulling aan moeten geven? 

 Hoe kijken stakeholders aan tegen het diplomatieke werk van BZ: hoe geeft BZ 

invulling aan toonaangevende diplomatie? 

6 Methode van onderzoek en uitvoering 

Informatie ophalen 

Er waren twee duidelijke randvoorwaarden aan het onderzoek geformuleerd als het gaat 

om de manier van het betrekken van de stakeholders: 

1. Het ministerie moet een goed en representatief beeld krijgen van wat er leeft in een 

diverse groep stakeholders. 

2. De stakeholders moeten vrij kunnen spreken, en ook ‘subtielere’ meningen en 

gevoelens, die mogelijk iets minder makkelijk worden gedeeld, moeten naar voren 

kunnen komen. 
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In het licht van deze voorwaarden is gekozen voor individuele gesprekken van drie 

kwartier tot een uur op de werkplek, waarbij de gesprekken worden uitgevoerd door een 

team van twee senior onderzoekers die alle gesprekken zelf uitvoerden en ook onderling 

contact hebben gehouden over de tussenresultaten. Voor deze aanpak is gekozen om 

de volgende redenen: 

 Stakeholders kunnen zich alleen 100% vrij uitspreken als ze individueel op de eigen 

werkplek worden ondervraagd in een open gesprek. 

 Het bij elkaar brengen van verschillende stakeholders binnen een groep levert 

risico’s op. Niet alleen kunnen stakeholders mogelijk niet vrijuit spreken, als er over 

een bepaald onderdeel gedeelde ontevredenheid is, kan dit in een groep een 

grotere dynamiek krijgen en dus worden bevestigd. 

 Door de interviews te laten afnemen door een klein team van twee senior 

onderzoekers, biedt je niet alleen een gesprekspartner op niveau, maar ontstaat er 

ook een ‘leercurve’: kennis opgedaan in eerdere gesprekken wordt getoetst in 

nieuwe gesprekken. 

 

Bij onderzoek onder stakeholders is het van belang om de stakeholders niet te bena-

deren als ‘respondent’ maar echt als gesprekspartner. Dat houdt een zekere openheid 

in. Dat hebben we op de volgende manier bereikt: 

 Alle stakeholders is duidelijk gemaakt dat in de rapportage meningen nooit op een 

persoon zijn terug te voeren.  

 Wij hebben van ieder gesprek een kort verslag gemaakt, en hebben dit steeds met 

de betreffende stakeholders zelf gedeeld. Hij of zij heeft de kans gekregen om hier – 

binnen redelijke termijn – op te reageren. 

 We hebben duidelijk gemaakt dat we ook geen anonieme citaten opnemen in het 

eindrapport zonder de uitdrukkelijke toestemming van de stakeholder. Op deze 

manier creërden we een veilige situatie.  

 

Gespreksformat 

Zoals eerder gezegd is het van belang dat de gesprekken echt open van karakter zijn. 

Hebben daartoe twee gesprekstechnieken gebruikt: 

 Voor een belangrijk deel is het gesprek gewoon een ‘open’ gesprek waarbij de 

ervaring en cumulatief groeiende kennis van de senior onderzoekers er borg voor 

stond dat relevante aspecten naar voren komen. 

 Daarnaast werkten we ook met een narratief deel. We vroegen de gesprekpartners 

om een verhaal te delen over hun ervaringen met BZ, aan de hand de vraag: Stel je 

voor, je bent in gesprek met een collega van je eigen organisatie. Op een of andere 

manier komt het gesprek op BZ en de samenwerking die er is tussen jouw 

organisatie en BZ. Welke verhalen zou je delen, als je zou willen duidelijk maken hoe 

deze samenwerking verloopt?  

 

Deze werkwijze hielp om de gesprekspartners enigszins ‘out-of-the-box’ te laten 

denken. Bovendien bracht deze vorm van ondervragen de gesprekspartner van de 

‘mening’ naar de ‘gebeurtenis’. Mensen zijn geneigd om gebeurtenissen te 
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abstraheren, bijvoorbeeld door te zeggen ‘ze nemen hun verantwoordelijkheid niet’ 

of ‘ze zijn zo ambtelijk’. Met een verhaal kom je makkelijker op concrete 

gebeurtenissen, zodat er beter verband te leggen valt tussen concrete acties van BZ 

en de daaruit voortgekomen mening.  

 

Wij zijn zo veel als mogelijk met het verhalende deel begonnen, en stapten daarna over 

op het ‘open gesprek’. De senior onderzoekers hebben de ervaring en de antennes om 

van deze aanpak af te wijken als het gesprek daarom vraagt.  

 

Ferro Explore! heeft in overleg met de opdrachtgever een gespreksleidraad opgesteld, 

die hielp om zorg te dragen dat alle relevante onderwerpen aan de orde kwamen, 

 

De onderzoekers hebben steeds toestemming gevraagd om het gesprek op 

audiorecorder op te nemen. In de meeste gevallen is die toestemming verleend. De 

audiotape is vervolgens uitgewerkt, en op basis van deze uitwerking werd het verslag 

gemaakt dat met de stakeholders is gedeeld. De audiobestanden werden gedurende de 

looptijd van het project op een beveiligde server bewaard en worden na afronding van 

het project gewist.  

 

De verslagen die met de stakeholders zijn gedeeld vormen het uitgangspunt van de 

analyse. De verslagen worden niet in het rapport opgenomen, omdat uit het verslag de 

identiteit van de deelnemer zou kunnen worden afgeleid. Ook deze verslagen worden 

na afronding van het project gewist. Ook deze maatregelen zijn genomen om er zorg 

voor te dragen dat deelnemers alles konden zeggen, zonder enige angst dat hun 

woorden gevolgen kunnen hebben voor hun relatie met BZ.  

 

Op deze verslagen hebben we allereerst een thematische analyse uitgevoerd. Daartoe 

zijn de teksten in fragmenten verdeeld. Ieder fragment vertegenwoordigde een logisch 

samenhangend onderdeel van het verslag. De fragmenten zijn in een Excel bestand 

gezet zodat ze konden worden getagd. De onderzoekers maakten eerst een basisset van 

thema’s. In de eerste ronde werd aan ieder fragment één of meer betreffende thema’s 

als tag toegevoegd aan het fragment. In deze ronde kon de set met thema’s worden 

verfijnd. Bij het taggen van de fragmenten verrijkt de onderzoeker als het ware bij het 

lezen van de fragmenten zijn inzicht in de thema’s. Op basis van deze kennis konden de 

thema’s worden verfijnd (opnieuw worden benoemd, samengevoegd of juist uit elkaar 

getrokken). In een tweede ronden werden de fragmenten opnieuw getagd op basis van 

de aangepaste set thema’s. 

 

 

Samenwerking met het ministerie 

Het ministerie was nauw betrokken bij het project. Een uitdrukkelijke wens van het 

ministerie was om betrokken te zijn bij de duiding. Om dit te bewerkstelligen is een 

workshop gehouden op 22 februari 2018. Daartoe is alle stakeholders gevraagd of ze 

akkoord waren als we bepaalde delen uit het verslag van hun gesprek in een interne 
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werksessie mochten delen. We hebben van de stukken waarvoor we toestemming van 

de gesprekspartners kregen om deze te gebruiken, in fragmenten uit elkaar gehaald, dit 

leverde in totaal 157 fragmenten op, van wisselende lengte. Voor zover er namen of 

aanduidingen in deze fragmenten zaten die toeschrijfbaar waren aan personen zijn deze 

geanonimiseerd. Deze fragmenten werden random opgehangen. Op die manier was het 

niet mogelijk om de identiteit aan een persoon toe te schrijven. 

 

Het proces wordt in dit geval als volgt vormgegeven: 

 De workshop duurde een dagdeel (4 uur). De deelnemers vormden een 

multidisciplinaire groep met vertegenwoordiging uit verschillende directies. 

 De workshop startte – na een korte uitleg over de opzet van het onderzoek - met 

een ‘onderdompeling’. We hebben de 157 fragmenten opgehangen. De 

deelnemers hebben een klein uur genomen om de teksten individueel te lezen, met 

de volgende instructie: 

o Er wordt in stilte gelezen, nog geen uitwisseling van ervaringen. 

o Er hoeft niet in een bepaalde volgorde te worden gelezen. 

o Men wordt gevraagd om de nummers van verhalen of gespreksverslagen te 

noteren die men als heel saillant ervaart. Ieder verhaal en gespreksverslag 

krijgt een uniek nummer, dus alleen dit nummer hoeft te worden genoteerd. 

o Niet iedereen hoeft alles te lezen. 

 Vervolgens is er een soort ‘braindump’ gedaan in narratieve vorm. In drie 

subgroepen is gebrainstormd over welke thema’s men in het verhaal is 

tegengekomen. Alle thema’s werden op aparte post-its gezet. 

 Vervolgens zijn alle individuele post-its plenair geclusterd tot metathema’s. 

 

De workshop leverde resultaten op twee niveaus: 

 De werkwijze zorgde ervoor dat de deelnemers op een andere dan gewone manier 

met meningen en reacties van anderen in aanraking zijn komen, daardoor kwam de 

informatie veel dieper binnen. Het gewone ‘schild’ van rationaliseringen kreeg veel 

minder de kans. Ook vergrootte dit de betrokkenheid bij het onderzoek, en de 

neiging om de inzichten in de praktijk te gebruiken. 

 Omdat er een brede range aan medewerkers hebben geparticipeerd, kwamen er 

veel meer gezichtspunten om de data te bekijken. Dit zorgt ervoor dat de 

onderzoekers na afloop van deze workshop een nog meer geaarde analyse konden 

maken.  

 

De onderzoekers maakten na afloop van de workshop zelf nog een uitgebreide analyse, 

om eventueel door de interne deelnemers gemiste thema’s te kunnen benoemen. In 

deze analyse werden ook de (delen van) de verslagen meegenomen die niet in de 

workshop mochten worden getoond. 
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7 Selectie 

Het ministerie heeft een lijst gemaakt met stakeholders. De vier directoraten-generaal en 

DJZ hebben daartoe input geleverd. De lijst bestond uit 85 stakeholders met wie het mi-

nisterie intensief contact heeft en die op hoog niveau in hun organisatie functioneren. 

Alle namen op de lijst hebben van de SG per email het verzoek gekregen om mee te 

werken. De lijst werd verdeeld over verschillende categorieën (zie hieronder). De op-

dracht was om een zo goed mogelijke verdeling te krijgen over de directies en over de 

categorieën. Ferro Explore! heeft op grond daarvan een selectie van 38 persomen ge-

maakt. De namen van de deelnemers worden niet bekend gemaakt, wel wordt hieronder 

de verdeling van de stakeholders weergegeven. De maatregelingen ter bescherming 

van de privacy zijn in een zogenaamde Bewerkersovereenkomst vastgelegd. De lijst 

werd na het tekenen van deze overeenkomst als Excel bestand geleverd dat met wacht-

woord is beveiligd. Bij de selectie bleek een zeer grote bereidheid om mee te werken 

aan het onderzoek, slechts één organisatie uit de lijst wenste geen afspraak te maken. In 

totaal zijn 38 gesprekken gevoerd, waarvan 35 face-to-face op de werkplek en 3 met 

Skype (één deelnemer was in het buitenland en bij twee deelnemers moesten wegens 

storm de face-to-face afspraak last minute worden gecanceld. Deze gesprekken zijn met 

Skype uitgevoerd). De gespreksduur liep uiteen van 30 minuten tot ruim een uur, met 

een gemiddelde van circa 45 minuten. De steekproef was als volgt verdeeld: 

  DGPZ DGIS DGBEB DGES DJZ  Totaal 

Ministeries en overig Rijksoverheid 4 1 1 1 2 9 

Kennisinstituten en adviesraden   1 2 1 3   61 

Bedrijfsleven 1 3 1     5 

Grote gemeentes/ provincies/publiek-

privaat     4     4 

Vakbonden/werkgeversverenigingen     5     5 

NGO's 2 2       4 

Reisbranche       2   2 

Culturele instellingen       2   2 

Mensenrechten        1   1 

 Totaal 82 8 123 9 24 38 

                                                      
1 Bij Kennisinstituten is een gesprekspartner aangeleverd door zowel DGPZ als door DGES. 

Daardoor tellen 7 aanleverende directies op tot 6 gesprekken.  
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8 Algemeen 

Het rapport is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide analyse van de 

bevindingen. Daarbij zijn zowel verbale als non-verbale signalen (zoals lichaamstaal, 

intonatie die enthousiasme of juist weerstand verraadt) meegenomen. De uitkomsten 

geven een goede indicatie van hoe de stakeholders hun relatie met het ministerie 

beleven en welke aspecten daarin een rol spelen. Daarmee biedt het houvast voor de 

besluitvorming. Meningen en gedachten mogen bij kwalitatief onderzoek niet direct 

getalsmatig worden geëxtrapoleerd (in de zin dat je kan stellen dat als 3 van de 30 

respondenten iets vinden, die mening ‘dus’ bij 10% voorkomt). Om die reden vermelden 

wij in onze rapportage geen getallen.  

 

Wij hebben het rapport opgedeeld in drie basishoofdstukken: conclusies, resultaten en 

onderzoeksverantwoording.  

 

Ferro Explore! is lid van de MOA (Marktonderzoekassociatie) en Esomar, als ook van de 

Research Keurmerkgroep, en respecteert de bijbehorende richtlijnen voor kwalitatief 

marktonderzoek, zoals weergegeven in de ICC/ESOMAR gedragscode. Ook is Ferro 

Explore! gecertificeerd volgens de internationale norm NEN-ISO 20252 (dit betreft de 

norm die de Research Keurmerkgroep vereist en die speciaal is ontwikkeld voor de 

marktonderzoekbranche). 

                                                                                                                                                 
2
 Hier tellen we 8 gesprekspartners die door DGPZ zijn aangeleverd. Een van hen is dus ook door 

DGES aangeleverd, vandaar dat de onderste rij niet optelt tot 39 maar tot 38. 
3
 Directie DGBEB lijkt iets oververtegenwoordigd. Dit komt omdat contacten uit de categorieën 

grote gemeentes/provincies/publiek-privaat en Vakbonden/werkgeversverenigingen alleen 
onder deze directie vallen.  
4
 DJZ is vertegenwoordigd met 2 stakeholders, omdat dit een gespecialiseerde directie is, die om 

die reden ook minder kandidaten heeft gekregen dan de 4 directoraten-generaal. 
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Bijlage III: Gespreksleidraad 

Introductie 

De onderzoeker legt de situatie uit: 

 Doel van het onderzoek: inzicht in hoe de belangrijkste samenwerkingspartners en 

belanghebbenden tegen BZ (departement en posten) aankijken en wat zij als kansen 

en uitdagingen zien voor de BZ-organisatie in het licht van de modernisering. 

 Onafhankelijkheid onderzoeker; 

 Geluidsopname puur voor eigen gebruik, wordt anoniem uitgewerkt op papier, de 

opname wordt gewist en krijgt verder niemand te horen. Ook de uitwerking blijft 

van de onderzoeker, die deze nooit uit handen geeft; 

 Anonimiteit en rapportage; 

 Geen goede/foute antwoorden; 

 De spelregels rond rapportage worden nog even kort genoemd: 

– meningen zijn nooit op een persoon zijn terug te voeren.  

– Iedere stakeholder ontvangt een kort verslag van het gesprek en krijgt de kans 

om hier – binnen twee weken – op te reageren. 

– Als we citaten willen opnemen in het eindrapport vragen we hier expliciet 

toestemming voor, zonder die toestemming nemen we ze dus niet op.  

 Tijdsduur gesprek. 

 

Verhalen 

Doel van dit blokje is om zo open mogelijke feedback te krijgen. We leggen uit dat we 

dit nog voor het voorstellen doen, om zo ‘puur’ mogelijke feedback te krijgen. We 

vragen om verhalen te delen die men heeft. We leggen uit dat misschien even 

ongemakkelijk voelt, maar dat dit een manier is om meer open informatie te krijgen. Een 

verhaal is geen groot ding, hoeft geen literatuur te zijn. Alles wat je hebt meegemaakt of 

wat je hebt gehoord kan tellen. We leggen de verhalenpulsjes voor. Na ieder verhaal 

vragen we om een titel. We kijken of er nog meer verhalen opkomen bij het betreffende 

pulsje. We vragen nadat de verhalen zijn verteld of we de verhalen mogen delen met 

het ministerie en zo ja, kijken samen of er informatie inzit die geanonimiseerd moet 

worden.  

 Stel je voor, je bent in gesprek met een collega van je eigen organisatie. Op een of 

andere manier komt het gesprek op BZ en de samenwerking die er is tussen jouw 

organisatie en BZ. Welke verhalen zou je delen, als je zou willen duidelijk maken hoe 

deze samenwerking verloopt? Het kan om alle soorten verhalen gaan, maar vooral 

dingen die je hebt meegemaakt waarvan je zegt: dat is nu typisch voor dit 

ministerie?  

 Het ministerie wil zich meer naar buiten richten, en minder naar binnen. Welke 

verhalen zou jij kunnen vertellen over wat je hebt gehoord of wat je hebt 

meegemaakt over dit onderwerp? Het gaat dan om gebeurtenissen die iets vertellen 

over de manier waarop het ministerie naar buiten treedt, verhalen waar het 

ministerie iets van zou kunnen leren. 
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 (indien er voornamelijk positieve of negatieve verhalen komen) Zijn er ook negatieve 

of positieve verhalen waarvan het ministerie zou kunnen leren?  Welke 

gebeurtenissen, ervaringen die men zelf heeft meegemaakt of waarover men 

gehoord heeft, zou het ministerie van kunnen leren als positieve voorbeelden die ze 

verder zou kunnen ontwikkelen? 

Algemeen rol van het ministerie 

 Beschrijving van de eigen rol in de organisatie, eventueel link met het ministerie. 

 Beschrijving van het type contacten die men heeft met het ministerie. (Wat is de 

intensiteit van het contact. Hoe breed zijn de contacten zijn (bijv. contacten/ kennis 

van een afdeling /een onderdeel van BuZa, of bekend met verschillende 

perspectieven/onderdelen BuZa) 

 Hoe men aankijkt tegen het ministerie. (nagaan in hoeverre dit is gebaseerd op de 

eigen ervaringen, checken of er ook andere ervaringen/beelden zijn in de verdere 

organisatie, checken of het beeld een algemeen beeld is dat men heeft over 

ministeries in het algemeen of dat het specifiek is voor BuZa) 

 Wat men op dit moment als de belangrijkste uitdagingen ziet voor het ministerie, 

ook gezien de veranderende maatschappij. 

 Veranderingen die men al dan niet bij het ministerie heeft waargenomen. Welke? In 

hoeverre positief? Welke veranderingen zouden (nog meer) nodig zijn? In welk 

tijdsbestek? (In het bijzonder nagaan of de veranderingen in 2013 – 2016 zijn 

waargenomen) 

 Hoe men de samenwerking met het ministerie ziet.  Wat gaat er goed, wat minder? 

 Sterke en zwakke kanten van het ministerie. 

 De mate waarin het ministerie invulling geeft aan de hoofdtaak: toonaangevende 

diplomatie. 

– Hoe dit wordt ingevuld. 

– (eventueel) Wat er anders of beter zou moeten. 

– (eventueel) Wat de succesfactoren zijn. 

Toespitsen op veranderen 

In dit blok gaan we in op de mening over of het gevoel bij de ‘veranderende 

samenleving’ in het bijzonder de ‘netwerksamenleving’ en de consequenties die dit 

heeft of zou moeten hebben op het ministerie: 

 Eigen inschatting over ‘netwerkmaatschappij’ (het verschuiven van macht en invloed 

naar de samenwerkingspartners die maakt dat in het algemeen zaken minder top 

down worden en meer in samenwerking bepaald). 

 Mate waarin men dit zelf merkt. 

 Hoe ziet men het  belang van de eigen organisatie ten opzichte van of in relatie tot 

(gepercipieerd) belang van BZ? 

 Behoeften en wensen die men hier zelf heeft op dit vlak ten opzichte van het 

ministerie. 

 De wijze waarop men het Ministerie van BuZa op dit vlak nu vindt opereren: 

– Mate waarin men contact met het ministerie ervaart. 
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– Mate waarin men het gevoel heeft feedback te kunnen geven. 

– Welke stappen kunnen er in de samenwerking kunnen worden gemaakt. 

– Welke stappen moet Buza maken, en welke de eigen organisatie 

 Reactie op de doelstellingen van het ministerie: 

– BZ richt zich meer naar buiten, minder naar binnen. 

– BZ werkt vanuit heldere doelen, draagt relevantie en resultaten uit en legt 

verantwoording af. 

– BZ is een flexibele en wendbare organisatie. 

– Binnen BZ zijn verantwoordelijkheden helder belegd en begeleid. 

– BZ is een diverse organisatie met een inclusieve cultuur. 

 Mate waarin dit al wordt herkend. 

 Wat er nog nodig is om hier te komen. 

Afsluiting 

 Nagaan of men zelf nog punten of opmerkingen heeft 

 Uitleggen wat er verder gaat gebeuren (rapportage) en wat het timeframe daarvan is 

 Inventariseren of men zelf open staat voor een ‘kwalitatieve monitor’ waarin men 

online verhalen kan delen zoals we nu het gesprek waren begonnen, of dat men de 

voorkeur zou geven aan een beknopte kwantitatieve monitor. 


