


Voorwoord 

Sinds het verschijnen van de eerste editie van de Wetjes van Duco, in 2006, zijn 

er altijd een paar geweest die ik minimaal een keer per week in een gesprek 

of in een referaat ten tonele voerde. Soms met bronvermelding, maar meestal 

niet, zo gebiedt de eerlijkheid te zeggen. Drie voorbeelden de volle boekenkast 

(nr. 16), het knuppeltje en het kastje (nr. 24) en geen belang, geen regel (nr 40).

Sinds enige tijd ben ik aanvoerder van het Actieteam ontslakken 

gebiedsontwikkeling. Met deze club propageren wij goedkoper, sneller en 

flexibeler werken - vooral bij gemeenten, maar ook bij andere overheden 

en marktpartijen. Wij doen dat op een heel praktische manier. Veelal ter 

plaatse, bij gemeenten zelf. Het viel mij op dat verschillende zaken die wij 

propageren - zoals  dimmen van de overdaad aan plannen, regels en nota’s, 

meer gezond-verstand-benadering, vervlotting van de communicatie - in het 

verlengde liggen van de Duco-wetjes. Zo kwam de gedachte boven om het hele 

wetjesrepertoire te updaten en aan te bieden aan weer een nieuwe generatie 

politieke bestuurders. Dat doen we bij dezen. De update is vooral terug te 

vinden in het laatste deel van de publicatie, waar verschillende wetjes een 

hoog ontslak-gehalte hebben.

  

Daarnaast was er een aanleiding van meer wetenschappelijke aard; een 

bestuurskundige om precies te zijn. In de bestuurskunde bestaat een vrij 

brede stroming die complexiteit in de besluitvorming wel heel uitbundig 

omhelst: “complexiteit is mooi” (prof. dr. ing. Geert Teisman). Mijn stelling is 

dat complexiteit in onze maatschappij een gegeven is, waar we mee moeten 

leven en acteren. Zeker ook politieke bestuurders. Maar waar we kunnen de-

compliceren, vereenvoudigen, ontrafelen en de-specialiseren, moeten we 

dat dat vooral doen. Deze rode draad vinden we terug in de Duco-wetjes. De 

meeste van die wetjes - niet allemaal - zijn op zichzelf van een ontwapende 

eenvoud, maar er wordt zo vaak tegen gezondigd dat het bepaald geen open 

deuren zijn. De licht ironische ondertoon is een kenmerk van de auteur die 

deze competentie paart met een scherp analytisch vermogen.

Doe er uw voordeel mee!

prof. mr. Friso de Zeeuw

praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft

directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling

voorzitter Actieteam Ontslakken gebiedsontwikkeling                         

                               



Introductie 

Goedemiddag, gefeliciteerd met uw benoeming. Bijzonder eervol, en u gaat 

er de komende periode natuurlijk iets moois van maken. Duco’s wetjes 

helpen u daarbij. Ze zijn aan een langjarige praktijk ontleend, dus dat zit 

wel goed.

Voordat u aan de slag kunt moet u een kader hebben, een beeld van hoe de 

wereld in elkaar steekt en wat daarbinnen uw eigen plaats is. De wetjes die 

daarop betrekking hebben behandelen we hierna als eerste, in het hoofd-

stuk Kosmologie.

Het hoofdstuk Strategie bevat wetjes die u helpen wanneer u zich 

thuis voorbereidt op de vergaderingen en andere gebeurtenissen van 

de volgende dag. Of wanneer u nadenkt over hoe u een ingewikkeld 

onderhandelings traject moet aanpakken of hoe u voldoende draagvlak 

kunt organiseren voor een hopeloos lijkend project.

Met die kennis gewapend kunt u vervolgens de hitte van de dag in. U komt 

van de ene situatie in de andere, en steeds weer wordt er van u een stand-

punt, een actie of een reactie verwacht. De wetjes in het hoofdstuk Tactiek 

helpen u de snel juiste beslissing te nemen.

Achter de term ‘wetjes’ gaan overigens vogels van diverse pluimage schuil. 

Sommige zijn stellingen over hoe de wereld in elkaar zit, andere zijn aan-

bevelingen aan u hoe te handelen en weer andere zijn vragen die u zichzelf 

of anderen zou moeten stellen. Het wijst zich allemaal vanzelf. 

Een eerdere versie van Duco’s wetjes verscheen bij mijn afscheid als wet-

houder, in 2006. Acht jaar later treedt weer een nieuwe generatie bestuur-

ders aan en is de tijd rijp voor een update. 

Duco Stadig 

maart 2014
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KOSMOLOG I E
Hoe de wereld in elkaar zit

1. De werkelijkheid is een olietanker

  U bent ingehuurd om de maatschappelijke werkelijkheid te 

veranderen, daarom is het verstandig dat u zich realiseert dat 

die werkelijkheid al grotendeels bestaat. Als u bijvoorbeeld het 

energieverbruik van de woningvoorraad terug wilt dringen, kunt u 

eigenlijk alleen maar de eisen voor de nieuwbouw aanscherpen, maar 

die nieuwbouw voegt jaarlijks maar 1% aan de voorraad toe. 

  En als u zou voorstellen 50% van de ambtenaren te ontslaan, moet u 

niet denken dat u daarmee een navenante financiële besparing behaalt. 

Die ambtenaren hebben namelijk wachtgeldregelingen en sociale 

plannen die u ongeveer evenveel kosten – zeker in het begin. 

  De werkelijkheid is als een olietanker, die maar heel langzaam van 

koers kan veranderen. Maar consequent bijsturen heeft op den duur 

wel degelijk effect.

 

  Stel uzelf - en anderen - dus realistische doelen en streef die vervolgens 

consequent na.

2. Schakelen tussen de schalen

  U bent een bergwandelaar. U heeft de top gehaald en u ziet beneden het 

dorp vanwaar u bent vertrokken. De individuele details van de huizen 

kunt u op deze afstand niet meer zien, maar u ziet het dorp nu heel 

mooi in zijn omgeving. Als u straks terugbent is het weer andersom. 

  De wandelkaart die u hebt gebruikt heeft de schaal van 1 op 25000. In 

uw auto ligt de autokaart, met een schaal die 10 á 20 keer zo groot is. 

Aan zoveel overzicht had u op uw wandeltocht niets. Maar achter het 

stuurwiel  straks weer wel.

  De muis uit het mopje van de olifant en de muis op de brug (‘wat 

stampen we hè’) haalt de schalen door elkaar. Doe dat niet, en bedenk 

dus steeds ‘waar u bent’, als u ergens over nadenkt. En ga bijvoorbeeld 

niet proberen met een vingerhoed een zwembad leeg te hozen.

3.  Kwantitatieve veranderingen slaan na verloop van tijd 
om in kwalitatieve veranderingen 

 Maar als u dat nou toch doet, met die vingerhoed? 

  Na verloop van tijd is het zwembad veranderd in een half leeg 

zwembad; gevaarlijk om in te zwemmen en ook niet voor iets anders 

geschikt. Maar u houdt vol, en uiteindelijk krijgt u het zwembad leeg. 

Nu beschikt u over een interessante locatie voor een tuinfeest of een 

spetterende disco.

  Dus iets dat continu geleidelijk groeit (of afneemt), kan na verloop van 

tijd blijken iets heel anders te zijn geworden. 

4. Wat groot en complex is, is traag.

  Uit het dierenrijk is bekend dat dieren langer leven naarmate hun 

omvang en massa groter zijn. Zo is het ook met projecten: ze duren 

langer naarmate ze ingewikkelder zijn, naarmate er meer aspecten 

moeten worden meegenomen en naarmate er meer betrokken 

belangen zijn. 
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  Hoed u daarom voor te veel integraliteit: tegen de tijd dat het laatste 

detail is uitgezocht is het eerste alweer achterhaald. 

  Wijs ook de dwaalleraars de deur, die u wijs willen maken dat meer 

complexiteit juist goed is - hoe complexer hoe beter. Waarschijnlijk 

willen ze er nog meer ingewikkeld onderzoek naar doen; verwijs ze 

daarvoor naar een buurgemeente. 

  Het probleem is inderdaad dat uiteindelijk alles met alles samenhangt. 

Laat het besef daarvan u echter niet verlammen, maar baken met 

gezond verstand uw onderwerp zodanig af dat het behapbaar blijft. 

5.  Houd het simpel (of: eenvoud is het kenmerk van het 
ware)

 

  Politci (en anderen) hebben de neiging om te veel te willen, ze stoppen 

te veel doelstellingen in een proces. Op school leerde u echter bij 

algebra dat je niet méér onbekenden mag hebben dan er vergelijkingen 

zijn, anders is het geheel onoplosbaar. 

 Niet te veel doelen dus, en zeker niet méér dan er instrumenten zijn.

6. Op welke curve zitten we?
 
  Stel die vraag steeds als mensen u zeggen dat een bepaalde trend 

alsmaar door zal gaan en dat er daarom dit of dat moet gebeuren.

  Want trends vertegenwoordigen het verloop van dingen in de tijd. 

  En de geschiedenis leert dat een opgaande lijn onderdeel kan zijn van 

drie heel verschillende curven:

  De opgaande fase van een golfbeweging, zoals bijvoorbeeld de 

conjunctuurgolf in de economie. 

  

  De opgaande fase van een S-curve. Iets verandert vanuit de startpositie 

eerst heel langzaam, dan steeds sneller en vervolgens weer langzamer, 

tot een verzadigingsniveau wordt bereikt. Denk hier aan populaties 

uit het dieren- of plantenrijk: een bepaalde soort vestigt zich ergens, 

de leefomstandigheden zijn gunstig en het aantal vermeerdert 

zich exponentieel. Tot de natuurlijke grenzen worden bereikt of de 

natuurlijke vijanden voldoende in aantal zijn toegenomen en zich een 

nieuw evenwicht instelt. 

  

  Een curve van exponentiële groei. Eigenlijk de vorige curve, met het 

middenstuk onbeperkt verlengd.  Veel politiek-bestuurlijke betogen 

gaan ervan uit dat er op een bepaald gebied van een dergelijke curve 

sprake is, maar het is de vraag of zo’n curve in de werkelijkheid 

eigenlijk wel bestaat. 

  Deze drie curven, die in de opgaande fase dus op elkaar lijken, mogen 

niet worden verward. Uit de economische theorie is bekend dat onder 

meer varkensboeren dat wél doen. Als de prijs van varkensvlees stijgt, 

denken ze dat dit altijd zo doorgaat en voeren ze de productie op. Twee 

jaar later is er een overaanbod van varkensvlees en dalen de prijzen 

weer. Economen noemen dit de varkenscyclus. 

7.  De 80-20 regel (20% van de oorzaken leidt tot 80% van 
de gevolgen)

  Bekend uit de natuurwetenschappen, maar ook uit de sociale. De 20% 

rijkste mensen in een land bezitten 80% van het totale vermogen, de 

20% grootste steden herbergen 80% van de bevolking, enzovoorts. 

  Het is meestal niet precies 80-20, maar de verhoudingen liggen wel in 

die orde van grootte.

  Dit inzicht kan u zeer helpen om met zo weinig mogelijk inspanning of 

kosten zoveel mogelijk resultaat te behalen: u richt zich op die 20% van 

de oorzaken en laat de resterende 80% lopen. En met die beperkte inzet 

haalt u toch 80% van het maximaal denkbare resultaat binnen. 

 De kunst is dus om die 20% goed te identificeren.
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8. Wijs kwakzalvers de deur 

  Af en toe komt er iemand ongevraagd bij u op bezoek om u De Oplossing 

Voor Een Groot Probleem  te verkopen, een oplossing die bovendien haast 

niks kost. 

  Wijs deze kwakzalvers de deur. Wat ze proberen te verkopen bestaat 

gewoon niet, net zo min als het Perpetuum Mobile (de brandstofloze 

motor die het eeuwig doet). Meestal proberen ze trouwens iets heel 

anders te verkopen, namelijk een opdracht om het allemaal goed te 

onderzoeken. 

9. Het raadsel van het bergmeer

  U staat bij een bergmeer dat uitloopt op een mooie waterval. U 

ziet al dat water vallen en denkt: help, het meer loopt leeg (help, de 

middengroepen trekken de stad uit, vul maar in). 

  Wees gerust: meestal is er ergens anders wel een beekje dat in het meer 

uitmondt en precies evenveel water aanvoert als er via de waterval 

verdwijnt.

  Of soms is het nog anders: je ziet geen beekje, maar ergens onder water 

is er een bron.

  Met andere woorden: houd voorraadgrootheden en stroomgrootheden 

goed uit elkaar. En maak u niet te druk over de stroomgrootheden, maar 

let vooral op de niveau’s, de voorraadgrootheden.

10.  Het Glazen Huis: doe nooit iets wat u later niet uit kunt 
leggen

  Wees u er altijd van bewust dat u als bestuurder een publieke figuur 

bent en dus in een glazen huis woont. Wat u ook doet of zegt, er is altijd 

kans dat iemand het opmerkt, dat het uitlekt, dat het stuk door een 

journalist wordt opgevraagd of wat dan ook. En opeens staat u ermee in 

de schijnwerpers.

  Bedenk daarom, als u iets overweegt: kan ik dit later uitleggen, als dat moet?

 En doe nooit iets wat u later niet zou kunnen uitleggen.

11.  Waar zit de noodknop, en wat gebeurt er als je er op drukt?

  Deze existentiële vraag werd ooit door een verwarde burger in een dito 

raadsadres gesteld. 

  Maar inderdaad, het kan soms geen kwaad dat u zich deze vraag stelt, 

vooral in een situatie die précair dreigt te worden. Is er eigenlijk wel een 

noodknop? Zo nee, dan zit u gevangen. 

  Maar als er wél een noodknop is, is het wel handig om te weten wat er 

gebeurt als u er op drukt. Uitproberen is echter meestal niet verstandig.
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STRATEG I E
Vooraf nadenken

12. De kortste weg voert niet altijd naar de top

   Dit kan u overkomen als bergwandelaar: u ziet de top en u ziet wat de 

kortste weg lijkt. Helaas, de onoverbrugbare kloof halverwege ziet u niet. 

 Zorg daarom voor een goede kaart of gids.

  Ook bij een ingewikkeld maatschappelijk of organisatorisch 

veranderingsproces kan het voorkomen dat u niet meer verder kunt – 

en soms ook niet meer terug! Ook hier zijn goede oriëntatie vooraf en 

deskundige ondersteuning daarom zeer aan te raden.

13. Eerlijk duurt het langst.

  Als dit niet al uw innerlijke overtuiging is, overweeg dan het volgende.

  De ene leugen lokt de andere uit, zeker omdat u in dat Glazen Huis 

woont, want daar worden voortdurend vragen aan u gesteld over wat 

u hebt eerder gedaan of gezegd. U moet vervolgens allemaal bijhouden 

wat u tegen iedereen hebt gezegd, want anders wordt u betrapt. Dat 

groeit u al snel boven het hoofd.

  Af en toe komen er in de politiek overigens manische leugenaars voor, 

en die zijn een meester in dat bijhouden. Maar ook die houden dat in 

het Glazen Huis uiteindelijk maar beperkte tijd vol.

14. Aanvoelen wat er leeft, doen wat nodig is.

  De kern van het politieke bestuur. Enerzijds moet u voeling houden 

met de burgers, de mensen voor wie u werkt. Maar anderzijds moet u 

doen wat nodig is – volgens uw eigen inzicht - dat uiteraard op goede 

adviezen is gebaseerd. Maar als dat iets anders is dan wat de burgers 

willen of verwachten, moet u goed uitleggen waarom het nodig is. 

  Lukt u dat niet, dan zijn pek en veren uw lot. 

  Om die reden geven risicomijdende types er de voorkeur aan om dan 

maar niet te doen wat nodig is. Tegen de tijd dat de rampzalige gevolgen 

daarvan intreden hopen ze dan alweer weg te zijn, bezig om in een 

volgende functie dit kunstje te herhalen. 

  Hoewel dit misschien een aantrekkelijk perspectief lijkt, de 

geschiedenisboekjes haalt u er niet mee. En omdat u juist dát graag 

wilt, doet u dus wél wat nodig is. En u gáát de historie in – als baron 

Hausmann die Parijs van boulevards voorzag  of als commissaris 

Kaasjager die de Amsterdamse grachten wilde dempen. 

15. Wat is er al?
 
  Er is een nieuw onderwerp op de agenda verschenen en u moet er wat 

mee. U vraagt zich af hoe u het aan moet pakken en in uw wachtkamer 

drentelen al adviseurs van dure bureaus rond die een mooie opdracht 

ruiken.
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  Stel in die situatie de vraag: wat is er al? Zijn er misschien al rapporten 

over dit onderwerp verschenen en is het als onderwerp helemaal niet 

zo nieuw? Of is hetzelfde probleem onlangs misschien door anderen al 

opgelost? 

  Het stellen van dergelijke vragen kan een hoop overbodig werk schelen 

– en dus ook heel veel tijd.

16.  De wet van de boekenkast: als je iets invoert moet je 
iets afschaffen

  Ooit maakte mijn groeiende voorraad boeken dat ik aan een nieuwe 

boekenkast toe was. Daarvoor was geen plaats. Ik besloot toen dat 750 

boeken wel genoeg is voor een mens, en steeds als er een boek bijkwam 

ging ik op zoek naar een boek dat wel weg kon. Ik had het nog steeds 

niet gelezen en zou dat nooit meer doen, of ik had het wel gelezen maar 

eigenlijk was het een waardeloos boek, enzovoorts. Tot de dag van 

vandaag gaat dat heel goed.

  Deze gedragslijn is zeer aan te raden in het geval van het invoeren van 

nieuwe regels of procedures. Er moet altijd ook iets worden afgeschaft 

– en dat blijkt ook bijna altijd te kunnen. Anders wordt het allemaal 

alleen maar steeds ingewikkelder.

  Nu de Maatschappelijke Ingewikkeldheid inmiddels breed als 

probleem wordt erkend, kan deze wet nog worden aangescherpt: 

  Als je één regel invoert, moet je er tenminste twee afschaffen. 

 Anders is er alleen maar sprake van vervanging.

17.  Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak.

  Een oud Hollands spreekwoord, dat sterk ontnuchterend kan werken. 

  In het politieke bestuur zie je vaak dat iedereen zich heel erg druk 

maakt om een bepaald formeel of procedureel instrument (het gaat 

bijna nooit over de eigenlijke doelen). Maar als dat instrument er dan 

eindelijk is, soms ten koste van veel inspanning, gebeurt er eigenlijk 

weinig of niets mee. 

  Planning en Control is een fraai voorbeeld. Het Referendum is een ander.

18. Waar wil je uitkomen?

  Dit is om te beginnen een vraag die u zichzelf moet stellen als u aan een 

onderhandelingsproces begint (of er middenin zit). Het helpt u om u op 

de essentie te concentreren.

  Maar als een ander erg ingewikkeld doet, kan deze vraag ontnuchterend 

werken en hém helpen om tot de kern van de zaak te komen. En daar 

hebt u dan ook weer belang bij.

19. De eerste wet van de haast: Wie heeft er haast?

  Dit is de vraag die u zich steeds moet stellen als u zich op een 

onderhandelingssituatie voorbereidt. Het antwoord op die vraag 

bepaalt namelijk de te volgen strategie. Leg daarbij haast hebben ruim 

uit. Iemand die haast heeft wil ergens snel uitkomen (bijvoorbeeld 

omdat er een renteklok tikt), iemand zonder haast heeft daar geen 

belang bij en zal juist de factor tijd in zijn voordeel willen laten werken.

   Schematisch gezien zijn er bij 2 partijen de volgende mogelijkheden: 

  

  Dus bepaal bij de aanvang van het onderhandelingsproces welke 

situatie zich voordoet  en bepaal op basis daarvan uw strategie:

  

  Bij 1 kunt u constructief aan de slag. De ander zal dat ook doen en u 

komt er uit.
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de ander heeft haast

de ander heeft geen 

haast. 

1.    u komt samen snel 

     tot zaken.

3.  de ander laat u dansen

2.    u laat de ander 

dansen

4.    er gebeurt lang-

durig niets

uzelf hebt haast uzelf hebt geen haast



   Bij 4 gebeurt er niet veel. Niet erg, want u hebt geen haast. Geef af en 

toe een duwtje aan het proces en wacht dan weer af tot de ander wat 

doet. Ga intussen iets anders doen.

  Nummer 2 is ideaal. Uzelf hoeft niks, de ander wel. Kies een scherpe 

inzet en verhoog die in een later stadium eventueel nog als u merkt dat 

de ander echt zenuwachtig wordt. Als het knapt is er geen ramp, want u 

had geen haast.

  Nummer 3 is het tegenovergestelde en moet dus koste wat het kost 

worden vermeden. Alle drie de andere situaties zijn beter. Als de ander – 

anders dan uzelf – een boosaardig  karakter heeft, kan het slecht met u 

aflopen.

 

20.  De tweede wet van de haast: Wie heeft er straks haast? 

  We hebben zojuist vastgesteld dat situatie 3 zo enigszins mogelijk moet 

worden vermeden, dus zorg nú dat u stráks niet de enige bent die haast heeft. 

Elk der drie andere situaties is beter en nummer 2 is het best. 

  Als u dit weet, kunt u van tevoren proberen het proces zó te sturen, 

dat u situatie 3 vermijdt en als het even kan in 2 terechtkomt. Dit 

vergt een zorgvuldige analyse-vooraf van de gehele situatie en van de 

verschillende mogelijkheden die er bestaan. Daarnaast is veel intuïtieve 

kennis nodig van hoe dit soort processen loopt. 

 Dat is dus wel iets voor gevorderden.

  Hier hoort ook het onthaasten bij. U hebt vastgesteld dat u haast hebt, 

en u vraagt zich vervolgens af: waarom eigenlijk? Kan het niet anders, 

zodat ik geen haast heb? Deze vraag aan uzelf en anderen stellen werkt 

vaak bevrijdend.

   Een mooi voorbeeld is de gang van zaken rond de verzekering van de 

Noord Zuidlijn. De Gemeenteraad had in het openbaar besloten dat B 

en W voor een bepaalde datum de verzekering geregeld moest hebben. 

De verzekeraars lazen dat in de krant en dachten: hoera. Ze vroegen 

absurde prijzen. De Gemeente deed vervolgens het enig juiste: ze 

besloot niet te verzekeren en het risico zelf te dragen. Ze onthaastte 

zichzelf daarmee effectief. Op enig moment in de toekomst konden 

de dán resterende risico’s desgewenst alsnog worden verzekerd, als de 

verzekeraars weer een beetje normaal zouden zijn gaan doen. Dat is 

twee jaar later inderdaad gebeurd.

21.  De wet van de schaker: denk drie zetten vooruit, en 
dan weer drie zetten terug.

  Dit gaat weer een stap verder dan het vorige wetje. De meeste 

onderhandelingsprocessen hebben niet één moment dat ‘het gebeurt’ 

en waar u zich al dan niet goed op hebt voorbereid.

  Veeleer zijn onderhandelingsprocessen te vergelijken met 

schaakpartijen, waarbij de partijen beurtelings een zet doen. In de 

termen van de vorige twee wetjes wint u, als u situatie 2. weet te 

bereiken. Als u in situatie 3. terechtkomt staat u mat. De andere twee 

situaties kunt u beschouwen als remise.

  Dit zo zijnde is het zaak om net als een gevorderde schaker 

verschillende scenario’s (varianten) te bedenken en die in gedachten 

vooruit te spelen. Varianten die in verlies eindigen zijn natuurlijk fout, 

dus de zet waarmee ze beginnen doet u niet. Een enigszins gevorderde 

schaker denkt in belangrijke situaties zo’n 3 zetten (plus 3 van de 

tegenstander) vooruit.
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22. Tit for that (met gelijke munt terugbetalen)

   Speltheoretisch is min of meer bewezen (R. Axelrod - The Evolution of 

Cooperation) dat de beste gedragslijn in tal van situaties waarin sprake 

is van herhaaldelijk contact met eenzelfde tegenpartij de volgende is:

 - begin zelf altijd coöperatief

 - blijf dat doen zolang de ander dat ook doet

 - als de ander zich misdraagt / u belazert, sla dan één keer terug

 - en wel meteen, en niet meer dan één keer

 - communiceer deze gedragslijn.

        Het verschil met de drie wetjes hiervoor is dat die steeds over één 

onderhandelingssituatie of -proces gaan, terwijl het hier juist om 

de herhaling gaat. Je coöperatief gedragen komt dan neer op steeds 

handelen alsof je haast hebt, ervan uitgaande dat de ander dat ook doet.

23. Het mandje

        Stel, er is iemand met wie u over een groot aantal verschillende 

onderwerpen tegelijk in onderhandeling bent. Dat kan een collega zijn, 

of een buurgemeente, of een marktpartij. 

        Bij sommige van die onderwerpen hebt u haast, bij andere juist niet. Bij 

uw tegenpartij ligt het net andersom.

      In dergelijke situaties is het nuttig om een denkbeeldig mandje te 

creëren. Gooi daar samen met uw tegenpartij zo veel mogelijk van die 

onderwerpen in, ook die waarbij u geen van beiden haast hebt. Kijk 

vervolgens uw tegenpartij in de ogen en zeg: Zullen we het zo doen?

        Dikke kans dat hij ja zegt. Dan bent u beiden van een hoop zeurende 

kwesties af.

24. Het knuppeltje en het kastje 

  Er wordt in het politieke bestuur veel gepraat over regie, waaronder 

ik versta: zorgen dat dingen kloppen naar plaats en tijd. Vaak 

veronderstelt men impliciet dat dit allemaal op basis van vrijwilligheid 

kan, maar dat is onzin. Een regisseur heeft machtsmiddelen nodig, 

anders wordt het een bende op de set.

 Dus weiger een regisseursrol zonder machtsmiddelen. 

  

  En laat als regisseur uw machtsmiddelen af en toe zien. Achter uw 

bureau hangt een denkbeeldig kastje. Doe het deurtje open en laat zien 

dat er een knuppeltje hangt. Doe daarna het kastje weer dicht.

  Anders gezegd: het handhaven van een dreiging is beter dan haar te 

realiseren.

  Maar als het moet, dient u bereid te zijn om ook een keer echt te slaan. 

Dat spreekt zich rond, en daarna hoeft het weer een tijdje niet.

25. Hoed u voor dooreters

  Dooreters zijn mensen die nooit tevreden zijn met de uitkomst van een 

onderhandelingsronde. Steeds opnieuw zoeken of organiseren ze een 

volgende ronde om datgene binnen te halen wat in de vorige ronde niet 

lukte.

  Als u met dergelijke mensen te maken hebt is er maar één remedie: 

bewaar al uw concessies voor het allerlaatst. Dat is overigens wel 

vermoeiend.
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26. Geen twee kapiteins op een schip

        Een oude wijsheid, die u vooral in de gaten moet houden als er iets 

nieuws moet worden opgetuigd. Als er een probleem komt, moeten 

er geen twee eigenaren zijn, want de kans is groot dat ze dan beiden 

vinden dat het probleem vooral van de ander is.

27. Terug naar de bron

  Besef dat veel van de informatie die u moet verwerken uit de tweede, 

derde of verdere hand is. U leest bijvoorbeeld nooit een wetstekst, maar 

alleen samenvattingen van anderen, en commentaren daarop van weer 

anderen, enzovoorts. Het kan goed zijn dat in dat proces van annoteren 

en doorgeven essentiële aspecten van die wetstekst verloren gaan.

  Het is daarom een goed idee in voorkomend geval ook de wet zelf eens 

rustig na te lezen. Dat kan u op heel nieuwe ideeën brengen.  

28. Wordt wakker bij contra-intuïtieve informatie

  We hebben allemaal de neiging om informatie te negeren die niet klopt 

met wat we al in ons hoofd hebben. Dat is maar goed ook, want anders 

zouden we gek worden.

  Maar in het politieke bestuur – en elders – dreigt daardoor het 

zogenaamde Group Think. Een groep is het met elkaar heel erg eens hoe 

de buitenwereld in elkaar zit, maar ziet daardoor niet dat buiten van 

alles is veranderd. 

  Het enige dat helpt is dat u zich hiervan goed bewust bent en dat u zich 

wakker laat schudden door informatie die niet klopt met wat u in uw 

hoofd heeft, in plaats van die als onzin te negeren.

 Overigens kan het uiteindelijk best om onzin blijken te gaan.

29.  Een projectorganisatie stelt nooit voor om ermee te 
stoppen

  Lang lopende projecten kunnen in de loop van de tijd achterhaald 

raken door maatschappelijke ontwikkelingen. Als politicus voelt u dat 

natuurlijk feilloos aan. Maar ga niet wachten tot uw projectorganisatie 

voorstelt om ermee te stoppen. Dat doet zo’n organisatie namelijk niet. 

Wat ze wél doen is nieuwe doelen verzinnen waaraan het project een 

bijdrage levert, maar daar was het project niet om begonnen.

  Als u aanvoelt dat het misschien tijd is om de stekker eruit te trekken, 

raadpleeg dan verstandige externe adviseurs. Klassiek is de manoeuvre 

om bijvoorbeeld door Mc Kinsey te laten opschrijven dat stoppen beter 

is.

  Maar u kunt ook zelf een verstandige beslissing nemen. Dek u wel 

vooraf politiek goed in!

30. Specialisten willen altijd meer

  Bij ieder belangrijk besluit krijgt u van alle kanten ambtelijke adviezen; 

dat is natuurlijk een goede zaak. Als alle adviezen in dezelfde richting 

wijzen, hebt u het makkelijk, maar meestal is dat niet zo. Dan moeten 

ongelijksoortige aspecten tegen elkaar worden afgewogen, en dat is in 

ons democratisch stelsel nu juist uw taak. 

  Het is onvermijdelijk dat u dan sommigen van uw specialistische 

adviseurs teleurstelt: zij denken immers vaak dat het door hen 

behartigde belang een absoluut karakter heeft en kunnen u onder druk 

zetten met de mededeling dat ú dan maar alle gevolgen moet dragen, 
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nu u hun advies niet (helemaal) volgt. Toon u daarvan niet onder de 

indruk en bevestig dat u inderdaad verantwoordelijk bent. En wijs hen 

er op dat een risico van nul niet bestaat.

  Sommige specialisten proberen dan alsnog hun gelijk te halen via de 

pers of via de Gemeenteraad. Degene die u daarop betrapt moet u direct 

ontslaan.

31. Risico’s zijn er altijd

  Laat u niet te zeer van de wijs brengen als uw ambtenaar zegt dat ergens 

risico’s aan verbonden zijn. Hij voelt het als zijn plicht u dat te zeggen, 

zodat hem later niet kan worden verweten dat hij u niet goed heeft 

geïnformeerd.

  

  Risico’s - kansen op een ongunstige afloop - zijn er altijd en overal, dus 

gebruik uw gezonde verstand. Vraag dus aan uw ambtenaar hoe groot 

de kans is dat het onheil zich zal voordoen, of dat al vaak is gebeurd en 

wat in het ongunstigste geval de gevolgen zijn. 

  Dit kan u helpen om een verstandige beslissing te nemen, vooral als u 

zich realiseert dat niets doen ook risico’s oplevert.

32. Met gedroomd geld kun je niks kopen

  Mensen rekenen zich graag rijk: het geeft een prettiger gevoel 

dan toegeven dat je arm bent. Dit geldt ook voor gemeentelijke 

rekenmeesters, vooral als het gaat om de waarde van vastgoed. Denk 

hierbij aan leegstaande gemeentelijke gebouwen of braak liggende 

terreinen in handen van het grondbedrijf.

  

  Dit leidt ertoe dat veel initiatieven door de rekenmeesters worden 

afgeschoten, omdat ze minder opbrengen dan was beoogd. Als er daarna 

verder niets gebeurt, blijven de gedroomde opbrengsten echter uit. 

  Ga daarom na, of de waardering van het gemeentelijk vastgoed 

eigenlijk wel realistisch is, bij voorkeur door het inschakelen van 

externe expertise. Als het nodig blijkt om af te boeken, doet dat 

natuurlijk pijn. Maar daarna is het gemakkelijker om initiatieven te 

honoreren - waardoor er toch nog enig baar geld binnenkomt.  

33. Kwaliteit is niet objectief

  Net zo min als Schoonheid laat Kwaliteit zich in woorden vangen. 

  Beleidsmatig is dat ongewenst, dus zoeken veel gemeenten naar 

houvast in de vorm van beeldkwaliteitplannen, welstandsnota’s en 

dergelijke. Wees van dergelijke documenten niet té veel onder de 

indruk: het zijn pogingen het ongrijpbare te grijpen, geschreven door 

mensen die het niveau van een Berlage niet halen.

  Voel u dus vrij om contrair te gaan als dat in een concreet geval aan 

de orde is, al dan niet na raadpleging van een deskundige in wie u 

vertrouwen hebt.

TACT I E K
Handelen in de hitte van de dag

34. Geen belang, geen regel

  Het kan zijn dat een voorschrift u verhindert om iets nuttigs te 

doen. Bedenk dan dat regels er altijd zijn om een bepaald belang te 

beschermen. Als nu in het concrete geval zo’n belang in het geheel niet 

aan de orde is, kunt u daaraan de vrijheid ontlenen om die regel naast u 

neer te leggen. 

  

  Als u het netjes wilt doen, geeft u een gedoogbeschikking af. De kans 

dat er dan iemand komt klagen is - als u het goed hebt ingeschat - nihil, 

want sinds 1 januari 2013 geldt dat mensen alleen maar bezwaar mogen 

maken tegen iets waar zijzelf belang bij hebben (relativiteitsvereiste).
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35. Relativeer precedentwerking

  U bent voornemens een aardig initiatief te honoreren, maar uw 

ambtenaar waarschuwt u dat dit ongewenste precedentwerking kan 

hebben, omdat het in strijd is met het Gemeentelijk Beleid.

  Laat u niet van de wijs brengen, maar stel uw ambtenaar - en uzelf - de 

volgende vragen:

  

  Hoe groot is de kans op vergelijkbare initiatieven?  Als die kans niet 

groot is, behoeft u voor precedentwerking niet erg beducht te zijn. En 

eventueel werkt u nog een keer mee.

  Is het Gemeentelijk Beleid eigenlijk wel goed, nu dit aardige initiatief er 

niet in past? Waarschijnlijk niet. Gebruik dan de casus om het beleid te 

veranderen - uiteraard in goed overleg met B en W en de Gemeenteraad.

  Als het Gemeentelijk Beleid toch goed is, en de kans op herhaling groot, 

kunt u maar beter nee zeggen. Of er een experiment van maken; dat wil 

ook nog wel eens helpen.

36. Geen paniek

  Als u in een benarde situatie geraakt, kunt u in een toestand van 

bewustzijnsvernauwing de neiging hebben om overijld te gaan 

handelen. Geen paniek! Onthaast uzelf en neem even de tijd om de 

feiten tot u te nemen en uw gezonde verstand te gebruiken. De kans 

  dat u de uitgang vindt is dan echt veel groter.

37. Pech moet weg

  Als er op uw beleidsterrein een grote of een kleine ramp gebeurt, kunt 

u onder grote druk komen te staan. Pers en Gemeenteraad eisen dat u 

maatregelen neemt, zodat dit nooit meer kan gebeuren. Als dergelijke 

maatregelen voorhanden zijn, moet u die natuurlijk meteen nemen. 

Maar meestal is dat niet zo.

  

  Het is moeilijk om in dergelijke situaties overeind te blijven. Een 

algemeen advies is: toon oprechte empathie en gelast een onderzoek. 

Dat is hoe dan ook nuttig om feiten en fictie te scheiden en het geeft 

bovendien tijdwinst: de discussie over de resultaten vindt plaats als de 

emoties wat zijn geluwd.

  

  De kans is groot dat het onderzoeksrapport met aanbevelingen komt 

waardoor er niks meer kan. Neem die niet over, maar leg de pers en de 

gemeenteraad uit dat risico’s onvermijdelijk zijn.

38. Altijd op de shit af 

 De shit is: iets tussen slecht nieuws en een ramp.

  Uw voor de hand liggende reactie is: dit wil ik niet, dit komt me 

helemaal niet uit, ik negeer het maar even, hopelijk lost het zichzelf op. 

In een aantal gevallen gebeurt dat laatste inderdaad (vooral als u goede 

ambtenaren hebt – die doen dat dan voor u).

  Het probleem is echter dat in andere gevallen het probleem 

snel verergert, als u niet goed reageert. Bedenk bovendien dat er 

tegenwoordig altijd weer een enquêtecommissie of zo kan komen, die 

maanden of jaren later uw reactie nog eens gaat overdoen. Dat is een 

moderne vorm van Het Glazen Huis.

  Ga dus altijd op de shit af. Iedereen zal respecteren dat u daarvoor alles 

opzij zet. 

  Maar laat het ook weer niet ontaarden in een soort hyperactief ADHD-

gedrag. Want dan wordt u weer een soort wethouder Hekking die 

kennelijk niks anders te doen heeft dan overal vooraan te staan.

39. Problemen delen

  U hebt gekozen voor een riskant bestaan, dus u gaat problemen krijgen. 

Wat dan te doen? Twee dingen tegelijk:

  Het probleem meteen gaan oplossen of het kleiner maken. 

  Maar tegelijk moet u het ontstane probleem delen met uw collega’s en 

vooral met de Gemeenteraad, de Staten, de Kamer, uw commissarissen, 

enzovoorts.  

  De ratio van het laatste is dat u niet weet of het eerste zal lukken. 
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Natuurlijk, als u het probleem stilletjes oplost is er niks aan de hand 

en veroorzaakt u geen nodeloze stress. Maar als het niet lukt om het 

probleem op te lossen, moet u vroeg of laat bij uw achterban te biecht. 

En dan blijkt u ineens kwetsbaar voor de beschuldiging dat u die 

achterban niet tijdig over het probleem hebt geïnformeerd. 

 

   Veel beter is dus meteen te vertellen wat er aan de hand is en wat u 

al bezig bent te doen. Het probleem is dan ook het probleem van de 

achterban. Als u daarna de gevolgen weet te beheersen, doet u het 

vervolgens goed. En als u het probleem weet op te lossen bent u een 

held.

  Deze bijzonder doeltreffende techniek is eerder vrouwelijk dan 

mannelijk en eerder Oosters dan Westers. 

40.  Forsan et haec olim passi meminisse iuvabit                   
(Vergilius - Aeneis)

  De vertaling is ongeveer : ‘Kop op, later is dit onze mooiste herin-

nering’. Die tekst kunt u, evenals destijds Aeneas, gebruiken om uw 

kameraden of ondergeschikten moed in te spreken in een benarde 

situatie. Want inderdaad, als u het overleeft levert het de mooiste sterke 

verhalen op. 

41. Succes heeft vele vaderen

 Dit is enigszins het tegenovergestelde van Problemen delen. 

  Immers, nu u deze wetjes tot u hebt genomen ligt de weg naar het 

succes voor u open. Ambitieus betreedt u die weg en u behaalt straks 

het ene resultaat na het andere. Zorg dat u zoveel mogelijk anderen in 

die successen laat delen. U maakt er veel vrienden mee en het kost u 

niets - behalve een klein gevecht met uw Ego.

  En als een ander een succesje claimt waarvan u meent te weten dat het 

van u is, ga dan niet in discussie, maar zeg filosofisch - achter uw hand 

of luidop: ‘Ach ja, succes heeft vele vaderen’.

42.  Je moet handelen op basis van de kennis van het 
moment.

  U staat voor een moeilijke beslissing, het is A of B. De informatie 

waarover u beschikt wijst in de richting van A, maar weet u wel zeker 

dat u over álle informatie beschikt? Nee, dat weet u nooit zeker. En dus 

weet u ook niet zeker of u wel de goede beslissing neemt.

  Voor u het weet loopt u zo in de val van de besluiteloosheid. Soms is er 

nog wel tijd om nog een extra feitenonderzoek te laten doen, maar ooit 

slaat het uur van de waarheid en moet u beslissen. Bovendien wilt u 

graag als krachtig bestuurder de geschiedenis in.

  Welnu, handel gewoon op basis van de kennis van het moment, 

overigens wel nadat u zich behoorlijk hebt geïnformeerd. Als u de foute 

beslissing neemt en het later onderwerp van journalistiek speurwerk of 

een parlementaire enquete wordt, zullen de vragen uiteindelijk zijn:

 Wist u dat het fout was? 

 Zo nee, moest u het weten?

 Zo nee, kon u het weten?

  Zorg nu dat u straks in ieder geval de eerste twee vragen met nee kunt 

beantwoorden. Is het ook de derde keer nee, dan gaat u vrijuit. En een ja 

op die derde vraag eindigt hooguit met een lichte berisping. 

43.  Bewaar het goede evenwicht tussen slagvaardigheid en 
zorgvuldigheid.

  Als bestuurder moet u alles zorgvuldig doen, uiteraard. Maar de burgers 

willen ook dat u slagvaardig bent en dingen voor elkaar krijgt, en die 

twee botsen nogal eens. 

  Het is dan bijna nooit een kwestie van óf het een, óf het ander, maar 

meestal een kwestie van het zoeken van de juiste middenweg.
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44.  Bewaar de goede balans tussen kosten, tijd en kwaliteit

 Weer verwant aan de vorige, maar gaat een stapje verder. 

  Uit het projectmanagement is bekend dat je bij een project een 

evenwicht moet bewaren in de driehoek kosten-tijd-kwaliteit. Elk van 

de drie is belangrijk, maar ze werken elkaar tegen, om het zo maar eens 

te zeggen.

 Ook buiten projecten is dit inzicht nuttig.

45. Nooit op de rode knop drukken

  Daarmee bedoel ik hier: de vraag aan de orde stellen wie er eigenlijk de 

baas is. Het activeert bij de andere partij de macho-reflexen en al snel 

gaat het alleen nog maar over deze vraag, in plaats van over de dingen 

die voor de burger van belang zijn.

 Soms is bovendien helemaal niet duidelijk wie er eigenlijk de baas is.

  Dus ga bijvoorbeeld vooral niet als wethouder zeggen dat de 

Gemeenteraad ergens in het kader van het dualisme niet over gaat. 

Want doet u dat toch, dan wordt u uiteindelijk per raadsmotie onder 

curatele gesteld – of erger.

  NB: dit tactische voorschrift moet niet verward worden met de 

existentiële vraag naar de aanwezigheid van een noodknop in wetje 11. 

46. Gaan kijken kost geld

  Een dilemma voor de politicus / bestuurder. Een groep burgers, een 

buurt of een organisatie, nodigt u uit om zelf het probleem dat ze 

hebben in ogenschouw te komen nemen. U kunt bijna geen nee 

zeggen, hoewel u weet dat u eigenlijk niets voor ze kunt doen..

  Als u toch gaat, komt u armer terug dan u van plan was. 

 Zo gaan de dingen. Maar ga dus niet té snel kijken.

47. Senatu deliberante Saguntum perit 

  (Terwijl de Senaat van het oude Rome blijft doorvergaderen over de 

eventuele hulpverlening, gaat de belegerde stad Saguntum verloren.)

  Het komt regelmatig voor dat in publieke debatten de hoofdzaak geheel 

buiten het zicht raakt. Dat kan dramatische gevolgen hebben, zo leert 

het lot van Saguntum.

  Dus als u dit ziet gebeuren, sla dan alarm. Of dat zal helpen, is echter de 

vraag. 
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