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De impact van leiderschap op informatievoorziening en 
ketensamenwerking in het Sociaal Domein 
 
 

1. Introductie 
 
Recent op 12 mei jl. is in Binnenlands Bestuur een artikel verschenen met als titel ‘Eerst Kamer: 
Goedkeuren decentralisaties was fout’ (Bekkers, 2021). Dit artikel gaat dieper in op een aantal 
problemen die zich hebben voorgedaan in het sociaal domein als gevolg van de decentralisaties in 
2015, zoals onvoldoende financiële middelen en een scheve balans tussen taken, bevoegdheden en 
financiering die direct gekoppeld zijn aan de uitvoerbaarheid van wetgeving. Dit laat zien dat in het 
proces tot de invoering van de decentralisatie en de huidige situatie een veelheid aan stakeholders 
(denk alleen al aan rijksoverheid en lokale overheid), belangen en bedoelingen aanwezig zijn.  
Daarnaast is op 7 februari 2020 door Divosa1 een onderzoeksrapport gepubliceerd met als titel 
‘Rekenkamers: betere informatievoorziening in het sociaal domein nodig’ (PBLQ, 2020). Om de 
tekorten in het sociaal domein tegen te gaan, vooral die in de jeugdzorg, zijn een aantal 
aanbevelingen opgesteld. Dat zijn:  

1. Investeer in de informatievoorziening over inrichting, voortgang en opbrengsten van beleid. 
2. Versterk het inzicht in de inrichting en het functioneren van het zorgverleningsveld en 

ontwikkel handvatten om invloed op toegangsverleners uit te oefenen. 
3. Zorg voor meer grip op inkoop en resultaat. 
4. Werk samen en stem af met het zorgverleningsveld. 
5. Versterk de relatie met de gemeenteraad. 

 
Deze voorbeelden geven aan dat het sociaal domein continu verandert. Gemeenten werken aan 
passende dienstverlening en ondersteuning en zijn volop aan het transformeren. Tegelijkertijd worden 
ze geconfronteerd met volumegroei, oplopende kosten en een inperking van de mogelijkheden om te 
sturen. De verwachting is dat deze situatie de komende jaren zo zal blijven. Dit vraagt om leiderschap, 
beheer in de huidige ketens, vernieuwing van de toekomstige gegevensuitwisseling, het analyseren 
van de gevolgen van wet- en regelgeving en hulp bij implementatie (VNG, z.j.). De gezamenlijke 
uitvoering hiervan kan op een aantal thema’s in het sociaal domein zorgen voor efficiëntere en 
effectievere dienstverlening. Bijvoorbeeld door makkelijker integraal en in ketens met landelijke en 
bovenregionale partners te werken, waardoor inwoners profiteren van dienstverlening van de overheid 
die op elkaar aansluit. Inzet daarbij is het goed gebruiken van het informatievoorzieningenstelsel en 
het slimmer uitvoeren van de uitvoeringstaken. 
 
Daarnaast heb ik de afgelopen 10 jaar veel ontwikkelingen, complexe opgaven en veranderingen 
gezien én aan mee mogen werken. Opgaven waarbij een grote hoeveelheid interne en externe 
stakeholders, belangen, perspectieven, samenwerkingsvormen en leiderschapsstijlen voorkomen. In 

deze opgaven spelen informatie, 
informatievoorziening en 
(strategische) samenwerking altijd 
een prominente rol. Dit raakt altijd 
aan dienstverlening: interne 

dienstverlening (dus binnen de organisatie van bijvoorbeeld afdeling a aan afdeling b) en externe 
dienstverlening (aan burgers en/of bedrijven). Ik verbaas mij er altijd weer over wat het ‘object’ is dat 
centraal staat en wat het doel is waar naar gestreefd wordt. Met andere woorden, hoe zorgen we 
ervoor dat we als organisatie onze taak zo goed mogelijk doen, waarin we afhankelijk zijn van veel 
andere (overheids)partijen, en we informatie zodanig uitwisselen dat dit samenwerking en 
dienstverlening aan de maatschappij positief beïnvloedt. Leiderschap, zowel van management en 
individuele medewerkers, zijn van doorslaggevend belang om de juiste omstandigheden te creëren. 
 
De kernvraag, die centraal staat, is:  

➢ Wat is de invloed van leiderschap op informatievoorziening en ketensamenwerking in de 
dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein? 

 
1 Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden, diegenen met een eindverantwoordelijke rol in 
het sociaal domein. Zij delen kennis en ervaringen uit om standpunten en onderzoeken te bepalen met als einddoel  
(kwetsbare) mensen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. 



2. Hypothese 
 
Leiderschap heeft betrekking op het management van een specifieke organisatie. Van belang is welk 
type leiderschap in gemeenten in het algemeen zich voordoet, welk effect dit heeft in gemeenten en 
hoe zich dit verhoudt tot het type leiderschap in het sociaal domein in gemeenten? Het kan zijn dat er 
bepaalde verschillen bestaan tussen leiderschap binnen gemeenten. Het sociaal domein is immers 
een andere ‘tak van sport’ binnen gemeenten dan bijvoorbeeld infrastructuur, economie, etc. Het 
sociaal domein en bijbehorend leiderschap, laat zich kenmerken door mensgerichtheid, relatie based, 
netwerkend en intrinsiek gemotiveerd. Dat betekent dat de meer ‘harde’ elementen als taak, rol, 
competentie en resultaat wat minder op de voorgrond staan. Dat heeft effect op hoe gedacht en 
gehandeld wordt met betrekking tot informatievoorziening en samenwerking met stakeholders binnen 
en buiten de eigen organisatie. Het lijkt erop dat er in eerste instantie vooral van ‘binnen-naar-binnen’ 
en van ‘binnen-naar-buiten’ wordt gehandeld. Dit terwijl verschillende stakeholders in het sociaal 
domein actief zijn en diverse informatie met elkaar uitwisselen. In het onderzoek naar dit fenomeen 
hanteer ik voor deze invalshoek van leiderschap de volgende hypothese: 
 

➢ Horizontaal netwerkleiderschap zorgt voor effectieve samenwerking tussen verschillende 
stakeholders met uiteenlopende belangen in het Sociaal Domein. 

 
Diverse stakeholders hebben een rol in het sociaal domein. Naast gemeenten betreft dit in ieder geval 
het UWV, SVB, Belastingdienst, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zorgorganisaties, 
burgers. Al deze partijen hebben een bepaalde positie, rol en taak in het sociaal domein. Dat varieert 
van wet- en regelgeving, beleid, organisator, uitvoerder, ontvanger, etc. Zij werken samen in de keten 
Werk en Inkomen (waarin onder andere de Participatiewet, SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie 
werk en inkomen) en Banenafspraak zijn besloten) (BKWI, 2010)2. In deze keten heeft iedere 
stakeholder een set aan informatie (gegevens) die van belang zijn voor een andere stakeholder, en 
uiteindelijk de burger die in dit geval een bepaald product (dienst) van de gemeente ontvangt. Het 
sturen, samenwerken en uitvoeren van de keten is een complex gegeven, omdat er een grote mate 
van afhankelijkheid is enerzijds en behoefte van de burger anderzijds. Dit vraagt om een bepaald type 
leiderschap waarin doel, resultaat en samenwerking voorop staan en eenzijdige belangen meer op de 
achtergrond staan. De bijbehorende hypothese is daarmee: 
 

➢ Bestuurlijk leiderschap is noodzakelijk om effectieve ketensamenwerking te verrichten 
teneinde het proces, waarin het eindproduct (of dienst) van de uitvoerder (gemeente) aan de 
maatschappij, uit te voeren. 

 
Tenslotte speelt informatievoorziening een niet te onderschatte rol. Het gaat hierbij om verschillende 
soorten informatie voor verschillende stakeholders met verschillende doelen. Allereerst betreft het 
stuurinformatie, welke van belang is voor politiek en management om te monitoren, besluiten te 
nemen en (bij) te sturen. Daarnaast betreft het informatie welke van belang zijn voor beleidsvorming 
en bedrijfsvoering. Tenslotte gaat het over informatie (verschillende data van diverse kwaliteit) die 
betrekking heeft op de doelgroep, burgers. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
is van primair belang in het gebruik van specifieke data. Bepaald leiderschap is van belang om de 
‘informatiemuren’ tussen stakeholders te slechten waarin bijvoorbeeld angst, macht, eigenaarschap 
en/of transparantie spelen. 
 

➢ Ondernemend leiderschap is nodig om adequate informatievoorziening tot stand te brengen in 
het sociaal domein om te komen tot effectieve dienstverlening. 

 

  

 
2 Voor meer informatie: Informatievoorziening Sociaal domein | Divosa en Microsoft Word - KArWeI 2.0 versie 01-11-2010 
Definitief.doc (bkwi.nl). 

https://www.divosa.nl/commissie/ict
https://www.bkwi.nl/media/yeseezio/karwei2-0versie01-11-2010definitief.pdf
https://www.bkwi.nl/media/yeseezio/karwei2-0versie01-11-2010definitief.pdf


 

3. Nader onderzoek: relevante inhoudelijke onderdelen als invloed op 
leiderschap 

 
De centrale onderzoeksvraag en geformuleerde hypothesen herbergen verschillende onderdelen: 

- Overheid als 1 loket 
- Netwerk- versus ketensamenwerking 
- Weerstand en lerend vermogen 
- Samenwerking en communicatie 
- Toegang tot informatie en belangen 
- Public Value Management 
- IT-gerelateerde begrippen: informatie, data, ict, algoritme, ‘big brother is watching you’ 
- Stakeholder- en krachtenveld 

 
3.1 Overheid als 1 loket 
De gemeentelijke organisatie heeft verschillende producten en diensten welke door verschillende 
afdelingen worden aangeboden. Voor de burger, met name de kwetsbare burger in het sociaal 
domein, kan dit ingewikkeld en demotiverend werken om een hulpvraag te stellen. Laat staan 
geholpen te worden door de juiste medewerker op het juiste moment. Juist in het sociaal domein is het 
van belang dat toegankelijkheid, begrijpbaarheid en oplossingsgericht denken en werken aanwezig 
zijn. Daarover is de afgelopen tijd door zowel de Nationale Ombudsman en door politieke partijen een 
oplossing aangedragen, namelijk: 1 loket (Bessem, 2021, Wennekes, 2019 en VNG, 2020). Dit moet 
ervoor zorgen dat dienstverlening integraler wordt uitgevoerd en uniform, eenduidig wordt 
aangeboden aan de burger. Leiderschap speelt hierin een cruciale rol, namelijk dat het verbindt met 
betrekking tot een gezamenlijk doel en resultaat. In het verlengde hiervan is leiderschap van groot 
belang in het creëren en behalen van het resultaat, namelijk 1 loket, waarin dienstverlening aan de 
burger centraal staat. 
 
3.2 Netwerk- versus ketensamenwerking 
Een keten is een samenwerking tussen grote aantallen organisaties en professionals, waarbij er geen 
hiërarchische verhoudingen zijn, steeds wisselende combinaties zijn afhankelijk van het vraagstuk, 
gericht op een bepaald maatschappelijk product en overheersend ketenprobleem (Grijpink, 2010 en 
Goedee en Entken, 2013).  
Een andere benadering om complexe samenwerking tussen diverse organisaties te organiseren 
betreft netwerk. In een netwerk gaat het om zowel de verticale als om de horizontale afstemming en 
samenwerking tussen mensen en organisaties. Hierbij is geen sprake van hiërarchie, maar regie. 
Netwerkregie gaat over de vraag hoe deze samenwerking het beste kan worden gecreëerd. Dit is een 
dienende rol waarbij gelijkwaardigheid, respect, vertrouwen, transparantie, vrijheid en 
verantwoordelijkheid centraal staan (Licht, 2016). 
Door de oogharen bezien, verschillen netwerk- en ketensamenwerking niet veel van elkaar. Echter bij 
netwerksamenwerking staat de manier waarop nog meer centraal 
dan bij ketensamenwerking. Daarbij geldt dat ketensamenwerking 
een duidelijk doel voor ogen heeft: het toevoegen van waarde en 
invullen geven aan het ketenproces en -product ten behoeve van 
een hoger doel en/of resultaat. In dit geval spreken we dus 
(inderdaad) over ketensamenwerking in het sociaal domein. Voor 
het type leiderschap zal dit ook een wezenlijk onderscheid zijn, 
aangezien leiderschap hierbij rekening dient te houden met zowel 
‘zachte’ als ‘harde’ elementen.  
  



 
3.3 Toegang tot informatie en belangen 
Wat mij vaak opvalt in organisaties is dat beleid en uitvoering van elkaar gescheiden zijn tussen 
verschillende afdelingen. Daarnaast is informatievoorziening ook meervoudig georganiseerd, op 
concernniveau en op clusterniveau. Vaak weet men van elkaar niet wie wat doet, maar ook wat men 
binnen en buiten de organisatie voor elkaar kan betekenen. Dat betekent dat leiderschap, op 
management en medewerker (persoonlijk) niveau, ervoor moet zorgen dat deze kenbaar zijn en in 
verbinding worden gebracht ten behoeve van beleidsvorming, uitvoering en dienstverlening. Juist 
omdat er, uit eigen ervaring, vaak een afstand en soms afgunst bestaat tussen de verschillende 
stakeholders is dit geen sinecure. Leiderschap heeft hier betrekking op verschillende onderdelen: 
cultuur, samenwerking, organisatie, resultaten, verantwoordelijkheden en verantwoording (Noort, Van 
Groeneveld, Van der Hoek, Schalk en Van der Voet, 2018). 
 
3.4 Samenwerking en communicatie 
In dit onderzoek komt samenwerking veelvuldig naar voren. In de enge zin vindt samenwerking in het 
sociaal domein doorgaans plaats in het eigen team, met min of meer dezelfde functionarissen. In 
ruime zin, en dat gebeurt steeds meer, vindt samenwerking steeds meer plaats buiten het eigen, 
directe functiegebied in de eigen organisatie. Dit heeft te maken met het multidisciplinaire karakter van 
het werk in het sociaal domein, mede ingegeven door de keten. Communicatie is hier onlosmakelijk 
mee verbonden. Om elkaar te begrijpen, zijn ‘taal’ en relatie van essentieel belang. Met name in het 
sociaal domein, omdat er doorgaans een sterke intrinsieke motivatie is om ‘kwetsbare mensen te 
helpen’ (zingeving). Juist door deze samenwerking ontstaat co-productie, en dat is in de keten van 
belang omdat het gezamenlijke belang centraal staat (Noort, Van Groeneveld, Van der Hoek, Schalk 
en Van der Voet, 2018). Zoals eerder naar voren is gekomen, is samenwerking niet altijd 
vanzelfsprekend. Dat vraagt leiderschap op persoonlijk en management niveau om dit te faciliteren, 
stimuleren en sturen. 
 
3.5 Weerstand en lerend vermogen 
In een werkomgeving, zoals het sociaal domein, zijn er leiders en volgers. Het gaat om het samenspel 
tussen leiden en geleid worden. Afhankelijk van de rol die je hebt, kun je beide rollen of één van te 
beiden bekleden. Dit kan zowel formeel als informeel zijn. Draagvlak en weerstand zijn hierin cruciaal. 
Beide visies op weerstand (1. weerstand als een onvermijdelijke en onwenselijke reactie op 
verandering; en 2. weerstand als een begrijpelijke reactie op verandering), zoals in de masterclass 
behandeld, komen tot uiting in het sociaal domein (Bennebroek Gravenhorst, 2008). Vanuit het doel 

en resultaat gedacht is het niet verwonderlijk dat de eerste 
visie snel voedingsbodem krijgt als er fouten worden 
gemaakt, veranderingen ophanden zijn, samenwerking stroef 
verloopt, resultaten uitblijven, etc. Weerstand heeft daarom 
ook relatie met lerend vermogen. Als leidinggevenden 
weerstand framen zoals in de tweede visie, is er ruimte voor 
ieders inbreng. Sterker nog, het zorgt ervoor dat zowel op 
organisatieniveau als op medewerkerniveau geleerd kan 
worden van elkaar (Noort, Van Groeneveld, Van der Hoek, 
Schalk en Van der Voet, 2018).  

 
3.6 Stakeholder- en krachtenveld 
Binnen een gemeente is een grote hoeveelheid stakeholders actief die een rol, positie en invloed 
hebben op de keten. Buiten de gemeente zijn er eveneens veel stakeholders. Binnen iedere omgeving 
van een stakeholder zijn er, net als binnen een gemeente, ook weer veel belanghebbenden.  
Doorgaans is het niet vastomlijnd wie binnen iedere partij dé regisseur / verantwoordelijke is, laat 
staan wie de gehele keten bestuurd. 
Daarmee is het sociaal domein een complex speelveld, waarin veel wordt gevraagd van leiders / 
leiderschap om relaties, proces, resultaat en organisatie vorm te geven. 
  



 
 
3.7 Public Value Management 
New Public Management en de bureaucratie zijn niet langer een passend antwoord op de steeds 
belangrijker wordende horizontale verbanden. Daarmee verliest hiërarchie aan waarde. Het 
vormgeven van effectieve samenwerking met (maatschappelijke) instellingen, bedrijven en burgers 
blijkt steeds meer een harde eis aan professionals en publieke organisaties. Over bestaande grenzen 
van disciplines, organisaties en domeinen heen (Van Geest en Teesink, z.j.). New Public Management 
zorgt ervoor dat sociale, politieke, culturele en ecologische dimensies van waarde bij elkaar komen en 
tegen elkaar worden afgewogen. Hierdoor komen (gezamenlijke) strategie, betekenisgeving en 
uitvoering bij elkaar en worden deze centraal gezet. De vraag is hoe leiderschap invulling geeft aan 
deze principes en waarden. 
 
3.8 Informatie, data en IT 
Informatie op het gebied van beleidsvorming, uitvoering en dienstverlening zijn essentieel in het 
sociaal domein. Technologie (ICT) zorgt ervoor dat gewerkt 
kan worden met informatie: in en tussen organisaties, met 
en door burgers. Terecht speelt ICT een steeds 
belangrijkere rol, waarbij geldt dat het ‘slechts’ en middel is 
en geen doel op zich (hoewel dit regelmatig voorkomt).  
Het is van wezenlijk belang te beseffen dat er een 
fundamenteel verschil bestaat tussen informatie 
(geïnterpreteerde data voor een bepaald doel) en data (ruwe 
gegevens verzameld middels ICT). De inzet, gebruik en 
interpretatie van informatie vindt steeds meer plaats in het 
sociaal domein en kan ertoe leiden dat, zeker bij groepen 
die een bepaalde afstand tot de maatschappij en/of overheid 
hebben, het gevoel ontstaat dat ‘big brother’ (de overheid) 
toeziet en de controle over je heeft (Von Piekartz, 2021).  
Management moet daarom serieuze kennis, ervaring en visie hebben op de (on)mogelijkheden van 
informatie, data en ICT in relatie tot de dienstverleningsopgaven waar men voor staat.  
 
 

4. Leiderschap in de context geplaatst 
 
In deze context worden acht perspectieven op leiderschap gehanteerd die in gesprekken, literatuur en 
reflecties naar voren kwamen (Boonstra, 2020): 

- De resultaatgerichte leider: performance, vertrouwen en prestaties staan centraal; 
- De ondernemende leider: initiatief, ondernemerschap, nut en verantwoordelijkheid zijn 

kenmerkend; 
- De visionaire leider: hoger doel, verbinding en gedrevenheid; 
- De betekenisvolle leider: duiding, transformationeel en ruimtescheppend; 
- De tegendraadse leider: charisma, waarden en normen ter discussie stellen en (radicale) 

verandering; 
- De bestuurlijke leider: beweging, sturend en dosering van (daad)kracht; 
- De horizontale netwerkleider: netwerken, innovatie, initiatief en openheid; 
- De androgyne leider: combinatie van ‘mannelijke’ eigenschappen (dominantie, risico, 

resultaat) met ‘vrouwelijke’ eigenschappen (sensitiviteit, communicatie, verbinding). 
  



 
4.1 Vakinhoud versus overzicht 
Een discussie die vaak terugkomt, is in welke mate een leider inhoudelijke kennis moet hebben om te 
kunnen opereren in het sociaal domein. In het algemeen komt het nog wel een eens voor dat als er 
een inhoudelijk incident / misstand wordt blootgelegd, de roep om sterke inhoudelijke kennis van het 
leidinggevend kader groot is. Het is echter maar de vraag of dat per se nodig is. 
 
Wat opvalt in het sociaal domein is dat medewerkers doorgaans sterk intrinsiek gemotiveerd zijn en 
van betekenis willen zijn voor de maatschappij en/of (kwetsbare) mensen. Dat geldt voor zowel het 
niveau van beleid als van uitvoering. Inhoud, dat wil zeggen kennis van wet- en regelgeving en 
casuïstiek van doelgroepen, zijn in deze twee niveaus sterk verankerd. In tegenstelling tot harde 
kennis is affiniteit met bijvoorbeeld ICT-toepassingen en innovaties wel van belang. Het is vooral de 
vraag of beleid en uitvoering in verbinding met elkaar staan om kwaliteit en effectiviteit te borgen. Het 
verbinding maken is een typisch kenmerk van horizontaal netwerkleiderschap. Het brengt zowel 
vakinhoudelijke domeinen bij elkaar, over externe danwel interne ‘organisatiemuren’ heen. Eveneens 
is betekenisvol leiderschap van belang, vanwege de intrinsieke motivatie van medewerkers in het 
sociaal domein. Persoonlijkheid, vertaling en faciliterend vermogen zorgen voor verbinding, energie en 
verantwoordelijkheidsgevoel bij medewerkers om te bewegen (Boonstra, 2020). 
 
Sturend vermogen, niet in eerste instantie directief of hiërarchisch, is van belang om samenwerking en 
(gezamenlijke) doelen te richten om resultaten te behalen (Hetebrij, 2011). Bijvoorbeeld om het 
ketenproces beter te laten verlopen en dienstverlening aan de maatschappij / burgers te verbeteren. 
Sturing zorgt voor beweging en richting en borgt dat er daadwerkelijk stappen worden gezet. Hier 
komen vooral bestuurlijk en resultaatgericht leiderschap om de hoek kijken. Zij delen de ‘drang om 
naar voren te bewegen’ en gericht verbeteringen en resultaten te bereiken. 
 
4.2 Externe versus interne omgeving 
In voorgaande delen van dit onderzoek is naar voren gekomen dat het sociaal domein een complex 
stakeholderveld kent. Mede vanwege de manier van organiseren zijn er enerzijds diverse spelers en 
belangen in de eigen gemeentelijke organisatie en aan de andere kant verschillende partijen met 
belangen buiten de eigen organisatie. Relaties en belangen bevinden zich daardoor op verschillende 
interactieniveaus en onderdelen. Dit vraagt specifieke kwaliteiten van leiderschap. 
 
Vanuit het perspectief van de keten, waar externe en interne omgeving bij elkaar komen, is bestuurlijk 
leiderschap een vereiste. Het is in belangrijke mate onafhankelijk en staat boven partijen. In het 
verlengde hiervan is horizontaal netwerkleiderschap van grote waarde. De openheid, innovatie en 
verbindende kracht zorgen ervoor dat zowel in de interne omgeving gezamenlijkheid ontstaat en dat 
dit in verband wordt gebracht met de externe omgeving. Als een niveau hoger, de keten, in 
ogenschouw wordt genomen, geldt dat horizontaal netwerkleiderschap ook hier van grote betekenis 
is. Het zorgt voor een driehoeksverbinding tussen keten – externe omgeving – interne omgeving.  
 
Een ander relevant type leiderschap, dat samenbindt op basis van visie en een hoger 
(gemeenschappelijk) doel, is visionair leiderschap. Visionair leiderschap werkt in ieder geval óp en 
vanúit het niveau van de keten om verschillende stakeholders bij te laten dragen. Ook hier speelt 
hiërarchie een ondergeschikte rol en zijn afhankelijkheid en ambities leiden. 
  



 
4.3 Proces versus resultaat 
Er bestaat een onlosmakelijk verband tussen proces en resultaat, het één komt voort uit het ander. In 
het sociaal domein is dat niet anders. Het is met name de vraag welke definitie wordt gehanteerd van 
‘proces’ en ‘resultaat’. In dit geval is het proces de keten Werk en Inkomen, waar gemeenten en 
andere stakeholders in het sociaal domein mee te maken hebben. Met het ultieme resultaat wordt 
bedoeld de uitkomst van dit proces, namelijk een dienst aan de burger, en de gedefinieerde stappen 
in dit proces waarvoor werk moet worden verricht. Relevante leiderschapsstijlen moeten dus met 
zowel proces als resultaat kunnen omgaan. 
 
Wederom is de bestuurlijke leiderschapsstijl van belang, omdat sturing en beweging ervoor zorgen dat 
stappen worden gezet in het proces. Zonder deze 2 elementen bestaat de valkuil dat ‘in kringetjes 
wordt gelopen’ waarbij focus en resultaat naar de achtergrond verdwijnen. 
Ondernemend en resultaatgericht leiderschap zijn daarom ook van belang. Het zet prestaties en 
resultaten centraal. Het proces wordt hierbij niet uit het oog verloren, omdat vertrouwen, initiatief en 
verantwoordelijkheid op verschillende niveaus en door verschillende partijen worden gestimuleerd en 
ontwikkeld. Interessant is dat bij ondernemend leiderschap ‘nut’ een belangrijke factor is. Nut heeft 
een zingevend aspect in zich en een verbinding tussen doel en resultaat. 
  



 
 

5. Conclusies, nieuwe inzichten en debat 
 
5.1 Conclusies 
De volgende vraag stond centraal: 
 

➢ Wat is de invloed van leiderschap op informatievoorziening en ketensamenwerking in de 
dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein? 

 
Ketensamenwerking, informatievoorziening en dienstverlening in het sociaal domein zijn belangrijke 
bestanddelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat een aantal leiderschapsstijlen op draagvlak en effect 
kunnen rekenen. Dit zijn 

- Bestuurlijk leiderschap 
- Horizontaal netwerkleiderschap 
- Resultaatgericht leiderschap 
- Ondernemend leiderschap 
- Betekenisvol leiderschap 
- Visionair leiderschap 

 
Deze leiderschapsstijlen hebben gemeen dat ze verbindend werken, zorgen voor dynamiek en 
beweging en op basis van een hoger doel toewerken naar een resultaat. 
Andere leiderschapsstijlen, de tegendraadse en androgyne, komen niet bovendrijven alszijnde 
relevant. Hoewel de androgyne leiderschapsstijl in zekere mate diverse, verbindende kenmerken in 
zich heeft, is het weinig onderscheidend van andere leiderschapsstijlen. Dit kwam tijdens 
studiebijeenkomsten ook naar voren. Met name de tegendraadse leiderschapsstijl is ‘not done’. De 
wijze van opereren van een tegendraadse leider zorgt op zowel het vlak van persoonlijk, inhoudelijk, 
relationeel, proces als resultaat dat er onbegrip en conflict kan komen. Gezien de kenmerken van het 
sociaal domein en doelgroep die bediend wordt, is dit niet behulpzaam. 
Kortom, een leider in het sociaal domein moet veel stijlen kunnen toepassen om effectief te zijn. 
 
Dit leidt tot nadere reflectie op de geformuleerde hypothesen.  
 
De eerste hypothese luidde: 
 

➢ Horizontaal netwerkleiderschap zorgt voor effectieve samenwerking tussen verschillende 
stakeholders met uiteenlopende belangen in het Sociaal Domein. 

 
Deze hypothese is in beginsel houdbaar. Horizontaal netwerkleiderschap is één van de belangrijkste 
leiderschapsstijlen in het sociaal domein, binnen en buiten gemeenten, om te komen tot verbinding, 
integrale aanpak en gezamenlijk belang. Hieruit kan gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
bepaald doel / resultaat komen. Zoals is gebleken, is horizontaal netwerkleiderschap niet de enige 
leiderschapsstijl die zorgt voor effectieve samenwerking. De betekenisvolle en ondernemende 
leiderschapsstijl zorgen ook voor effectieve samenwerking. 
 
De tweede hypothese behelsde: 
 

➢ Bestuurlijk leiderschap is noodzakelijk om effectieve ketensamenwerking te verrichten 
teneinde het proces, waarin het eindproduct (of dienst) van de uitvoerder (gemeente) aan de 
maatschappij, uit te voeren. 

 
Ook deze hypothese is grotendeels houdbaar. Bestuurlijk leiderschap zorgt ervoor dat samenwerking 
en het doel van het proces centraal, waardoor storende elementen van hiërarchie en macht op de 
achtergrond blijven. Net als bij de reflectie op de eerste hypothese zijn andere leiderschapsstijlen ook 
van belang omtrent effectieve ketensamenwerking ten behoeve van uitvoering van het proces. 
Horizontaal netwerkleiderschap zorgt ervoor dat verschillende stakeholders in de keten samen komen 
en een gezamenlijk belang delen. Resultaatgericht leiderschap zorgt er juist voor dat het resultaat, 
een goede uitvoering van het gezamenlijke proces, wordt geborgd en behaald. 
 
 



Tenslotte hielde de derde hypothese het volgende in: 
 

➢ Ondernemend leiderschap is nodig om adequate informatievoorziening tot stand te brengen in 
het sociaal domein om te komen tot effectieve dienstverlening. 

 
Deze hypothese is grotendeels onhoudbaar. Hoewel ondernemend leiderschap initiatief met zich 
meebrengt, dus creatie en daadkracht, is dit niet voldoende. Er wordt gevraagd om iets nieuws en een 
werkend resultaat. Dat betekent dat innovatie en resultaatgerichtheid van groot belang zijn. Deze 
passen respectievelijk bij de horizontale netwerkleiderschapsstijl en de resultaatgerichte leider. 
 
5.2 Nieuwe inzichten 
Wat mij allereerst opvalt, is dat leiderschap een diffuus en breed begrip. Het is goed om te beseffen 
dat leiderschap mijns inziens begint op persoonlijk, medewerker niveau. Dus niet alleen is 
voorbehouden aan een formeel leidinggevende / manager. Het begint bij jezelf om jezelf te kennen, te 
weten wat je krachten en valkuilen zijn en hoe je anticipeert in/op situaties. Het lerend vermogen en 
situaties effectief naar je hand zetten danwel je belangen effectief behartigen is (ook) leiderschap.  
 
Er is een grote hoeveelheid theorie over management en leiderschapsstijlen. Zowel vanuit een 
theoretische invalshoek, maar ook vanuit eigen praktijkervaring ben ik tot het besef gekomen dat 
nagenoeg geen enkele leiderschapsstijl ‘goed’ of ‘fout’ is. Een eventueel normatief karakter zal door 
een individu erin kunnen worden gelegd, waardoor het een subjectieve lading krijgt. Leiderschap en 
voorkeurstijlen zijn daarmee verbonden met je persoonlijke karakter en in grote mate passend of niet 
passend in een bepaalde context. 
 
Tenslotte valt op dat ikzelf, maar ook in mijn omgeving, doorgaans hoge eisen stel aan leiders en hun 
stijl van denken en werken. Dit kan het voor mezelf lastig maken om effectief samen te werken met 
een (andere voorkeurstype) leiderschapsstijl. Daarnaast kan het ook zorgen voor een bepaalde 
vooringenomenheid, waardoor ‘oogkleppen’ kunnen ontstaan en een leider / leiderschapsstijl op 
voorhand minder effectief kan doorwerken. Ruimte en de ‘lat minder hoog leggen’ kunnen hierin 
zorgen voor nuance en waardering. 
 
5.3 Suggesties voor vervolgdebat en onderzoek 
Dit onderzoek is ingegaan op de invloed van leiderschap op informatievoorziening en 
ketensamenwerking in het sociaal domein. Zoals naar voren is gekomen, heeft het zich op allerlei 
aspecten van leiderschap, management en organiseren gericht. Verandering was hier kernachtig in, 
maar ging niet verder in op de rol van (nieuwe) technologie en data als veranderkracht en innovator in 
het sociaal domein. Interessant in dit licht is bijvoorbeeld de waarde van data-analyse en business 
intelligence. Gemeenten beheren allerlei ruwe data van en over doelgroepen, burgers, trends, etc. Het 
is van belang dat deze informatie goed wordt beheerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd, zodat 
bruikbare informatie ontstaat. Deze informatie kan worden verrijkt met andere informatie om tot 
nieuwe inzichten, rapportages en besluiten te komen. Waar nog te vaak wordt aangenomen dat dit 
een zaak is van ICT, is dit juist een co-creatie tussen het ‘primair proces’ en ICT. Het is daarom 
interessant verder te onderzoeken hoe deze co-creatie tussen het ‘primair proces’ en ICT kan 
plaatsvinden met het oog op betere informatievoorziening, (keten)samenwerking en daarmee dus 
uitvoering en dienstverlening. 
 
Een ander onderwerp dat zich aandient voor verdere discussie en onderzoek betreft New Public 
Management in relatie tot effectiviteit en resultaatgerichtheid. New Public Management richt zich op 
introductie van marktprincipes, managers en meetbaarheid om zo de overheid kostenefficiënter te 
maken. Een voorbeeld hiervan is de introductie van KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) om 
inzichtelijk en meetbaar te maken wat de doelen zijn en hierop te kunnen (bij)sturen. Interessant in 
deze is hoe management, en daarmee leiderschap, dergelijke principes al dan niet toepast om 
efficiënter en meer resultaatgericht te werken in het sociaal domein binnen gemeenten. Ook is 
interessant wat dit doet met de bestaande verhoudingen, cultuur en primaire processen met het oog 
op effectievere dienstverlening en klanttevredenheid. Tevens is het relevant om te bekijken wat dit 
doet met de samenwerkingsrelaties met de diverse stakeholders: schrikt dit af vanwege vermeende 
zakelijkheid of zorgt dit bijvoorbeeld voor meer focus en enthousiasme vanwege resultaatgerichtheid. 
 
 



Tenslotte is de relatie tussen leiderschap en portfoliomanagement een interessante suggestie. 
Portfoliomanagement houdt zich bezig met de vertaling tussen strategie en uitvoering waarbij 
prioriteiten en doelen van belang zijn om de juiste zaken (projecten) te doen die bijdragen aan de 
strategie en (direct) waarde toevoegen. Wat opvalt in het sociaal domein, binnen gemeenten en in het 
totale stakeholderveld, is dat veel ideeën en initiatieven aanwezig zijn. Het is vaak niet duidelijk wat de 
specifieke toegevoegde waarde is en regelmatig zijn deze separaat georganiseerd. Daardoor is het 
lastig om in de gehele keten de juiste prioriteiten en activiteiten te verrichten die het 
gemeenschappelijk belang dienen en de uitvoering ten goede komen, laat staan de dienstverlening 
aan burgers. Relevant hierin is hoe leiderschap kan worden ingezet om integraal, afgewogen de juiste 
dingen te doen op het juiste moment. 
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