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Verwachtingen van de overheid veranderen met de tijd: 
Wat willen we meenemen en vermijden? 
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1980-1995 
Verzakelijking 
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1995-2010 
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1945-1960: Bloei poldermodel 
 
• Stabiele tegenstellingen: confessioneel/seculier, links/rechts 

 
• Coalitiepolitiek: depolitisering, akkoorden, compromissen 

 
• Maatschappelijke orde: Vanzelfsprekend gezag van overheid 

 
• Maar ook: Verzet tegen koloniaal gezag, verstikkende kaders, … 

 
 



Leiders: Bescheiden verbinders van belangen 



1960-1980: Ontzuiling en emancipatie 
 
• Secularisering en afbrokkelen van zuilen 

 
• Kritiek op regenten en druk tot democratisering 

 
• Emancipatie van vrouwen, jongeren en homoseksuelen 

 
• Maar ook: Ongeziene groei multiculturaliteit, selectieve emancipatie, … 
 



Leiders: Mondige bestrijders van de gevestigde orde 



1980-1995: Verzakelijking en versobering 
 
• Grote druk op verzorgingstaat door tekorten en werkloosheid 

 
• Opkomt van politici gericht op privatisering en concurrentie 

 
• Opkomst van bedrijfsmatig en klantgericht werken 

 
• Maar ook: Overheersing marktdenken, groei milieuproblematiek, … 

 
 



Leiders: Stalen sloophamers en slimme rekenmeesters 



1995-2010: Opkomst netwerksamenleving 
 
• Globalisering, Europeanisering, migratie en identiteitspolitiek  

 
• Informatisering, mediatisering en interactiviteit  

 
• Opkomst ‘wicked problems’ (complex, grensoverstijdend, …) 

 
• Maar ook: Opstand tegen ‘Den Haag’, ‘de grachtengordel’,  ‘Brussel’ 



Leiders: Private bouwers van netwerken en platforms 



2010- :  Waar zijn we nu? 
 
• Vervaging en verplatting van grenzen en identiteit 

 
• Versterking van verschillen rijk/arm,  hoog-/laagopgeleid, etc. 

 
• Versnelling van veranderingen 

 
• Maar ook: Onbehagen over de toekomst 
 



Leiders: Onduidelijkheid over beeld van gewenste leiders 



De samenleving verandert, maar oude verwachtingen van de 
overheid blijven bestaan en stapelen zich op 

13 

2010- 
? 
 

1945-1960 
Bloei van 

poldermodel 

1960-1980 
Bevrijding en 
emancipatie 

1980-1995 
Verzakelijking 
& versobering 

1995-2010 
Netwerk-

samenleving 



Blik op geschiedenis biedt inzicht in belangrijke waarden 
die allemaal relevant zijn voor de toekomst van de overheid 



Verleiding: Een duidelijke strategie die alle waarden, 
inclusief hun tegenstellingen, versimpelt tot één rode draad 



Alternatief: Strategie gericht op ondersteunen van de mensen die 
waarden steeds opnieuw verknopen rondom wisselende  opgaven 
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