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I Inleiding
Meneer de Rector, zeer gewaardeerde toehoorders,

Een maand geleden deden de burgemeesters van de vier grote 
steden het verzoek aan de regering en het parlement om zo spoedig 
mogelijk te komen tot modernisering van het bestuur in de Randstad.1 
In 2007 moet er een simpel, transparant en samenhangend bestuur 
zijn dat krachtig gaat optreden en ervoor zorgt dat de Randstad 
Holland weer gaat behoren tot de top van de grote stedelijke regio’s 
in Europa. Het manifest met de oproep werd mede ondertekend 
door de commissarissen van de vier randstadprovincies. Met een 
zekere onverschrokkenheid geven de Holland Acht aan dat verre
gaande bestuurlijke hervormingen onvermijdelijk zijn en dat ze de 
gevolgen ervan, in het belang van de concurrentiepositie van de 
Randstad, zullen aanvaarden. Het kabinet dient zo spoedig moge
lijk een onafhankelijke commissie in te stellen die binnen een half 
jaar aanbevelingen doet voor de noodzakelijke wetsvoorstellen.  
De acht bestuurders voelen de urgentie om radicale hervormingen 
door te voeren. Hun initiatief verdient veel waardering, maar de 
vraag rijst of de richting waarin zij de oplossing zoeken de juiste is.

Voor mijn leerstoel in Corporate Governance aan deze Univer
siteit houd ik mij bezig met het onderwijs in publieke en private 
besturingsprocessen en in het bijzonder met de interactie tussen 
overheden en ondernemingen. Onze faculteit Rechtsgeleerdheid, 
Economie, Bestuur en Organisatie besteedt veel aandacht aan de 
wijze waarop maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost. 
Daarbij staan verantwoording en verantwoordelijkheid centraal. In 
mijn functie als President Directeur van Schiphol word ik bijna 
dagelijks geconfronteerd met bestuurders, burgers en bedrijfsleven 
die zich inspannen voor het belang van hun regio. Ik beschouw het 
dan ook als mijn plicht de ervaring uit de praktijk en de kennis van het 
instituut in deze oratie te combineren en zo een bijdrage te leveren aan 
de verbetering van de positie van de Randstad.  
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II De positie van de Randstad
 
In Nederland is de Randstad de enige stedelijke regio van 

internationale betekenis. In dit gebied, verdeeld over vier provincies 
en met vier middelgrote steden, wonen ongeveer 7 miljoen 
mensen. Amsterdam wordt ondanks de geringe omvang van de 
stad tot nu toe steeds gerekend tot de subtop van de wereld
steden.2 Van alle buitenlandse investeringen in ons land wordt 
veruit het grootste deel gerealiseerd in de Randstad.3 

Drie jaar geleden heb ik aan de Minister President een notitie 
aangeboden, waarin ik mede vanwege het belang daarvan voor 
Schiphol, aandacht heb gevraagd voor de concurrentiepositie 
van de Randstad. In deze oratie wil ik de concurrentiekracht van 
de Randstad en het vermogen om daarin verbetering te brengen, 
opnieuw aan de orde stellen. De noodzaak van het werken aan 
de internationale concurrentiepositie is nu nog veel groter. Die 
urgentie ontleen ik aan de politieke en bestuurlijke crisis waarin 
de EU is beland en de enorme dynamiek van de opkomende 
economieën in Azië, en in het bijzonder die van China en India. 

Er zijn in de Europese Unie 20 miljoen werklozen, de economie 
 stagneert en de groei blijft ver achter bij de Verenigde Staten en 
Azië. Op het terrein van de sociale zekerheid bestaan er onover
brugbare verschillen. Er is reden tot zorg, maar de lidstaten zijn niet 
in staat de noodzakelijke radicale hervormingen door te voeren.  
De lidstaten willen wel samen verder, maar weten niet hoe en op 
welke terreinen zij als een blok kunnen opereren. Onlangs is dan 
ook afgesproken om de Lissabon agenda, die beoogde om van 
Europa in 2010 de leidende kenniseconomie te maken, niet langer 
vanuit Brussel te besturen, maar dit over te laten aan de nationale 
overheden. Ontwikkelingen buiten Europa kunnen op korte termijn 
de Europese crisis verergeren. Bijvoorbeeld wanneer een verder 
stijgend begrotingstekort in de Verenigde Staten zal leiden tot een 
dramatische val van de Dollar. Dit alles brengt met zich mee dat de 
concurrentie tussen de Randstad en andere regio’s alleen maar 
groter wordt, terwijl de Randstad er nu al alles behalve florissant 
voor staat.
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2 …of die nu ‘World Cities’ (Friedman, 1995), ‘Global Cities’ (Sassen, 1991), ‘Leading World Cities’ 
  (Taylor, 2003) of de ‘Leading Cities of the World’ (Grosveld, 2002) worden genoemd.
3  NFIA, 2004



Sociaal-economische trends in de Randstad

Een belangrijke indicator voor de economische prestatie van 
een land of regio is het Bruto Binnenlands of Regionaal Product. 
In 1999 groeiden slechts twee regio’s in Europa harder dan de 
Randstad, maar sindsdien is de groei van het BRP tot onder het 
Europese gemiddelde gezakt en nam de Randstad in 2003 slechts 
een 19e plaats in, bijna onderaan de ranglijst. Op nationaal niveau 
laten de statistieken van Eurostat zien dat de groei van het Bruto 
Binnenlands Product in Nederland tot en met 1999 fors vooruit 
liep op het gemiddelde van de EU 15, maar vervolgens langzaam 
is afgegleden tot de huidige situatie, waarin we het beduidend 
slechter doen dan de rest van de Europese Unie.4 De OESO 
beschouwt innovatiecapaciteit en investeringen in R&D 
 activiteiten als de belangrijkste indicator voor economische 
ontwikkeling. Een graadmeter is dan het percentage van het BBP 
dat wordt besteed aan R&D activiteiten. Nederland loopt hierin 
achter op het EU 15 gemiddelde. We lopen zelfs fors achter in 
vergelijking tot de Scandinavische landen en Finland. 5  Gebruiken 
we echter, in navolging van Richard Florida, het aantal patenten 
per hoofd van de bevolking als indicator voor innovatiecapaciteit, 
dan doet Nederland het helemaal niet slecht en scoren we hierop 
zelfs ver boven het Europese gemiddelde.� Overigens weten de 
Scandinavische landen en Finland hun veel hogere investeringen 
in R&D activiteiten ook te vertalen in een nog hoger aantal 
patenten. Het opleidingsniveau van de, redelijk jonge, Neder
landse beroepsbevolking is vrijwel gelijk aan elders in Europa. 
De Randstad kent relatief gezien meer laaggeschoolden, maar 
ook meer hooggeschoolden dan gebruikelijk in Europa.7 Wat 
opvallend is, is dat slechts een klein deel van die hooggeschoolden 
is opgeleid in natuurwetenschappelijke of technische vakken. 
Nederland blijft achter bij het Europese gemiddelde en moet hier 
landen als Zweden, Finland en Ierland, maar ook het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en Spanje voor laten gaan.8

Na een jarenlange 5e plaats te hebben bezet, hoort Amsterdam 
niet langer bij de top 5 van ‘best European business cities’. De stad 
is voorbij gestreefd door Barcelona en wordt bedreigd door Madrid, 
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4 Eurostat, 2005
5 Eurostat, 2005
� Florida, 2002
7 Regio Randstad, 2004a
8 Eurostat, 2005

Berlijn en München.9 Het Institute of Management Development 
in Lausanne constateert dat Nederland op de lijst van meest compe
titieve landen met minder dan 20 miljoen inwoners daalt van een 
jarenlange 1e positie naar een 8e plaats in 2003.10 Op de lijst van 
duurste steden ter wereld stijgt Amsterdam in rap tempo van plaats 
52 in 2003 naar plaats 24 in 2005.11 Daarbij laat de ontwikkeling 
van de kwaliteit van leven in Amsterdam echter een dalende trend 
zien.12  Steden in de omgeving, zoals München en Düsseldorf, doen 
het hierin aanmerkelijk beter en maken ten opzichte van 2004 een 
flinke sprong voorwaarts.13 Ook op het gebied van toerisme en 
congressen is Amsterdam minder succesvol. In 1994 stond Amster
 dam nog als 3e genoteerd op de ranglijst van meest populaire 
 Europese congressteden, in 2004 werd nog slechts een 8e positie 
behaald.14 Barcelona doet het wederom goed. Logisch, zult u 
denken, het klimaat is immers zoveel beter dan het onze. Maar deze 
redenering gaat niet op als u weet dat ook Stockholm, Kopenhagen 
en Helsinki als congresbestemming populairder zijn dan Amsterdam 
en dat Glasgow als congresbestemming een zeer sterke groei 
 doormaakt.15  Misschien wel de meest zorgwekkende conclusie uit 
de European Cities Monitor is dat Amsterdam wordt gezien als een 
stad die zichzelf niet verbetert, terwijl concurrenten zoals Londen, 
Madrid, Berlijn en Barcelona hierop juist erg goed scoren.1�

Uiteraard ben ik me ervan bewust dat dit soort lijstjes slechts 
een deel van de werkelijkheid laten zien en dat zo wellicht geen 
recht wordt gedaan aan het veelkleurige economische palet van 
Amsterdam en de Randstad. De keuze voor andere indicatoren 
kan dan ook leiden tot een genuanceerder, wellicht rooskleuriger 
beeld. Maar wat deze korte schets van sociaaleconomische trends 
wel laat zien is dat Nederland en de Randstad het op sommige 
punten goed doen, maar dat op een aantal punten van cruciaal 
belang voor de internationale concurrentiepositie, we terrein 
verliezen en andere regio’s sterk in opkomst zijn. Mocht over de 
juistheid daarvan twijfel bestaan, dan geldt in ieder geval, dat in de 
perceptie van potentiële (buitenlandse) investeerders, deze lijstjes 
van de Randstad vooral een negatief beeld schetsen.
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10 Institute of Management Development, 2003
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15 Regio Randstad, 2004a
16 Cushman & Wakefield Healey & Baker, 2004



Strategieën ter verbetering van de concurrentiepositie

 De internationale concurrentiepositie van de Randstad staat 
centraal in de in 2004 gepubliceerde Nota Ruimte. Het kabinet 
stelt hierin dat het versterken van de concurrentiepositie van 
 Nederland en van de Randstad een speerpunt is in haar beleid. 
De ruimtelijke knelpunten rond de grote steden en de mainports 
moeten worden weggenomen, er moeten meer bedrijventerreinen  
beschikbaar komen en de kwaliteit van de hoofdverbindingen 
dient te worden verbeterd.17 Ook in de nota Pieken in de Delta 
staat de verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie 
centraal. Als belangrijkste prioriteiten noemt het kabinet hier 
wederom de aanpak van de bereikbaarheidsproblematiek en het 
aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen op toplocaties. De noord
 vleugel van de Randstad wordt gepositioneerd als het centrum 
voor de internationale zakelijke dienstverlening.18 Op regionaal 
niveau worden deze doelstellingen uitgewerkt in regionale 
ontwikkelingsvisies. 

Voor de Randstad is in juni 2004 een economische strategie 
opgesteld. Deze strategie spreekt de ambitie uit om de Randstad 
vóór 2015 in de top 5 van de EU te nestelen. De primaire indi
cator die hiervoor gebruikt zal worden is het BRP per hoofd van 
de bevolking. Momenteel neemt de Randstad in Europa op dit 
aspect een 7e positie in. De visie richt zich vooral op het 
versterken van de attractiviteit van de Randstad en op de verbe
tering van de productiviteit en het innoverend vermogen.  
Er wordt geconstateerd dat op Randstadniveau beslissingen over 
ruimtelijke investeringen veelal geïsoleerd worden genomen, los 
van een ruimtelijk economische visie.

De Economische Strategie Randstad zet in op een metropoli
tane strategie en richt zich op marktintegratie, verwevenheid 
tussen grootstedelijke vestigingsmilieus en diversiteit.19 Men 
kiest voor een vleugelstrategie, waarbij ruimtelijke vraagstukken 
worden aangepakt op het niveau van de noord of de zuidvleugel. 
Ook wordt de mainportstrategie in de nota Economische 
 Strategie Randstad in ere gehouden. 

De strategie voor de noordvleugel wordt verder uitgewerkt in 
het Ontwikkelingsplan Economie Regio Amsterdam (OPERA), 
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17  VROM, 2004
18  EZ, 2004
19  Regio Randstad 2004b

dat is opgesteld door het ROA, het Regionaal Overlegorgaan 
Amsterdam. De prioriteiten liggen hier op het versterken van de 
knooppuntpositie, het aandeel kennisintensieve activiteiten en de 
onderlinge verbinding van verschillende economische clusters.20  
Naast de nationale en regionale strategieën voeren ook lokale 
partijen hun eigen strategie. Zo richt de gemeente Amsterdam zich 
onder andere op de ontwikkeling van het midden en kleinbedrijf, 
de aanleg van grootschalige bedrijfslocaties, het wegnemen van 
knelpunten in de arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Daarnaast 
bestaat er binnen de gemeente Amsterdam aandacht voor het met 
elkaar in contact brengen van wetenschap, overheid en bedrijfs
leven en city promotion. 

Samenvattend kunnen we stellen dat er een groot aantal visies 
en strategieën bestaat, maar dat van een eenduidige visie en van 
een consistent doorgevoerde uitvoeringsstrategie geen sprake is. 
Bovendien hebben alle visies betrekking op de ruimtelijke inrich
ting van de Randstad en op de infrastructuur, maar ontbreekt 
het aan een visie op de manier waarop deze moeten worden 
verbonden met noodzakelijke maatregelen op het terrein van 
innovatie, ondernemersklimaat, cultuur, maatschappij en bestuur, 
terwijl hieraan juist de meeste behoefte bestaat.

Bestuurlijke coördinatie in de Randstad

Op het gebied van bestuur in de Randstad is eerder sprake 
van bestuurlijke verdringing dan van een tekort aan bestuur en 
overleg. Hoewel er natuurlijk noodzaak bestaat tot bestuurlijke 
coördinatie, simpelweg omdat niet alle maatschappelijke 
problemen door één enkel overheidsorgaan kunnen worden 
opgelost, ontstaat bij veel bestuurders het gevoel van teveel aan 
coördinatie, en wordt geklaagd over “bestuurlijke drukte”.  
De Commissie Bestuurlijke Coördinatie, onder voorzitterschap 
van Frank de Grave, definieert bestuurlijke drukte als: “…een 
overmatige bestuurlijke inspanning en coördinatie in een 
complexe bestuurlijke constellatie die niet in verhouding staat 
tot het gerealiseerde effect.”21 Bestuurlijke drukte wordt vaak als 
beknellend en belemmerend ervaren. In haar rapport geeft de 
Commissie een uitgebreide schets van de bestuurlijke drukte 
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rond locatieontwikkelingen in het Schiphol gebied. Bij bedrijfs
ontwikkeling in het Schiphol gebied zijn van overheidswege niet 
minder dan vier departementen, drie provincies, twee gemeenten 
en een regionaal gemeentelijk samenwerkingsorgaan betrokken. 
Daarbij heb ik het nog niet eens over de tientallen andere partijen, 
instellingen en bestuurlijke lichamen die zich bezighouden met 
de groei van de luchthaven zelf. Opmerkelijk is dat in verschil
lende gremia dezelfde partijen elkaar steeds tegenkomen, vaak 
met dezelfde agenda. 

Een ander knelpunt vormt het gebrek aan uitvoeringsmacht 
op regionaal niveau. Het ontbreekt aan de nodige snelheid in de 
uitvoering van besluiten. De Commissie constateert dat er op vele 
momenten sprake is van hindermacht. Ook zorgt verkokering 
voor grote vertraging in het ten uitvoer brengen van besluiten. 
Tussen de sectoren economie, ruimtelijke ordening en verkeer en 
vervoer vindt onvoldoende afstemming plaats. Het kluwen van 
bestuurlijke overleggen, regiegroepen en bestuursfora maakt de 
besluitvorming traag en de uitvoering van de besluitvorming nog 
trager. Zo constateren Teisman en Van Twist in hun recent 
verschenen evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de 
Randstad, dat plannen niet of nauwelijks worden vertaald in 
concrete projecten: “in regio Randstad wordt vooral heel veel 
papier geproduceerd”. In een brede kring van bestuurders wordt 
de noodzaak van een effectieve aanpak van de problemen in de 
Randstad wel onderschreven, maar deze abstracte sense of urgency 
vertaalt zich niet naar een feitelijk effectievere aanpak. Ze consta
teren dat vitaal publiek leiderschap ontbreekt: “Iedere bestuurder 
verlangt leiderschap wel van de ander, maar er zijn er maar weinig 
die daartoe zelf in staat zijn”.22

De VROMRaad constateert in haar advies over Neder
landse steden in internationaal perspectief dan ook terecht, dat 
er tot op heden weinig concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. 
Ondanks het feit dat in verschillende Rijksnota’s over de ruimte
lijke ordening veel aandacht is geschonken aan de verbetering 
van stedelijk Nederland als internationaal vestigingsmilieu, is er 
weinig vooruitgang geboekt in concrete projecten.  Het lijkt te 
ontbreken aan uitvoeringsmacht, aan concreet handelen om 
geconstateerde problemen het hoofd te bieden.23

Uit het gegeven dat er voor Nederland en de Randstad talloze 
visies en strategieën bestaan, maar deze vervolgens niet worden 
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22  Teisman et.al., 2005
23  VROMRaad, 2004

uitgevoerd, concludeer ik dat het vooral ontbreekt aan organise
rend vermogen. We hebben nog geen bestuurlijke aanpak 
gevonden die goed aansluit bij de veranderende samenleving en 
economie.
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III Besturen is moeilijk

Een veranderende maatschappij, een veranderende 
overheid
 

Toen Thorbecke in 1848 de Nederlandse grondwet herzag, 
gaf hij daarmee de Nederlandse staat de kenmerken van een 
klassieke rechtsstaat. Omdat er groot wantrouwen bestond ten 
aanzien van een te sterke staat waren de bevoegdheden zeer 
terughoudend geregeld. Vooral zaken als defensie, waterstaat en 
buitenlandse betrekkingen werden als staatsaangelegenheid 
gezien.24 Naarmate in deze behoefte aan veiligheid en bescher
ming werd voorzien kreeg de staat, mede door de invoering van 
het algemene kiesstelsel, steeds meer verantwoordelijkheden 
toebedeeld.25 De burger verlangde van de overheid dat zij voorzag 
in sociale behoeften en maakte hiermee zaken als publieke voor
zieningen, zorg, onderwijs en volkshuisvesting tot een overheids
taak. De economische crisis van de jaren ’30 en de naoorlogse 
wederopbouw maakten verdere grootscheepse interventies van 
de overheid noodzakelijk, zodat in de jaren ’50 de overheid ook 
steeds meer uitvoerende taken kreeg toebedeeld.2� In het kader 
van een samenlevingsbreed geaccepteerd “algemeen belang” 
worden met grote voortvarendheid grootschalige herbouw en 
nieuwbouwprojecten uitgevoerd. Door de groeiende welvaart 
kon in de jaren ‘�0 de verzorgingsstaat zich ook in buitenlandse 
ogen ontwikkelen tot ongekende hoogte.27 Thoenes definieert de 
verzorgingsstaat als een maatschappijvorm die gekenmerkt 
wordt door een op democratische leest geschoeid systeem van 
overheidszorg, dat zich garant stelt voor het collectieve sociale 
welzijn van haar onderdanen.28 De overheid bleek goed in staat 
om verschillende maatschappelijke problemen te onderscheiden 
en op basis van onderzoek hiervoor een oplossing te vinden. 
Hiermee kreeg de overheid de rol van ‘directie’ van de samen
leving toebedeeld.29 Het vergaande ingrijpen van de centrale 
 overheid werd doorgaans geaccepteerd. Enerzijds vanwege de 
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27  Geelhoed, 1983: 7
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29  Vondeling, 1968: geciteerd in Wissink, 2000



noodzaak van wederopbouw net na de oorlog, anderzijds 
vanwege het overzichtelijke karakter van de Nederlandse 
 samenleving. De maatschappij was duidelijk georganiseerd in 
verschillende sociale klassen en zuilen. Dit maakte het palet aan 
verschillende belangen te overzien, waardoor consensus relatief 
gemakkelijk te bereiken was. Vertegenwoordigers van de 
 overheid hadden het nodige aanzien, en de burger accepteerde 
veelal het, op basis van wetenschappelijk onderzoek, intervenië
rende optreden van de overheid. 

Van die overzichtelijke maatschappij is in de jaren ’70 en ’80 
weinig meer over. De Nederlandse samenleving wordt steeds 
 dynamischer en gedifferentieerder. Het takenpakket van de 
overheid werd voortdurend uitgebreid om in een scala aan 
 maatschappelijke, maar in toenemende mate ook in individuele 
behoeften, te voorzien. Pessers beschrijft de veranderende opstel
ling van de overheid in deze periode als de overgang van een 
“Vadertje Staat” naar een “Moedertje Staat”.30 Een “Moedertje 
Staat” wil zorgzaam zijn, dicht bij de burger staan en zorgen dat 
deze zich kan ontplooien. Hierdoor zou de overheid steeds minder 
goed in staat zijn om collectieve belangen tegen elkaar af te wegen. 

Volgens vooraanstaande sociologen is er een nieuwe 
 maatschappij ontstaan, die bijvoorbeeld door Castells wordt 
omschreven als netwerksamenleving en door Giddens als 
 posttraditionele maatschappij.31 In die posttraditionele maat
schappij creëert het individu zijn eigen identiteit.32 Volgens 
Castells ligt de oorsprong van maatschappelijke veranderingen 
die tot een netwerksamenleving hebben geleid in drie ontwikke
lingen die zich sinds het einde van de jaren ’60 hebben voorgedaan: 
de revolutie van de informatietechnologie, de economische crisis 
in kapitalistische en communistische economieën en de groei van 
sociale bewegingen zoals de milieubeweging, vrouwenbeweging 
en de mensenrechtenbeweging.33 De samenleving bestaat niet 
langer uit een territoriaal verankerde homogene politiekculturele 
orde, maar uit een conglomeraat van sociale, economische en 
culturele netwerken die zich maar zeer ten dele voegen naar de 
territoriale bestuursorganisatie.34  Staatsgrenzen zijn voor deze 
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30  Pessers, 2002
31  Castells, 1996; Giddens, 1994
32  Giddens, 1990 referentie in Asbeek Brusse et.al., 2002
33  Castells, 1998
34  Hajer, 2000

netwerken niet langer relevant. Castells stelt in een interview 
met de NRC van enkele jaren geleden, dat in de netwerkeconomie 
regio’s of bevolkingsgroepen die als consument of producent iets 
kunnen betekenen, snel in een netwerk worden opgenomen.  
Ook kunnen ze even snel weer worden uitgesloten, als blijkt dat 
ze hun waarde als producent of consument verloren hebben.  
In netwerken worden regio’s, ja zelfs gehele landen, die van 
waarde zijn ‘aangezet’ en regio’s die hun waarde verliezen 
 ‘uitgeschakeld’.35 De sterk toegenomen complexiteit van maat
schappij en economie zorgt er tegelijkertijd voor dat het 
 overheidsoptreden steeds meer aan effectiviteit inboet.3�  
De grote diversiteit aan wensen en de uiteenlopende belangen 
van een verscheidenheid aan partijen is hier debet aan en de 
overheid is steeds minder in staat om in de behoeften van de 
geëmancipeerde burger in de mondiale wereld te voorzien.37  
De centrale positie van de overheid wordt meer en meer 
 bekritiseerd en de overheid lijkt steeds minder in staat maat
schappelijke problemen effectief aan te pakken. 

Van government naar governance

Binnen de netwerksamenleving speelt een groot deel van de 
besluitvorming zich inmiddels af buiten de publiekbestuurlijke 
gremia. Private partijen hebben hun eigen strategische allianties 
en netwerken gearrangeerd om de stroperige publiekbestuurlijke 
 organisatie te omzeilen.38 Ze opereren bovendien op schaal
niveaus die steeds minder samenvallen met die van nationale 
staten en van lokale en regionale overheden. Economische 
ontwikkelingen worden steeds minder gecontroleerd door 
 nationale overheden en die overheden krijgen te maken met 
allerlei andere actoren die opereren in internationale netwerken.39  
Op maatschappelijk gebied winnen verschillende tijdelijke 
 coalities tussen belangengroepen met betrekking tot een bepaald 
onderwerp aan invloed.40 Die al dan niet tijdelijke belangen
groepen laten via krant en televisie een krachtig signaal horen en 
reageren via de mediademocratie direct op wat vertegenwoordigers 
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of zaakwaarnemers besluiten.41 Deze nieuwe economische en 
maatschappelijke actoren beïnvloeden allerhande ontwikke
lingen en de overheid lijkt op hen nauwelijks nog invloed te 
hebben.42 In het denken over de overheid staat de laatste jaren 
dan ook vooral het handelen van verschillende actoren centraal. 
De overheid is niet meer het middelpunt, maar slechts één partij 
te midden van anderen. De relatie tussen overheid en andere 
partijen is daarmee centraal komen te staan. Volgens Teisman is 
de rol van de overheid die van facilitator, die relevante partijen en 
netwerken activeert om zo problemen op te lossen.43 Het afnemende 
sturingsvermogen van de overheid kan wellicht worden gecom
penseerd door het sturende vermogen van die andere betrokken 
partijen te benutten. Op die manier kan de overheid wellicht nog 
tot de gewenste resultaten komen.44 Het gaat hier dus om een 
andere opstelling van de overheid, niet meer gericht op govern
ment, maar op governance. De verschuiving van government 
naar governance duidt op een discrepantie tussen bestaande 
politieke instituties en op nieuwe patronen van interactie tussen 
overheid, samenleving en markt.45

Governance is een onduidelijk begrip. Er bestaat geen 
eenduidige definitie. Dat blijkt alleen al uit de enorme hoeveel
heid typen governance die worden onderscheiden: van corporate 
governance tot network governance, good governance en multi
level governance. Hajer, Van Tatenhove en Laurent definiëren 
governance als: “een op samenwerking gerichte stijl van besturen 
waarin staat, markt en burgers als actoren deelnemen aan een 
verscheidenheid van netwerken”.4� De nadruk ligt op samenwer
king, probleemoplossend vermogen en implementatie. In Hajer’s 
beschrijving van verschillende typen van governance is vooral 
die van de netwerk governance interessant. In de netwerk 
 benadering gaat het om informele, gedecentraliseerde en horizon
tale verhoudingen binnen beleidsarrangementen en de wederzijdse 
afhankelijkheid van publieke en private actoren in de formatie en 
implementatie van beleid.47 De wederzijdse afhankelijkheid 
maakt dat verschillende actoren niet zonder elkaar kunnen om te 
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komen tot de oplossing van specifieke problemen. Healey stelt 
dan ook dat de focus in governance in een stedelijke omgeving 
moet komen te liggen op het vergroten van het organiserend 
vermogen en op het aangaan van verbindingen tussen partijen.48 
Bij een governance aanpak gaat het dan om het smeden van 
 allianties tussen verschillende partijen. Om tot zo’n alliantie te 
komen is communicatie van groot belang. Governance wordt 
door Healey en Innes dan ook opgevat als een interactief proces 
waarbij een variëteit aan actoren door samen te werken en te 
communiceren tot de oplossing van problemen komen.49 Met het 
centraal stellen van de actor wordt in feite onderkend, dat de 
verscheidenheid aan meningen, doelstellingen en belangen zo 
uiteenlopend is, dat deze zich vrijwel niet meer door bepaalde 
instituties laten vertegenwoordigen. Hoe meer actoren betrokken 
zijn bij een bepaald probleem, hoe complexer de situatie. Om de 
complexiteit te limiteren moet het veld van actie bij een 
 governance aanpak niet gericht zijn op het samenbrengen van 
alle mogelijke actoren binnen een bepaald territorium, maar van 
die actoren die eigenaar zijn van een specifiek probleem en belang 
hebben bij de oplossing.50 Het gaat dus in feite om het constru
eren van het relevante beleidsnetwerk, bestaande uit allianties 
tussen partijen die betrokken zijn en belang hebben bij de 
 oplossing van een specifiek vraagstuk, dwars door alle territo
riale eenheden en bestuurslagen heen. Ieder vraagstuk kent dan 
een apart beleidsnetwerk van verschillende samenstelling.  
Het governance vocabulaire impliceert een verschuiving van 
instituties naar netwerken.51

Het gaat dus om het betrekken van verschillende actoren, 
zowel binnen als buiten de overheid, bij het beleidsproces, en om 
het activeren van netwerken en het aangaan van verbindingen. 
Met het betrekken van actoren van buiten de overheid en het 
benutten van hun sturingsvermogen kan effectiever tot de 
gewenste resultaten worden gekomen. In de governance 
 literatuur brengt deze efficiëntie een uitgebreide discussie met 
zich mee over de legitimiteit van besluiten, het democratisch 
gehalte en de verdeling van verantwoordelijkheden. Kjaer 
omschrijft deze vier elementen dan ook als de kernconcepten van 
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de governance theorie.52 Binnen netwerken is de vraag wie 
 waarvoor precies verantwoordelijk is moeilijk te beantwoorden. 
Besluiten binnen netwerken zijn misschien zeer efficiënt, maar 
zijn ze ook legitiem en democratisch? Omdat de nadruk binnen 
een governance aanpak ligt op probleemoplossend vermogen 
komt de legitimiteit ter discussie te staan. Scharpf introduceert 
twee vormen van legitimiteit. Input georiënteerde legitimiteit 
wordt verkregen door het beleidsvormingsproces op een demo
cratische manier te organiseren. Output legitimiteit echter is 
gebaseerd op de aanvaarding van de gerealiseerde output.  
Het ontstaan van die output is misschien niet helemaal democratisch 
geweest, maar het uiteindelijke resultaat wordt door iedereen als 
legitiem ervaren.53

Een veranderende maatschappij en economie vragen om een 
andere overheid en een andere instelling van burgers en bedrijfs
leven. Het vinden van nieuwe vormen van governance is niet 
eenvoudig en iedereen zoekt naar een optimale oplossing.  
We zouden graag een effectieve, op output gerichte vorm van 
governance hebben, die ook nog eens legitieme resultaten ople
vert die democratisch tot stand zijn gekomen. In onze zoektocht 
naar zo’n effectieve vorm van governance staan wij niet alleen.
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IV Sterke regio’s in het 
 buitenland

Uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat een aantal steden en 
regio’s zich zeer actief bezighoudt met hun positie in de 
 veranderende wereld. Het feit dat er Europese steden zijn die 
stijgen in de internationale vergelijkingen toont aan dat zij er 
beter in slagen om hun concurrentiepositie te versterken dan de 
Randstad. Wellicht kunnen hieruit lessen worden getrokken om 
de concurrentie positie van de Randstad te verbeteren. Ik neem 
u mee langs een aantal buitenlandse steden en regio’s die in de 
 literatuur daarover als succesvol worden gezien. Het is een 
 willekeurige verzameling voorbeelden, maar wel zo gekozen dat 
Europa, het Verre en Midden Oosten en de Verenigde Staten met 
hun heel verschillende culturen van bestuur vertegenwoordigd 
zijn. Natuurlijk spelen bij een dergelijke vergelijking deze 
verschillen in bestuurlijke context en cultuur een belangrijke 
rol, zodat ze niet éénopéén kunnen worden vertaald naar de 
Nederlandse situatie. 

Dubai & Singapore

In zowel Dubai als Singapore speelt de staat een zeer grote 
rol. Deze twee stadstaten maken momenteel een enorme groei 
door en positioneren zich duidelijk in de wereldeconomie.  
De overheid stelt zich hier zeer ondernemend op. Er is in de 
termen van Kjaer sprake van een ‘ondernemende staat’.54

In Dubai is sprake van een zeer daadkrachtig leiderschap in 
de persoon van de Kroonprins van de Verenigde Arabische 
Emiraten, Sjeik Mohamed Bin Rashid Al Maktoum. Toen Schip
holmedewerkers hem onlangs tijdens een bezoek de vraag 
stelden, hoeveel tijd er mee gemoeid was om in zijn land een plan 
goedgekeurd te krijgen, antwoordde hij: “One cup of tea, mits 
het past binnen mijn visie”. In de visie van de Kroonprins wordt 
Dubai de centrale metropool van het Midden Oosten, inspelend 
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op de centrale ligging tussen Europa en de opkomende 
 economieën in Azië. Om dat te bereiken wordt Dubai als knoop
punt gepositioneerd in het mondiale luchtvaartnetwerk. Het is 
nu de grootste afnemer van de nieuwe Airbus A380 en er wordt 
er gebouwd aan de grootste luchthaven ter wereld. Op basis van 
de consistent doorgevoerde strategie positioneert Dubai zich als 
wereldbestemming op het gebied van toerisme en vrije tijd, tech
nologie, logistiek en management. Er zijn veel projecten in 
ontwikkeling en in uitvoering om deze positie vorm te geven.55 
Eén daarvan is een nieuwe bloemenveiling, bedoeld als directe 
concurrent van Aalsmeer. Of Dubai op alle genoemde terreinen 
succes zal boeken, moeten we afwachten. In ieder geval kunnen 
we concluderen dat in Dubai een zeer effectieve aanpak is gereali
seerd, gericht op directe koppeling van de visie van de centrale 
overheid, de Kroonprins in dit geval, aan concrete projecten die 
uitgevoerd en gefinancierd worden door het bedrijfsleven.

Ook in Singapore is sprake van een daadkrachtige en onder
nemende staat. Singapore wil zijn vooraanstaande positie in Azië 
handhaven door een sterke positie in de kenniseconomie op te 
bouwen. Aan deze ambitie ligt een zeer duidelijke visie ten grond
slag met een focus op de biomedische sector. Die sector wordt in 
vijf jaar tijd uit de grond gestampt door uit de hele wereld kennis 
en wetenschappers te ‘kopen’. De hele keten, van onderzoek tot 
en met verkoop en dienstverlening wordt in Singapore ontwik
keld. De visie is ook direct gekoppeld aan een project, Biopolis, 
onderdeel van het strategische ontwikkelingsproject One North. 
One North is niet een traditioneel technologiepark maar een 
‘magneet voor internationaal en lokaal talent’. Onderzoek en 
ontwikkeling worden gecombineerd met ondernemerschap. 
Internationale kennisbedrijven en lokale starters moeten zich 
door elkaar kunnen vestigen. Er wordt een diverse gemeenschap 
opgebouwd rond ‘work, live, play and learn’; een gemeenschap 
van “innovators, technopreneurs, venture capitalists, corporate 
lawyers, investment bankers, business consultants, en creators”.5� 
De centrale overheid bepaalt de ontwikkelingsrichting en 
bemoeit zich actief met de invulling van de projecten. Samen
werking met het internationale bedrijfsleven en de internationale 
wetenschap staat hierbij voorop. De slagvaardigheid van het 
bestuur, de samenwerking met anderen, gecombineerd met de 
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investering van grote sommen geld, moeten ervoor zorgen dat 
Singapore een unieke plaats kan innemen in de mondiale 
economie.

De projecten in Dubai en Singapore worden gerealiseerd in 
een bestuurlijke cultuur en een democratische context die sterk 
verschilt van de Nederlandse. Er is krachtig leiderschap op het 
niveau van de staat, die wordt bestuurd als ware het een onder
neming. Dat zou in Nederland ondenkbaar zijn. Wat echter ook 
opvalt, is dat er duidelijke keuzes worden gemaakt in het 
 positioneren van de stad in de wereld en dat die keuzes ook tot 
maatregelen en projecten leiden.

Austin, Texas

Waar in Dubai en Singapore vooral wordt samengewerkt 
tussen overheid en bedrijfsleven met de overheid als ondernemer, 
is in de Verenigde Staten de verhouding eerder omgekeerd.  
In Austin, Texas, dat in de jaren ‘90 het toneel is van een enorme 
economische groei, ligt het initiatief juist bij het bedrijfsleven. 

Austin heeft in korte tijd een ontwikkeling doorgemaakt van 
rustige universiteitsstad naar een “booming” technologiestad. 
Vanaf 1955 ontwikkelden zich rond de universiteit de eerste high 
tech bedrijven. Dit groeit uit tot een technologisch complex dat 
bestaat uit de Universiteit van Texas, overheidsinstituten, kleine 
en juist grote technologiebedrijven zoals Texas Instruments, 
IBM en Motorola. Uit deze cluster kwamen nieuwe succesvolle 
bedrijven voort: Dell en Tractor Inc. In 1985, toen sprake was 
van recessie, omarmt het stadsbestuur een lange termijnvisie die 
de toekomst van heel Austin verbindt aan de grote ontwikkeling 
die in de technologiesector verwacht wordt. Het plan, ‘Creating 
an opportunity for economy’, was gefinancierd door het 
 bedrijfsleven (de Chamber of Commerce) en was schetsmatig 
van karakter, maar wist te overtuigen als de weg uit de crisis.  
De burgemeester en de leiders uit het bedrijfsleven en de zaken
wereld verenigden zich rond die visie. De informatieeconomie 
stond hierin centraal. Bedrijven die hierop inspeelden werden 
gestimuleerd tot vestiging en werden gesteund door de stad.  
Een belangrijke bouwsteen van de visie was de “quality of life”. 
Een hoge levensstandaard met goede sociaalculturele voor
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zieningen, een goed milieu en optimale veiligheid werden gezien 
als belangrijke voorwaarden om kenniswerkers aan te trekken 
en te binden. Zo richtte Austin zich bijvoorbeeld op de land
schappelijke kwaliteit van de omgeving, de live muziek scène en 
het alternatieve filmcircuit. De visie werd 14 jaar lang consequent 
volgehouden en kreeg steeds meer steun, ook van de “civil 
society“, toen de voorspellingen bleken uit te komen.57

Zo werd de basis gelegd voor de snelle groei die de stad in de 
jaren ‘90 zou doormaken. Tussen 1990 en 2000 groeide het 
 inwonertal van de stedelijke regio met 47% naar 1,2 miljoen 
inwoners en nam het aantal arbeidsplaatsen met 154.000 toe. 
Eind jaren ‘90 kwam de Chamber of Commerce met een nieuwe 
visie.58 Daarin werd ingespeeld op nieuwe vormen van techno
logie (biotechnologie, nanotechnologie) en op opkomende crea
tieve clusters. De burgemeester presenteerde tegelijkertijd een 
plan voor ‘smart growth’ met voorstellen voor openbaar vervoer, 
milieu en omgevingskwaliteit. Opvallend is dat maatregelen over 
het algemeen betrekking hebben op het ondernemersklimaat en 
het stimuleren van innovatie door de overheid, op de kwaliteit 
van het leven in Austin en, afgezien van verkeersinfrastructuur, 
niet op grote stedelijke projecten . De visie van Austin en de 
consistentie daarin over lange tijd worden als een groot succes 
gezien. In Richard Florida’s ‘the rise of the creative class’ scoort 
Austin als creatieve stad een uitstekende tweede plaats, achter 
San Francisco.59 In Newsweek wordt de stad in één adem 
genoemd met Boston, Bangalore, Cambridge en Helsinki. Het 
samengaan van de culturen van technologie en ‘fun’ (uitgaan en 
buitensport) hebben Austin een leidende positie bezorgd in de 
ontwikkeling van entertainment software.�0   

Austin lijkt een Amerikaanse versie van het poldermodel:  
“In Austin everything is done by committee”.�1 Een groot verschil 
is echter, dat het stadsbestuur direct financieel afhankelijk is van 
het bedrijfsleven in verband met de financiering van grote 
 overheidsprojecten (zoals infrastructuurprojecten) via bonds, 
maar ook voor de financiering van mediaruimte rond verkiezings
programma’s en referenda. Bedrijven zijn in de Verenigde Staten 
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al veel eerder “footloose” geworden dan in Europa en verhuizen 
veel makkelijker van de ene naar de andere stad. Gemeente
besturen, die van belastinginkomsten afhankelijk zijn, doen veel 
meer hun best bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven aan te 
trekken. Steden kennen bovendien een sterk georganiseerde civil 
society. Een relatief zwakke en regionale overheid heeft de 
Amerikaanse steden gedwongen tot in onze ogen onconventionele 
coalities, maar ook tot politiek ondernemerschap.

Barcelona, Öresund & Londen

In Europa is de bestuurlijke cultuur en structuur wezenlijk 
anders dan die in Azië en de Verenigde Staten, maar verschilt ook 
sterk tussen de Europese landen onderling. In ZuidEuropese 
landen zijn goede voorbeelden te vinden van sterk leiderschap bij 
lokale of regionale bestuurders. Barcelona is een typisch voorbeeld 
van een lang volgehouden visie en strategie in combinatie met 
sterk leiderschap van de burgemeester. Dat heeft tot aansprekende 
resultaten geleid. De Olympische Spelen hebben daarbij als kata
lysator voor een groot aantal stedelijke ontwikkelingsprojecten 
gewerkt. Barcelona heeft zich getransformeerd van haven en 
industriestad naar een moderne internationaal georiënteerde 
metropool. De aanwezige kwaliteiten zoals het klimaat, haar 
ligging aan zee en de architectuur van de stad zijn optimaal ingezet 
om de stad te profileren in de groeiende economie van toerisme, 
vrije tijd, congressen en evenementen (sport). Meer recent ontwik
kelt Barcelona zich ook sterk op het gebied van de kenniseconomie. 
Met het project 22@ werd gekozen voor de ontwikkeling van een 
kenniscluster, geïntegreerd in een vervallen maar bestaand deel 
van de stad, waarbij zo veel mogelijk hergebruik nagestreefd 
wordt; een ‘urban loft’ benadering.

Barcelona heeft met het project 22@ een nieuwe strategische 
lijn uitgezet om een positie te verwerven in de opkomende 
sectoren van de kenniseconomie. Omdat eigendom van grond en 
gebouwen grotendeels in private handen is, ontwikkelde de over
heid een set van regels om de private ontwikkelingen naar 
publieke doelstellingen te richten. De combinatie van wetenschap, 
technologie, cultuur en media moet Barcelona als innovatie
platform op de kaart zetten. De belangrijkste instituten op het 
gebied van innovatie moeten zich hier vestigen zodat netwerken 
van samenwerking kunnen ontstaan. De overheid toont sterk 

Governance in de Randstad 25



leiderschap in de persoon van de burgemeester, die inmiddels 
gouverneur van Catalonië is geworden. Hij weet op creatieve 
wijze grootschalige evenementen te koppelen aan projecten van 
algemeen belang. 

Een tweede voorbeeld van een effectieve governance aanpak, 
maar dan in een heel andere bestuurlijke context is Öresund.  
In de Öresund regio is de bouw van de brug tussen Kopenhagen 
en Malmö gebruikt om tot intensieve interregionale samen
werking te komen met een heldere focus op enkele internationaal 
kansrijke kennissectoren. Die samenwerking is georganiseerd in 
de Öresund Science Region. Het doel is om de kenniseconomie 
in de regio te versterken door een ‘powerhouse’ te worden op een 
viertal kansrijke clusters van wetenschap: biotechnologie 
(biomedisch), ICT, food en milieu. De organisatie werkt aan de 
regionale samenwerking op het gebied van onderzoek en 
 innovatie. Daartoe worden instituten van universiteiten, industrie 
en de publieke sector bijeen gebracht. Het Öresund Committee 
fungeert als platform voor de lokale en regionale overheden 
gericht op het wegnemen van barrières binnen de regio. In het 
OESO rapport over Öresund wordt de regio geprezen om haar 
innovatieve governance aanpak en grensoverschrijdende institu
ties.�2 Het is volgens de OESO een interessant testgebied voor 
processen van regionale integratie. De aanpak kenmerkt zich 
vooral door instellingen die door horizontale samenwerking tot 
stand kwamen. Het ontbreken van een democratische legitimatie 
van de samenwerkingsverbanden kan volgens de OESO in de 
toekomst wel een steeds groter knelpunt gaan worden. Men 
loopt tegen de grenzen aan van ‘governance without government’. 
Dit wordt deels ondervangen doordat het bedrijfsleven niet is 
vertegenwoordigd in het Öresund Committee. Anderzijds wordt 
dit ook als een gemis beschouwd. 

Tot slot wil ik u meenemen naar Londen. Hier is de lijn van 
visie naar realisatie sterk gestroomlijnd. Evenals Barcelona heeft 
gedaan, gebruikt Londen de organisatie van de Olympische 
Spelen als katalysator voor een groot aantal stedelijke projecten. 
Procedures en bureaucratie rond de realisatie hiervan worden 
beperkt in een resultaatgerichte aanpak die grotendeels buiten de 
bestaande bestuursorganen om gaat. Er is een aantal organisaties 
voor bestuur en uitvoering opgericht met als centrale partners de 
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nationale en lokale overheid en de Olympische organisaties.  
Op centraal niveau heeft één Cabinet Minister de verantwoorde
lijkheid voor de Olympische Spelen: de Secretary of State for 
Culture, Media and Sport. Het centrale bestuursorgaan voor de 
uitvoering van de werken ter voorbereiding van de Spelen is de 
Olympic Board, waarin de Cabinet Minister, de burgemeester van 
Londen, de voorzitter van het Britse Olympisch Comité en de 
voorzitter van het organiserend comité van de spelen zitting 
hebben. Voor het besteden van het publieke geld, en daarmee voor 
de feitelijke uitvoering van de plannen, is de Olympic Delivery 
Authority verantwoordelijk. Zij ontwikkelt de benodigde 
gebouwen en infrastructuur, koopt gronden aan, coördineert en 
organiseert het transport. Zij heeft de bevoegdheid om gronden te 
onteigenen als dat nodig zou zijn en heeft de formele planning 
authority: dat betekent dat zij gedetailleerde bouwvergunningen 
kan afgeven. Het ODA heeft tevens bevoegdheden om als Olympic 
Transportation Authority op te treden. Voor draagvlakontwikke
ling is The London Forum opgericht om met meer dan 100 groepen 
en individuen contact te houden. Londenaren worden zo betrokken 
in een constructieve discussie over de Spelen. Naast politici 
 (nationaal en lokaal) bestaat dit forum uit vertegenwoordigers van 
organisaties op het gebied van sport, cultuur, milieu en erfgoed en 
uit een bonte verzameling leden van diverse groepen in de samen
leving. Doordat verschillende belangrijke bevoegdheden zijn 
ondergebracht in één orgaan zijn besluitvorming en uitvoering 
nauw aan elkaar gekoppeld. 

Leiderschap en Visie

In de behandelde stedelijke regio’s is geopereerd binnen de 
bestaande bestuurlijk structuur; institutionele veranderingen 
hebben niet plaatsgevonden. Naast de beschreven regio’s zijn 
ook elders in Europa nauwelijks voorbeelden van krachtig en 
effectief regionaal bestuur. In regio’s als Parijs  Ile de France en 
RheinRuhr, bijvoorbeeld ontbreekt dit eveneens.�3 Bestuurlijke 
kracht ligt bij gemeentebesturen en nationale overheden.

De buitenlandse voorbeelden laten zien dat steden en regio’s 
wereldwijd worstelen met de vraag hoe een unieke positie te 
verwerven. Wat opvalt is, dat succesvolle steden visie, leiderschap 
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en de realisatie van concrete projecten weten te combineren.  
Ze beschikken allemaal over een duidelijke visie op hun positie 
in de wereld. Soms is die visie gericht op een positie in netwerken, 
zoals in Dubai, vaak ook op specifieke vormen van kennis en 
 innovatie en van toerisme en vrije tijd. De succesvolle regio’s zijn 
in staat om een visie en strategie vrij direct in concrete maatregelen 
en projecten te vertalen. Het organiserend vermogen ligt vooral in 
het alert inspelen op dynamiek en in ondernemerschap. De bureau
cratie is beperkt. Een creatieve, ondernemende stad blijkt daartoe 
in staat en durft het bijbehorende risico te nemen. Het beschikken 
over een heldere visie en het consequent uitvoeren daarvan in een 
strategie is dan ook veel belangrijker dan het aanpassen van 
 institutionele structuren. 

We kunnen hiervan leren dat in de transformatie die de  
Randstad moet maken naar een kenniseconomie, visie en focus 
onmisbaar zijn én een directe vertaling moeten krijgen in 
projecten en concrete maatregelen. 
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V Governance in de Randstad

Ik heb aandacht besteed aan het onbeschrijflijk hoge tempo 
waarin de mondiale economie verandert. Er komt een “economische 
tsunami” uit China op ons af, waarop Europa nog geen antwoord 
heeft. Binnen Europa doet de Randstad het niet goed en dreigt de 
concurrentie met andere regio’s te verliezen. De vraag is dan ook, 
of wij de komende tijd in staat zullen zijn om uit de “sluipende 
crisis” te geraken, waarin de Randstad terecht is gekomen. We 
staan voor een geweldige opgave die moet slagen, wil hier ook voor 
de komende generaties welvaart zijn. Hoewel de economie nu weer 
enigszins lijkt aan te trekken, moeten we ervoor waken dat dit 
herstel ons niet afhoudt van structurele veranderingen waarmee we 
vandaag moeten beginnen. In de voorbeelden die ik zojuist heb 
beschreven, zijn een heldere en bindende toekomstvisie, leider
schap, het kunnen samenwerken en het vermogen om te organiseren, 
belangrijke succesfactoren. Wat betekent dit voor de sturing en 
besturing van de Randstad? Ik heb mijn conclusies verwoord in 
vier adviezen.

1. De Randstad bestaat niet 

Ik ben ervan overtuigd dat de Randstad als territoriaal 
vertrekpunt voor de maatschappelijke en economische vraag
stukken waarvoor we staan, niet langer houdbaar is. Eerder heb 
ik voor het gemak de Randstad territoriaal gedefinieerd als de 
vier Randstad provincies: NoordHolland, ZuidHolland, 
Utrecht en Flevoland, maar zo’n territoriale definitie van 
 Randstad snijdt geen hout meer. Als we van een echte regio 
willen spreken moet die aan een aantal voorwaarden van 
 territoriale congruentie voldoen, zoals functionele samenhang en 
identiteit. Hoewel de mate van specialisatie van de grote steden 
in de Randstad vrij hoog is, is de functionele samenhang tussen 
de steden gering. Zo constateert de VROMraad in haar advies 
over Nederlandse steden in internationaal perspectief dat de 
Randstad bestaat uit vele afzonderlijke ‘daily urban systems’.�4

De Randstad als op zichzelf staande identiteit bestaat evenmin. 
Dit illustreer ik aan de hand van het werk van de Finse hoogleraar 
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Anssi Paasi.�5 Paasi onderscheidt vier fasen in de ontwikkeling van 
regionale identiteit. De eerste fase is de ontwikkeling van een 
 territoriale vorm van de regio, waarbij grenzen van groot belang 
zijn. De grenzen van de Randstad zijn nooit officieel vastgesteld. 
In de tweede fase gaat het om regionale symbolen. Ook die kent de 
Randstad niet. De grachten vormen een symbool van Amsterdam, 
de Erasmusbrug van Rotterdam. Schiphol en de Rotterdamse 
haven zijn economische symbolen voor Nederland als geheel en 
niet voor de Randstad in het bijzonder. De derde fase betreft de 
institutionele vorm. Bestaan er publieke, maatschappelijke of 
private instituties op Randstadniveau? Een blik op de bestuurlijke 
drukte leert dat er op Randstadniveau eigenlijk geen publieke 
instituties bestaan. Ook op maatschappelijk terrein zijn weinig 
Randstadinstituties waar te nemen. De inwoner van de Randstad 
voelt zich immers geen Randstedeling; de Amsterdammer is een 
Amsterdammer, de Rotterdammer een Rotterdammer. Gek genoeg 
scoort de Randstad redelijk op de laatste fase van Paasi, die van 
het ‘wortelen’ van de regio in de ruimtelijke structuur en het 
bewustzijn. De Randstad wordt namelijk in allerlei beleids
documenten, en dat geldt niet alleen voor de ruimtelijke ordening, 
gebruikt als relevant concept. Die bekendheid van de Randstad  
is vooral te danken aan planologen die het Randstad concept  
een zeer centrale plaats hebben toebedeeld in de Nederlandse 
planningsdoctrine. Ook in het bewustzijn van de inwoners is, zij 
het in negatieve zin, het begrip Randstad inmiddels ingeburgerd 
door de dagelijkse filemeldingen.

Als de Randstad vanuit een functionele samenhang en identiteit 
geredeneerd geen regio is, hoeft dat uiteraard nog niet te 
 betekenen dat een aantal vraagstukken op dat schaalniveau niet 
kan worden aangepakt. Echter gelet op de uitdaging waarvoor 
we staan, is er de noodzaak aanwezig voor een meer fluïde 
 definitie van de Randstad, waarbij afhankelijk van het thema 
verschillende functionele netwerken of clusters geformeerd 
kunnen worden. Soms kan deze geografisch samenvallen met 
een Randstad, maar soms ook met de Noordvleugel, met 
Amsterdam of Rotterdam, met Midden Nederland of met Brabant, 
dan wel in een nog gefragmenteerder netwerk van steden. 

Een belangrijke reden waarom het nooit wat is geworden met de 
Randstad is misschien wel dat het te veel een door planologen en 
bestuurders bedachte territoriale constructie is die onvoldoende 
aansluit bij maatschappelijke en economische vraagstukken.
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Het gevolg daarvan is dat de planning zeer complex en 
gebrekkig verloopt en een voortdurende bedreiging vormt voor 
de vitaliteit. Ik vat de Randstad in navolging van Scott dan ook 
op als een Global CityRegion.�� De Global CityRegion kent 
een amorfe structuur: het is geen duidelijk afgebakend gebied, de 
bestuurlijke structuur is nog grotendeels ingericht op basis van 
historische condities en een eenduidig bestuurlijk alternatief 
daarvoor ontbreekt. Dit vraagt om een nieuwe soort van gover
nance, een die bestaat uit steeds nieuwe, meestal tijdelijke formaties 
rond veranderende thema’s met steeds wisselende publieke, 
private en civiele actoren.

We dienen dan ook afstand te nemen van de term Randstad 
en deze te vervangen door een begrip dat ook internationaal 
bekendheid geniet: Amsterdam, Holland of Rotterdam. We spreken 
immers ook van Hong Kong en niet van de Pearl River Delta en 
we gaan naar Parijs en niet naar Ile de France.

2. Bestuurlijke hervorming is tijdverspilling

Als de Randstad bij nader inzien niet echt bestaat, hoe moet het 
dan verder met het door de Holland Acht zo gewenste Randstad
bestuur?�7 De conclusies van de burgemeesters van Amsterdam, 
Utrecht, Rotterdam en Den Haag en de commissarissen van de 
Koningin van Noord en Zuid Holland, Flevoland en Utrecht 
liegen er niet om. Men voelt zich machteloos in het ontwikkelen 
van een gemeenschappelijke visie en men wil bestuurlijke opschaling 
om uitvoeringsmacht te verkrijgen. Ik zie de oplossing van de 
Holland Acht voor de Randstad echter meer als een bevestiging 
van het probleem, dan als een oplossing ervan. Al tijden wordt er 
immers gesproken over reparaties aan het huis van Thorbecke.  
Al bijna 100 jaar worden discussies gevoerd over bestuurlijke 
 reorganisatie en al die tijd zijn die pogingen niet succesvol.�8 Vele 
commissies hebben in het verleden voorstellen gedaan die vaak met 
veel ophef werden gepresenteerd om vervolgens te verdwijnen in 
de onderste bureaulades. Overigens heb ik zelf hieraan nog een 
bijdrage geleverd met mijn lidmaatschap van de commissie 
 Geelhoed.�9 Uit de buitenlandse voorbeelden blijkt dat leiderschap, 
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een heldere visie en het vermogen om te organiseren en uit te voeren 
veel belangrijker zijn, dan het veranderen van de bestuursstruc
tuur. Gelet op deze ervaringen en om verder tijd verspillen te 
vermijden, kies ik voor creatieve oplossingen binnen het bestaande 
systeem: “Let’s play the system!” en niet “Let’s change the system”.70 

We moeten naar een nieuwe aanpak, een combinatie van oud 
en nieuw, waarin het bestuursstelsel van Thorbecke het uitgangs
punt is. Dit stelsel is gebaseerd op onze democratische traditie van 
het zoeken naar consensus, van schikken en plooien, er samen 
uitkomen en niet simpelweg kiezen voor de “de meeste stemmen 
gelden”. Aan dit stelsel ontlenen bestuurlijke beslissingen hun 
 legitimiteit en in het verleden is het ook zeer effectief gebleken. 
Het biedt waardevolle momenten van check and balance. Bestuur
lijke structuurverandering, zoals het oprichten van een Randstad
provincie, zie ik daarom niet als oplossing voor de problematiek 
waarmee we te maken hebben. Daarnaast is het ook nog eens 
 electoraal gezien oninteressant en kost het veel energie en tijd, die 
eigenlijk naar het daadwerkelijk oplossen van problemen zou 
moeten uitgaan. Het vormt een nieuwe bestuurslaag waarvan ik 
eerlijk gezegd niet weet welke vraagstukken die zou moeten 
aanpakken. Elk vraagstuk heeft als het ware haar eigen werk
gebied en vraagt om een bestuurlijke schaal die naar gelang de 
aard van de problematiek steeds anders zal zijn.71

Mijn advies is dan ook: laten we het huis van Thorbecke 
gewoon in stand houden en niet over gaan tot een uitgebreide 
verbouwing. Ik stel wel voor om onze creativiteit aan te wenden 
en het huis meer eigentijds te gaan bewonen. Hendriks omschrijft 
dit in zijn oratie als een “reinvention of tradition”.72 

3. Een verbindende visie

Voor het aanpakken van de vraagstukken die in de Randstad 
spelen is een verbindende visie nodig. De visie op de regio zou er 
één moeten zijn die ik voorheen al aanduidde als “Global City 
Region”: een ruimtelijke metropolitane concentratie van econo
mische activiteiten die op mondiaal niveau deel uitmaakt van een 
 snelgroeiende, nieuwe hiërarchische economische en politieke 
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ordening.  Scott plaatst deze “Global City Regions” in de context 
van de snel groeiende stromen van mensen, goederen, informatie 
en kapitaal op mondiaal niveau, mogelijk gemaakt door de 
 technologische vooruitgang en door steeds lagere kosten van 
communicatie en mobiliteit.73 Deze gebieden herbergen de “hot 
spots” van de mondiale economie en worden gekenmerkt door 
intensieve transacties met andere “Global City Regions”.  
De gehele wereld draait in toenemende mate op onderling 
verbonden hot spots. Samen met de Air FranceKLM hebben 
wij dit voor Schiphol vertaald in connectivity: Schiphol als 
belangrijk knooppunt in de mondiale vervoersstromen tussen de 
belangrijkste economische gebieden in de wereld, waarbij uit die 
stromen een zo groot mogelijke waarde voor onze regio moet 
worden gecreëerd. Binnen deze knooppunten blijft er echter een 
grote noodzaak tot “nabijheid” bestaan. Hiervoor zijn twee 
redenen, namelijk de behoefte aan concentratie vanwege 
 efficiency voordelen en de mogelijkheid om mensen en activi
teiten met elkaar te verbinden die creativiteit, leren en innovatie 
kunnen intensiveren. De plekken waar deze bij elkaar komen, 
moeten zich –in navolging van wat bijvoorbeeld in Austin is 
gebeurd–  ontwikkelen tot aantrekkelijke milieus voor wonen, 
werken, leren en recreëren en voor het aantrekken van kennis
werkers, die steeds meer uit het buitenland zullen moeten komen. 
Ik heb daarbij een internationaal georiënteerde stedelijke samen
leving voor ogen die, in navolging van Nordström en Richard 
Florida zich ontwikkelt tot een creatief milieu met een grote mate 
van diversiteit en vermogen tot sociale integratie en mobiliteit, 
 innovatie en verandering.74

De condities daarvoor in de onze regio zijn zonder meer 
aanwezig. Nordström karakteriseert Amsterdam als een van de 
meest kansrijke steden voor een economische transformatie in 
 Europese stijl, door haar typische mix van diversiteit, culturele 
verscheidenheid en historische identiteit. Het demografisch 
 potentieel voor vernieuwing ligt volgens hem in de belangrijke, 
heterogene groep van geëmancipeerde jonge mannen en vrouwen, 
uit alle culturen, die Amsterdam, evenals een aantal andere Euro
pese steden, rijk is. Buiten de grote steden zullen we de potenties 
van de plekken in de Randstad beter moeten benutten.  
We beschikken namelijk over een aantal ‘uniquesellingpoints’. 
Teisman verwoordt dit treffend als hij de Randstad karakteriseert 
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als een: “Groenblauwe lagune, van de zee slechts gescheiden door 
een prachtige duinenrij. Een lagune ver onder water, die door bouw
kunst, landschapsarchitectuur en civiel vernuft een prachtig gebied 
is om te verblijven.”75

Naast de door mij voorgestane visie op de regio moet er een 
duidelijke economische visie worden opgesteld. Die visie moet 
verder gaan dan de hervormingsagenda van het kabinet. Deze 
agenda legt sterk de nadruk op de groei van de arbeidsproduc
tiviteit en het verhogen van de arbeidsparticipatie.7� De voor
gestelde maatregelen zijn van groot belang, maar bieden nog 
onvoldoende aanknopingspunten voor de noodzakelijke 
 hervorming van de Nederlandse economie. De aanbevelingen 
van het Innovatieplatform vormen een basis voor een economische 
visie die vooral gericht is op de kenniseconomie. In oktober 2004 
kwam het platform met een advies voor de aanpak van sleutel
gebieden in de Nederlandse economie.77 Het platform geeft 
hierin aan waarin de Nederlandse bedrijven en kennisinstel
lingen zouden kunnen excelleren. Op het gebied van food & 
flowers, high tech systemen & materialen, water en de creatieve 
industrie kan Nederland volgens de platformleden internationaal 
gezien een leidende positie innemen. Een duidelijke focus, die 
aansluit op de Nederlandse kernkwaliteiten. Binnen deze keuzes 
moeten we mijns inziens nóg een keer selecteren, om vervolgens 
duidelijker en helder te formuleren wat het toekomstbeeld voor 
deze sectoren is en daarin prioriteiten stellen.

De visie op de positie die de Randstad zou moeten innemen in 
Europa en de rest van de wereld moet echter niet alleen in econo
misch opzicht een bindende zijn. Nog belangrijker is, dat deze 
economische visie is ingebed in een visie op de multiculturele bevol
king van de grote steden. Beide moeten worden verbonden in een 
strategie die ervoor zorgt dat zowel het grote potentieel aan hoog
opgeleide migranten die nu en in de toekomst naar Nederland zullen 
komen, als de huidige minder goed op onze arbeidsmarkt aange
sloten generaties jongeren, worden ingeschakeld bij de transformatie 
van onze economie. Er moet van een dergelijk visie een enthousias
merende werking uit gaan, die de polarisatie die voor het huidige 
Nederland zo kenmerkend is, kan opheffen door niet alleen op 
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economisch terrein, maar ook op maatschappelijk gebied verbin
dingen te leggen. Er is behoefte aan een visie op de samenleving, die 
een inspirerend toekomstbeeld schetst. Een toekomstbeeld dat 
vertrouwen schept en hoop geeft en dat een einde kan maken aan het 
huidige negativisme in Nederland. De Jong formuleerde het onlangs 
in de NRC treffend: “Het Partyland dat Nederland in de jaren ’90 
was, is omgeslagen in Somberland”. We zullen het tij moeten keren 
en ik sluit me hier graag aan bij zijn oproep om een visie op de 
toekomst te formuleren die burgers bindt en niet verdeelt, die werft 
in plaats van afstoot, uitdaagt en niet louter afstraft, die het verleden 
serieus neemt, en niet weghoont.78

4. Een beter vermogen om te organiseren

Als we er in slagen een inspirerend toekomstbeeld te creëren, 
met een visie op de regio, economie en sameleving, dan zal deze 
met passie moeten worden uitgedragen. Ook hiervoor is een 
leiderschap nodig. Uit de buitenlandse voorbeelden komt namelijk 
steeds naar voren dat leiderschap aan de basis staat van een 
gedeelde visie en aan het uitdragen daarvan. Maar in Nederland 
zijn wij geen krachtige leiders gewend. Ze passen niet goed 
binnen onze democratie van consensus, waar leiderschap eerder 
de vorm aanneemt van “rentmeesterschap”. Dat is niet te vergelijken 
met het leiderschap zoals de burgemeester van Barcelona, laat 
staan de Sjeik van Dubai of de Minister President van Singapore 
ten toon spreiden. Dominante leiders passen niet in onze traditie 
van het zoeken naar consensus. Binnen onze consensusdemo
cratie moet leiderschap weer mogelijk worden en zich richten op 
het doorbreken van de Nederlandse polarisatie, cynisme en 
onzekerheid die steeds meer de overhand krijgen.79

Na een heldere visie en leiderschap moet de aandacht vervol
gens gericht zijn op handelen en uitvoering in concrete projecten. 
Opvallend aan de buitenlandse voorbeelden is dat er tussen het 
niveau van visie en dat van handelen en doen geen leemlaag zit. 
Dat maakt de uitvoering van de visie veel daadkrachtiger.  
Dit zou u kunnen interpreteren als een aanval op de bestuurlijke 
tussenlaag, maar zoals ik u eerder heb geschetst, is dat niet de 
weg waarin ik de oplossing zoek. Om Hendriks nog eens te 
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citeren: “De heruitvinding van traditie van schikken en plooien 
is minder een kwestie van structuren en bevoegdheden dan een 
kwestie van denken en doen”.80 Het Kabinet, maar ook de 
Holland Acht kunnen hieraan een bijdrage leveren door de 
verlammende bestuurlijke drukte aan te pakken. Het Kabinet is 
zich ervan bewust dat de institutionalisering te ver is doorgeschoten 
en de regeldichtheid te groot is. In de Kabinetsvisie ‘Andere 
Overheid’ zet het Kabinet in op beperking van de regelzucht en 
bureaucratie.81 Ik juich dit voornemen toe en geef in overweging 
om bij het saneren daarvan gebruik te maken van een methode 
die door het bedrijfsleven wordt toegepast: de Activiteiten 
Waarde Analyse (AWA). De eigen ambtelijke organisatie en alle 
overlegstructuren worden volgens deze methodiek beoordeeld 
op de toegevoegde waarde die zij hebben voor de realisatie van 
de uitgezette visie. Dat dwingt tot keuzes voor de inzet van 
mensen en middelen voor die activiteiten en voor die overleg
vormen die ook daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van 
de prioriteiten. Op die manier kan het woud van overleg belang
rijk worden uitgedund en neemt de bureaucratie af.

Deze kap in het woud van overleg is bovendien nodig om de 
weg vrij te maken voor initiatieven van burgers en bedrijfsleven. 
De rol van de overheid zou zich op ruimtelijk economisch gebied 
veel meer moeten beperken tot een richtinggevende en een 
 faciliterend. De overheid moet vooral loslaten en de markt haar 
werk laten doen. Wanneer initiatieven bijdragen aan de realisatie 
van de overeengekomen visie moet de overheid ze omarmen en 
stimuleren. Overigens zal het hebben van een visie leiden tot de 
 allocatie van middelen bij de overheid en het benodigde 
vertrouwen geven aan de markt om ook zelf te investeren.  
Het bij elkaar brengen van bedrijfsleven, wetenschap en maat
schappelijke organisaties, die van belang zijn voor de uitvoering 
van de visie en de daarop geënte strategie is cruciaal. Hiervoor 
zouden platforms moeten worden gecreëerd, waarin verschil
lende partijen in een waardeketen elkaar ontmoeten, inspireren, 
enthousiasmeren en overtuigen van de noodzaak tot gezamenlijk 
optrekken in de ontwikkeling van de waardeketen en de interna
tionale positionering ervan. Dit gebeurt nu te weinig, zo blijkt 
onder andere uit een notitie over de Nederlandse watersector.  
De Nederlandse kennis op dit gebied wordt veel te weinig 
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 geëxporteerd en er wordt slecht samengewerkt binnen de 
sector.82 Wanneer de verschillende partijen binnen de waarde
keten daadwerkelijk kunnen worden samengebracht, dan kunnen 
zij samen zorgdragen voor de vertaling van visie naar concrete 
projecten. Een waardeketen hoeft zich niet te beperken tot 
 activiteiten en actoren van één en dezelfde sector, zoals nu 
meestal het geval is, wanneer er sprake is van samenwerking. 
Juist in het overstijgen van de grenzen van een sector liggen de 
grootste kansen voor nieuwe initiatieven en realisatie daarvan. 
Het is een kwestie van verbinden van ondernemers, kennis
werkers en culturen. Juist die unieke combinaties zullen zorgen 
voor succes. Daarbij moeten we veel aandacht besteden aan het 
al aanwezige potentieel in onze samenleving. Veel kennis en 
ervaring is er al, maar wordt nog niet benut. We moeten niet 
uitsluiten, maar insluiten. De angst en negativiteit die samenleving 
en economie momenteel beheersen vormen een belemmering 
voor de sprong voorwaarts die we zullen moeten maken.  
Een heldere, verbindende visie op samenleving, regio en economie 
kan het vertrouwen weer terugbrengen. Als wij hierin slagen, is 
voor onze regio, ook voor volgende generaties een toekomst 
mogelijk van welvaart en welzijn.
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 VI Dankwoord

Mijnheer de rector magnificus, gewaardeerde aanwezigen, ik 
wil mijn rede graag besluiten met enkele woorden van dank. 
Geachte leden van het College van Bestuur, ik vind het een voor
recht om aan mijn alma mater hoogleraar te zijn. Mijn dank gaat 
allereerst uit naar Jan Veldhuis, oud voorzitter van het Bestuur, 
de huidige voorzitter Yvonne van Rooy en de rector magnificus 
Willem Hendrik Gispen. Beste Willem Hendrik, betrokken en 
inspirerend bestuurder, dank voor je vriendschap en betrokken
heid. Twee keer nam je het initiatief om mij tot hoogleraar te 
benoemen, eerst bij de Medische Faculteit en daarna bij de 
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie. 
Bij beide voordrachten liet je je leiden door het belang van prak
tische ervaring voor het onderwijs en de verbinding van de 
universiteit met de samenleving en het bedrijfsleven.

Dank ook aan het Bestuur van de Faculteit Rechtsgeleerd
heid, Economie, Bestuur en Organisatie in het bijzonder de 
decaan Dorresteijn, Hooggeleerde Bovens, Hooggeleerde 
Verweel; beste Mark en Paul, wat hebben jullie in korte tijd 
binnen deze faculteit een fantastisch instituut gerealiseerd. Door 
de Nederlandse studenten en hoogleraren driemaal uitgeroepen 
tot het beste onderwijsinstituut in de bestuurskunde. Jullie, de 
docenten en medewerkers, hebben mij allerhartelijkst ontvangen. 
Dat ik een kamer met zes echte hoogleraren mag delen, onder 
wie Paul Schnabel en Paul ’t Hart, geeft mij het gevoel dat ik 
onder professoren ben.

Geachte studenten, ik heb hoge verwachtingen van jullie 
inzet en aspiraties. Een nieuwe generatie bestuurders in het 
publieke domein in opleiding. Jullie zullen de nieuwe vormen 
van governance in de  praktijk gaan toepassen. Ik hoop dat de 
huidige onzekerheid en malaise in de samenleving tegen die tijd 
is verdwenen. 
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Na mijn studie geneeskunde heb ik de opleiding psychothe
rapie gevolgd met specialisatie gezinstherapie. Veel dank ben ik 
verschuldigd aan mijn leermeesters Ad van de Ree en Jos 
Hendrix, beiden helaas veel te vroeg overleden. Zij leerden me 
de intermenselijke betrekkingen te begrijpen en te hanteren, wat 
achteraf van onschatbare waarde bleek bij het bestuur en 
management van grote organisaties. Tijdens mijn werk in de 
psychiatrie leerde ik dat abnormaliteit een relatief begrip is en 
veel gedrag beter begrijpbaar is als men werkelijk interesse heeft 
in mensen en wil luisteren. Een essentiële vaardigheid waarover 
managers dienen te beschikken.

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis leerde ik van Professor 
Stoop en zijn collega’s hoe kwetsbaar groei en ontwikkeling van 
het kind is en dwingt tot een integrale behandeling door alle 
betrokken disciplines.

 
Bij mijn overgang naar het Academisch Ziekenhuis kreeg ik 

de kans om tijdens een zeer dynamische fase van ingrijpende orga
nisatorische veranderingen en de verhuizing naar de Uithof een 
winnend team samen te stellen. Een deel van de hoogleraren van 
dat team zit hier op het podium. In de aula zitten de leden van mijn 
eigen beleidsstaf die ik op maandagochtend coachte en nu zelf 
directeur van een ziekenhuis zijn. Management development op 
zijn best, ik ben trots op jullie. Ik leerde van Els Borst veel over 
medisch ethiek en integer handelen. Met de collega’s in de directie 
Ad Kamermans, Michiel Visser en Rolf de Folter, later versterkt 
met Gerard Visser, Jef Halkes, Willem Hendrik Gispen en Cees 
van de Pompe was de samenwerking uniek. Wij richtten samen 
het universitair medische centrum op. Een fusie van kinderzieken
huis, academisch ziekenhuis, medische faculteit en militair hospi
taal. Een leerschool voor verdere overnames en fusies.

Zeer erkentelijk ben ik voor de raad en steun van Floris 
Maljers, in die periode voorzitter van de Raad van Toezicht, 
zonder zijn inbreng en ervaring was het niet gelukt. Rob van de 
Biggelaar, zijn voorganger doordrong me van het belang van de 
interactie tussen patiëntenzorg, fundamenteel, toegepast onder
zoek en onderwijs. In onze discussies stond innovatie centraal.
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Voor mijn overstap naar Schiphol ben ik veel dank verschul
digd aan Mickey Huibregtsen. Met hem heb ik vaak gediscussi
eerd over passie, leiderschap en cultuurverandering. Joost 
Nanninga van Heijningen introduceerde me bij Schiphol. Een 
ingewikkelde baan: economie en werkgelegenheid, milieu en 
overlast, veiligheid, beveiliging en terrorisme, privatisering en 
beursgang, KLM en Air France, Polderbaan en andere banen. 
Een interessante en uitdagende baan, die veel van mij vraagt. Ik 
ben zeer veel dank verschuldigd aan de Raad ven Commissa
rissen onder leiding van Roelof Nelissen, die het met mij 
aandurfde. Bij hem begon ik opnieuw te leren maar dan in een 
andere wereld. Met zijn inzicht en ervaring lukte het de over
gang te maken. Ik waardeer en respecteer zijn opvolger Jan 
Kalff zeer om zijn integere wijze van besturen, altijd in het belang 
van de onderneming. Ik voel me in vele opzichten gesteund door 
de huidige leden van de Raad van Commissarissen. Heel veel 
dank ook aan mijn collega’s in de directie Pieter Verboom en Ad 
Rutten. Ik vind het ontspannen en aangenaam om met jullie 
samen een team te vormen. Zo is hard werken gewoon leuk. 
Jullie maken het mogelijk dat ik college kan geven en het geleerde 
kan overdragen.

In de aula zijn nagenoeg alle leden van de centrale onder
nemingsraad aanwezig. Ik stel dat zeer op prijs. In mijn rede had 
ik het over de instelling en niet over de opstelling in de Randstad. 
Jullie zullen het vast herkend hebben als de eigen inbreng in 
onze gesprekken. De vertegenwoordigers van het management 
van Schiphol dank ik voor de nimmer aflatende inzet om van ons 
prachtige bedrijf een succes te maken.

Bij de overgang van de gezondheidszorg naar de luchtvaart 
heb ik een geweldige steun gekregen van Leo van Wijk en Peter 
Hartman van Air France KLM, Martin Schröder van Martinair 
en Peter Legro van Transavia. Het Presidenten overleg dat ik op 
maandagochtend in alle vroegte mocht voorzitten was met deze 
karakters een echte maar effectieve ontgroening. Samen met hen 
en Arie Verberk, Onno van de Brink en Erik Kroeze bouwden 
en bouwen we aan ons aller Schiphol.
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Ik ben veel dank verschuldigd aan de hoogleraren Hajer, 
Boelens, Atzema, Mommaas, Lambooy, Bovens en ’t Hart en 
aan Menno van Dijk van McKinsey voor hun kritische en waar
devolle inbreng in de conceptfase van mijn oratie. De gesprekken 
die ik met jullie mocht hebben brachten mij aan het twijfelen 
over de eigen stellingen. In ieder geval ben ik weer een stuk 
bescheidener. Ik ben onder de indruk van jullie degelijke kennis, 
heldere opvattingen en wetenschappelijk onderzoek. Ik hoop dat 
we in de toekomst nog veel kunnen samenwerken.

Joop Krul, Maurits Schaafsma en Martijn van Boxtel, 
 medewerkers van Schiphol, hebben mij geweldig geholpen en 
ondersteund. Ik dreef jullie regelmatig tot wanhoop in mijn 
 zoektocht naar meer internationale voorbeelden en nog recentere 
publicaties. Heel veel dank en van harte welkom als jullie ooit 
willen promoveren.

Ik ben de aanwezige bestuurders uit de Randstad dankbaar 
voor hun aanwezigheid. Sommigen konden niet aanwezig zijn 
maar hebben vooraf wel van hun belangstelling blijk gegeven.  
Ik wil me samen met u inzetten om de welvaart en het welzijn 
van toekomstige generaties in onze regio veilig te stellen.

Een betere persoonlijke assistente als Clara Ramschie bestaat 
niet. Meer mag ik er van haar niet over zeggen.

In Klaus Schmitt en Tamara Lefrandt wil ik onze vrienden
kring dank zeggen. Hun genegenheid en steun zijn voor ons van 
onschatbare waarde. Dank ook aan mijn zussen en broer dat wij 
zo een leuke en loyale familie vormen.

Het allerbelangrijkste, normen en waarden, leerde ik van 
mijn ouders Mathilde en Hubert, dank voor jullie grote voor
beeld van doorzetten en passie. Dan eindelijk lieve Pia, Friso, 
Justus en Minne zonder jullie stelt dit alles niets voor. Ik heb na 
vandaag weer tijd voor de games van Minne in de wereld van 
Warcraft. Als je roept: “Pappa kom eens kijken in mijn virtuele 
wereld”, dan zal ik er zijn. Justus ik geef toe dat ik weinig van 
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wiskunde weet en dat mijn hulp er meestal toe leidt dat jij gaat 
chatten waarna ik vervolgens urenlang op wiskunde sites surf. 
Als ik het dan uiteindelijk begrijp lig jij al lang in bed. Friso onze 
gesprekken over jouw toekomst vind ik spannend, vooral of je 
Chinees moet combineren met economie of management, van 
onze tafel gesprekken zoals in La Rosetta in Rome geniet ik het 
meest. Pia, jou liefhebben, een relatie koesteren en onze kinderen 
opvoeden is het allermooiste wat ik bezit.

Mede namens Pia oprechte dank aan U allen dat U de moeite 
heeft genomen om vandaag hier aanwezig te zijn. U hebt ons 
daar een geweldig plezier mee gedaan. 

Ik heb gezegd.
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