
Maandag 21 september om 12.00 uur wordt het derde deel van een vijfdelige reeks van online 
videocolleges Challenging Government over actuele maatschappelijke veranderingen en de 

implicaties daarvan voor de overheid en de publieke professional gelanceerd.  

Meld je aan via www.omooc.nl en doe mee!
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KAN DE OVERHEID 
MAATWERK BIEDEN?
Flexibiliteit, regels en routine in de praktijk
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De samenleving daagt de overheid op allerlei manieren uit om anders 
te werken. Vraagstukken houden zich niet aan de grenzen van ge-
meente of provincie. op losse schroeven. Doe de komende maanden 
mee, en ga de uitdagingen met ons aan. In de praktijk. In gesprek met 
experts. En in confrontatie met de klassiekers. Voor professionals 
én studenten. Voor iedereen die werkt voor de overheid, én iedereen 
die geïnteresseerd is in het werk van de overheid. Bekijk de online 
colleges op www.omooc.nl, en praat, denk en doen mee. Want samen 
maken we de omslag maken: van een uitgedaagde overheid naar een 
uitdagende overheid.

‘BUREAUCRATEN ZIJN DE GEZICHTS-
LOZE HELDEN VAN DE RECHTSSTAAT’

KAN DE OVERHEID MAATWERK BIEDEN?
Flexibiliteit, regels en routines in de praktijk
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Hij pleit voor het loslaten van rechtsgelijk-
heid als leidend principe en voorziet daarbij 
het einde van beleid. 

Hoe laveren ze hier tussen regels, routi-
nes en maatwerk? Lukt het om aan iedere 
situatie recht te doen en niet te verzanden in 
procedures en controledwang? 

Leo Huizinga

 docent Bestuurs-
kunde

Reportage: Kijkje bij de sociale wijkteams 
in Zaanstad

Interview: Harry Kruiter, medeoprichter 
Instituut voor Publieke Waarden

Basics & classics: Leo Huizinga, ambte-
naren en bureaucratie
Routines blijken het vliegwiel van de bu-
reaucratie. Bureaucraten van verschillende 
geledingen hebben verschillende routines en 
werkwijzen, wat kan leiden tot nare proble-
men. Meer begrip voor dit verschijnsel kan de  
samenwerking vlot trekken. 


