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Column

H
et is niet zo vreemd dat de overheid altijd pas achteraf 
reageert op maatschappelijke ontwikkelingen. Wetge-
ving wordt nu eenmaal pas gemaakt nadat iets zich heeft 
voorgedaan, niet andersom. En dus mogen we geen won-
deren van ons ambtenarenapparaat verwachten. 

Politici lijken daarentegen wel geïnteresseerd en meer betrok-
ken als het gaat om technologische vooruitgang. Een mooi voor-
beeld is de benoeming van Neelie Kroes tot ambassadeur van  
StartupDelta. Het feit dat zij haar naam aan startups en innovatie 
verbindt, zorgt voor een boost aan vertrouwen, investeringen en - 
uiteindelijk - economische bedrijvigheid. 

Om dit alles te laten werken, zijn we echter weer afhankelijk van 
ambtenaren. En die lijken er een geheel andere perceptie van tijd op 
na te houden. Vergeleken met het bedrijfsleven leven zij in een totaal 
andere wereld. Ik ben dan ook nog nooit een ambtenaar tegengeko-
men die mijn gevoel van urgentie deelde. En als dat al wel het geval 
was, dan werd de persoon in kwestie al spoedig weer afgeremd door 
medecollega’s die dat gevoel in het geheel niet herkennen.

De overheid heeft - net als veel grote bedrijven - een soort intern 
immuunsysteem ontwikkeld dat innovatie steevast afremt. Soms 
krijg ik zelfs de indruk dat ambtenaren het fenomeen ondernemen 
als een noodzakelijk kwaad zien. Het zorgt aan de ene kant voor 
werkgelegenheid, maar is tegelijkertijd ook een vak voor graaiers 
en snelle jongens. 

Juist nu nieuwe technologieën grote bedrijven op hun grondves-
ten doen schudden en de wereld zich steeds sneller ontwikkelt, is 
het van het allergrootste belang dat diezelfde overheid meebe-
weegt en ook versnelt. Ik ben dol op democratie, maar beslissings-
processen die jaren voortslepen voordat ze uiteindelijk tot wetge-
ving leiden, kunnen echt niet meer. Het is verkwisting van geld en 
energie die aan nuttigere zaken had kunnen worden besteed. Zoals 
het faciliteren van Uber of andere innovatieve ondernemingen.

De overheid moet gaan werken met de nieuwste en beste technie-
ken. En daarvoor de beste en slimste mensen aan zich binden. Naast 
een passend salaris zou ze de desbetreffende whizzkids ook een 
aantrekkelijke werkomgeving moeten bieden, die verboden terrein is 
voor collega’s waarvoor urgentie slechts een Scrabble-woord is.

Dat het zo’n vaart nog niet loopt, neem ik de ambtenaren in kwes-
tie niet eens kwalijk. De gevraagde verandering botst nu eenmaal 
met het werk-DNa dat de overheid zo kenmerkt. Neemt niet weg 
dat de tijd wel begint te dringen. En de politiek haar verantwoorde-
lijkheid moet gaan nemen. anders hebben niet alleen ondernemers 
een probleem, maar wij straks allemaal.
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Ruud hendriks
is adviseur, spreker 

 en entrepreneur  
op het gebied  
van media, It  

en telecom

Ruud hendriks
Urgentie is voor ambtenaren slechts een Scrabble-woord
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