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Werk samen 
als een 
octopus

Column Suzanne Potjer Ben je op de hoogte van het wonderlijke wezen van 

de octopus? Deze column gaat over interbestuurlijke 

samenwerking. Maar eerst vertel ik je over dit 

fascinerende dier. Octopussen zijn intelligente wezens 

met een uitstekend creatief, probleemoplossend 

vermogen. Ze gebruiken gereedschap, draaien potjes open 

met hun tentakels en imiteren andere dieren. Ze kunnen 

zelfs ontsnappen uit het aquarium en zelfstandig hun 

weg terugvinden naar zee. En ze kunnen voetbaluitslagen 

voorspellen. Zo werd Paul de Octopus een wereldwijde 
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beroemdheid door tijdens het WK voetbal van 2010 

de juiste winnaar van zeven wedstrijden, het Duitse 

elftal, aan te wijzen. Ook voorspelde hij de uitkomst 

van de finale goed – toegegeven, dit laatste bleef 

wetenschappelijk onverklaard. 

Waar komt die intelligentie vandaan? Het antwoord 

biedt een inzicht voor ons bestuur. Octopussen hebben 

namelijk ‘gedistribueerde intelligentie’. In plaats van één 

paar hersenen, zitten hun ‘hersenen’ in hun hele lichaam: 

40% centraal in het hoofd en 60% decentraal in de 

zenuwen van de tentakels. De tentakels kunnen dus 

zelf nadenken en dat maakt de octopus snel, precies en 

sensitief voor z’n omgeving. Het brein in het hoofd voegt 

daar overzicht aan toe. Met als resultaat een dier dat we 

beschouwen als een evolutionair hoogtepunt. 

Daarmee komen we op ons eigenlijke onderwerp: 

interbestuurlijke samenwerking. De octopus is mijn 

wensbeeld voor de interbestuurlijke samenwerking 

waar we in het sociaal domein mee experimenteren. 

Bestuurslagen hebben elkaar nodig. Gemeenten zijn als 

de tentakels van de octopus, die dicht op de burgers 

goede zorg kunnen leveren. Maar daarin zijn ze wel 

afhankelijk van de condities die de Rijksoverheid schept. 

Het Rijk op haar beurt is als het hoofd van de octopus, 

dat overkoepelend beleid maakt. Eigenlijk kan het Rijk dit 

alleen goed doen als het goed luistert naar de ervaringen 

van gemeenten. 

Hoe werk je daadwerkelijk als een octopus samen? 

Bestuurslagen opereren nog lang niet altijd als één 

intelligent lichaam. Wellicht is dat omdat we in de 

verhoudingen het zwaartepunt nog steeds centraal 

leggen: het Rijk kan belangrijke beslissingen nemen voor 

gemeenten. Andersom hebben gemeenten niet dezelfde 

formele mogelijkheden om het Rijk iets te laten doen met 

hun signalen. Gevolg is dat we voortdurend discussiëren 

over wat het Rijk wel of niet moet doen om problemen op 

te lossen. Zo ook in de recente discussie over de tekorten 

in de jeugdzorg. Daarin gaat het veel over de financiële 

bijdrage die het Rijk zou moeten leveren om het gat te 

dichten. Maar de essentiële vraag missen we: hoe kunnen 

Rijk en gemeenten samenwerken op een manier die 

verder gaat dan Rijk beslist, gemeenten lobbyen terug? 

Gelukkig dienen alternatieven zich aan. Neem de ‘rode 

knop’, bedacht ten tijde van de City Deal Inclusieve Stad 

(de voorloper van de City Deal Eenvoudig Maatwerk). Liep 

een gemeente tegen niet op te lossen casuïstiek aan? Dan 

drukte ze op de rode knop en stuurde het probleem door 

naar het Rijk, waar ze zich committeren aan het vinden 

van een oplossing. De rode knop wordt inmiddels breed 

ingezet aan het Landelijk Escalatie Team.

Dit laat zien hoe snel interbestuurlijke verhoudingen 

kunnen evolueren. Waar het de octopus waarschijnlijk 

miljoenen jaren kostte om zo intelligent te worden, 

kunnen wij dat in ons gezamenlijke bestuur een stuk 

sneller voor elkaar krijgen. Mits we concreet aan de 

slag willen met nieuwe manieren van samenwerken, 

experimenteren en leren van iedere stap die we zetten. 

Precies zoals in het Programma Sociaal Domein. .

Hoe werken Rijk en 
gemeenten zo samen dat 
het verder gaat dan: Rijk 
beslist, gemeenten lobbyen 
terug?
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