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De dialoogtafels van het ministerie van Defensie 
faciliteren een gerichte dialoog over strategische 
organisatievraagstukken voor Defensie en voor 
deelnemers. De dialoogtafel slaat een brug tussen 
verschillende stakeholders (bedrijfsleven, overheid, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties), 
waardoor alle deelnemers van elkaar leren en 
geïnspireerd raken.

Op dinsdag 19 januari 2021 vond de vierde dialoogtafel 
plaats in een nieuwe serie bijeenkomsten. De sessie 
stond in het teken van transparantie. Gezien de 
geldende maatregelen vond de sessie online plaats. 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn: 

1. Transparantie en cultuurverandering gaan 
hand in hand. Er zijn veel redenen waarom 
cultuurverandering lastig is maar dat mag geen 
excuus zijn.       
 

2. Organiseer ruimte voor het eigen verhaal. Gebruik 
communicatie om van een reactieve houding te 
gaan naar één waarbij Defensie zelf de regie heeft. 

“Terughoudendheid is wel begrijpelijk 
maar niet altijd terecht.”

Over deze dialoogtafel   
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Kennismaking en aftrap
Dit is de eerste dialoogtafel die digitaal plaatsvindt. In een introductieronde vertellen alle 
deelnemers kort over hun professionele achtergrond en hun binding met het onderwerp 
transparantie. 

Wim van der Weegen, Directeur Communicatie, verzorgt namens het ministerie een korte 
inleiding. De dialoogtafel over transparantie vindt plaats op een bijzonder moment: Kort na 
de val van het kabinet als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit dossier bevestigt 
dat de overheid open en toegankelijk moet zijn. Het kabinet heeft dan ook het voornemen 
geuit om op vele terreinen dit nog beter te doen.

Transparantie is als inrichtingsprincipe voor de organisatie opgenomen in de Defensievisie 
2035, om twee redenen. Ten eerste verlangt de samenleving het in een tijdperk waarin 24/7 
toegang tot nieuws de standaard is geworden. Ten tweede wordt een gebrek aan trans-
parantie gezien als een strategisch risico, omdat het kan leiden tot verminderd draagvlak 
voor Defensie. 

Hij deelt een paar voorbeelden uit de praktijk. Afgelopen zomer kwam er een intern bericht 
dat één van de Apache helikopters een technisch probleem had aan de staartrotor. Alle 28 
Apaches werden daarop aan de grond gehouden. Er leek weerstand te zijn om hierover 
een nieuwsbericht uit te sturen, onder andere omdat het probleem wellicht snel verholpen 
zou zijn. Uiteindelijk is het toch die dag gemeld, wat slechts leidde tot kleine berichten in de 
media, en duurde het 5 weken tot de eerste Apache weer kon vliegen.  

“Als we niet voldoende bekendmaken wat Defensie doet, zijn we 
kwetsbaarder voor desinformatie van andere partijen die van alles 

beweren zonder dat de burger daar iets tegenover kan stellen.”

Ook is Defensie een grootgrondbezitter en als zodanig buren met heel veel Nederlanders. 
Voor deze mensen is het moeilijk om erachter te komen wat er speelt in het geval van 
wijzigingen van vergunningen of een andere inrichting van terreinen. Er is wel contact met 
de burgemeester en andere bestuurders, maar gewone burgers kunnen weinig informatie 
vinden. Dit probleem is nog niet opgelost. 

Transparantie
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Tot slot is er afgelopen jaar gekozen om een oefening uitgebreid aan te kondigen met 
een persbericht en media uit te nodigen. Dit werd goed uitgelegd, gaf grote bekend-
heid onder het publiek, en relatief weinig klachten over overlast. Sindsdien is dit een 
paar keer zo gedaan, met een significante daling in het aantal klachten als gevolg. Deze 
communicatie heeft dus effect.  

Tweerichtingsverkeer
De relatie van organisaties met de samenleving staat in het gesprek al snel centraal. 
Communicatie is tweerichtingsverkeer, en de radarfunctie is ontzettend belangrijk. 
Maximaal informatie delen heeft geen zin, het gaat erom te weten wat anderen 
verwachten en welke informatie relevant is voor belanghebbenden. Daarbij wordt ook 
de vraag opgeworpen hoe je communiceert naar een samenleving die minder kennis 
van zaken heeft dan jijzelf. 

Een maatschappelijke klankbordgroep is één vorm die wordt genoemd. Hier delen 
mensen uit verschillende groepen belanghebbenden waar zij vinden dat de organisatie 
zich mee bezig zou moeten houden. Aan de hand van een omgevingsanalyse kan de 
organisatie afwegen hoe en met wie ze communiceren. 

“Het kost mij moeite om te snappen wat organisaties tegenhoudt. 
Ga het gesprek aan.”

Ook de transparantie op de eigen website en via sociale media komen aan bod. Een 
voorbeeld van een universiteit is dat de nevenfuncties en financiering van hoogleraren 
werden gepubliceerd in het kader van de transparantie. Op sociale media kwamen vaak 
heftige reacties voorbij, maar daarop reageren zorgt voor bereik onder de belangrijke 
groep van redelijke volgers die deze reactie te zien krijgen. Dat biedt een kans om duidelijk 
te maken wat je belangrijk vindt. Juist voor een publieke organisatie is het belangrijk om 
je relevantie te laten zien. 

Een deelnemer vertelt: “Wij zijn geneigd in onze sector uit te leggen waarom dingen gaan 
zoals ze gaan. Dan organiseer je tegenstand want mensen gaan daarop reageren. Als je 
je richt op de droom dan krijg je andere reacties.”

Organisatiecultuur
De rol van eigen medewerkers en de organisatiecultuur komen uitgebreid aan bod. Bij 
Defensie zelf wordt een bestaande interne aanwijzing aangepast die medewerkers ver-
plicht om vooraf advies te vragen voor een publieke uiting, wat op gespannen voet staat 
met de vrijheid van meningsuiting en het vertrouwen in de professionaliteit. Deze ver-
plichting verdwijnt en de vraag is nu: Hoe stel je je medewerkers in staat te communice-
ren met de omgeving? Daarbij geldt voor Defensie dat de organisatie jarenlange kaalslag 
achter de rug heeft. Het delen van slecht nieuws maakte kwetsbaar, en de huidige am-
bities spelen in die context. 
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Ook andere organisaties werken actief aan cultuurverandering. Een goede communi-
catiestrategie is belangrijk, maar cultuurverandering is veel lastiger en van groot belang. 
Welke waarden heb je in een organisatie, en is transparantie er daar één van? 

Een deelnemer vertelt dat de communicatiestrategie vooral was gefocust op interne 
veranderingen. “Wat helpt is uitleggen aan medewerkers waarom je iets communiceert. 
Daar besteden we veel aandacht aan zodat de context duidelijk is voor de medewerker 
en ook voor de publieke opinie. De grootste verandering bij ons was in de binnenwereld.” 

“Betrek zoveel mogelijk mensen in de organisatie,
dat is een voorwaarde om het eenduidige geluid te blijven handhaven.”

Jaarverslagen kunnen ook bijdragen aan een sterkere cultuur. Melden bedrijven ook 
de dingen die niet goed gaan? Juist de krachtigere jaarverslagen voldoen daaraan, en 
dat geeft ook aan de interne organisatie het signaal dat je het daarover mag hebben. 
Initiatieven zoals de Kristalprijs bieden een positieve context bij dergelijke verbeteringen 
waardoor het aantrekkelijk is voor organisaties om mee te doen. Het is een manier om 
de kwetsbaarheid die bij transparantie hoort positief in te vullen: vanuit zelfvertrouwen 
en professionaliteit.

De leiding van een organisatie moet ook leren dat fouten maken niet zo erg is. De stress 
en paniek bij incidenten zorgt voor een kramp in de organisatie en dat je het gesprek niet 
met elkaar kunt voeren. Een voorbeeld dat wordt genoemd is het beoordelingsgesprek. 
Aan alle medewerkers in de organisatie, ongeacht positie, wordt gevraagd wat ze de af-
gelopen periode hebben geleerd en wat ze beter hadden kunnen doen. Zo maakt de top 
duidelijk dat fouten melden en ervan leren gewaardeerd wordt. Een cultuuromslag hoeft 
niet groots en meeslepend maar kan ook met dat soort dingen worden bereikt. 

“Begin met de interne cultuur. Als medewerkers zelf het gevoel hebben 
dat ze openlijk kunnen vertellen dat er iets fout is en dat het naar de top mag, 

dan is er veel bereikt. Als de top fouten durft te maken en toe te geven, 
kan dat op de werkvloer ook.”
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Ruimte voor het eigen geluid
De deelnemers maken onderscheid tussen incidenten en strategische communicatie. 
Crisissituaties en negatieve publiciteit leiden tot een reactieve stand, waarin de waan 
van de dag het dominante proces wordt. Met transparantie wil je terug aan het roer 
komen. Het is steeds belangrijker om ruimte te organiseren voor je eigen geluid. 

Grote organisaties kunnen ook een betrouwbare bron van informatie vormen. Die status 
verdien je door over de normale dagelijkse zaken te communiceren en de medewerkers 
te ondersteunen om dat zelf te doen. Eigen openheid en betrouwbaarheid zorgt dat je 
ook ten tijde van slecht nieuws een betrouwbare bron bent. Focus daarom op de lange 
lijnen en het eigen verhaal: de eerder genoemde ‘droom’. 

De dialoogtafel eindigt met een positieve oproep: “De open dagen van Defensie waren 
een van de grootste successen. Defensie is een ‘sterk merk’, jullie hebben echt goud in 
handen. Blijf de kans pakken om je goede verhaal te vertellen.”
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Deelnemers aan de dialoogtafel: 
 
Piet Hein Coebergh
Lector PR en transparantie
Hogeschool Leiden

Emily Glastra
Directeur Public Sector
Microsoft Nederland

Harmienke Kloeze 
Directeur-bestuurder
CBF, toezichthouder goede doelen

Marc Lamers
Hoofd communicatie 
Het Nederlandse Rode Kruis

Monika Milz
Bestuurder en toezichthouder

Esther van der Vleuten
Registeraccountant en partner 
PwC

Heddy de Wijs 
Hoofd van het centrum Veiligheid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Generaal-majoor Nico Tak
Directeur Aansturen Operationele Gereedheid
Ministerie van Defensie

Geert Kuiper
Directeur Strategie & Kennis
Ministerie van Defensie

Wim van der Weegen
Directeur Communicatie
Ministerie van Defensie

Frits Bloemberg
Directeur en moderator
Het Debatbureau


