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1

Managementsamenvatting

Inleiding
Beeld van stakeholders als vertrekpunt voor heroriëntatie op de rol en werkwijze van EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Bij het
streven te werken aan de welvaart van alle inwoners van
Nederland en toekomstige generaties, ziet EZK zich geplaatst
voor een aantal grote maatschappelijke opgaven met
daarbinnen ingrijpende en verstrekkende transities op het
gebied van klimaat, energie en digitalisering. En die zich
bovendien afspelen binnen een turbulente (inter)nationale en
maatschappelijke context met uiteenlopende belangen.

Om in dat krachtenveld de juiste koers te varen, goed in te
kunnen blijven spelen op kansen en veranderingen die elkaar
in snel tempo opvolgen én tegelijkertijd het maatschappelijke
vertrouwen en de inclusiviteit te bewaken, herbezint het
ministerie zich op zijn rol en werkwijze. De huidige rol en
verantwoordelijkheden vergen nieuwe vaardigheden van
medewerkers van EZK. Daarom investeert de Bestuursraad
van EZK in het organisatieontwikkeltraject ‘EZK klaar voor de
toekomst’.
Tegelijkertijd beseft EZK dat het de nieuwe, dringende
verantwoordelijkheden niet aan kan zonder intensief samen te
werken met externe stakeholders. Hun visie en mening over
de samenwerking, rol en werkwijze in relatie tot de
maatschappelijke opgaven van EZK is onontbeerlijk om
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optimaal invulling te kunnen blijven geven aan de complexe
taak die voor ligt. Niet alleen met het oog op de interne
organisatie, ook wat betreft het contact en de relatie met deze
partners.
De blik van buiten is daarmee een onmisbare factor in de
heroriëntatie op het eigen handelingsrepertoire en de
samenwerkingsrelatie met stakeholders. Daarom heeft EZK
een stakeholderonderzoek uit laten voeren met als doel
inzicht te krijgen in de opvattingen, ervaringen en behoeften
van stakeholders ten aanzien van de werkwijze, de rol, de
relatie en de samenwerking met EZK op relevante
beleidsonderwerpen. Om dit buitenbeeld zo goed mogelijk in
kaart te brengen, is ervoor gekozen uitsluitend externe
stakeholders te betrekken, buiten de Rijksoverheid.
Dit rapport beschrijft de conclusies en resultaten gebaseerd
op 38 gesprekken met stakeholders. De kennis over wat goed
gaat, wat beter kan, welke kansen en uitdagingen er liggen,
wordt opgepakt vanuit het organisatieontwikkeltraject ‘EZK
klaar voor de toekomst’ en zal gebruikt worden om verder
invulling te geven aan de samenwerkingsrelatie met
stakeholders van EZK.
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Inzichten op basis van 38 gesprekken met stakeholders van EZK

Kwalitatief onderzoek heeft niet ten doel om representatief in
termen van aantallen te zijn, maar wel in termen van
meningen van de ondervraagde doelgroep. Daarom is een
weloverwogen selectie van deelnemers van belang.
Zodoende geeft kwalitatief onderzoek een goed beeld van wat
er leeft onder de doelgroep.
De selectie van de 38 stakeholders is dan ook zorgvuldig tot
stand gekomen. Daarbij is een verdeling aangebracht over:
•

het thema waarop ze (primair) met EZK te maken
hebben (Klimaat & Energie, Digitalisering, Innovatie &
Vooruitgang, Ondernemerschap & Economie);

•

het type stakeholder (overheid, bedrijven, koepels &
brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties/
NGO’s, experts en kennisinstituten, overig).

Alle gesproken stakeholders zijn werkzaam op strategisch of
tactisch niveau.
Meer over de opzet van het onderzoek en de samenstelling
van de steekproef leest u in de onderzoeksverantwoording in
hoofdstuk 3.
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Hoofdconclusie
Stakeholders delen de ambities van EZK op de grote maatschappelijke vraagstukken
waar EZK verantwoordelijk voor is. Ze willen hier allemaal vanuit hun rol en expertise
een bijdrage aan leveren.

EZK is volgens stakeholders dé partij om hierin de regie te nemen en een sleutelrol op
te vervullen. In de ogen van stakeholders doet EZK dat op dit moment nog onvoldoende.
Maar er liggen volgens stakeholders wel veel kansen voor EZK om die rol naar zich toe
te trekken. Deze reflectie van stakeholders is zeer eenduidig, ongeacht het type
stakeholder en het thema waarover we hen spraken.
Op de navolgende pagina’s werken we deze hoofdconclusie verder uit.
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Gedeelde ambities, grote bereidheid tot (meer) samenwerking
Stakeholders delen de ambities van EZK op de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat & energie,
digitalisering, innovatie & vooruitgang en ondernemerschap & economie. Ten aanzien van deze thema’s is er bij
stakeholders een grote mate van consensus over zowel de inhoud (wat zijn de doelen en ambities?) als de richting
(waar moet het heen?) en het tempo (hoe snel moeten er stappen gezet worden?). Ook zijn ze het erover eens dat
EZK hierin een centrale rol moet spelen.
Daarnaast is er een zeer grote bereidheid tot (meer) samenwerking om de gedeelde ambities te realiseren. De
omvang en complexiteit van vraagstukken maken bovendien dat brede samenwerking volgens stakeholders
noodzakelijk en urgent is om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

EZK heeft een sleutelpositie
Stakeholders zien EZK als dé aangewezen partij om de gewenste samenwerking verder aan te jagen en een centrale,
coördinerende rol te vervullen:

•

Er is grote onderlinge samenhang in de opgaven waar EZK verantwoordelijk voor is. EZK vormt hierin de logische
spin in het web.

•

EZK beschikt namelijk over een uitgebreid netwerk en goede instrumenten om de juiste partijen bijeen te brengen,
de juiste initiatieven te steunen en samen te werken aan het realiseren van gedeelde maatschappelijke
doelstellingen.

•

Er is bovendien vertrouwen in de ervaring, kennis en kunde van de medewerkers. Stakeholders ervaren ook grote
betrokkenheid en inzet bij ambtenaren.

•

EZK staat tenslotte open voor samenwerking, is toegankelijk en benaderbaar. Daardoor zijn de contacten goed en
is er een vruchtbare bodem om de samenwerking verder uit te breiden.
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EZK vult zijn sleutelrol nog niet optimaal in
Ondanks de sterke punten, vindt men dat het EZK nog onvoldoende goed lukt de rol te pakken die van het ministerie
verwacht wordt. Stakeholders dragen daarvoor een aantal oorzaken aan. Deze kunnen richting geven aan het
organisatieontwikkeltraject en de verdere invulling van het stakeholder management:
• EZK kan beter gebruik maken van zijn centrale positie en potentiële invloed gegeven de opgaven waarvoor het
verantwoordelijk is. EZK zou volgens stakeholders deze positie meer/beter kunnen aanwenden om de regie te
nemen. Dat gebeurt in de ogen van stakeholders nu nog te weinig.
• Stakeholders vinden dat de politiek te kort schiet in het schetsen van een maatschappijvisie voor de toekomst. Ook
EZK zou volgens hen meer vanuit een langetermijnvisie moeten werken, waarin alle thema’s in samenhang benaderd
worden en die uitgewerkt is een roadmap met heldere, consistente doelen voor de lange, middellange en korte
termijn. Men vindt dat het beleid van EZK op dit moment nog te versnipperd is en te veel vanuit afzonderlijke
instrumenten ingevuld wordt.
• Het handelen vanuit visie en regie leidt tot meer focus, resultaatgerichtheid en efficiency. Stakeholders zien echter dat
EZK, onder druk van de politiek en media, genoodzaakt is bezig te zijn met de waan van de dag. Dit leidt af van de
grote vraagstukken, vergt veel van de capaciteit en werkt vertragend. De urgentie van de opgaven dringt zich echter
steeds meer op.
• Een intensievere samenwerking met stakeholders biedt daarbij veel kansen om te versnellen, innoveren en synergie
te bereiken, over de verschillende thema’s en opgaven heen. Stakeholders zijn van mening dat EZK meer gebruik
zou kunnen maken van de kennis, kunde en capaciteit van stakeholders, bij het realiseren van doelen waaraan zij
vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid hun bijdrage willen leveren.
• Daar komt bij dat stakeholders ervaren dat (een deel van) EZK nog te veel vasthoudt aan vooral economisch
gedreven denkbeelden en stakeholderrelaties in de meer traditionele sectoren. Het huidige tijdsgewricht en de
transities die daarmee samenhangen vragen volgens hen echter om een verbreding van het blikveld en de
stakeholderrelaties, met meer aandacht voor het mkb, ‘nieuwe economie’ partijen en kleinere partijen met minder
gevestigde namen, die een maatschappelijk belang vertegenwoordigen.
• Stakeholders onderkennen de complexiteit van zowel de opgaven als de (politiek-maatschappelijke) context waarin
EZK opereert. Ze begrijpen dat dit de slagkracht van EZK kan belemmeren. Maar ze zien hierin juist ook
mogelijkheden voor EZK om een proactieve regierol voor zichzelf op te eisen.
In de resultaten lichten wij bovenstaande punten verder toe.
Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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SWOT-analyse
Samenvattend overzicht van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op basis van 38 interviews

De bevindingen van de stakeholders hebben we samengevat in onderstaande SWOT-analyse. Ze geven inzicht in de sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen vanuit het perspectief van de gesproken stakeholders.
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Aanbevelingen

Op basis de gesprekken die wij voerden met 38 stakeholders,
willen wij het ministerie van EZK de volgende aanbevelingen
in overweging geven. Deze kunnen richting geven aan
verdere vervolgstappen en helpen bij de prioritering daarvan.

Ontwikkel en deel een langetermijnvisie. Gebruik deze visie
om de eigen sleutelpositie en regierol beter te benutten.
Betrek hierbij de stakeholders.

In deze integrale visie komen Economie en Klimaat samen in
een roadmap met doelen voor de lange, middellange en korte
termijn. Daarin moet vanuit beide pijlers ruimte zijn voor
aanpassingen als ontwikkelingen en nieuwe inzichten daarom
vragen.
Met een overkoepelende visie voor de lange termijn kan EZK
meer focus aanbrengen in zijn activiteiten en tegemoetkomen
aan de behoefte aan meer regie. Daarbij gaat het volgens
stakeholders om coördinatie, ondersteuning en eigenaarschap.
Zo houdt EZK volgens stakeholders goed overzicht en kunnen
beleidsmaatregelen, middelen en instrumenten beter
gestroomlijnd worden.
Om hier concreet invulling aan te geven is het raadzaam om:

Stakeholders zien veel overlap en samenhang in de opgaven
van EZK en de onderliggende transities. Ze verwachten dat
het ministerie hiervoor een overkoepelende langetermijnvisie
ontwikkelt. Dat betekent volgens stakeholders dat
doelstellingen, beleid en middelen/instrumenten op elkaar
afgestemd zijn, elkaar versterken en passen binnen dit
langetermijnperspectief.

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

•

intern het net op te halen en bijvoorbeeld te inventariseren
wat er door de diverse onderdelen van EZK reeds gedaan is
op het vlak van visievorming en doelstellingen. Is het
mogelijk deze aan elkaar te verbinden?

•

stakeholders te betrekken. Ze geven aan hierin
toegevoegde waarde te zien. Ze kunnen relevante input
bieden en concreet toelichten wat precies de wensen en
verwachtingen zijn op het vlak van visie en regie. Dit helpt
EZK bij het verder bepalen van de koers en invulling te
geven aan de eigen rol.
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Hanteer de visie en aangescherpte rol als leidraad voor
vervolgacties op het gebied van stroomlijning van middelen
en instrumenten, organisatieontwikkeling en
stakeholdermanagement.

Logischerwijs komen alle vervolgacties voort uit de
overkoepelende visie. Hierin schuilt echter het gevaar dat er
geen stappen gezet worden, zolang deze visie en de regierol
niet concreet uitgewerkt zijn. Daarmee kan kostbare tijd
verloren gaan, terwijl stakeholders juist een grote mate van
urgentie voelen ten aanzien van de opgaven van EZK.
Daarom is het wenselijk parallel te werken aan enerzijds de
visie en rol en anderzijds aan meer concrete
aandachtspunten. Daarbij is het wel van belang dat er steeds
een toetsing gedaan wordt: dragen inspanningen bij aan het
hogere doel, bevatten ze geen tegenstrijdigheden?

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op basis van de resultaten van dit onderzoek zien wij in ieder
geval op drie vlakken aanknopingspunten voor concrete
vervolgstappen:
• Middelen en instrumenten
• Organisatieontwikkeling
• Stakeholdermanagement

Middelen en instrumenten
Maak een inventarisatie en assessment van de huidige inzet
van middelen en instrumenten. Toets deze aan de mate
waarin ze bijdragen aan overkoepelende doelen.

Stakeholders ervaren nog te weinig samenhang in de inzet
van middelen en instrumenten (wet- en regelgeving,
regelingen, subsidies). Ook zien ze dat er soms sprake is van
tegenstrijdigheden (bv. korte vs. lange termijn, Economie vs.
Klimaat). Een analyse op bestaande middelen en
instrumenten kan behulpzaam zijn om tot een betere
stroomlijning te komen.
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Organisatieontwikkeling
Besteed in het organisatieontwikkeltraject aandacht aan vier
onderwerpen: omstandigheden, continuïteit, capaciteit en
competenties. Betrek hierin de organisatie in brede zin en
maak een plan voor de langere termijn.

Stakeholders constateren dat EZK, onder druk van de politiek en
media, meer dan wenselijk bezig is met de waan van de dag.
Daarbij ervaren ze dat er sprake is van een ‘afrekencultuur’ die
doorsijpelt naar het ministerie. Dit leidt volgens hen af van de
grote vraagstukken, vraagt veel capaciteit en werkt vertragend
omdat mensen bang zijn om fouten te maken.
Daarom is het wenselijk dat de top van de organisatie hier alert
op is, zodat de organisatie voldoende focus kan houden op de
eigen verantwoordelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld door
enerzijds als poortwachter te dienen en heldere prioriteiten te
stellen. Maar anderzijds ook door taken goed te verdelen en een
omgeving te creëren waarin ruimte en vertrouwen geboden
wordt voor een zekere mate van autonomie, het aangaan
experimenten en, inherent daaraan, het maken van fouten.

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Daarnaast is het wenselijk om de samenwerking tussen
directies en over thema’s heen te bevorderen.
Ook is er vanuit stakeholders behoefte aan borging van
continuïteit. Men hoopt dat EZK zich inzet om goede mensen
zo lang mogelijk te behouden en te zorgen voor een goede
overdracht bij vertrek.
Een ander punt van zorg bij stakeholders is de hoge werkdruk.
De komst van Klimaat betekende een forse verzwaring van
taken en verantwoordelijkheden. Die wordt niet minder. Ook de
coronapandemie trekt een wissel op de organisatie.
Stakeholders ervaren dat ambtenaren hun aandacht
noodgedwongen over steeds meer dossiers moeten verdelen.
Ze pleiten daarom ook voor het uitbreiden van de capaciteit.
Daarbij is het wenselijk een organisatiebrede inventarisatie te
maken. Niet alleen van het aantal mensen/fte dat nodig is
gegeven te taken die voorliggen. Maar zeker ook van
competenties die daarbij nodig zijn. Stakeholders merken op
dat het medewerkerprofiel ietwat eenzijdig is met veel hoog
opgeleide ambtenaren, waarvan velen met een achtergrond in
rechten, (bedrijfs)economie of bestuurskunde. Het huidige
tijdsgewricht, de transities en de opgaven waar EZK zich op
richt, vragen om meer diversiteit in achtergrond en
vaardigheden.
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Stakeholdermanagement
Borg stakeholdermanagement structureel in de organisatie.
Ontwikkel hiervoor een strategie en maak een
organisatiebrede stakeholderanalyse.

Stakeholders geven aan meer samen te willen werken met
EZK. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid willen
zij bijdragen aan het ontwikkelen van een overkoepelende
langetermijnvisie en het realiseren van doelen. Ze zien daarbij
toegevoegde waarde in samenwerking over thema’s, opgaven
en transities heen. Er kan gedacht worden aan kennisdeling,
het ontwikkelen van scenario’s, multidisciplinaire denktanks,
etc.
Uit de gesprekken met stakeholders blijkt dat er al veel
initiatieven zijn waarbij EZK de samenwerking opzoekt. Een
overkoepelende strategie lijkt daarbij nog te ontbreken. Om
goed overzicht te houden en stakeholders optimaal te
betrekken, is het zinvol stakeholdermanagement op een meer
structurele manier te borgen en hiervoor een strategie te
ontwikkelen.
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Een goed startpunt daarvoor is het maken van een
organisatiebrede stakeholderanalyse. Vragen die daarbij aan
de orde kunnen komen zijn:
•

Wie zijn de stakeholders van EZK?

•

Op welke manier wil EZK deze betrekken? Met welk doel?
(denk aan visieontwikkeling, realisatie van doelen,
kennisdeling of louter informeren, etc.).

•

Met welke frequentie en op welk niveau dient er contact te
zijn?

•

Hoe wordt de communicatie met stakeholders ingericht?

Daarbij pleiten stakeholders ervoor dat EZK oog heeft voor
evenwichtige stakeholderrelaties, waarbij ook/meer ruimte is
voor stakeholders waar EZK van oudsher een minder sterke
band mee heeft.
Belangrijk onderdeel van het stakeholdermanagement is
tenslotte dat EZK terugkoppeling geeft over wat het met input
doet.
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2

Resultaten

Gedeelde ambities, grote wens om meer samen te werken
Stakeholders zien de noodzaak van brede samenwerking om grote opgaven te realiseren

In het licht van de verantwoordelijkheid voor een aantal grote
maatschappelijke vraagstukken herbezint EZK zich op de
eigen rol en werkwijze en de samenwerking met stakeholders.

•

Stakeholders zien bovendien veel overlap en samenhang
in de opgaven. Thema’s als innovatie, ondernemerschap
en (nieuwe, circulaire) economie hangen samen met
transities op het gebied van klimaat, energie, digitalisering
en arbeidsmarkt. Door in de meest brede zin samen te
werken (over thema’s en stakeholdertypen heen), zien
stakeholders veel mogelijkheden om te versnellen,
innoveren en synergie te bereiken.

•

Men ervaart hierbij een gevoel van urgentie. De omvang,
de complexiteit en de (mogelijk) merkbare effecten van de
vraagstukken vereisen snel handelen. De ontwikkelingen
volgen elkaar in steeds hoger tempo op en de toekomst
laat zich steeds minder goed voorspellen. Samenwerking
is daarom noodzakelijk om alle uitdagingen het hoofd te
kunnen bieden.

Stakeholders onderschrijven het nut en de relevantie van de
vragen die EZK zichzelf in dit kader stelt. Ze zien in EZK een
belangrijke partner met de juiste positie, de juiste middelen én
het juiste netwerk. Een intensieve(re) samenwerking met EZK
ligt wat hen betreft meer dan ooit voor de hand:
•

Stakeholders delen de ambities van EZK op de grote
maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat &
energie, digitalisering, innovatie & vooruitgang en
ondernemerschap & economie. Ze zien het behalen van
de doelstellingen als een gedeelde, maatschappelijke
verantwoordelijkheid, waaraan ook zij een bijdrage willen
leveren.

•

Op de verschillende thema’s is een grote mate van
consensus over zowel de inhoud (wat zijn de doelen en
ambities?) als de richting (waar moet het heen?) en het
tempo (hoe snel moeten er stappen gezet worden?).

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Deze uitgangspunten worden breed gedeeld door de
verschillende stakeholdertypen en vormden in alle
gesprekken de context waarbinnen stakeholders
reflecteerden op de samenwerkingsrelatie met EZK. Daarom
gaat het in dit rapport vooral over de overeenkomsten.
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Nu is het moment om daarin stappen te zetten
Omstandigheden creëren juiste momentum voor intensievere samenwerking

De omstandigheden maken volgens stakeholders dat nú het
juiste moment is om de samenwerking tussen EZK en
stakeholders te intensiveren, om gezamenlijk te werken aan
het realiseren van de verschillende doelstellingen:
• Het Klimaatakkoord, het Klimaatpact van Glasgow en
uitspraken in de Urgenda en Shell zaken, verplichten
overheden en organisaties tot het nemen van maatregelen
op het gebied van klimaat en energie. Onder zowel het
bedrijfsleven als burgers is er bovendien steeds meer
draagvlak en begrip voor maatregelen op deze
onderwerpen.
• Daarnaast leiden de ontwikkelingen in de geopolitieke
verhoudingen en de wereldhandel tot herbezinning op de
strategie, investeringen en het vestigingsbeleid van
bedrijven. Nederland heeft hierin een goede
concurrentiepositie, maar moet hierin wel blijven
investeren volgens stakeholders.
• Nederland heeft bovendien een goede uitgangspositie om
een leidende rol te pakken in de huidige transities. Niet
alleen is ons land een van de koplopers op een aantal
relevante gebieden (o.a. digitalisering, circulaire
economie, innovatie en wetenschap). Ook het innovatieve

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

vermogen is groot door een succesvol bedrijfsleven, goede
infrastructuur, toonaangevende kennisinstituten en een hoog
opleidingsniveau. De gunstige economische omstandigheden
en het aantrekkelijke ondernemersklimaat dragen bij aan
deze positie. Stakeholders benadrukken dat het belangrijk is
om gezamenlijk aan die positie te blijven werken, om te
voorkomen dat Nederland door andere landen voorbij
gestreefd wordt. Extra middelen beschikbaar via het
Europees Herstelfonds en het Nationale Groeifonds kunnen
hierbij helpen.

Het klimaat laat ons
niet wachten.

-

Bedrijven

Nederland heeft veel te
bieden op het gebied
van duurzaamheid.
Daarmee kun je
exportproducten van de
toekomst creëren.
-

Brancheverenigingen /
koepels
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Er is behoefte aan een langetermijnvisie
Een overkoepelend maatschappelijk perspectief waaraan EZK een bijdrage levert

De huidige ontwikkelingen en transities vragen volgens
stakeholders om een maatschappij brede visie op de
toekomst te ontwikkelen: een ‘masterplan’ voor de lange
termijn voor de grote maatschappelijke vraagstukken. Een
dergelijke visie zou in hun ogen departement overstijgend
moeten zijn, omdat alleen op die manier doelen gerealiseerd
kunnen worden en het maatschappelijk belang geborgd
wordt. Stakeholders zien het als taak van de regering om dit
maatschappelijke vergezicht te schetsen.

De klimaatdoelen van 2050 worden daarbij door veel
stakeholders genoemd als belangrijke stip aan de horizon.
Vanuit de samenhang tussen thema’s is dit jaartal volgens
veel stakeholders een logisch punt om op te focussen. Het
kunnen realiseren van de langetermijn klimaatdoelen roept
namelijk allerlei vragen op over hoe de samenleving er tegen
die tijd uitziet op het gebied van economie,
energievoorziening, digitale infrastructuur, inzet van
technologie, de grondstoffen die we gebruiken, de inrichting
van onze woonomgeving, het soort werk dat we doen, et
cetera. In een integrale visie worden die vragen beantwoord
en is dat het vertrekpunt voor beleid. Aan een dergelijk
‘masterplan’ vanuit de overheid ontbreekt het echter volgens
stakeholders.

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van EZK verwachten ze dat het hieraan een impuls geeft door
een bijdrage te leveren aan die langetermijnvisie vanuit de
beleidsterreinen waarvoor het verantwoordelijk is. Men
verwacht een ‘roadmap’ waarin EZK de ambities voor de
verschillende opgaven in samenhang beschrijft, gekoppeld
aan heldere doelen en met een concreet plan van aanpak
voor de lange, middellange en korte termijn. Een plan dat
resulteert in consistente beleidskeuzes op de verschillende
opgaven, met ruimte voor tussentijdse aanpassingen als
ontwikkelingen en nieuwe inzichten daarom vragen.

Er ontbreekt een
interdepartementale
maatschappij visie. Er
wordt gewerkt van
klusje naar klusje.
-

Brancheverenigingen /
koepels

Het gaat om de vraag:
wat voor land wil je zijn
in 2050?

-

Bedrijven
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EZK wordt gezien als dé partij om regierol te vervullen
Het ministerie is een logische spin in het web

Juist omdat de opgaven van EZK sterk met elkaar
samenhangen én departement overstijgend zijn, ziet men
EZK als de logische spin in het web om de gewenste
interdepartementale samenwerking aan te jagen en proactief
de regie te nemen op de beleidsterreinen waarvoor het
verantwoordelijk is. Stakeholders verwachten in die rol van
EZK het volgende:
•

Eenduidige kaders in de vorm van heldere, consistente
beleidskeuzes en prioriteiten – dit kan door opgaven in
samenhang op te pakken. Eenduidige kaders zijn nodig
omdat stakeholders die als vertrekpunt kunnen nemen
voor hun eigen strategie. Dat vraagt ook om
besluitvaardigheid. Op het moment dat de uitgangspunten
niet helder zijn, tegenstrijdig zijn aan elkaar, veranderen of
als beslissingen uitgesteld worden, is het voor
betrokkenen moeilijk om hun koers te bepalen.

•

Coördinatie, ondersteuning en eigenaarschap – ofwel
vinger aan de pols houden omtrent de voortgang en
resultaten die geboekt worden op de diverse
beleidsdoelstellingen. Wanneer hier andere overheden of
partijen bij betrokken zijn, is het wenselijk een vorm van
centrale aansturing en ondersteuning te bieden om het
behalen van het gewenste eindresultaat te waarborgen.

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

•

Faciliteren met consistente inzet van instrumenten en
middelen - wetten, regelingen, subsidies, convenanten en
programma’s sluiten logischerwijs aan op het beleid, op
elkaar en op de langetermijndoelen. Dus ook wat betreft
het instrumentarium verwacht men dat er sprake is van
onderlinge samenhang en stroomlijning, zodat er geen
onnodige bureaucratie, overlap of tegenstrijdigheden
ontstaan.

EZK kan die rol pakken omdat het hét
beleidsministerie is voor klimaat en
energie. EZK mag zich meer profileren
als een autoriteit die richting geeft.
-

Bedrijven
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Vertrouwen in netwerk, middelen en de medewerkers
EZK heeft de blik naar buiten, medewerkers zijn deskundig en betrokken

Niet alleen vanwege de beleidsterreinen en opgaven heeft
EZK logischerwijs een sleutelpositie in handen. EZK kan
volgens stakeholders ook om andere redenen bij uitstek een
centrale regierol vervullen:
• EZK beschikt over een uitgebreid netwerk. EZK wordt
gezien als een ministerie dat naar buiten gericht is en goed
invulling geeft aan zijn netwerkrol. Bovendien heeft het de
juiste middelen en instrumenten om maatregelen te nemen
en verandering in gang te zetten: wet- en regelgeving,
regelingen, subsidies en fondsen en uitvoeringsinstantie
RVO die daarbij ondersteunt. Daarnaast initieert en
faciliteert het ministerie convenanten, programma’s en
overlegstructuren waarin het partijen bijeen brengt en
samenwerking tot stand brengt.
•

Stakeholders hebben veel vertrouwen in de ervaring, de
kennis en de kunde van de medewerkers. Ze ervaren dat
de beleidsambtenaren doorgaans veel specialistische
kennis hebben van dossiers en relevante wet- en
regelgeving, dat ze relevante zaken agenderen,
professioneel zijn en blijk geven kennis te hebben van het
bedrijfsleven.

Men benoemt daarnaast eigenschappen als intelligent,
nieuwsgierig, gedreven, verstandig, de juiste vragen
kunnen stellen en goed kunnen luisteren.
•

Stakeholders ervaren een grote betrokkenheid en inzet bij
ambtenaren. Ze zien dat er ontzettend hard gewerkt wordt.

•

Tenslotte verloopt de samenwerking doorgaans prettig en
zijn stakeholders in de regel positief over de contacten met
EZK.

Prettige, open en
nieuwsgierige mensen
met kennis van zaken.

-

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bedrijven

Buitengewoon kundige
mensen en een goede
netwerkpartner.

- Overige
stakeholders
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Prettige samenwerking vormt goede uitgangspositie
Breed gedragen beeld onder stakeholders

Die goede relatie en contacten zien stakeholders als een
belangrijke basis om de in hun ogen noodzakelijke
samenwerking verder uit te breiden en te optimaliseren.
Stakeholders omschrijven de huidige samenwerking met EZK
doorgaans als plezierig, constructief en prettig. Ze merken dat
EZK openstaat voor samenwerking. Dit geldt ook voor partijen
die minder vaak en vooral op eigen initiatief contact hebben.

negatief door beïnvloed. Al met al betekent dit dat de
uitgangssituatie voor meer en beter samenwerken goed is.
Op pagina 24 en 25 beschrijven we welke verwachtingen en
behoeften stakeholders nog meer hebben ten aanzien van de
samenwerking met EZK en het stakeholdermanagement.

Stakeholders typeren de contacten als laagdrempelig en
toegankelijk. De meeste contacten verlopen vrij informeel en
er wordt snel gereageerd op vragen. Dit waarderen
stakeholders.
De relatie wordt in veel gevallen als gelijkwaardig en
transparant ervaren. EZK durft open te zijn over dilemma’s. Er
is bovendien sprake van wederzijds respect en begrip voor
elkaars positie. Binnen de relatie ervaren stakeholders
bovendien dat er ruimte is voor discussie en dat het mogelijk
is kritisch naar elkaar te zijn. Moeilijke gesprekken worden
niet uit de weg gegaan. Verder merken stakeholders dat EZK
de blik naar buiten gericht heeft. Hier dragen ook de
bedrijfsbezoeken aan bij, die zeer waardevol gevonden
worden. Ondanks dat deze vanwege Covid-19 nu gemist
worden, net zoals live-bijeenkomsten en informele
overlegmomenten, is het beeld over de relatie hier niet

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Er zitten kwalitatief
goede mensen. Ze zijn
goed benaderbaar en
gericht op
samenwerking.
-

Brancheverenigingen /
koepels

We kunnen het over
veel zaken oneens zijn
zonder dat dat leidt tot
een slechte relatie.
- Experts /
kennisinstituten
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EZK pakt nog niet de rol die stakeholders wensen
Het ministerie lijkt zich te weinig bewust te zijn van zijn centrale positie en invloed

De positieve terugkoppeling van stakeholders over het beeld,
de ervaringen en de samenwerking met EZK is zeer
eenduidig en wordt breed gedeeld. Er is consensus over de
ambities en de doelen op de grote maatschappelijke
vraagstukken. Stakeholders zijn bereid hieraan hun bijdrage
te leveren en zien voor EZK een sleutelrol weggelegd om in
samenhang en gezamenlijkheid te werken aan deze
vraagstukken. Ze kennen daarbij veel positieve kenmerken
aan de organisatie toe.

Tegelijkertijd vinden stakeholders dat EZK, ondanks zijn
sterke punten, nog onvoldoende goed lukt de rol te pakken
die men van het ministerie verwacht. Ze hebben het idee dat
EZK zich te weinig bewust is van zijn centrale positie en zijn
eigen potentiële invloed onderschat.
Stakeholders onderkennen de complexiteit en omvang van de
opgaven. Ze zien ook dat EZK als relatief klein departement
met beperkt mandaat en beperkte middelen afhankelijk is van
andere departementen en dat er onderlinge verschillen zijn in
doelstellingen, belangen en prioriteiten. Ze begrijpen dat dit
belemmerend kan werken.

Toch zien stakeholders wel veel kansen om die sleutelrol op
te pakken. Op de volgende pagina’s gaan we in op waar het
wat hen betreft nog aan ontbreekt en ruimte is voor
verbetering.

EZK gaat niet over de keuzes maar kan
deze wel beïnvloeden door scenario's uit
te denken en de politiek hierin mee te
nemen.
-

Maatschappelijke organisaties / NGO’s

Je moet niet alleen een netwerkpartner
zijn, je moet ook het voortouw nemen als
EZK.
-

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige stakeholders
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Men mist een samenhangende langetermijnvisie
Zonder deze visie is het lastig om regierol goed te vervullen

Stakeholders zijn van mening dat de politiek te kort schiet in
het schetsen van een maatschappijvisie voor de toekomst.
Omdat het politieke speelveld versnipperd is, is het moeilijk
consensus te bereiken en een gezamenlijke koers te bepalen.
Daarnaast vinden ze dat de focus van de politiek te veel op
de korte termijn gericht is en dat ingrijpende en urgente
keuzes op de lange baan geschoven worden omwille van
partijbelangen en verkiezingen.
Het is een realiteit die veel stakeholders frustreert. Een
systeem dat volgens hen niet bijdraagt aan het oplossen van
de uitdagingen van deze tijd. Ministeries maken volgens
stakeholders weliswaar onderdeel uit van dit systeem, maar
kunnen ook een verschil maken. Omdat ze een continue
factor zijn, kunnen ze juist een langetermijnperspectief bieden
en op die manier de politiek stimuleren zich hier meer op te
richten.
Toch zien stakeholders nog te veel vergelijkbare patronen
terugkomen bij ministeries. Ook EZK geeft wat hen betreft te
weinig blijk van een samenhangende visie voor de lange
termijn. Daardoor is het lastig een regierol te vervullen.

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Stakeholders constateren dat er binnen EZK nog te veel
vanuit de afzonderlijke dossiers en doelen gewerkt wordt. Zo
ervaart men nog te veel een scheiding tussen Economie en
Klimaat en tussen de verschillende beleidsdirecties. Aan de
top van de organisatie ziet men dat het overzicht en de
samenwerking er wel is. Lager in de organisatie is dit echter
veel minder het geval. Dit resulteert in tegenstrijdigheden,
onduidelijkheden en versnippering in het beleid. Zo zien
stakeholders bijvoorbeeld dat bepaalde maatregelen op de
korte termijn niet altijd in lijn zijn met de doelen van de lange
termijn. Daarmee kan het voorkomen dat bedrijven subsidie
krijgen voor investeringen die strijdig zijn met de klimaat
doelen. Dit roept niet alleen vragen op, maar ook weerstand.
Men heeft daarnaast het idee dat EZK moeilijke kwesties op
de lange baan schuift of lastige maatregelen afzwakt door
compromissen te sluiten onder druk van de publieke opinie of
lobby partijen. Daarmee veranderen soms gaandeweg de
spelregels. Maar voor betrokkenen is het lastig sturen als de
uitgangspunten niet duidelijk zijn.
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Men ervaart nog te veel focus op instrumentele taken
Waarbij de onderlinge samenhang en stroomlijning gemist wordt

Stakeholders vinden ook dat EZK zich nog te veel beperkt tot
primair de instrumentele taken op het gebied van wet- en
regelgeving, regelingen, subsidies, convenanten, financiering,
toezicht, etc. Hoewel dit belangrijke taken zijn van EZK,
vraagt regievoering, naast een overkoepelende visie, ook om
coördinatie, eigenaarschap en onderlinge afstemming.

Wat betreft de instrumenten die EZK inzet (wet- en
regelgeving, regelingen, subsidies), ook hierin zien
stakeholders nog onvoldoende samenhang en afstemming
met langetermijndoelstellingen. Men doelt bijvoorbeeld op
subsidies voor investeringen die haaks staan op de
energietransitie of klimaatdoelstellingen.

Daarin ervaren stakeholders nog tekortkomingen. EZK
initieert weliswaar vele samenwerkingsverbanden, maar
houdt daarop in hun ogen te weinig regie. Zo is er vanuit
regionale overheden behoefte aan betere kaders en meer
ondersteuning om de bestuurlijke samenwerking op regionaal
niveau (provincies, gemeenten) goed vorm te geven. Een
ander voorbeeld dat genoemd wordt betreft de regionale
ecosystemen binnen het Topsectorenbeleid. Ook daarbij is
meer aansturing vanuit EZK gewenst om te voorkomen dat er
(te) grote onderlinge verschillen ontstaan.

In de loop der tijd is er bovendien een “wirwar” aan regelingen
en faciliteiten ontstaan met elk hun eigen uitgangspunten en
voorwaarden. Dit heeft veel bureaucratie tot gevolg, wat
eerder demotiverend dan stimulerend werkt.

Daarnaast constateert men dat EZK op een aantal punten te
weinig eigenaarschap toont voor de thema’s en vraagstukken
waar het verantwoordelijk voor is. Stakeholders vinden dat
EZK veel overlaat aan de markt (maar die lost het niet altijd
op) of uitbesteedt via een publiek private samenwerking met
behulp van convenanten (maar dat duurt vaak lang en de
kaders zijn niet altijd helder). Daardoor blijft het gewenste
eindresultaat soms uit en verliest EZK overzicht en
betrokkenheid.

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ook zijn er gaandeweg tal van overlegstructuren ontstaan die
overlap hebben omdat er onderwerpen toegevoegd worden
aan de agenda’s. Dit leidt tot veel extra overleg, maar niet
zonder meer tot meer resultaat, zeggen betrokken
stakeholders. Als voorbeeld wordt wederom het
Topsectorenbeleid genoemd, waarvan de insteek sinds de
start een aantal keer gewijzigd is met de komst van een
nieuwe bewindspersoon. Daardoor is een complex geheel
van structuren ontstaan binnen het beleid.
Meer onderlinge samenhang en stroomlijning is gewenst voor
een meer effectieve inzet van de instrumenten die EZK tot zijn
beschikking heeft.
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Uitspraken van stakeholders over visie en regie

Ze zijn te procesgericht.
Een visie en
stappenplan voor de
lange termijn ontbreken.
Er is te weinig sturing en
regie.
-

Bedrijven

Er wordt veel bereikt,
vooral op het gebied
van klimaat.

- Experts /
kennisinstituten

Digitalisering en klimaat
hebben veel met elkaar
te maken, maar bij EZK
staat het beleidsmatig
los van elkaar.
-

Brancheverenigingen/
koepels

Ze zijn actief betrokken
bij allerlei ontwikkelingen.
Daarin nemen ze al de
rol van facilitator op zich.

-

Andere overheden

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ik heb het idee dat EZK met Klimaat met twee
benen in de buitenwereld is komen te staan.
Het is wel van belang oog te blijven houden
voor de vragen van morgen en overmorgen,
omdat die ons de komende 30 jaar bezig blijven
houden.
-

Overige stakeholders

Er wordt erg veel overgelaten aan
marktwerking, privatisering en decentralisering,
maar zonder verdere ondersteuning. Dan zet
je de aap bij iemand anders op de schouder.
-

Maatschappelijke organisaties / NGO’s
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Waan van de dag leidt af van de grote vraagstukken
Medewerkers zijn van goede wil, maar worden beperkt door de ‘Haagse cultuur’

Het handelen vanuit visie en regie is gemakkelijker wanneer
een organisatie focus aan kan brengen. Stakeholders
constateren echter dat het daaraan vaak ontbreekt omdat
EZK genoodzaakt is bezig te zijn met de waan van de dag.
Die wordt volgens hen in grote mate bepaald door politiek
Den Haag. Stakeholders spreken van een ‘afrekencultuur’
waarin bewindspersonen steeds opnieuw verantwoording af
moeten leggen. Veel tijd en energie gaat volgens
stakeholders op aan het beantwoorden van Kamervragen en
het reageren op incidenten die aandacht krijgen in de media.
Dit trekt zijn wissel op het ministerie.
Het leidt af van de grote vraagstukken en de langetermijndoelen. Het werkt bovendien een sfeer van behoedzaamheid
in de hand. Stakeholders speken van een omgeving waarin
mensen, uit angst om fouten te maken, risico’s zo veel
mogelijk willen vermijden. Dat doen ze volgens stakeholders
door veel te overleggen, beslissingen uit te stellen of besluiten
af te zwakken, zich in te dekken en compromissen te sluiten.
In die sfeer is weinig ruimte voor experimenten en innovatie,
iets waar juist een noodzaak wordt gevoeld door
stakeholders.

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Er is daarom bij stakeholders behoefte om ook niet beproefde
of 100% bewezen wegen te bewandelen, om op die manier
vaart te maken. Het frustreert stakeholders om te zien dat
EZK medewerkers dit belang ook zien en doorgaans van
goede wil zijn, maar dat ze onderdeel zijn van een systeem
dat een werkwijze in stand houdt waarbij de nadruk volgens
stakeholders meer ligt op procesmanagement in plaats van
op het resultaat van dat proces.

De waan van de dag en
de beschikbare
financiering lijken vaker
leidend dan een
vooropgezet plan of
een visie.
-

Andere overheden

Je kunt het bijna niet
goed doen. Op alle
fronten is er tegenstand,
ook in de politiek: tegen
kerncentrales, tegen
windmolens.
-

Brancheverenigingen/
koepels
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Capaciteit en continuïteit vormen een aandachtspunt
Hoge werkdruk en onnodig weglekken van kennis

Druk is hoog, capaciteit gelimiteerd

Continuïteit in het geding

Niet alleen de cultuur is een punt van zorg. Men ziet dat de
druk op de organisatie alleen maar is toegenomen de laatste
jaren. Er is in het verleden bezuinigd op het ambtenaren
apparaat. De komst van Klimaat betekende volgens
stakeholders echter een forse verzwaring van de taken. De
huidige opgaven zijn bovendien complex en omvangrijk.
Stakeholders zien dat er met minder mensen meer werk moet
worden gedaan. De werkdruk is dan ook hoog, zo ervaren ze.
Ambtenaren hebben veel en ingewikkelde dossiers onder hun
hoede. Stakeholders merken dat de aandacht op al die
dossiers noodgedwongen beperkt en versnipperd is, wat
vertraging tot gevolg heeft.

Daarnaast is de continuïteit een punt waar stakeholders
aandacht voor vragen. De ‘banencaroussel’ van de Algemene
Bestuursdienst maakt dat het gebruikelijk is dat
topambtenaren na maximaal vijf jaar wisselen van functie.
Maar ook op andere sleutelposities ziet men veel wisselingen.
Daarmee lekt volgens stakeholders onnodig veel kennis,
kunde en visie weg. Ze ervaren dat ook hiermee kostbare tijd
verloren gaat. Het duurt immers weer even voordat iemand
‘up to speed is’ en ingewerkt is.

De opgaven zijn enorm. In de helft van de
tijd moet twee keer zoveel werk gedaan
worden.
-

Bedrijven

Er is een diverser palet aan mensen
nodig, een modernere manier van werken,
activistischer. En meer continuïteit op
sleutelposities.
-

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige stakeholders
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Meer diversiteit in profiel en denkwijze is wenselijk
Nog te veel vasthouden aan economische uitgangspunten

Diversiteit qua profiel en denken

De huidige opgaven vragen volgens stakeholders ook om wat
meer diversiteit in het profiel van de EZK medewerkers. Dat
profiel is wat hen betreft te eenzijdig en nog te veel gebaseerd
op alleen de economie kant van EZK: hoog opgeleide
ambtenaren, waarvan velen met een achtergrond in rechten,
(bedrijfs)economie of bestuurskunde.
In lijn daarmee ervaart een deel van de stakeholders dat (een
deel van) EZK nog te veel voortborduurt op ‘oude’ vooral
economisch gedreven denkbeelden. Het huidige tijdsgewricht
en de transities die daarmee samenhangen en de opgaven
waar EZK zich op richt, vragen volgens hen om een
verbreding van dat blikveld. Niet alleen in termen van
theoretische/ wetenschappelijke uitgangspunten ter
onderbouwing van beleid, maar logischerwijs ook in termen
van het profiel en de achtergrond van medewerkers. Daarin
mogen de sociale wetenschappen meer vertegenwoordigd
zijn. Transities vragen immers ook om een
gedragsverandering van burgers.

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Economie is nog altijd
startpunt van het denken.
Klimaat zit nog niet
helemaal in het DNA
maar dat groeit.
- Overige
stakeholders

Klimaat wordt vooral
benaderd vanuit
technische oogpunt niet
vanuit de gedragskant.
- Maatschappelijke
organisaties / NGO’s
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Stakeholderrelaties te weinig benut voor visievorming
Men wil vanuit maatschappelijk belang een bijdrage leveren met kennis en expertise

Vanuit het besef dat de maatschappelijke opgaven enorm en
urgent zijn en dat EZK de doelen niet in zijn eentje kan
behalen, is er zoals gezegd een grote bereidheid bij
stakeholders om een bijdrage te leveren. Een intensievere
samenwerking kan volgens hen veel mogelijkheden bieden
om te versnellen, innoveren en synergie te bereiken, over de
verschillende thema’s en opgaven heen. Juist door de
krachten te bundelen, samen met EZK, verwachten ze meer
te kunnen bereiken.

Stakeholders willen dit doen vanuit hun eigen kennis en
expertise. Bijvoorbeeld door verschillende scenario’s uit te
werken en zodoende een bijdrage te leveren aan de sleutelrol
van EZK. Of door wetenschappelijke inzichten, kennis en visie
met elkaar te delen, meer dan nu het geval is.
EZK lijkt zich onvoldoende te beseffen dat stakeholders deze
rol willen pakken vanuit een gevoel van maatschappelijke
verantwoordelijkheid en niet (alleen) vanuit hun eigen
belangen. Daarom hebben stakeholders het idee dat,
ondanks de goede contacten en plezierige samenwerking,
EZK nog te veel de kaarten op de borst houdt en te weinig
inzicht geeft in de eigen agenda en de geboekte voortgang
daarop. En dat het stakeholders te laat en te weinig betrekt in
de beleidsvorming.

Stakeholderonderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Men wil graag op een structurele manier samenwerken met EZK.
Veel stakeholders hebben weliswaar regelmatig contact. Maar dat
zijn vaak contacten verspreid over de organisatie op individuele
dossiers, niet zozeer op visievorming. Er is behoefte om juist
daaraan een bijdrage te leveren. Multidisciplinaire verbanden
worden daarbij gezien als een waardevolle aanvulling op de éénop-één contacten die nu vaak op ad-hoc basis plaatsvinden.
Daarnaast ervaren stakeholders dat het contact nog te vaak
gebaseerd is op eenrichtingsverkeer en dat EZK te weinig inzicht
geeft in wat het doet met de input die stakeholders geven.

Betrek stakeholders
vanuit hun adviseursrol.
Laat ze scenario’s
uitwerken. Gebruik de
kroonjuwelen die je
hebt.
-

Bedrijven

Werk samen met
wetenschappers en
relevante partijen om
een visie uit te werken
en een plan om daar te
komen.
- Maatschappelijke
organisaties / NGO’s
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Met meer ruimte voor de ‘nieuwkomers’
Zodat dat EZK de aandacht over stakeholders evenwichtig verdeelt

Daar komt bij dat, in aansluiting op het ‘economie’ denken,
een deel van de stakeholders van mening is dat EZK zich nog
te veel richt op de stakeholders waar het van oudsher banden
mee heeft: het grootbedrijf en branche- en werkgeversorganisaties uit de meer traditionele sectoren. Dit zijn partijen
met een lange historie, grote lobbykracht en veel invloed. De
indruk is dat deze partijen eerder en meer betrokken worden
in de beleidsvorming dan kleinere partijen en relatieve
nieuwkomers. Die hebben het idee dat ze hun plek veel meer
moeten bevechten, terwijl ze daarvoor vaak minder mensen
en middelen tot hun beschikking hebben.
De ‘traditionele stakeholders’ worden echter niet per se
gezien als partijen waar de vernieuwing vandaan moet
komen. Men typeert ze eerder als behoudend omdat ze
vooral de belangen van hun achterban zouden behartigen. Zo
roept het grootbedrijf vooral het beeld op dat het primair
gericht is op de aandeelhouders en de winstcijfers en niet per
se op het maatschappelijke belang en de lange termijn.

Daarom bepleit een deel van de stakeholders dat EZK meer
stakeholders betrekt en dat het daarbij de aandacht
evenwichtiger verdeelt.
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Men denkt daarbij specifiek aan:
•

Het mkb – deze sector wordt, meer dan het grootbedrijf,
gezien als innovatief, wendbaar en flexibel. Het mkb kent
bovendien veel familiebedrijven. Die investeren in hun
bedrijf en zijn, in vergelijking met veel beursgenoteerde
bedrijven, meer gericht op continuïteit en de lange termijn.
Dat maakt dat hun bijdrage aan het realiseren van
innovaties niet onderschat mag worden, volgens
stakeholders.

•

‘Nieuwe economie’ partijen: bedrijven, brancheverenigingen en koepels in opkomende sectoren en/of die
zich verbinden aan nieuwe economische uitgangspunten
(denk aan circulaire economie, transparante ketens, echte
prijzen, etc.). Zij kunnen vanuit die invalshoek
vernieuwende ideeën inbrengen en innovaties aanjagen.

•

‘Nieuwkomers’ – veelal kleinere partijen met minder
gevestigde namen, die een maatschappelijk belang
vertegenwoordigen. Het kan gaan om zowel
maatschappelijke organisaties en NGO’s als
brancheverenigingen en koepels. Deze partijen geven aan
dat contact met EZK nu vaak op hun initiatief plaatsvindt. Ze
zouden graag eerder om de tafel gaan met EZK en
proactief betrokken worden om input te leveren voor beleid
en plannen.
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Uitspraken van deelnemers over stakeholdermanagement

Er is een zeker wantrouwen over de
intenties van stakeholders. Die schatten
ze niet op waarde waardoor ze die
contacten onvoldoende benutten.
-

Het is een vrij
eenzijdige relatie. Wij
nemen het initiatief en
er is weinig tot geen
terugkoppeling op de
input die je geeft.
- Maatschappelijke
organisaties / NGO’s

Er is weinig ruimte voor
nieuwkomers. De lobby
van de grote bedrijven
is sterk.
-

Ze zijn te veel gericht
op het grootbedrijf,
terwijl de vernieuwing
moet komen van het
mkb.

Bedrijven

-

Brancheverenigingen / koepels

Wij willen eerder aan
tafel zitten. Het besef
moet groeien dat
NGO’s een
maatschappelijk belang
vertegenwoordigen.
- Maatschappelijke
organisaties / NGO’s
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Bedrijven

Ze betrekken de juiste partijen. Al
mogen dat ook vaker de nieuwkomers
zijn. Dat gebeurt al wel steeds meer.
-

Overige stakeholders
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Invloed van corona en lange formatie op resultaten beperkt
Het onderliggende beeld dat stakeholders hebben van EZK blijft overeind

Aan het einde van dit rapport willen we nog even stilstaan bij
twee zaken die speelden tijdens de uitvoering van dit
onderzoek: de coronapandemie en de lange formatieperiode
die nodig was om te komen tot de vorming van een nieuw
kabinet.
Beide zaken zijn zeker van invloed op het handelen van het
ministerie, zo erkennen stakeholders. Het coronabeleid, de
steunmaatregelen en alle werkzaamheden die daaruit
voortvloeien vragen nog steeds een grote inspanning van het
ministerie. Overleggen via Teams wordt gezien als
noodzakelijk en functioneel, maar zijn ook een verarming in
het persoonlijk contact, de synergie en de creativiteit. Door de
lange formatie is de voortgang op dossiers vertraagd en zijn
belangrijke keuzes uitgesteld.
Toch bepalen deze omstandigheden niet het beeld en de
ervaringen rondom EZK zoals we die in dit rapport
beschrijven. Behalve op één punt. EZK heeft laten zien dat
het ten tijde van de coronacrisis wel in staat is gebleken
snelheid te maken en moeilijke knopen door te hakken. Dat
geeft stakeholders het vertrouwen dat het zich wel degelijk
kan opstellen als een goede crisismanager. Ze hopen dat
EZK diezelfde urgentie aan de dag kan leggen voor de grote
vraagstukken en uitdagingen van deze tijd.
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Corona bewijst dat het bij een
crisis wel mogelijk is snel te
handelen en besluiten te nemen.
-

Andere overheden

Het crisismanagement dat ze
hebben laten zien rondom corona
weten ze nog niet door te vertalen
naar de transities.
-

Brancheverenigingen / koepels
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3

Onderzoeksverantwoording

Verantwoording
BRUTO STEEKPROEF

N=xxxxx

38

NETTO STEEKPROEF

METHODE

n=xxxxx

KWALITATIEF

RESPONS

Individuele diepte-interviews

Stakeholdergesprekken

XX%

60

123

minuten

Male

Veldwerkperiode
Duur van de
gesprekken

10 november
7 december
Onder die– steden,
welke2021
vanoud.
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Dit onderzoek is uitgevoerd onder 38 stakeholders van het
ministerie van EZK. De stakeholderselectie is zorgvuldig tot
stand gekomen op basis van stakeholdertype en het thema
waarop men primair met EZK te maken heeft. Alleen externe
stakeholders, d.w.z. buiten de Rijksoverheid, zijn in dit
onderzoek betrokken. Een overzicht van de deelnemende
organisaties vindt u op de volgende pagina.
De deelnemers hebben een vooraankondiging met een verzoek
tot deelname ontvangen uit naam van EZK. Daarna hebben wij
hen uitgenodigd en een afspraak ingepland. Blauw werkte
hiervoor samen met Multifunktionals. Blauw Research en
Multifunktionals onderschrijven de ESOMAR/ICC richtlijnen. Ten
behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens werd een
verwerkersovereenkomst opgesteld.

Alle gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een
gesprekspuntenlijst die in overleg met EZK tot stand is gekomen.
In verband met COVID-19 vonden de gesprekken plaats via MS
Teams. Met toestemming van de deelnemers zijn opnamen
gemaakt ten behoeve van de verslaglegging. Hierbij neemt
Blauw alle richtlijnen omtrent privacy en beveiliging in acht
conform de AVG. Blauw is bovendien ISO 20252, ISO 27001 en
ISO 27701 gecertificeerd.
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Deelnemende organisaties

De stakeholderselectie is gemaakt op basis van
stakeholdertype en het thema waarop men primair met EZK
te maken heeft. Er is daarbij het volgende onderscheid
gemaakt:

1. ASML

20. NVDE

2. Bits of Freedom

21. NWO

3. Bowedes Shipyards

22. ONL

4. Brainport Eindhoven

23. Philips

•

5. Decos

24. Picnic

6. Energie Beheer Nederland

25. SER

7. Energie-Nederland

26. Techniek Nederland

8. Gasunie

27. Tennet

9. Innovation Quarter

28. TNO

•

Stakeholdertype: bedrijven, brancheorganisaties en
koepels, maatschappelijke organisaties en NGO’s, experts
en kennisinstituten, andere overheden (anders dan de
Rijksoverheid) en overige stakeholders (niet in te delen bij
een van de andere stakeholdertypen).

Thema waarop men primair met EZK te maken heeft:
Klimaat & Energie, Digitalisering, Innovatie & Vooruitgang,
Ondernemerschap & Economie.

Deelnemers hebben mondeling of per mail aangegeven of zij
akkoord waren met het noemen van de organisatienaam. De
lijst met deelnemende organisaties staat hiernaast genoemd.
Eén deelnemer wenste volledig anoniem te blijven en niet met
organisatienaam genoemd te worden.

10. IPO (Interprovinciaal Overleg) (thema 29. Topsector Energie
Klimaat & Energie)
30. Topteam A&F
11. IPO (Interprovinciaal Overleg) (thema
31. Topteam HTSM
Ondernemerschap & Economie)
32. Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord
12. Jonge Klimaatbeweging
13. KPN
14. MKB Nederland
15. MVO Nederland
16. Nederlandse AI Coalitie
17. Netbeheer Nederland
18. NL Digital

33. Urgenda
34. VEMW
35. VNG (thema Digitalisering)
36. VNG (thema Klimaat & Energie)
37. VNO-NCW
38. (Deelnemer die volledig anoniem
wilde blijven)

19. Nationaal Programma Regionale
Energietransitie
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