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De overheid werkt steeds vaker samen met de markt. Publiek- 
privaat samenwerken zou tot grotere slagkracht moeten leiden, 
maar snel en efficiënt is het proces meestal niet. Volgens René 
van Diessen lopen projecten vaak vertraging op of ze mislukken 
doordat partijen als het lastig wordt, achteroverleunen en gaan 
wachten op elkaar om een oplossing aan te dragen. De voorzit-
ter zou dan met een voorstel moeten komen. Dit gebeurt echter 
te weinig als de voorzitter (meestal de overheid) ook partij is. 
Van Diessen vindt daarom dat de overheid de voorzittersrol van 
project- en stuurgroepen moet afstaan aan een alliantiemanager 
die zelf geen partij is. Een regisseur speelt immers zelf ook niet 
mee in het theaterstuk, aldus Van Diessen, die tegenwoordig is in 
te huren als alliantiemanager. Met een onafhankelijke regisseur 
die het proces begeleidt en een overheid die net als de andere 
partijen een van de partners is, zou iedereen aangezet worden de 

eigen creativiteit te gebruiken. En dat komt het project natuurlijk 
ten goede. PM vroeg ervaringsdeskundigen te reageren op de 
volgende stelling:

Een onafhankelijke regisseur 
smeedt betere allianties

Pleidooi voor de alliantiemanager

Een onafhankelijke regisseur

Door Chris van de Wetering

Publiek-privaat samenwerken kan effectiever. René 
van Diessen, oud-gedeputeerde van Gelderland 
en  voormalig wethouder van Tilburg, vindt dat een 
 overheid die wil samenwerken niet altijd de voorzitters-
hamer zou moeten willen hanteren.  

‘Een alliantiemanager 
kan de bureaucratie 
verminderen’

‘Als partijen sneller tot elkaar komen en elkaars 
belangen bij het invullen van de opgave sneller 
kunnen doorgronden met een alliantiemanager, 
wordt enorme tijdwinst geboekt. Vaak wordt er 
ook een bepaalde beleefdheid in acht genomen 
door – in een klassieke opdrachtgever-opdracht-
nemerrol – als marktpartij niet te veel van de op-
gave van bijvoorbeeld een gemeente af te wijken. 
Deze houding levert niet altijd het beste eindpro-
duct op en vormt de kiem voor een disbalans in 
het proces. In mijn ogen zou de alliantiemanager 
de creativiteit van de betrokken partijen tot het 
uiterste moeten prikkelen om tot een goede 

definitie van het gewenste eindresultaat te kun-
nen komen. Bovendien kan de alliantiemanager 
bij een directe relatie met de verantwoordelijke 
bestuurder knelpunten direct naar het bestuur-
lijk niveau tillen, wat de bureaucratie aanzienlijk 
vermindert.

Juist doordat de alliantiemanager geen 
belang heeft, kan hij werken aan het realiseren 
van een vertrouwensplatform. Bij PPS gaat het 
veelal om langlopende processen waarbij tal 
van externe en interne factoren van invloed 
zijn. Het kenmerkt de kracht van de alliantie als 
partijen op elkaars belangen kunnen inspelen. 
Het profiel (ervaring en deskundigheid) van 
de alliantiemanager speelt daarbij wel een zeer 
belangrijke rol. Hij is de persoon die alle partijen 
kan aanspreken op hun inbreng om ook bij die 
gewijzigde omstandigheden het project succes-
vol af te ronden.’
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‘Een onafhankelijke 
speler zou kunnen 
helpen’

‘Bij Rijkswaterstaat werken wij veel met DBFM-
contracten, waarbij een meestal private op-
drachtnemer zich contractueel vastlegt een 
integrale prestatie te leveren op het gebied van 
Design, Build, Finance en Maintain van bijvoor-
beeld een snelweg. Het is een andere manier 
van samenwerken dan in allianties, maar met 
hetzelfde oogmerk: complexe processen anders 
aanpakken dan traditioneel, om zo de service 
aan burger en klanten van overheidsdiensten te 
verbeteren. Het kan namelijk beter en/of goed-
koper, maar de overheid kan dit niet alleen. De 
markt moet zich ook aanpassen en zich richten 
op integrale diensten en minder op een losstaand 
product. De overheid moet weten welke service 

de klanten willen en niet steeds voor een nieuw 
product kiezen, hoe innovatief of mooi dit ook is. 
Een overheid die zich moet richten op dienst-
verlening stuit op lastige dilemma’s. Willen we 
snel een fileknooppunt oplossen of langdurige 
verkeershinder door onderhoudswerkzaamhe-
den vermijden? Beide zijn service aan de burger, 
maar tegelijkertijd realiseren kan niet. Blussen 
we de brand of doen we aan brandpreventie, is 
eigenlijk steeds de vraag. Brand blussen is tradi-
tioneel. Brandpreventie is PPS. Hebben we snel 
nieuwe scholen nodig of zorgen we ervoor dat 
leraren voor de klas staan en alles eromheen door 
deskundigen wordt gedaan?  En ja, de overheid 
moet veranderen, maar dat vraagt wel keuzes van 
de politiek. PPS leidt tot betere service aan de 
burger door goede samenwerking tussen markt 
en overheid. Maar we moeten wel investeren in 
duurzaam samenwerken voor de toekomst. In 
deze discussie zou een onafhankelijke speler 
kunnen helpen.’

‘Het werkt misschien bij 
een stroeve uitvoering’

‘Niet elk project leent zich voor een alliantie-
manager. Bij kleine projecten betekent een 
alliantiemanager weer een mond erbij en een 
mening extra. Maar bij grote projecten kan een 
 alliantiemanager, afhankelijk van de persoon, 
goed werk verrichten. Dat moet dan wel een 
stevige figuur zijn, die overheid én markt snapt 
en oog heeft voor beider belangen. Ik heb goede 
ervaringen gehad bij de ontwikkeling van het 
stadshart van Amstelveen, dat een PPS-project 
was en waar een alliantiemanager is ingezet om 

kwartier te maken voorafgaand aan het sluiten 
van de contracten. Belangrijk daarbij is dan 
vooral de inbreng van inhoudelijke kennis over 
hoe je zulke contracten met elkaar sluit bij dit 
soort ingewikkelde grote projecten, waaraan ge-
meenten misschien voor de eerste en enige keer 
deelnemen. Een onafhankelijke regisseur kan de 
koudwatervrees wegnemen bij gemeenten, die 
vaak bang zijn dat ze zich van alles laten vertellen 
door marktpartijen met meer ervaring. Ook bij 
een stroeve uitvoering zou de pendeldiplomatie 
van een alliantiemanager, waardoor meer kennis 
van zaken in het proces wordt ingebracht, 
zaken beter laten lopen. Bij de Noord-Zuidlijn 
in Amsterdam waren zo misschien minder 
 problemen geweest.’  

‘Ja, als hij maar 
onpartijdig is’

‘Een onafhankelijke regisseur kan nuttig werk 
doen bij PPS, maar vertrouwen is een essentiële 
factor bij samenwerking, dus ook bij publiek-
private samenwerking. Een onpartijdige 
 alliantiemanager is een manier om vertrouwen 
te behouden, aangenomen dat er voldoende 
 ‘startvertrouwen’ is.  Van zo’n alliantiemanager 

mag verwacht worden dat hij vertrouwd is 
met risicoverdelingen bij PPS-projecten, 
want daar gaan natuurlijk vaak de discussies 
over. Niet alleen gebeurt het dat publieke en 
private partijen op elkaar gaan wachten, ook 
creëren ze beelden van de andere partij, waarin 
ze gemakkelijk blijven ‘hangen’. Een alliantie-
manager zou dit kunnen verminderen, mits 
hij/zij evident onpartijdig is. Dat impliceert 
 bijvoorbeeld dat de alliantiemanager door 
publieke en private partijen in gelijke mate 
bekostigd wordt.’
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