De top kijkt om
Inspiratiebron voor ‘De top kijkt om’ is het Britse initiatief Ministers Reflect. In de Nederlandse variant kijken
voormalig bewindspersonen en topambtenaren in gefilmde interviews terug op onder andere hun manier van
besturen. Wat moeten hun opvolgers doen en laten om zo effectief mogelijk te zijn? Vanaf nu verschijnen elk
jaar tien nieuwe interviews.
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De interviews van ‘De top kijkt om’ bekijken?
Ze staan op de Kennisbank Openbaar Bestuur.

Vragen?
Die kun je stellen aan Johan Strieker via johan.strieker@minbzk.nl.

Voormalig bewindspersonen en topambtenaren kijken terug op hun
loopbaan
“In veel landen is het gebruikelijk dat ministers en soms ook topambtenaren na hun aftreden hun memoires
schrijven waarin ze terugkijken op hun loopbaan. Maar in Nederlands kennen we die traditie eigenlijk niet. De
top kijkt om vervult een vergelijkbare functie want door de diepte-interviews die we afnemen, horen we uit de
eerste hand hoe zij het ambt hebben beleefd hebben en hoe ze zijn omgegaan met de dillema’s waarmee ze zijn
geconfronteerd.”
Caspar van den Berg

Hoe doe je dat nou eigenlijk?
“Het mooie van deze reeks is dat we deze twee categorieën functionarissen ondervragen over: Hoe ga je om met
bepaald type vraagstukken, met je rol, met je verantwoordelijkheid, met je institutionele positie en met de
veranderende maatschappelijke omgeving waar je mee te maken hebt? Hoe doe je dat nou eigenlijk? We
proberen aldus van die mensen hun gestolde wijsheid - opgedaan in carrières die drie of meer decennia binnen de
overheid beslaan - te ontlokken en te ontsluiten voor een breed publiek van ambtenaren, publieke professionals
en andere geïnteresseerden in het functioneren van de overheid. ”
Paul ’t Hart

Een leuk en interessant project
“Het is een leuk en interessant project waar mensen graag aan meewerken. Betrokkenen vertellen graag over wat
ze gedaan hebben in hun werkzaam leven. Met dit project inventariseren we die verhalen op een systematische
wijze.”
Roel Bekker

Van waarde voor bewindspersonen en ambtenaren van nu
“Het project ‘De top kijkt om’ is in de eerste plaats van waarde voor bewindspersonen en ambtenaren van nu; zij
kunnen lering trekken uit de praktijken van hun voorgangers. Maar het project is ook van belang voor historici,
politicologen, bestuurskundigen en andere onderzoekers die de contemporaine Nederlandse politieke geschiedenis bestuderen. Oral history vormt immers een waardevolle aanvulling op de overgeleverde (vooral) ‘papieren’
geschiedenis, zoals beleidsdocumenten.“
Carla van Baalen

Leren over politiek ambtelijke verhoudingen
“De top kijk om is een mooi project. Als hoogleraar Bestuurskunde heb ik heel veel kennis uit boeken en theorieën. Maar met de interviews van oud-ministers en oud-topambtenaren leer je heel veel over de politiek ambtelijke verhoudingen en hoe je ambtelijke organisatie moet aansturen. En dat vind ik prachtig.”
Jouke de Vries

