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Voorwoord
Ben Kokx, de beste adviseur van bestuurlijk Nederland. Het is een eretitel die Ben met
verve heeft verworven in een carrière ten dienste van de publieke zaak. Dit boekje is
opgesteld ter gelegenheid van zijn moeilijkste project ooit. Ermee stoppen.
In de wetenschap dat er geen tweede Ben bestaat, geven we een schets van die beste
adviseur. Wie is hij, wat is kenmerkend en wat is het perspectief. Eén ding is duidelijk:
zijn manier van werken en de relatie met zijn opdrachtgevers is ‘einzigartig’. Dat valt niet
te kopiëren, maar wel vol lof te beschrijven en door te ontwikkelen. Dat laatste is nu aan ons.
Wij zijn KokxDeVoogd, het adviesbureau dat hij heeft opgebouwd en aan ons doorgeeft.
Daar hebben we samen bijna negen jaar met Ben naar toe gewerkt. We zijn hem dankbaar
voor zijn collegialiteit, enorme inzet en de vele gedeelde ervaringen. Daarmee adviseren wij
verder over de Staat van Morgen.
Het verhaal is opgebouwd in drie delen. Eerst laten we u kennis maken met de persoon Ben
Kokx. In het tweede deel gaat het over zijn werk en aanpak als adviseur. Het derde deel gaat
over de Staat van Morgen en de betrokkenheid van KokxDeVoogd. We hopen dat deze ode aan
Ben reflectie, inzicht en inspiratie biedt aan allen die betrokken zijn bij de publieke zaak en
die geboeid zijn door het adviesvak.
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Ben ontwikkelde
het ruitmodel voor
het bouwen van
samenwerkings
verbanden

BIG BEN, deel 1: de mens
Ben Kokx. Het kind, de man,
de professional en zijn loopbaan
Op Nieuwjaarsdag 1956 was het groot feest
in het Friese Joure. Niet alleen was er een
nieuw jaar begonnen, maar er was ook nieuw
leven. Die eerste januari van 1956 werd Ben – voluit
Bernardus Johannes Petrus – Kokx geboren. Wie op
1 januari wordt geboren is altijd op een feestdag jarig,
maar ook op de dag die in onze kalender wordt gebruikt om
te rekenen of veranderingen in te laten gaan.
Ben heeft een oudere zus en een jongere broer. Bens vader was financieel
adviseur bij Douwe Egberts in Joure, zijn moeder huisvrouw. Zij ging later
weer aan het werk voor een congregatie. Ze deed de administratie van de
illegale missie in Oost-Europa.
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In 1960 verhuisde het gezin Kokx naar Wijchen, bij Nijmegen, waar vader Kokx als
financieel adviseur ging werken bij een meubelfabrikant. Daar heeft het gezin 8 jaar
gewoond, waarna ze verhuisden naar Bemmel in de Betuwe. Ben zijn vader
startte daar een eigen financieel advies- en accountantskantoor.
Studietraject
Ben liep een zware hersenschudding op toen hij op 10-jarige leeftijd met
zijn fiets tegen een lantarenpaal knalde. Hij herstelde hier heel langzaam
van en had moeite om zaken te onthouden. Hij deed mede hierdoor eerst MAVO,
en later MEAO en HEAO. Een lang traject maar halverwege instappen kon toen nog
niet. Later ging dat onthouden steeds beter en kon hij na de HEAO rechten gaan
studeren, maar intussen was hij al aan het werk en had hij voor studeren geen tijd meer.
Door zijn administratieve scholing was het logisch dat vader Kokx Ben op een gegeven moment
vroeg of hij het bedrijf wilde overnemen. Ben had echter andere interesses. Toen Ben 22 jaar
was, verhuisde hij van Bemmel naar Amersfoort. In september 1978 is Ben daar als jongste
bediende gaan werken bij de Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren. Een jaar later
trouwde hij met Dorien.
De Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren fuseerde later samen met 2 andere bonden
tot NOVON. Daar werd Ben directeur. Het was een kleine bond met 25.000 leden en 40 man
personeel. NOVON fuseerde in 1998 met AbvaKabo, en daar kwam later nog de Politiebond bij.
Bij die grote gefuseerde organisatie zat Ben minder op zijn plek. In 1999 raakte Ben na een
vergadering bij een gemeente in gesprek met Ton de Korte, adviseur bij Berenschot.
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Ruitmodel
Ze zochten mensen in het sociale zekerheidsdomein. Daar wist Ben wel wat van.
Begin 2000 kwam Ben in dienst van Berenschot.
Ben ontwikkelde het ruitmodel voor het bouwen van samenwerkingsverbanden.
Het kwam voort uit de rode draad, de succesfactoren die Ben al vanaf zijn tijd bij de
vakbond telkens zag terugkomen. Hij werkte dit samen met anderen uit en paste dit toe
vanaf 2007 toen hij met Maarten de Voogd binnen Berenschot de adviesgroep Bestuurlijk
Juridische Oplossingen startte.
Berenschot had vooral een netwerk bij het Rijk en de grote gemeenten, terwijl Ben juist
veel mensen kende bij de waterschappen en middelgrote en kleine gemeenten. Dus toen van
uit de sociale zekerheid de regionale sociale diensten werden opgericht - invoering van de
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Participatiewet - kwam zijn kennis en dat netwerk goed van pas. Eén van de eerste regionale
sociale diensten in Nederland was die van de Drechtsteden. José Manshanden, oudcollega van Ben bij Berenschot, vroeg Ben haar te helpen bij de oprichting van de
regionale sociale dienst. Dit was een intensief maar uiteindelijk succesvol traject.
Al snel werd Ben gevraagd voor soortgelijke initiatieven elders in Nederland.
Ben was de eerste niet-academicus die bij Berenschot in dienst kwam.
De directie van Berenschot had daar nog een speciale vergadering aan gewijd.
Ook in het fysieke domein werd samenwerking het toverwoord. Door een combinatie van
vooruit denken, ontwikkelingen zien, netwerk en geluk raakte Ben betrokken bij de fusie
projecten die leidden tot de regionale omgevingsdiensten. Zo werd hij in een vroeg stadium
betrokken bij de vorming van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid uit de Milieudienst ZHZ
en de losse gemeenten in Zuid-Holland. Gedeputeerde Van Heijningen en provinciegriffier Leo
de Vries speelden hierbij een belangrijke rol. Ben bracht beide functionarissen goed in positie.
Bij Berenschot heeft Ben in de beginjaren veel geleerd, in de nadagen ging het minder goed.
In de crisisjaren moest Berenschot terug van 400 naar 200 adviseurs. Mensen werden ontslagen
op basis van last in first out. Ben was een van de senior adviseurs die opmerkten dat er geen
strategisch plan was en dat er focus ontbrak. Deze Gideonsbende stelde een schaduwplan op.
Het management van Berenschot reageerde hier desastreus op. Er mocht nog wel een
presentatie van het schaduwplan worden gegeven, maar het plan werd afgedaan als niet
passend bij de bedrijfscultuur. Vervolgens gebeurde er niets. Daarop besloot Ben te vertrekken
en samen met enkele gelijkgestemden een nieuw bureau op te richten. Ze begonnen met het
opstellen van een business plan.
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Het nieuwe bureau had wel een duidelijke focus. Het richtte zich op de bouw van samen
werkingsverbanden in het publieke domein. Samen met nog vijf andere partners richtte
hij op 1 februari 2012 bureau KokxDeVoogd op. Geheel volgens haar intrinsieke gedachtegoed
werd in de eerste jaren nog samengewerkt met Berenschot.
Ben heeft meer dan 150 opdrachten bij KokxDeVoogd gedaan en evenzoveel bij
Berenschot. In zijn 20 jaar als organisatieadviseur heeft hij zeker € 8 miljoen
aan omzet gerealiseerd en nog veel meer aan acquisitie.
Eén van Bens mooiste opdrachten: verkenning oplossing beheer governance
DSO voor Rijk, VNG, IPO en UvW. Op 1 januari 2022 treedt de
Omgevingswet in werking. Om de doelen te halen is het nodig dat
informatie digitaal wordt verzameld, ontsloten en gebruiken van
informatie door overheid, burgers, bedrijven en instellingen.
Daarvoor wordt het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) ingericht.
Na twee jaar liep de discussie vast op de vraag hoe de governance op het
beheer van DSO in te richten. In negen maanden is stapsgewijs het beheer

“Eén van
Bens mooiste
opdrachten:
inrichting
governance
Digitale Stelsel
Omgevingswet.”

vraagstuk verdiept, zijn verantwoordelijkheden en belangen in kaart gebracht, is
gewerkt aan het inzicht dat interbestuurlijk besturen betekent zeggenschap delen en is
gewerkt aan de acceptatie van het feit dat interbestuurlijk besturen iets anders is dan het
samen managen van de uitvoering. Vervolgens zijn verschillende scenario’s voor de governance
van het beheer verkend, gewogen en van een conclusie voorzien. Het besluitvormingsproces is
begeleid en de afspraken zijn vastgelegd in de beheerovereenkomst die in december 2018
ondertekend is door de Minister BZK en vertegenwoordigers van VNG, IPO en UvW.
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“Ben vindt het
gewoon echt leuk
om te werken.”

Ben Kokx. De man, de vader en de werkdruk
Het komt verderop en het kwam in de voorbereiding van dit boekje
vaker ter sprake. Ben was nogal van hard werken. Hij had en heeft
een enorm werkethos. Tot diep in de nacht aan de keukentafel
rapporten typen. Hoe combineer je dat met een gezinsleven.
Wat doet dat met je relatie? En met je kinderen?
De kinderen geven aan er niet zoveel van gemerkt te hebben.
Zij denken dat Dorien – zijn vrouw – er meer last van had.
Maar hoe laat het ’s nachts ook werd: de kinderen
werden ’s ochtends altijd op tijd naar school
gebracht. Met de kanttekening dat ze wel altijd als
eersten op school waren. “Hij had dan ’s ochtends altijd
ons brood voor naar school gesmeerd. Als we eens wat ander
beleg wilden, dan moesten we dit wel tijdig en in drievoud laten
weten. En dan nog werd het verzoek niet altijd gehonoreerd, hij
deed gewoon wat hij gewend was. We gingen ons brood dus al toen we
een jaar of acht waren zelf smeren. Hij werkte wel veel, maar we wisten
eigenlijk niet anders.”
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Bestuursfuncties, boodschappen en banden plakken
Bij feestjes viel het vriendjes wel eens op dat hun vader nog aangekleed was om 2 uur
’s nachts. Maar volgens ‘zijn’ Dorien vindt hij het gewoon echt leuk om te werken.
Hij deed naast zijn baan ook nog vrijwilligerswerk en had bestuursfuncties. Een enorm
werkethos. Als er een band geplakt moest worden, dan deed hij dat gewoon, ook als hij
pas na middernacht thuiskwam van een vergadering. Hij ‘dook’ niet, hij liep niet
weg voor verantwoordelijkheden en huiselijke taken. Hij deed boodschappen,
ruimde de vaatwasser uit, kookte, en hielp de kinderen met hun huiswerk,
vooral economie.
Overhoren bleef dan wel vaak aan Dorien. Zij vertelt dat Ben veel
werkte, maar dat hij werk en privé goed gescheiden wist te houden.
“Als hij bij ons in de woonkamer of eetkamer zat, was hij
volledig met zijn gedachten bij ons en niet bij het werk.
Als je hem iets vroeg, had hij ook alle aandacht voor
ons, ook als hij thuis aan het werk was. Het ging
alleen een keer mis toen we met zijn tweeën in
Parijs waren, hij liep toen als een zombie rond en
ik had stellig de indruk dat dit door zaken op zijn
werk kwam, daar heb ik toen iets van gezegd.”
De agenda laten vol lopen met langeafstandswandelngen
Nu na meer dan 300 opdrachten en 20 jaar als organisatieadviseur is
het mooi geweest. Maar als het werk en de opdrachten er niet meer zijn,
hoe hou je dan iemand met zo’n werkethos op een andere manier bezig?
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De kinderen weten het wel. Er moeten langeafstandswandelingen worden
gemaakt. En opa wordt direct ingezet om op de kleinkinderen te
passen. Die agenda loopt naar verwachting wel snel vol. Dorien is
al drie jaar met pensioen. Kleinzoon Melle is een graag geziene
gast bij opa en oma. “Melle vindt het heerlijk om met opa
in de tuin te werken. Ben neemt bij elke vraag van
Melle de tijd om te antwoorden, al moet hij er
25 keer de grasmaaier voor uitzetten. Als Ben
boven aan het werk is dan vraagt Melle wel
eens of hij naar opa mag. Dan zeg ik ja, maar je
mag de studeerkamer niet binnen als opa aan het
bellen is. Dat kan wel eens lang duren en dan verzucht
Melle dat opa meer werkt dan papa”, vertelt Dorien.
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“Hij heeft
dat Britse.”

De eerste indruk die hij maakt
Hoe was het ook alweer? Je krijgt nooit een tweede kans
voor een eerste indruk. De eerste indruk die Ben Kokx
op vele plekken achterliet, varieert aanzienlijk.
De meeste mensen blijken Ben uitsluitend te
kennen als de ‘adviseur.’ Ben zal dat niet erg
gevonden hebben. Iets delen over zijn
persoonlijk leven kwam pas verderop in
de relatie aan de orde, en dan nog
met mate en zeker niet als vanzelf
sprekendheid. Ook – of zelfs - in zijn
KokxDeVoogd is Ben behoorlijk terug
houdend over de mens Ben.
“Mijn eerste indruk was dat hij klein was, saai, rustig. Wat is
dat nu voor adviseur, dacht ik. Hij was saai gekleed, leek kleiner
dan hij was, en dan die jampotjes. Bepaald geen macho of haantje de
voorste. Integendeel. Hij leek wel onzichtbaar en wilde duidelijk geen
podium, een ernstige en professionele man en een structurerende luisteraar.
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Ben heeft een aangename bescheidenheid, verbindend, weet mensen mee te
nemen en dat zou niet kunnen zonder zijn deskundigheid. Dat sprong er dan
ook bijzonder voor mij uit, die deskundigheid, zijn kennis van zaken,
en ook zijn stijl die ik bijna gereformeerd zou noemen – en dat voor
een jongetje uit een keurig katholiek nest. Ik dacht: die man
moet ik hebben, hier heb ik iets aan. Hij komt niet over als
een imposante persoon, lijkt weinig opvallend, maar het
is juist opvallend hoe zijn mening en inzichten door

“Hij weet echt alles
van de overheid.”

veel bestuurders werden geaccepteerd en
gerespecteerd. En dat is in de loop van de tijd
alleen maar sterker geworden. Na mijn
aanvankelijke scepsis kan ik alleen maar zeggen dat
ik geen betere adviseur ken dan Ben. Rustig, bedacht
zaam, met veel ervaring. Hij weet echt alles van de
overheid.”
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Wat Ben een bijzonder mens maakt
Een bijzonder mens, en dat is het, vrij naar Nescio. Ben is een bijzonder mens.
Niet omdat hij dat zelf vindt of bij voortduring van de daken schreeuwt, maar
omdat de mensen waarvoor en waarmee hij werkt dat vinden. Maar wat maakt
Ben dan precies zo’n bijzonder mens? Het zijn veel zelfstandige naamwoorden
die mooi achter elkaar passen. Empathisch, zuiver, integer, trouw, loyaal,
humorvol, en nog veel meer. De mens Ben Kokx is een bijzonder mens.
Lees maar waarom.
“Ben is een zuiver mens. Zuiver en integer. Een aardig mens, prettig in de omgang, en met
humor. Maar hij maakt grapjes over situaties, zelden over mensen. Ook dat is die integriteit
van hem. Aandacht voor iedereen, geen ego voorop. Hij is dan ook zeer gevoelig als hij op zijn
integriteit wordt aangevallen. Bij zijn integriteit horen ook trouw en loyaliteit. Ik heb hem
leren kennen als een sociaalbewogen persoon met een groot hart voor zijn kinderen en een
soort van ondeugende humor. Een empathisch mens. Ben is trouw en loyaal en blijkt uit
zonderlijk solide. Hij boezemt vertrouwen in en dwingt door zijn manier van handelen respect
af. Ben is verbindend op een bijna mediationachtige manier. Hij staat boven de partijen.
Je weet dat het goed komt als je hem iets vraagt. Hij doet dat vol overgave, en hij blijft
zoeken naar alternatieven als het vorige onverhoopt toch niet werkt. Zijn bescheidenheid
heeft een bepaalde toon en lokt uit om hem veel te vertellen. Hij krijgt zaken voor elkaar.
Hier een gesprek, daar een voorstel, alles heel subtiel waardoor mensen het van hem
aannemen en ernaar gaan handelen. Deskundig en hulpvaardig, niet arrogant of alwetend.
Je voelt je door hem ondersteund, hij geeft je het gevoel dat hij het voor je oplost.
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Hoe groter de crisis, hoe rustiger hij wordt. Hij heeft – en houdt –
overzicht. En hij luistert heel goed. Op twee manieren.
In vraaggesprekken is hij heel bewust bezig met timing,
en hij laat heel bewust af en toe wat langere stiltes
vallen. En hij vat goed samen en gebruikt daarbij
goed doordachte woorden, begrippen en
concepten. En die woorden gaan dan

“Trouw en
loyaal en
uitzonderlijk
solide.”

vervolgens een gedeelde betekenis
krijgen, zodat de ander het gevoel
krijgt dat hij of zij zelf tot dit
nieuwe inzicht is gekomen.
Ben kan zowel goed schrijven
als goed spreken, dat is een combinatie
die je niet zo vaak tegenkomt. Wat ik heel
knap vind is dat hij weet waar zijn beperkingen
zitten en hoe hij de compensatie daarvoor organi
seert. En wat Ben beslist ook een bijzonder mens maakt
is dat hij nooit zal confronteren, maar toch precies zegt
waar het op staat. Hij zegt wel degelijk wat hij vindt.”
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Of er met Ben een beetje te lachen valt
In de cast van Debiteuren Crediteuren van Jiskefet zou hij beslist hebben
misstaan. Hij zal nooit met een gele tangaslip aan een kroonluchter hangen
te zwaaien. Ben loopt niet voorop – en ook niet aan de staart – in de polonaise,
maar wie denkt dat hij geen humor heeft, vergist zich enorm. Zijn humor is
echter onderkoeld. Brits, zouden velen het noemen. Tongue in cheek.
Iets klinkt serieus of overtuigend, maar het is als grap bedoeld.
Met Ben valt er dus best wel een beetje veel te lachen.
“Ben heeft lol in wat hij doet. Daar begint het. Hij bedenkt dan
een strategietje en moet daar zelf om lachen. Ik vind dat hij
ontzettende humor heeft. Af en toe zelfs ondeugend. En als je
een grap maakt, dan krijg je er gegarandeerd een van hem terug.

“In wezen is
het een hele
lieve man.”

Hij is leuk, erg leuk eigenlijk. Onderkoeld. Wars van zwaarte. Lastige
onderwerpen worden zeker besproken, maar hij maakt het zeker niet
zwaarder dan nodig, en humor kan dan helpen. In zware situaties zorgde hij voor
lichtheid. De kern is: Ben is gewoon een hartstikke leuke vent. Hij is erg slim.
Extreem loyaal. Enorm sympathiek. Hij heeft dat Britse, en misschien vindt ‘men’ hem
daar leuker dan hier, dat kan, maar wie zegt dat Ben geen humor heeft, die zit er echt
naast. Ben heeft ook heel bijzondere lach, het is eigenlijk meer hinniken. Met Ben is dus best
een beetje te lachen, als het werk het toelaat. Maar vooral is Ben belangstellend, voorkomend
en oprecht geïnteresseerd in mens en materie. In wezen is het een hele lieve man. En hij
heeft ook nog eens een mooie, sonore stem.”
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“Analysetijd is
kwadratisch
belangrijker dan
de uitvoering.”

BIG BEN, deel 2: de adviseur
Wat Ben een goede adviseur maakt
Voor zijn collega’s van KokxDeVoogd is het volkomen
helder: Ben Kokx is de beste adviseur van Nederland.
En natuurlijk is dat subjectief, niet onderbouwd,
partijdig, bevooroordeeld en wat al niet, maar
dat zijn maten hem zo meten, is veelzeggend
over Ben Kokx als adviseur en de rol die
hij speelt in zijn bureau en de bijdrage
die hij levert aan het openbaar bestuur
en de Staat van Morgen.
“Ben laat zien hoe belangrijk een grondige analyse van een
complex vraagstuk is voordat iedereen naar de oplossing schiet.
Bestuurders hebben nogal eens de neiging om snel richting resultaat te
gaan en vergeten dan die grondige analyse van het probleem, en die willen
ze misschien ook helemaal niet. Op de plaats rust is dan nodig. In een goede
analyse met inzicht in de context en een goed procesdesign zit al een groot
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gedeelte van de oplossing van een probleem. Volgens Ben is analysetijd kwadratisch
belangrijker dan de uitvoering. Hij is ongewoon geordend. Hij begrijpt ook dat je mensen
moet meenemen, ruimte bieden om zorgen te uiten en dit ook serieus te nemen. Ben kan dat
allemaal heel goed. Als opdrachtgever vond ik zijn grote deskundigheid – zo typerend voor zijn
manier van werken – zeer aangenaam. Hij is bovendien bijzonder geordend, gewapend met
zijn A5-boekjes en spoorboekjes. Hij is sterk in analyseren, structureren en organiseren.
Hij kan ook goed schrijven. Hij is extreem snel en heel intelligent en hij werkt vooral
ook enorm veel. Zo doet hij ook meer dan je verwacht. Hij heeft overzicht, kan
daardoor goed anticiperen, weet wat er gaat gebeuren en neemt verant

“Samenwerken
met hem
geeft rust.”

woordelijkheid. Hij heeft het vermogen om iedereen aan tafel belangrijk te
maken en maakt zo dat iedereen zich serieus genomen voelt. Dan helpt
het ook als je goed kunt luisteren. Ben gaat niet praten als anderen
dat moeten doen. Hij nodigt anderen uit voor het gesprek en stelt
vragen om bestuurders te verleiden iets te zeggen. Hij luistert goed
naar de verschillende belangen van de organisaties en personen en brengt
het krachtenveld helder in kaart. Hij probeert ervoor te zorgen dat partijen
zich bewust zijn van hun rol jegens elkaar. Ben is bestuurlijke vragen altijd voor.
Door zijn voorbereiding weet hij altijd alle vragen al.”

De informele kracht van de adviseur
“Je voelt je altijd weer wijzer als je een gesprek met Ben hebt gehad. Hij geeft inzicht,
mogelijkheden voor oplossingen en hij was altijd duidelijk wat hij wilde en kreeg door zijn
optreden ook zijn zin. Ben is een goede adviseur. Hij werkt echt samen met zijn opdracht
gever. Een goede adviseur geeft geen advies, dat heeft hij niet nodig, hij moet zich richten
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op het handelen. Ben weet waar hij het over heeft, hij spiegelt je niet zo maar wat voor,
en daarom leun je op hem, je weet dat je het aan hem kunt overlaten. Zijn informele kracht
zie ik vooral in zijn expertise om er altijd in te slagen om zaken aan de orde te stellen die nog
buiten beeld waren gebleven. Daardoor werd het altijd completer. Het was mooi om te zien
hoe Ben zijn collega’s in hun kracht en expertise zette. Hij is een aimabel mens. Zeer sensi
tief, laagdrempelig. Hij excelleert in opdrachten waar hij een klik met de opdrachtgever
heeft en waar het vraagstuk goed bij hem past. Omdat hij altijd levert en altijd
beschikbaar is, zonder op de voorgrond te staan, neem je zijn adviezen aan.
Dit is zijn natuurlijke eigenschap, het is verinnerlijkt. Samenwerken met hem
geeft rust, hoe groot de crisis ook is.”
Valkuilen en rauwe randjes
“Een ruw randje hem ik nooit bij hem bespeurd. Geen grote en
diepe valkuilen. Wel functionele irritatie. Ben is niet altijd even
geduldig bij domheid. Hij is eigenwijs, maar te aardig. Dat is wel lastig.

“Hij is
eigenwijs,
maar te
aardig.”

Hij moet af en toe strenger zijn. Hij heeft de neiging te blijven breien aan een
oplossing waar iedereen zich al in kon vinden. Bij veeleisende klanten kan hij soms
te lang meebewegen en kan dan kortaf en geïrriteerd worden. Te lang en te veel
meebewegen zit hem dan in de weg. Ben is kwetsbaar bij aanvallen op zijn persoon of
manier van werken. Je moet hem geen kunstje flikken. Af en toe wordt hij nukkig, en neemt
werk over van mensen die het eigenlijk zelf hadden moeten doen. Hij reageert slecht op botte
macht. Hij gelooft in samenwerking, in vertrouwen. Hij kan niet begrijpen dat mensen daar
niet aan meedoen of aan vasthouden. Hij werkt veel te hard. Hij geeft nooit op. Ben heeft een
enorm werkethos. Hij blijft zoeken naar de oplossing, en daar gaat hij soms te ver in, dan
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moet hij eigenlijk afgeremd worden. Hij kan wat technocratisch overkomen. Ben sprak eens
het personeel van drie organisaties toe. Dat deed hij keurig en duidelijk, maar niet erg
inspirerend. Het personeel voelde daardoor vooral afstand. Een groep enthousiasmeren is
moeilijk voor hem. Ben wil dan ook graag dat een groep niet te groot is, anders zit
hij niet in zijn kracht.”
Wat een adviseur vooral niet moet doen
“Een adviseur moet het vooral niet gaan overnemen van de bestuurder.
Dat moet je niet willen. Als adviseur moet je ook niet denken dat jij

“Denk niet te
snel voor de
opdrachtgever.”

de oplossing moet aandragen. Geen groot ego dat wel even
vertelt welke besluiten precies genomen moeten worden.
Het is een subtiel proces om bestuurders mee te nemen,
eigen inzichten te laten verschaffen, en eigen keuzes
laten maken. Ben is daar meester in. En een adviseur hoeft
niet veel en te opzichtig over zichzelf te vertellen. Als het op
een gegeven moment kan en past, dan is het prima, maar het moet
geen standaardtrucje worden, het te opzichtig uitoefenen van het vak
van adviseur. Bestuurders hebben dat snel door. Je moet ook niet op de
voorgrond treden, hoe trots je ook bent op wat je bedenkt en bereikt. Als
adviseur moet je niet de werkelijkheid van de klant in het model gieten, maar het

model gebruiken om de werkelijkheid van de klant in beeld te brengen. Modellen zijn
immers vereenvoudigde weergaven van de werkelijkheid. Denk niet te snel voor de
opdrachtgever. Niet opportunistisch handelen, houd de strategie voor ogen. En etaleer je
eigen mening alleen als het nodig is in en voor het proces.
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De optimale relatie tussen opdrachtgever en adviseur
“Als je samen scherp hebt wat het doel is en wat het moet opleveren. En als je beiden bereid
bent om er veel energie in te steken, open te staan voor elkaars inbreng en bereid bent
om het scherp te bespreken. Daar hoort ook het nakomen van afspraken bij. Dat is
cruciaal. Van twee kanten. Essentieel voor succes is een opdrachtgever en een
opdrachtnemer met een hoog arbeidsethos. Dat komt misschien wel in de
buurt van een optimale relatie tussen opdrachtgever en adviseur. Voor de
opdrachtgever is het belangrijk om te ervaren dat hij of zij achter het
stuur zit en blijft, ongeacht de rol van de adviseur. Je moet elkaar
vertrouwen, samen ergens naar toe werken. Het is voor de
opdrachtgever bijzonder comfortabel als Ben zekerheden
in het proces en aan de achterkant inbouwt. Hij is van
de proceshygiëne. Veel mensen zijn er te lui voor, of
kunnen het niet. Een goede rolverdeling is ook bijzonder

“De wil om het
altijd beter
te willen doen.”

belangrijk, in combinatie met volstrekt wederzijds vertrouwen
geeft dat meerwaarde aan de samenwerking. Naast je cognitieve
vaardigheden moet je als bestuurder een uitstekende sociale antenne
hebben. Die is nodig om ruis te filteren en daar is Ben ook heel goed in, en
dat is de kracht van een goede adviseur. Wat overigens niet betekent dat een
goede adviseur per se gezellig moet zijn. Ik waardeer in Ben de wil om het altijd
beter te willen doen en dat vervolgens ook te realiseren. Dat betekent dat je de rust
hebt om beter te kijken en zo te zien waar en hoe het dan beter kan. Dat is een grote
kracht van een adviseur en de grote kracht van Ben.
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“Ik wil nooit het
gevoel hebben
dat er een model
wordt verkocht.”

BIG BEN, deel 3: het gedachtegoed
Modelmatig werken;
de kracht van onzichtbare modellen
In deel 1 en 2 ging het over BIG BEN, Ben Kokx de mens en de adviseur.
In het derde en laatste deel gaat het over Ben en het gedachtegoed van ‘zijn’
KokxDeVoogd dat met zijn vertrek niet verdwijnt maar juist wordt gekoesterd,
uitgebouwd en verder uitgedragen door een nieuwe generatie bevlogen en
bewogen adviseurs. We gaan het hebben over modelmatig werken en de kracht
van onzichtbare modellen, de Staat van Morgen, en KokxDeVoogd als hoeder
van het gedachtegoed en de manier van werken.
“Een goede adviseur gebruikt modellen om te verklaren en te ordenen, maar laat dat niet
merken. Een goede adviseur zal nooit zeggen “oh, dat heb ik zo gedaan, dat kan hier ook
wel werken.” Een goede adviseur zoekt altijd naar maatwerk. Methoden en modellen kunnen
helpen, maar moeten vooral niet dogmatisch worden gehanteerd. De kracht van de adviseur
is dat hij de modellen niet expliciet toepast maar impliciet en altijd op maat van de situatie,
de context en de opdracht. Tekenen kan helpen. Dat doet Ben ook vaak. Maar Ben is eigenlijk
niet zo’n modellenman. Hij heeft ze en kent ze, maar als hij ze al gebruikt, dan laat hij dat
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Overeenstemming

niet zien. Soms schetst en tekent hij wel
iets, bijvoorbeeld bepaalde stappen om
het te verhelderen, maar hij licht geen

Weinig
overeenstemming

Chaos

theorie toe. Een goede adviseur hoeft ook
geen full time modellenbouwer te zijn.

Maatschappelijk
ingewikkeld

Modellen worden op de achtergrond
Complex

gebruikt en ingezet. Het gaat voor de
opdrachtgever uiteindelijk om de
implementeerbaarheid. Een adviseur
zorgt voor de oplossing van een probleem.

Simpel
Technisch
ingewikkeld

Veel
overeenstemming

Weinig onzekerheid

Veel onzekerheid

Ik wil bij een adviseur nooit het gevoel
Onzekerheid

Over de Staat van Morgen

copyright Ralph Stacey

hebben dat er een model wordt
verkocht.”

Ontdek de staat van morgen

“Ik zie in de Staat van Morgen de bedreiging van fragmentatie en beeldvorming. Dit werkt
door in de volksvertegenwoordiging op lokaal niveau. Er is een toenemende afrekencultuur en
dat leidt tot risicomijdend gedrag bij bestuurders. Ik kijk dan ook met angst en beven naar de
Staat van Morgen. Dat heeft te maken met het feit dat de samenleving steeds minder samen
leeft. We moeten proberen elkaar een beetje te begrijpen, in gesprek blijven, snappen dat er
ook nog een andere mening is. Grote vraagstukken vragen immers juist om samenwerking.
Er is een toenemende complexiteit in de uitvoering van publieke taken, het wordt steeds
lastiger om hetzelfde te bereiken. Gaandeweg zal de publieke sector zich realiseren dat het
terug moet naar de menselijke maat. De Staat van Morgen is een publieke organisatie die nog
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beter uitgaat van de inhoud, de burger en de klant. Als het overheidsorganisaties lukt
om bepaalde issues snel projectmatig aan te pakken, dan bewijzen we onszelf en de
samenleving een goede dienst.
Er zijn vier belangrijke ontwikkelingen. De eerste is het gevoel onder de bevolking.
Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau,
verwoordde het met ‘met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht.’
Mensen voelen zich niet meer thuis bij de grotere – politieke –
verbanden. Alles wat mis gaat wordt naar politici geprojecteerd.
Dat zet een grote druk op onze samenwerkende kracht en het
is uitermate besmettelijk. Digitalisering is de tweede
belangrijke ontwikkeling. We moeten echt het gesprek
gaan voeren over wat we wel en niet willen, nu gaat
het nog teveel over issues. Als derde ontwikkeling zijn er
de instabiele internationale verhoudingen die negatief werken

“Met mij gaat
het goed,
met ons gaat
het slecht.”

op onze open economie. Het coronavirus laat zien hoe kwetsbaar
de geglobaliseerde wereld is. Virussen hebben bijna de snelheid van
online. En de vierde ontwikkeling is hoe we naar onze eigen overheid
kijken. We zien de overheid meer bewegen naar Public Value Management en
dat krijgt eindelijk vorm door opgavegericht handelen, maatwerk en de focus op
publieke waarden.
Heel helder is dat de Staat van Morgen vandaag begint. Je kunt niet wachten tot
het morgen is. De doelen waar we aan werken zijn er nu. Why wait?”
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“Het is een taalvirtuoos
met tomeloze energie
en een niet bij te
houden tempo.”

KokxDeVoogd over Ben Kokx
Eén van onze oprichters, één van de naamgevers en één van onze meest senior
adviseurs gaat met welverdiend pensioen. Negen jaar heeft hij met tomeloze
energie gebouwd aan ons bureau, samen met de partners en medewerkers.
De ambitie om publieke organisaties elke dag weer een beetje beter te laten functioneren,
delen wij allen met hem. Hier werken wij in ons bureau elke dag aan vanuit onze kernwaarden
betrokken, onafhankelijk en verbindend. Om dat te kunnen doen heeft Ben ons geleerd om
regelmatig stil te staan bij de maatschappelijke opgaven en de onderliggende trends.
Als organisatieadviseurs kunnen we door deze maatschappelijke opgaven te begrijpen en
de trends te duiden namelijk echt het verschil voor onze klanten maken.
Dezelfde taal
De vraag van elke klant is uniek. Toch liggen onze kennis en ervaring vast in talloze modellen
en methoden. Ben heeft de meeste daarvan zelf ontwikkeld, vaak in samenwerking met onze
collega’s. Die kennis is de schatkamer van KokxDeVoogd. Nu is een model of methode niet iets
om als product aan een klant op te dringen. Wij gebruiken ze in ons dagelijks werk zonder dat
we er de nadruk op leggen. Het helpt ons om het vraagstuk van de klant in al zijn complexiteit
te kunnen doorgronden. Wij hebben daardoor als consultants dezelfde taal om te onderzoeken
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en te analyseren. Om vervolgens het ook inzichtelijk te maken voor klanten en samen tot
een handelingsperspectief te komen. Dat zit ingebakken bij KokxDeVoogd.
Analyserend voortuitwerken
Ben staat voor de hoogste kwaliteit. En Ben levert de hoogste kwaliteit. Om dat te kunnen
doen, is hij altijd voorbereid, hoe druk het ook is. Hij staat altijd open voor goede argumenten
en discussie. Van wie het ook afkomt, de opdrachtgever of een junior adviseur. Het scherpt
Ben telkens in zijn gedachten en adviezen. Het is een soort ‘training’ voor het volgende
gesprek. Het maakt dat hij altijd meer weet dan zijn gesprekspartner. Ben werkt altijd twee
tot drie stappen vooruit. Dat maakt hem een rots in de branding, soms wat ongrijpbaar maar
altijd betrokken. Dit belang van het analyserend voortuitwerken is inmiddels een vaardigheid
van alle partners en medewerkers van ons bureau. Het voorbeeld van Ben zit in de genen
van KokxDeVoogd.
Ben is in zijn werk altijd bescheiden gebleven. Hij is de rust zelve. Maar hij heeft tegelijker
tijd tomeloze energie, de gedrevenheid om te komen tot een oplossing. En hij is de vraagbaak
op het moment dat het echt lastig wordt. Zijn drive is zo groot dat hij altijd klaar staat voor
de klant. Ochtend, middag, avond of nacht. Wie we hierover ook spraken, een ieder gaf
hetzelfde antwoord. Daarin is Ben absoluut uniek.
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elkaar de hand vasthouden

handelingsperspectief

wie knipt moet plakken
kruisbestuiving

governancecode

rolzuiverheid

kernvragen

routekaart
wendbaar en schaalbaar

bollen

samenwerkingsarrangement

verankeren

sonderen

het net ophalen

tweede orde argument

ontvlechten

de grootschalige kleinschaligheid
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zwaluwstaarten
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Wij willen het bestuur van
Nederland beter maken.

Over KokxDeVoogd
Wij zijn KokxDeVoogd. Het adviesbureau voor de publieke sector en alles
wat daaraan raakt. Links en rechts wordt er gebouwd aan een nieuwe overheid
en aan de Staat van Morgen. Onze adviseurs bouwen, denken en doen mee.
Wij hebben passie voor de publieke zaak. En de kennis en inzicht wat er speelt
en staat te gebeuren en wat dat voor gevolgen heeft voor uw organisatie.
Wij willen het bestuur van Nederland beter maken. De adviseurs van KokxDeVoogd zijn
wegwijzer en partner in projecten en processen. Wij zijn er voor strategie en beleid,
bestuur en organisatie en samenwerking en participatie.
Wij denken in werkbare oplossingen die partijen samen en onze opdrachtgevers echt verder
brengen. De adviseurs van KokxDeVoogd komt u dan ook in alle bestuurslagen in ons land
tegen. Ontdek met KokxDeVoogd hoe uw organisatie in alle veranderingen plek, perspectief
en nieuw elan vindt.

KokxDeVoogd bouwt mee aan de Staat van Morgen.
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“Het leek alsof de
stukken midden
in de nacht waren
verzonden.”

Gesprekspartners
Voor de delen 1 (de mens), 2 (de adviseur) en 3 (het gedachtegoed) uit dit
boekje is dankbaar gebruik gemaakt van interviews met 13 mensen waar
Ben mee en voor heeft gewerkt in de loop der jaren. Uit die interviews zijn
tal van citaten gebruikt die – geanonimiseerd – telkens het verhaal vormen.
Het is allemaal gezegd – minus wat bruggetjes en woorden om het verhaal
wat beter te laten lopen.
Het lijkt dus alsof er in elk stuk één verteller is, maar het zijn dus allemaal compilaties, het
betere plak- en knipwerk uit prachtige gesprekken die wij de afgelopen tijd mochten voeren
met Aleid Wolfsen, Arno Brok, Ben Koopman, Cees Debets, Cor Roos, Eric Jongmans, Eveline
de Kruijk, Henk Wesseling, Irma Woestenberg, José Manshanden, Maarten Schurink, Maarten
van Helden, Monique Rijnen-Gloudemans en Rene van Kuilenburg. Wij zijn hen veel dank
verschuldigd voor hun tijd, zin, geheugen en mooie herinneringen. We vroegen hen ook
waar en hoe zij Ben hebben leren kennen. Dat geven we uiteraard niet anoniem weer.

39

De eerste ontmoeting met Ben Kokx
Aleid Wolfsen heeft Ben leren

Ben Koopman was in juni 2016

Cor Roos kwam Ben tegen in het

kennen bij de gemeente Utrecht.

gevraagd om interim-directeur te

fusietraject met GBLT. “Ben was

Aleid was daar toen burgemeester.

worden van VNG KING, naast Jantine

altijd heel compleet. Ik heb hem

Bij de landelijke invoering van de

Kroes. In de zomer van dat jaar

eens aangesproken op de kloktijd

wet DPG liep de gemeente, met een

betrok Jantine Ben bij de digitali

van zijn computer, het leek alsof de

eigen GGD, vast in de gesprekken

sering en de samenwerking tussen

stukken midden in de nacht waren

met de andere gemeenten in de

gemeenten. De strategie was

verzonden. Ben moest erkennen dat

provincie Utrecht.

bedacht, vervolgens moest dit

het tijdstip klopte.”

projectmatig worden vertaald.
Arno Brok kwam Ben tegen toen

Eric Jongmans heeft Ben voor het

hij relatief jong op zijn 41e burge

Cees Debets kent Ben Kokx van de

eerst ontmoet toen hij nog bij de

meester van Dordrecht werd.

fusie Het Nationale Theater waarin

vakbond werkte. Dat was NOVON.

“Wij waren daar bezig met samen

drie culturele instellingen in Den

Hij was daar destijds directeur en

werking in de Drechtsteden.

Haag (de Koninklijke Schouwburg,

Eric was gemeentesecretaris van de

Ben kwam op dat dossier mee

het Nationale Toneel en Theater

net gefuseerde gemeente Heusden.

‘in de boedel’ van Ronald Bandell.

aan het Spui) samen zijn gekomen.

Zij onderhandelden over het

Ben werd de geestelijk vader van

De drie organisaties zochten een

sociaal statuut.

het samenwerkingsmodel met de

procesbegeleider pur sang.

Drechtraad.”

“Voor mij was dat de eerste

Eveline de Kruijk ontmoette Ben

kennismaking met Ben.”

voor het eerst bij het Waterschaps
huis. Ze leerde hem echter pas
kennen bij de fusie van haar

40

waterschap. Haar collega van de

José Manshanden heeft Ben ontmoet

Monique Rijnen-Gloudemans

fusiepartner wilde voor de bege

bij Berenschot. Zij kwam daar in

kent Ben van de invoering van de

leiding van het fusietraject een

2000 binnen, Ben werkte daar al.

Participatiewet in de gemeente

extern adviseur. Dat werd Ben,

Amersfoort.

hij won de offerte met KokxDeVoogd

Ook Maarten Schurink kwam Ben

in concurrentie.

voor het eerst tegen bij Berenschot.

Rene van Kuilenburg heeft Ben

De samenwerking tussen Ben en

leren kennen in de Drechtsteden.

Henk Wesseling heeft Ben ontmoet

Maarten kwam pas echt op gang

Samen hebben ze eerst veel voor

via een college van Ben, José

nadat Maarten was vertrokken bij

de regionale samenwerking op het

Manshanden. Dit was bij de vorming

Berenschot en hij, in zijn rol van

gebied van sociale diensten gedaan.

van de Intergemeentelijke Sociale

opdrachtgever, Ben bij veel

Dat was nieuw, spannend en echt

Dienst Drechtsteden.

complexe samenwerkingstrajecten

onontgonnen terrein. Daarna heeft

inzette.

hij samen met Ben gewerkt aan de

Irma Woestenberg kent Ben in het

totstandkoming van Shared Service

kader van het project Gemeentelijke

Maarten van Helden kent Ben van

Centrum Drechtsteden. Daarna heeft

Basisprocessen Inkomen (GBI) voor

diverse opdrachten voor GBLT. Ben

hij als opdrachtgever, ook vanuit

standaardiseren, digitaliseren en

werkte daar al voordat Maarten er

andere organisaties, nog tal van

harmoniseren van Werk en Inkomen.

algemeen directeur werd.

opdrachten samen met Ben

Ben was daar – in 2013 – proces

succesvol uitgevoerd.

begeleider, Irma voorzitter van de
participerende gemeenten.
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BIG BEN is een elektronisch en gedrukte uitgave ter markering van het afscheid in september
2020 van oprichter, naamgever en adviseur (en mens) Ben Kokx van KokxDeVoogd.
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