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Expertises 
Governance-aspecten van 

processen en programma's, 

politiek-bestuurlijke en 

strategische advisering 

 

Contact 
steegh@org-id.org 

06-55771974 

 

 

 

 

ORG-ID 

 

Adres 
 

Postbus 256 

2300 AG Leiden 

 

Contact 
www.org-id.org 

info@org-id.org 

 

 

 

 

 

Curriculum 
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Profiel 

“Systemen doen het niet, het zijn mensen die het doen” 

In de besluitvorming in Nederland wil de inhoud het nogal eens afleggen tegen 

het proces. Een cultuur van meer of minder samenwerkende minderheden leidt 

tot een fixatie op (juridische) zorgvuldigheid, draagvlak en consensus, of op het 

‘spel’. Dat kàn leiden tot ‘uitonderhandelde onzin’. Dat is wat ik heb geleerd in 

jaren van bestuurlijke en ambtelijke activiteit. De uitdaging is, er voor te zorgen 

dat het om het inhoudelijke resultaat blijft gaan. Op basis van deze kennis en 

ervaring adviseer en steun ik organisaties en de mensen daarbinnen, ook 

topambtenaren en bestuurders. Je moet van binnenuit begrijpen wat de 

speelruimte is voor bestuurders en waar de grenzen liggen van zowel het 

inhoudelijk als het procesmatig haalbare. 

Ik maak daarbij gepast gebruik van mijn lange ervaring met open ogen en oren 

voor wat er allemaal verandert: beperktere financiële mogelijkheden, energieke 

samenleving en meer participatie en zelfsturing, maar ook de smalle marges 

van de democratie. Daarbij blijven begrippen als rechtstatelijkheid, privacy en 

non-discriminatie relevant. Mijn toegevoegde waarde zit ‘m dan in mensen met 

verschillende achtergronden en verantwoordelijkheden bijeenbrengen en de 

samenwerking organiseren tussen bestuur en organisatie, overheid en burgers, 

instellingen en bedrijven op een veelheid van inhoudelijke terreinen: water, 

milieu, verkeer, ruimtelijke ordening, landschap, natuur, recreatie, landbouw, 

(bestuurs)recht en bestuurlijke informatica.  

 

Ervaring 

ORG-ID BV 

2013-heden Geassocieerd partner/Senior adviseur 

Bureau voor duurzame organisatie- en beleidsontwikkeling.  Klanten van ORG-ID 

zijn overwegend overheden (departementen, provincies, waterschappen, 

gemeenten), maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. 

 

Steegh Beleidsadvies 

2010-heden zelfstandige 

Mijn eigen kleine adviesbureau, met name voor sterk op bestuurlijke verhoudingen 

georiënteerde opdrachten. Langs deze weg ben ik onder andere voorzitter van de 
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Klankbordgroep Waterkwaliteit (KRW) Rijn-West waar ik in het overleg van 

bestuurders van waterschappen, provincies, gemeenten en Rijk de positie en 

belangen van maatschappelijke organisaties (LTO/KAVB, WNF, drinkwatersector, 

milieufederaties, landschapsorganisaties, Havenbedrijf, Heineken, enz) verwoord. 

Binnen die klankbordgroep slaag ik er systematisch in tot unanieme adviezen te 

komen van al die organisaties. 

 

Gemeente Leiden  

2006-2010 wethouder  

Wethouder Verkeer en Milieu namens GroenLinks in twee coalities: PvdA-SP-GL-CU 

en PvdA-VVD-CDA-GL. Onder andere verantwoordelijk voor de Rijn-Gouwelijn, 

klimaatprogramma en regionale groen-samenwerking. Zeker in het begin moest 

daarbij de omslag worden gemaakt van een ‘wethoudersbestuur’ (waarin zij als 

directeuren functioneerden) naar respect voor verschillende verantwoordelijkheden 

van bestuur en directie/medewerkers.  

 

Hoogheemraadschap van Rijnland  

1999 – 2006 hoogheemraad 

Parttime dagelijks bestuurder van het waterschap. Zwaartepunt in de portefeuille 

was steeds waterkwaliteit. Daarnaast ook verdroging, natuur, landschap en ruimte. 

Onder andere als loco-dijkgraaf verantwoordelijk voor het omkeren van de 

stroomrichting van de Amstel tijdens de zomer van 2003. 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties /  

Ministerie van Justitie 

1978 – 2010 wetgevingsjurist, projectleider, programmaleider, afdelingshoofd 

Begonnen als jurist, geleidelijk opgeschoven naar projectmanagement en van 

daaruit in het departementsmanagement terecht gekomen, met veel contact met 

bewindslieden en ambtelijke top (SG enz). Onder andere verantwoordelijk voor Wet 

Openbaarheid van Bestuur, de Gemeentewet, pensioenstelsel ABP, één-loket-

gedachte, C2000, de informatiehuishouding van politie en brandweer en 

interceptieapparatuur voor de veiligheidsdiensten. 

 

Selectie uitgevoerde opdrachten 

Momenteel adviseer ik enkele beginnende bestuurders op de achtergrond (niemand 

erkent makkelijk dat hij/zij begeleiding/extern advies nodig heeft om goed te 

functioneren, dus dat blijft onzichtbaar) en ben ik betrokken bij gebieds-

ontwikkeling rond het Noordzeekanaal, in grondwaterbeschermingsgebieden op 

zandgrond (nitraatprobleem) en binnenkort bij bodemsaneringslocaties. Ik fungeer 

ook als bestuurlijke vraagbaak binnen ORG-ID zelf: hoe krijg je inhoud, proces en 

politiek bij elkaar? 

 

In de afgelopen jaren heb ik onder meer gewerkt aan: 

 

Bij het 6e Actieprogramma Nitraat heb ik de bestuursovereenkomst opgesteld en 

geredigeerd die de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en 

Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van 

Waterbedrijven in Nederland en LTO-Nederland hebben gesloten over het in 
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grondwaterbeschermingsgebieden gaan voldoen aan de eisen van de Europese 

Nitraatrichtlijn: vrijwillig, niet vrijblijvend, samenwerking op basis van vertrouwen. 

 

Ik heb de bestuurlijke component ingevuld van de evaluatie van de Delta-aanpak 

Ruimtelijke Adaptatie en al interviewend bestuurders doordrongen van het 

belang van bestuurlijke aandacht voor het onderwerp. Met kennelijk resultaat: 

adaptatie is in vele nieuwe bestuursprogramma’s van gemeenten opgenomen. 

 

In het kader van het Deltaprogramma zoetwater heb ik voor provincies en 

waterschappen een strategie en uitvoeringsprogramma mee-opgesteld voor ‘hoog 

Nederland’; bestuurlijke debatten voorbereiden en leiden om het draagvlak voor dit 

gedachtengoed te peilen en te organiseren. 

 

Voor de Zuid-Westelijke Delta, eveneens in het kader van Deltaprogramma 

Zoetwater, waar een weg gevonden moest worden in bestuurlijke complexiteit 

door vele betrokken partijen en door de samenloop tussen het Deltaprogramma en 

de al jaren slepende discussie of het Volkerak-Zoommeer mag verzilten of niet. 

 

Voor het Ministerie van I&M leiding geven aan een coalitie van inhoudelijk 

deskundigen op het gebied van stedelijke klimaatbestendigheid, in het 

bijzonder van de openbare ruimte en het groen; vervolgens als bestuurlijk 

ambassadeur optreden voor het in deze groep ontwikkelde gedachtengoed bij 

toogdagen, congressen en seminars van relevante koepelorganisaties, overheden 

en het bredere publiek. Een vaak te beantwoorden vraag was: “hoe vertel ik het 

mijn wethouder?”. 

 

Voor het Ministerie van BZK als ghostwriter voor een topmanager op het gebied van 

informatica van de overheid inhoudelijke artikelen schrijven met een scherpe 

boodschap. 

 

Voor een groep ondernemers in Leiden een agenderende nota schrijven over hoe 

(anders) met het water in de stad om te gaan, daarbij juridische ondersteuning 

geven, gericht op conflictoplossing en richting bestuur en 'conculega's' als 

ambassadeur optreden voor de reders. 

 

Voor een grote zorginstelling psychiatrie de Raad van Bestuur ondersteunen bij het 

beheersbaar krijgen van crises als gevolg van brand met dodelijke afloop èn een in 

een winkelcentrum om zich heen schietende cliënt.  

 

Met name vanaf mijn aftreden als wethouder van Leiden (2010) heb ik meerdere 

bestuurders op afstand van advies gediend: enkele wethouders, één gedeputeerde 

en alle heemraden/DB’ers van Water Natuurlijk waar ik tot voor kort voorzitter 

van was. Dat kon soms met inhoudelijke, gerichte adviezen en vaker met samen 

bedenken wat wijs was om processen in goede banen te leiden. 

 

Opleiding 

Bestuurlijke informatiekunde, TIAS Tilburg / Washington University St. 

Louis   

Master of Information Management, bul 1991. 
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Rechtsgeleerdheid, Katholieke (nu: Radboud) Universiteit Nijmegen 

Meester in de rechten, bul 1978. Staatsrecht, bestuursrecht en rechtsfilosofie. 

 

HBS St. Thomas-college, Venlo 

HBS B, diploma 1971 

 

Overig 

bestuurlijk: voorzitter Water Natuurlijk, grootste waterschapspartij van Nederland 

(tot april 2018); lid Waterambacht Leiden, burgerinitiatief inzake gebruiks- en 

belevingswaarde van het stedelijk water; voorzitter klankbordgroep Waterkwaliteit 

Rijn-West 

Hobby’s: verzamelaar van landkaarten en atlassen, in het bezit van een van de 

grootste verzamelingen in Nederland, met als zwaartepunten: stadsplattegronden, 

water(schaps)kaarten, etnografische, militaire en ontdekkingskaarten, periode 

1750-1950; lange-afstandwandelen, motorbootvaren 

Talenkennis: Nederlands, Engels, Frans en Duits (redelijk) vloeiend, Castilliaans 

goed en Italiaans, Portugees, Catalaans en Roemeens rudimentair 
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