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Hoe nieuw is Het
Nieuwe Werken nog?
Alweer een publicatie over Het Nieuwe Werken (HNW)? Hoe nieuw is Het Nieuwe
Werken nog, vraagt u zich af, want er is de laatste tijd heel veel over geschreven.

I

n november vorig jaar gaf het A+O fonds
Gemeenten de publicatie ’De kunst van
vertrouwen’ uit, waarin een overzicht werd
gegeven van de manier waarop gemeenten
aan de slag zijn met HNW. Het viel op dat er
geen standaardaanpak bestaat bij de invoering
van HNW, maar dat dit moet aansluiten bij de
werkwijze van de gemeente. Dat is onveranderd, zo blijkt uit deze vervolgpublicatie.
We zien echter ook dat er sprake is van een
accentverschuiving. Bij de eerste publicatie lag
de nadruk meer op tijd- en plaatsonafhankelijk werken, zelfroostering en resultaatgericht
werken, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Nu zien we dat de visie op de gemeentelijke
dienstverlening meer en meer de boventoon
voert. Wat wil je bereiken met de gemeente?

Wat is de kwaliteit van de dienstverlening?
Welke kwaliteit van het werk is noodzakelijk
om een aantrekkelijk werkgever te zijn?

andere manier van werken en handelen van
degenen die de gemeente vertegenwoordigen:
de medewerkers.

Belangrijk is verder dat de nadruk steeds
meer komt te liggen op samenwerken en het
delen van kennis. De gemeente is meer dan
de optelsom van individuen, wat betekent dat
het beschikken over een visie op de rol van de
gemeente een belangrijk richtsnoer is bij het
inrichten van de organisatie. HNW wordt verbonden met de kernwaarden van de gemeente
en daarmee verliest het aan vrijblijvendheid.
Daarnaast werkt de gemeente steeds vaker
samen met andere organisaties: de gemeente
is niet langer de enige organisatie die gaat
over het publieke domein. Dit vraagt om een

Met deze tweede publicatie wil het A+O fonds
Gemeenten opgedane ervaringen van gemeenten met HNW vastleggen om ze met de sector
te delen. De voorbeelden laten de ontwikkeling zien in het denken over HNW bij gemeenten en vertegenwoordigen om die reden de
volgende fase die we ingaan met HNW. Laat de
voorbeelden een bron van inspiratie voor u zijn.
Willem van Duijn
Voorzitter A+O fonds Gemeenten/
Wethouder Katwijk
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Varen op moreel kompas
4

‘Het Nieuwe Werken is amper begonnen’, met deze woorden
opent Marc Jetten het gesprek. We staan volgens de organisatieadviseur aan de vooravond van een verstrekkende sociale innovatie.
‘Organisaties die HNW niet instrumenteel maar moreel benaderen,
hebben daarom de toekomst.’

s

N

ieuwe mogelijkheden op het gebied
van informatietechnologie hebben
Het Nieuwe Werken een impuls
gegeven, maar daarin ligt volgens Jetten
niet de essentie. ‘Die ligt in de cultuur van de
organisatie. Wie langdurig vooruit wil met Het
Nieuwe Werken, geeft een organisatie daarom
vorm vanuit vertrouwen en verruilt het instrumentele kompas voor een moreel kompas. Dat
raakt wel de diepere wortels van een organisatiecultuur. In een weerbarstige omgeving van

politiek en regelgeving is het daadwerkelijk
varen op vertrouwen voor gemeenten dan ook
een uitdaging. Maar wel een betekenisvolle
uitdaging, die prestaties en daarmee de dienstverlening echt beïnvloedt.’
Jetten weet waarover hij praat. Hij geeft al
jaren adviezen en trainingen op het gebied van
‘HNW en vertrouwen’ en heeft de afgelopen
vijf jaar onder meer dertig gemeenten hierin
begeleid.
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B I J H ET N I EU W E W E RK EN WORDT V E RTR O UW E N DE BA AS!

EIGEN REGIE

Ondertussen ziet hij dat bij de invoering van
HNW de aandacht dikwijls primair uitgaat
naar kantoorconcepten en thuiswerken. ‘Deze
middelen geven mensen slechts de regie over
hun eigen werkplek en werktijden. Uiteindelijk
draait werken vanuit vertrouwen om de regie
over het eigen werk.‘
Hij verwerpt resoluut de tegenwerping dat
HNW op deze manier niet in praktijk kan worden gebracht voor bijvoorbeeld een Klanten
Contact Centrum (KCC) of de Groenvoorziening: ‘Ik heb KCC’s gezien waar medewerkers
zelf hun eigen bezetting regelen in plaats van
dat een manager dat voor hen doet. En bij een
Groenvoorziening werd het verschil gemaakt
door medewerkers een maandopdracht te
geven in plaats van dat ze iedere ochtend de
opdracht voor de dag meekregen en aan het
einde van de dag daarop gecontroleerd werden. Wanneer medewerkers ook nog tijdens
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de lunchpauze naar de werf moeten komen ter
controle of ze niet meer dan een half uur pauze
nemen – dat komt voor! – spreek ik over een
vorm van “georganiseerd wantrouwen”.’
VERTROUWEN

Gemeenten zijn van oudsher bezig met regelgeving, vergunningen en handhaving. Marc
Jetten: ‘Het is daarom niet vreemd dat controle
diep in het systeem zit. Ik zie dan ook nog veel
terughoudendheid wanneer het gaat om het
loslaten ervan. Dat komt ondermeer doordat
in een eerste reactie vertrouwen vaak wordt
geïnterpreteerd als blind vertrouwen. Waarbij er geen regelingen meer zijn zoals in- en
uitklokken.’
Blind vertrouwen, waarbij je mensen geheel
loslaat, gaat gepaard met een soort naïviteit,
verduidelijkt hij. ‘Juist bij het werken op basis
van vertrouwen moet je blijven monitoren.
Vanuit betrokkenheid, niet vanuit wantrouwen.

BL I ND V E RTRO UW E N, WA A RB I J J E M E NS E N GE HE E L
LO S L A AT, GA AT G E PA A RD M E T E E N SOORT N A ÏV ITE IT.

En dat kan alleen met een duidelijk moreel
kader zodat mensen weten wat er van hen
wordt verwacht. Dat kader geeft medewerkers
ook vrijheid, want onduidelijkheid beperkt de
ruimte.’
Nog een voorbeeld: ‘Een situatie die ik op
diverse plekken ben tegengekomen is dat een
medewerker op maandag aan zijn leidinggevende moet vragen of hij op dinsdag thuis
mag werken en op woensdag moet laten zien
wat hij heeft gedaan. Op die manier blijft Het
Nieuwe Werken een vertoning van hiërarchie
en controle. Wanneer je aan de slag gaat
vanuit vertrouwen, ga je hier anders mee om.
Vertrouwen is het geloof in de capaciteiten en
betrouwbaarheid van de ander en daarmee de
basis van een waardige en volwassen relatie
tussen mensen.’
PA P I E R E N W E R K E L I J K H E I D

Jetten ziet dat vertrouwen inmiddels in elke vi-

sie op HNW staat beschreven. Dat was pakweg
vijf jaar geleden nog anders. De meeste gemeenten zijn in dit verband ook wel bezig met
een moreel kader: hoe gaan we met elkaar
om, wat vinden we belangrijk? ‘De uitdaging is
nu ervoor te zorgen dat vertrouwen ook vorm
krijgt. Een helder kader helpt daarbij omdat
het houvast geeft. Een belangrijke succesfactor is vervolgens dat de directie de visie zelf
voorleeft en een context realiseert waarin deze
kan landen. Daarmee bedoel ik dat een veilige
omgeving wordt gecreëerd waarin mensen
gedrag kunnen laten zien dat past bij de visie
maar minder bij de bestaande cultuur, zodat
ze zaken die schuren met de nieuwe visie ook
durven oppakken. Wat betekent vertrouwen
voor de prikklok, het zetten van parafen, het
zelf bijhouden van vakantiedagen? Wanneer
organisaties nog midden in hun “oude doen”
zitten, vormen deze vragen een betekenisvolle
uitdaging.’

Een relevant voorbeeld uit de werving voor
nieuwe medewerkers: ‘Je herkent de tekst wel
dat er mensen worden gezocht die ondernemend zijn, met initiatief en lef. Vaak is men dan
op zoek naar mensen die passen bij de nieuwe
visie, terwijl de geboden omgeving daarmee
nog niet overeenstemt. Hoe moet je je in zo’n
situatie proﬁleren? Ik heb laatst met een klant
een personeelsadvertentie opgesteld met de
tekst: “wij zoeken nieuwe collega’s die op dit
moment nog niet zo goed bij ons passen.” Dat
was mooi gevonden: passend bij het morele
kader en tegelijkertijd open en eerlijk.’
TREKTOCHT

Jetten geeft nog een derde succesfactor naast
(1) een heldere visie en (2) een directie die
daarvan de personiﬁcatie vormt: de veranderingen aanvliegen in de geest van de visie. ‘Dat
betekent bij HNW dat je medewerkers vanaf
het eerste moment aan het stuur zet van de
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verandering. Het traject krijgt dan meer het
karakter van een trektocht dan van een van te
voren uitgestippelde reis.’
In de praktijk blijkt het niet altijd even vanzelfsprekend om direct de ‘nieuwe’ waarden en
uitgangspunten in het hier en nu toe te passen.
‘Begrijpelijk want vertrouwde veronderstellingen en waarden geven comfort.’ Jetten loopt
in de praktijk dan ook veelvuldig aan tegen de
’oude’ aanpak om Het Nieuwe Werken in te
voeren: ‘Neem de verhuizing naar een nieuw
gebouw waarbij vaak toch weer de neiging bestaat om veel regels te maken. En dan ook nog
op de klassieke manier, vanuit de hiërarchische hark. Beperk je ook dan tot het formuleren van wie je wil zijn en waar je naartoe wil.
En ga vervolgens samen aan de slag.’
Hij haalt een clean desk project aan waarbij
een leeg bureau werd beloond met taart en
een vlaggetje. ‘Een meer volwassen manier om
hiermee om te gaan, die past in Het Nieuwe
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HET N IE U WE WER K EN GEE FT V RI JH E I D, M A A R I S N IE T
VRIJBLI JVE N D .

Werken, zou kunnen zijn om met elkaar af
te spreken dat je goed zorgt voor de fysieke
kant van de gezamenlijke werkruimte. En er
dan op te vertrouwen dat iedereen zelf zijn
verantwoordelijkheid neemt, want afspraak is
afspraak. Deze laatste, afspraak is afspraak,
is overigens een volgende belangrijke randvoorwaarde om te kunnen werken op basis van
vertrouwen. Het Nieuwe Werken geeft vrijheid,
maar is niet vrijblijvend. Verre van dat.’
S O C I A L E I N N O VAT I E

Om regie te kunnen voeren over zijn werk moet
een medewerker beschikken over vakmanschap, de wensen van de klant kennen en
de ruimte krijgen om autonoom zijn werk te
doen, resumeert Jetten. ‘Daarbij is zelf mogen
beslissen essentieel, evenals om hulp kunnen
vragen als dat nodig is. Zoals Maria Montessori
zei: “Help mij het zelf te doen”.’
Hij benadrukt dat wanneer je met mensen op

zoek gaat naar wat ze zelf mogen beslissen,
het werkplezier toeneem omdat mensen zich
dan als volwassen professional behandeld voelen. ‘Tegelijkertijd zorgt deze menswaardige
aanpak voor een beter rendement: processen
verlopen velen malen sneller en de klant krijgt
direct antwoord.’
Het geven van eigen regie aan medewerkers
sluit bovendien nauw aan bij een proces van
sociale innovatie dat zich voltrekt in de maatschappij. Jetten: ‘Als werkgever moet je bij
deze ontwikkeling aansluiten. Als ik aan jonge
mensen vraag waarom ze voor een bepaalde
werkgever hebben gekozen is het antwoord
vaak: “omdat mijn mening hier telt”. Om deze
capabele mensen aan je organisatie te blijven binden, helpt het om hun regie te geven
over hun werk. Dat betekent concreet dat
beleidsmedewerkers ook zelf in gesprek gaan
met de wethouder en dat niet de leidinggevende dat altijd voor hen doet. Het betekent ook

dat je een eind maakt aan de parafencultuur.’
Hogere medewerkers- en klanttevredenheid
leidt uiteindelijk ook tot een beter bedrijfsresultaat, besluit Marc Jetten. ‘En daarvan zijn al
tal van voorbeelden: bedrijven als SEMCO en
BSO, de organisatie Buurtzorg en de gemeente
Heemstede, om er maar eens een paar te noemen, vormen prachtige praktijkvoorbeelden
van langdurig succes dankzij een volwassen
benadering van medewerkers.’
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Sociale innovatie
vergt

visie
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Het Nieuwe Werken kan alleen succesvol zijn als het wordt gedragen
door visionaire leiders. Dat is de stellige overtuiging van emeritus
hoogleraar Sociale Innovatie Frank Pot.

M

arc Jetten introduceert in het
openingsartikel van deze publicatie de term sociale innovatie. Sociale innovatie
wordt wel gedeﬁnieerd als de vernieuwingen
in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties
die leiden tot verbeterde prestaties van de
organisatie, meer werkplezier en ontplooiing
van talenten. Onderdeel daarvan is Het Nieuwe
Werken.
‘Het Nieuwe Werken vraagt om inspirerende
leiders, mensen die echt snappen waar het om
gaat en dat in al hun uitingen uitdragen. En
die als er een keer iets misgaat zeggen: dat is
helemaal niet erg, want we zijn bezig met ver-

nieuwing. Als dat niet aan de bovenkant door
de leiders wordt ondersteund, dan hoef je er
niet aan te beginnen, dan eindigt het in frustratie.’ Als arbeids- en organisatiesocioloog benadert Frank Pot sociale innovatie niet alleen als
het verbeteren van organisatieprestaties maar
ook van het verbeteren van de kwaliteit van de
arbeid. Daarbij gaat het erom dat werknemers
voldoende mogelijkheden hebben om hun
eigen werk te organiseren en tegelijk de kans
krijgen om zich te ontwikkelen. Op organisatieniveau bereik je daarmee dat er beter wordt
geproduceerd, dat het innovatief vermogen
van de organisatie toeneemt en dat de inzet-
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EEN COACH STA AT NA A S T I E M A ND E N E E N L E I DI NG GE V E N DE
STAAT ER B OVEN . DAT M O E T J E NI E T DO O R E L K A A R HA L E N .
EEN LEI D I N G G E V E NDE K A N Z I C H W E L M E E R C OAC HE N D
O P ST ELLEN .

baarheid van medewerkers, zowel binnen als
buiten de organisatie, groeit.
Bij sociale innovatie, stelt Pot, komt daarom
veel meer kijken dan alleen plaats- en tijdonafhankelijk werken en sturing op resultaat
in plaats van op aanwezigheid. ‘Dat alleen is
niet genoeg om vertrouwen, doelmatigheid en
productiviteit in een organisatie te realiseren.
HNW is, in zijn beperkte betekenis, maar een
deel van wat je zou kunnen doen. Als je doelmatiger of slimmer wilt werken, dan gaat het
erom hoe je technologie, personeel en organisatie slim met elkaar verbindt. De eerste focus
moet dan zijn hoe het werk wordt georganiseerd. Wat wil je in een onderneming bereiken
en hoe organiseer je het werk dat daarvoor
moet worden gedaan in taken en processen?
Dat is de kern.’
WERKOVERLEG

Om die vraag te beantwoorden moet een
leidinggevende volgens Frank Pot in de eerste
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plaats te rade gaan bij zijn medewerkers. ‘Als
de intentie is om de organisatie te vernieuwen en klanten beter te bedienen, dan zou
de eerste vraag van leidinggevenden aan hun
medewerkers moeten zijn: hoe kunnen we het
werk dat jullie nu doen beter doen? Een van
de kanttekeningen die ik bij HNW maak, is dat
alles heel erg individualistisch wordt ingevuld. Dan gaat het over de medewerker meer
verantwoordelijkheid geven, de medewerker
meer vertrouwen geven, de medewerker in zijn
kracht zetten, een goed functioneringsgesprek
voeren. Dat is allemaal goed hoor. Maar uit
het oogpunt van organisatieprestaties gaat het
erom hoe de organisatie presteert; dus in het
geval van gemeenten hoe de organisatie voor
de burgers doelmatig en effectief een ondersteunende, verzorgende, dienstverlenende rol
speelt.
Daarvoor moet je niet alleen naar de individuele medewerkers kijken, maar ook uitzoeken
hoe je die samen tot de hoogste prestatie

A L S J E DO E L M ATI G W I LT Z I J N M OE T JE N IE T A L L E E N
I NDI V I DUE E L , M A A R O O K O P A F DE L IN GS- E N
O RGA NI S ATI E NI V E A U I N G E S P R E K. DAT HE E T, M E T E E N
H E E L O UDE RW E TS WO O RD, W E RKOV E RL E G.

brengt. Als je doelmatig wilt zijn en de competenties van je mensen optimaal wilt ontwikkelen, dan moet je niet alleen individueel, maar
ook op afdelings- en organisatieniveau met ze
in gesprek gaan. Dat heet, met een heel ouderwets woord, werkoverleg. Dus dat je, op basis
van wat je de vorige week hebt geleerd, met
elkaar bespreekt hoe het werk beter georganiseerd kan worden. Dat soort continue vernieuwing komt nauwelijks meer voor.’
GEZAGSVERHOUDING BLIJFT

Om zowel individueel als met een hele afdeling
waardevolle gesprekken te kunnen voeren,
moeten medewerkers zich wel veilig voelen.
Vertrouwen is niet voor niets een kernwoord
bij HNW. Maar ook daar heeft Pot een kanttekening bij. ‘Het is evident dat vertrouwen
belangrijk is’, zegt hij. ‘Maar soms slaat het
te veel door naar het idee dat leidinggevende
en medewerker meer gelijkwaardig moeten
worden. Terwijl de structuur erachter daar niet

helemaal mee in overeenstemming is, want er
is nog steeds een gezagsrelatie, of in jargon:
een loonafhankelijkheidsverhouding. En dat
blijft. Als je je dat niet realiseert, dan ga je onrealistische beelden creëren. Een te positief of
te idealistisch mensbeeld ontneemt het zicht
op de structurele gezagsverhoudingen die er
altijd blijven.
In dit verband wordt ook vaak gezegd dat de
leidinggevende een coach moet worden. Maar
dat is fout. Een coach staat naast iemand en
een leidinggevende staat erboven. Dat moet je
niet door elkaar halen. Een leidinggevende kan
zich wel meer coachend opstellen.’

Frank Pot
Prof. dr. F.D. Pot was in 2008 de eerste
hoogleraar Sociale Innovatie in Nederland.
Zijn bijzondere leerstoel bekleedde hij aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Inmiddels is hij met emeritaat en zet hij
zijn werk voort, onder meer als adviseur
van sociale partners en van de Europese
Commissie. Eerder was Pot ruim tien jaar
directeur van TNO Arbeid en in die tijd was
hij ook bijzonder hoogleraar Arbeid en Technologie aan de Universiteit Leiden.
Pot was mede-oprichter van het Nederlands
Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI).

EXTERNE REGELMOGELIJKHEDEN

Bij dit alles is het goed te beseffen dat ook
externe factoren van invloed zijn op wat men
de kwaliteit van de arbeid noemt. Die kwaliteit
wordt bepaald door de mate waarin mensen
hun eigen werk kunnen organiseren en de
kans hebben om zich te ontwikkelen. Pot: ‘Als
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je mensen in werkoverleg laat meepraten over
hoe het werk georganiseerd wordt, dan moet
je het ook hebben over externe factoren, zoals
targets. Die worden vaak van bovenaf opgelegd, zonder dat besproken wordt of die wel
realistisch zijn.
In vaktermen noemen we dat de externe regelmogelijkheden tegenover de interne regelmogelijkheden die een medewerker, binnen een
gegeven functie, de ruimte geven om de dingen
in een bepaalde volgorde te doen op basis van
professionele autonomie. In gesprekken over
het werk gaat de discussie vaak daarover. We
vergeten nog weleens dat die externe regelmogelijkheden ook belangrijk zijn. Op grond
van eigen onderzoek gebaseerd op data van
de European Working Conditions Survey heb
ik kunnen vaststellen dat de externe regelmogelijkheden zelfs belangrijker zijn voor het
welzijn en de betrokkenheid bij de organisatie
van werknemers.’
Die bevindingen sporen met resultaten uit
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onderzoek van A+O fonds Gemeenten, waaruit
blijkt dat ambtenaren in gemeenten waar HNW
is ingevoerd tevreden zijn over de autonomie
in hun werk, maar tegelijk aangeven wel last
hebben van de bureaucratische regels. Dan
gaat het dus over externe regelmogelijkheden.
Die constatering ontlokt aan Pot nog een vierde kanttekening bij HNW. ‘Bij HNW hoort dat
verantwoordelijkheden laag in de organisatie
worden gelegd. Mensen krijgen veel verantwoordelijkheid voor hun resultaten, maar
als ze daarbij geen bevoegdheden en geen
regelmogelijkheden krijgen, inclusief externe
regelmogelijkheden, dan komt het erop neer
dat ze in het diepe worden gegooid. Dan is het:
zorg maar dat je aan je resultaat komt. Theoretisch noemen we dat de discrepantie tussen
regelvereisten en regelmogelijkheden en dat is
een majeur stressrisico. De prestaties van een
organisatie staan of vallen met de medezeggenschap en de bevoegdheden van medewerkers. Of zoals de vroegere vakbondsman Arie

Kennisbank sociale innovatie
Essentieel bij het vernieuwen van een organisatie en daarmee het vergroten van doelmatigheid en productiviteit, is goed luisteren naar de eigen medewerkers. Verschillende
studies hebben uitgewezen dat de werkvloer een goudmijn is voor nieuwe ideeën. Zo
blijkt uit internationaal onderzoek door Price Waterhouse dat ongeveer 80 procent van de
innovaties in de organisatie afkomstig is van mensen op de werkvloer. Uit ander onderzoek
bleek dat Japanse werknemers de meeste ideeën inbrengen, met aanzienlijk economisch
rendement.
Meer over deze studies en heel veel meer informatie over sociale innovatie is te vinden op
http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl.

Het rendement van het ideeënmanagement in verschillende landen

Aantal ingebrachte ideeën per werknemer per jaar
Participatiegraad
Realisatiegraad
Netto-opbrengst per werknemer per jaar

Duitsland
0,46
16,8%
61%
€ 339, -

Zweden
0,53
20,7%
51%
€ 224,-

Japan
21
70,4%
86%
€ 3.432, -

Bron: Isaac Getz, De Innovatiekracht van ideeën
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Groeneveld zei: “Geen kilo verantwoordelijkheid voor een ons medezeggenschap”.
POSITIEVE ONTWIKKELINGEN

Ondanks de kanttekeningen die Pot plaatst bij
HNW, slimmer werken of hoe sociale innovatie nog meer wordt genoemd, is hij positief
gestemd over de ontwikkelingen. ‘De dingen
die ik noem zijn aandachtspunten. Maar ik zie
in allerlei branches heel veel gebeuren. Er zijn
vele voorbeelden van gigantische productiviteitsstijgingen. Er zijn inmiddels honderden

adviesbureaus die zich proﬁleren met sociale
innovatie of duurzame inzetbaarheid. Bij Economische Zaken is in kader van Topsectorenbeleid aandacht voor de human capital agenda,
de Europese Commissie heeft een programma
‘Workplace Innovation’ opgestart. Zelfs bij de
rijksoverheid ziet men in dat er iets moet gebeuren. Het gaat absoluut de goede kant op.’

SER-adviezen
‘Iedereen die iets met sociale innovatie wil zou het SER advies Welvaartsgroei door en voor
iedereen uit 2006 moeten lezen. Dat is nog steeds het mooiste document over sociale innovatie
dat er is’, zegt Frank Pot ‘In 2011 heeft de SER nog een aardig advies hierover uitgebracht,
Tijd van de samenleving, waarin staat dat sociale innovatie niet alleen binnen organisaties nodig
is, maar dat ook in de samenleving als geheel aanpassingen nodig zijn.’
www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen.aspx
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G E E N K I LO
V E RA NTWO O RDE L I J KHE ID
VO O R E E N O NS
M E DE Z E G G E NS C H A P.
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Velsen
18

swingt

Een bluesband als metafoor voor de ambtelijke organisatie: in de
gemeente Velsen laat gemeentesecretaris Dick Emmer zien wat
gitaarsolo’s te maken hebben met het werk van gemeenteambtenaren.

E

r zit muziek in de ambtelijke organisatie van de gemeente Velsen.
Letterlijk, want in bijeenkomsten met de
medewerkers laat gemeentesecretaris Dick
Emmer graag een YouTube-ﬁlmpje zien van
een optreden van B.B. King die met collegagitaristen Eric Clapton, Buddy Guy en Jim
Vaughn het nummer Rock Me Baby speelt.
‘Ik gebruik dat ﬁlmpje als metafoor voor de
organisatie die we willen zijn’, legt Emmer uit.
‘Ik vraag collega’s welke associatie ze bij dat
ﬁlmpje hebben als ze denken aan de organisatie. Wat je ziet is een band die muziek maakt,
maar het gaat ook over samenwerken, betrok-

kenheid, elkaar de ruimte geven.
In het ﬁlmpje zie je die vier gitaristen. De
ritmesectie erachter komt niet in beeld, maar,
vertel ik dan, die bepaalt wel de kwaliteit van
het geheel. In onze organisatie is dat niet anders, wij zijn die band. Aan de ene kant is er de
meer romantische en spannende buitenkant,
van improviseren en dynamiek. Maar die kan
alleen maar bestaan als er ook een andere
kant is, een fundament van betrouwbaarheid
en zekerheid.’
Toen Emmer in 2010 in dienst trad, kon het
ambtenarenapparaat van Velsen van in totaal
450 medewerkers wel wat harmonie gebrui-
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WAT JE ZI ET IS E E N BA ND DI E M UZ I E K M A A K T, M A AR HE T
GAAT O OK OVER SA M E NW E RK E N, BE TR OK K E NH E I D, E L KA A R
D E R U I MT E G EV E N .

ken. Emmers taak was een eind te maken
aan een onrustige periode, waarin niet iedere
medewerker zich veilig voelde.
‘In zo’n situatie kun je niet letterlijk de muren
afbreken en mensen oproepen om samen te
gaan werken. Je moet eerst een basisgevoel
van vertrouwen en veiligheid kweken, een basiscultuur waarin je kúnt samenwerken, elkaar
kúnt ontmoeten en ondernemend kan en mag
zijn. Daarvoor hebben we om te beginnen de
normale communicatiekanalen weer opengezet, om collega’s te vertellen waar we mee bezig zijn en wat de agenda voor de komende tijd
is. Waarbij we ze nadrukkelijk ook uitdagen om
te reageren en te zeggen wat ze ervan vinden.’
WIJ ZIJN VELSEN

‘Vrij snel na mijn aantreden heb ik ook de slogan “Wij zijn Velsen” geïntroduceerd. Die zegt:
je bent niet van je team of van je afdeling, maar
realiseer je altijd dat wij met z’n allen als organisatie Velsen zijn. Die houding om te denken
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vanuit het grotere geheel, die dragen we de
hele tijd uit. En daar geven wij het voorbeeld in,
want met woorden alleen red je het niet.
Daarom hebben we veel aandacht besteed aan
het afdelingsmanagement, met name om te
zorgen dat daartussen dwarsverbanden tot
stand kwamen. De afdelingsmanagers zijn
zichtbaar bondgenoten nu. Die sfeer van vertrouwen en samenwerken die we op managementniveau hebben bereikt, die werkt door
naar de hele organisatie. Medewerkers zien
dat er rust aan het front is, dat iedereen prettig
met elkaar omgaat. We hebben lol met elkaar,
we zijn scherp naar elkaar als het moet, we
zijn zichtbaar. Dat maakt dat de organisatie
meer is gaan ademen, mensen voelen zich veel
prettiger, blijkt ook uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Medewerkers hebben het
gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn, ze kunnen
zich uitspreken en durven risico’s te nemen.
Allemaal basisvoorwaarden om goed je werk
te kunnen doen. Daar hebben we aan gewerkt

zonder dat we dachten met Het Nieuwe Werken bezig te zijn. Maar tijdens een workshop
van het A+O fonds, eerder dit jaar, leerden we
dat HNW niet alleen gaat over ﬂexibele werkplekken en werken met iPads, maar veel meer
nog over het creëren van diezelfde basisvoorwaarden die ik net noemde. Toen kregen we
door dat wij allang met HNW bezig waren, terwijl we eigenlijk dachten dat we achter liepen.’
De fysieke kant van HNW speelt minder sterk
in Velsen. Het gemeentehuis, een markant
gebouw van architect Dudok, wordt weliswaar
gerenoveerd, maar een volledige overstap
naar ﬂexibele werkplekken en open kantoorruimten is niet voorzien. De publiekshal wordt
wel volgens de laatste principes vernieuwd.
Achter de balies komt een zone met ﬂexibele
werkplekken, waardoor op termijn ook andere
overheidsdiensten er kunnen aanschuiven.
Daarmee is Velsen straks voorbereid op het
moment dat gemeenten het loket zullen worden voor alle overheidsdiensten.

E E N BA S ISC ULTUUR WA A RIN JE KÚ N T SA M E N W E RK E N, E L KA A R KÚ N T ON TM OE TE N E N ON DE RNE M E ND KA N E N M AG Z IJN .
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BA A R BE TE K E NT DAT M E NSE N OP ONS KU N N E N RE KE N E N
EN DAT W E O OK OP E L K A A R K UNNE N B OUWE N .

S U C C E S FA CTO R E N

Nu die eerste slag is gemaakt en de rust in
de organisatie is weergekeerd, is het tijd voor
een volgende stap. Daarvoor is een visie op
de organisatie ontwikkeld waarin vier succesfactoren zijn benoemd: attent, betrouwbaar,
doelgericht en dynamisch.
Emmer: ‘Attent staat voor de ander zien staan,
je kunnen verplaatsen, feedback geven en
ontvangen. Dat geldt voor ons als collega’s
onderling, maar betekent bijvoorbeeld ook dat
je snapt wat het is om op de stoel van een wethouder te zitten. En ook dat we als organisatie
in z’n geheel attent zijn naar de buitenwereld.
Betrouwbaar betekent dat mensen op ons
kunnen rekenen en dat we ook op elkaar kunnen bouwen. Ten derde werken we aan onze
doelgerichtheid, zodat we scherper worden in
het formuleren van de doelen of dat nou is voor
een gesprek, een bijeenkomst, een projectgroep of het komende jaar. Steeds moeten we
aangeven: welke doelen stellen we ons, wie is
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eigenaar van welk doel en wie gaat de regie
nemen over het halen van dat doel.
Dynamisch slaat ten slotte op de dynamische
plek die Velsen is. Als middelgrote gemeente
hebben we ontzettend veel op ons bordje met
de havens, veiligheidsproblemen, verschillende grote evenementen en uiteenlopende
bevolkingsgroepen. Er komen veel interessante klussen op ons af, waar we met eenzelfde
dynamiek en oplossingsgericht op inspelen.’
De vier succesfactoren zijn nu de belangrijkste woorden om de volgende stap in de organisatieontwikkeling te maken. Het is aan de
individuele medewerkers of, hoe en in welk
tempo ze iets met de succesfactoren gaan
doen. Uiteraard proberen we alle collega’s wel
op allerlei manieren te verleiden en te inspireren om ermee aan de slag te gaan. Zodat
we uiteindelijk samen die band van B.B. King
worden.’

Jong Velsen
Een andere manier van werken, met elkaar omgaan en communiceren kan heel wat moois teweeg brengen. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de oprichting van het netwerk Jong Velsen,
waarin medewerkers tot 35 jaar elkaar ontmoeten. ‘Dat idee
is uit de organisatie zelf gekomen, dat is het beste wat je
kunt hebben’, zegt gemeentesecretaris Dick Emmer. ‘Het is
een prachtig voorbeeld van een initiatief om elkaar dwars
door alle schotten heen te ontmoeten. De initiatiefnemers
vroegen me wat geld om af en toe een spreker te kunnen uitnodigen of andere activiteiten te organiseren. Ik zei: helemaal
top, maar in ruil daarvoor wil ik jullie af en toe vragen mee te
denken over een probleem. Zo hebben we ze gevraagd mee
te denken hoe we binnen het huidige kantoorconcept toch
een vorm van ﬂexibel werken kunnen vormgeven. Ook bij het
aannemen van nieuwe mensen helpt het natuurlijk enorm
als je kunt laten zien dat ze in een omgeving komen waar ook
jonge mensen zich thuisvoelen en zich kunnen ontwikkelen.’
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Uden is

toekomstproof
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Bij de gemeente Uden waait duidelijk een nieuwe wind. En daar ging
niet een ‘project HNW’ aan vooraf. Nee, dit is het gevolg van een
organisch proces, zegt organisatieadviseur Nancy Kalbvleesch: ‘We
zijn omgeschakeld van “het is niet mogelijk” naar “hoe kunnen we het
mogelijk maken?”’

A

ls je praat over de invoering van
HNW, dan lijkt het altijd alsof je het
over iets met een aparte status hebt,
vindt Nancy Kalbvleesch, ‘alsof het een doel op
zich is, los van al het andere waarmee je bezig
bent.’ De adviseur organisatie-ontwikkeling
benadrukt dat HNW niet het uitgangspunt was
voor de veranderingen bij de gemeente Uden.
Wat dan wel? ‘Onze veranderende rol als gemeentelijke organisatie. Die wilden we opnieuw
vormgeven.’

VERTROUWEN

Ruim drie jaar geleden startte Uden een programma organisatieontwikkeling. Kalbvleesch:
‘We waren ons er niet alleen van bewust dat de
samenleving veranderde en dat we daar niet
helemaal op waren aangesloten, we zagen ook
als gemeente steeds meer taken op ons afkomen vanuit de overheid. En los daarvan hadden
we intern nog een inhaalslag te maken op het
gebied van personeel en organisatie. Er is toen
een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Er
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VR O EG ER DACH TE N A M BTE NA RE N “ W I J W E TE N WAT GOE D
VO O R JE I S” , T E RW I J L M E NS E N DAT Z E L F O O K H E E L GOE D
WET EN .

kwam onder meer een geprekscyclus met individuele, resultaatgerichte werkplannen. Terwijl
we daar mee bezig waren, liepen we tegen Het
Nieuwe Werken aan. Vanuit de organisatievraag
die we op dat moment hadden was dat inspirerend. Niet zo zeer vanwege de instrumentele
kant, het locatie-onafhankelijk werken, maar
vanwege de gedachte die erachter zit over
de manier waarop je met elkaar omgaat: het
werken vanuit vertrouwen. We hebben toen
bijeenkomsten georganiseerd waarin we steeds
een ander thema vanuit Het Nieuwe Werken
belichtten. Veranderingen zijn vervolgens organisch, procesmatig tot stand gekomen.’
MEDEZEGGENSCHAP

Werken vanuit vertrouwen betekent in Uden
dat ook over grote beslissingen op alle niveaus
wordt meegedacht. Kalbvleesch: ‘We betrekken
medewerkers zo veel mogelijk vanaf het begin
ergens bij. Op een van de afdelingen hebben we
een reorganisatie doorgevoerd waarbij 10 fte
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kwam te vervallen. Daarbij is met alle medewerkers samen gekeken hoe die taakstelling
gehaald kon worden. Uiteindelijk heb je dan
een door vrijwel iedereen gedragen besluit. Aan
de mensen van de afdeling Openbare Werken
hebben we onlangs gevraagd hoe zij denken
dat het organisatieplaatje er in de toekomst
moet uitzien. Ze hebben zelf aangegeven dat er
integraler gewerkt moet worden. Dat betekent
dat de coördinatoren zelf hebben voorgesteld
dat hun functie komt te vervallen. Je ziet hierbij
hoe het krijgen van vertrouwen leidt tot het
nemen van verantwoordelijkheid.’
Is hiermee ook de medezeggenschap eigenlijk
al op de werkvloer geregeld? Kalbvleesch: ‘Het
streven is om medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. De formele
OR blijft uiteraard bestaan, maar heeft door de
nieuwe ontwikkelingen minder op zijn bord. Het
aantal leden is inmiddels teruggebracht van 9
naar 5. Dat voorstel kwam van de OR zelf.’

JE Z IET H O E H ET K R I JG EN VA N V E RTRO UW E N L E I DT TOT H E T N E M E N VA N
VERANTWO O R D ELI JK H EI D .

ANDERE FILM

Op dezelfde manier, vanuit vertrouwen, neemt
Uden ook burgers serieus, vervolgt ze. ‘Vroeger dachten ambtenaren “wij weten wat goed
voor je is”, terwijl mensen dat zelf ook heel
goed weten. Misschien wel beter. We merken
bijvoorbeeld dat de buitenwacht vaak al in een
heel andere ﬁlm zit dan veel mensen binnen
de muren van ons kantoor. We willen deze twee
werelden dichter bij elkaar brengen. Daarom
hebben we vorig jaar bij het opstellen van de
visie 2020 zo veel mogelijk burgers betrokken.
Nu eens geen gemeentelijke visie, bedacht
door bestuurders en ambtenaren, maar een
visie van, voor en door Udenaren. De bevolking
heeft hierop enthousiast gereageerd. Als kader
voor ons beleid hebben we nu een visie die
echt door de gemeenschap wordt gedragen.’
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I N O N ZE N I EU W E O RGA NI S ATI E Z O E K E N W E NA A R WAT W É L KA N .

HET KAN WÉL

‘Mensen van buiten hebben vaak leuke ideeën,
voor zichzelf of voor de gemeenschap. Het is
jammer als ze dan bij de gemeente te horen
krijgen wat voor regeltjes er allemaal zijn en
dat het daarom niet kan. In onze nieuwe organisatie zoeken we naar wat wél kan. Een mooi
voorbeeld is een initiatief van enkele mensen
- die ook betrokken waren bij het opstellen van
de visie 2020 - om de oude gemeentekwekerij
weer in gebruik te nemen als laagdrempelige
werk- en ontmoetingsplek voor Udenaren. Er
zijn nu vrijwilligers aan het werk waaronder
mensen met een uitkering. Wanneer de oogst
straks de behoefte voor eigen gebruik overschrijdt, is het de bedoeling dat de meeropbrengst gaat naar Udenaren en mogelijk naar
de Voedselbank. Zo worden op een slimme
manier zaken met elkaar verbonden waardoor
we uiteindelijk efﬁciënter kunnen opereren.
Een win-win situatie. Een dergelijk idee zou
vroeger zijn gestrand op vergunningen en
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andere regels. Nu was de insteek van de gemeente hoe kunnen we dit mogelijk maken?’
ONDERWEG

Zowel intern als naar buiten hebben starre
procedures plaatsgemaakt voor een open houding. Kalbvleesch: ‘Door te werken vanuit vertrouwen is er bijvoorbeeld ook meer aandacht
voor kennisdeling en uitwisseling van informatie. Zo hebben we een methode geïntroduceerd
(Leren op Locatie) waarbij een gemeentelijke
projectgroep, aangevuld met in- en externe
experts, professionals buiten onze eigen organisatie bezoekt. Door vanuit een open houding
vragen te stellen wordt veel geleerd van de
praktijk. Deze onderzoeksmethode gebruiken
we bijvoorbeeld voor vernieuwingstrajecten
en evaluaties. Verder hebben we onze Uden
Academie open gesteld voor medewerkers van
andere gemeenten en bieden we medewerkers
de mogelijkheid om op basis van onbetaald
verlof of deeltijdontslag tijdelijk bij een andere

gemeente of werkgever aan de slag te gaan.’
En zo werd Uden toch een praktijkvoorbeeld
van Het Nieuwe Werken. Kalbvleesch: ‘Maar
het was geen doel op zich. We wilden beter
aansluiten bij de behoeften van medewerkers
en samenleving, toekomstproof blijven. En we
zijn niet klaar, we blijven onderweg. Het vertrekpunt is steeds anders; dat is het doel, de
ﬁnish immers ook.’
TIP : K IJ K E E R ST WAT N O D IG IS O M J E V E R A N D E R E N D E
R O L VO R M TE GE V E N E N B E SC H O UW H N W V E R VO LG E N S
A LS B R O N VA N IN SP IR ATIE . H E T GA AT E R O M DAT E R Z O
E F F E CTIE F E N E F F IC IË N T M O GE LIJ K GE W E R K T K A N
WO R D E N .

DOOR VAN U I T EEN O P EN H O UDI NG V RAG E N TE S TE L L E N WO RDT
VEEL GELEER D VAN D E P RA K TI J K .
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Netwerken in Oss:
wil je ver komen, ga dan

samen
30

n

Opereren als netwerkorganisatie is het antwoord van de gemeente
Oss op de uitdagingen van deze tijd. Een nieuw kantoorconcept gaf
daaraan een impuls. Maar dat is niet alles. Oss geeft invulling aan het
Nieuwe Werken in de volle breedte: De Osse Manier van Werken.

H

ogere eisen aan de dienstverlening,
taken die verschuiven van centrale
naar gemeentelijke overheden, een
snel veranderende samenleving en dit allemaal in combinatie met een krapper budget;
dat waren de uitdagingen waar Oss voor stond
toen in 2006 een begin werd gemaakt met de
plannen voor een grootscheepse verbouwing
van het gemeentehuis. Bij het maken van de
bouwplannen is daarom bewust nagedacht over
de veranderende rol van de gemeente en wat
dat betekent voor de relatie van de gemeente
met de burgers, vertelt gemeentesecretaris

Marie-Louise van Schaijk: ‘Wat vinden we daarin belangrijk en hoe kunnen we dat vanuit het
kantoorconcept ondersteunen?’ Voorzieningen
voor een nieuwe manier van werken zijn vervolgens in de bouwplannen opgenomen. Dat was
mooi, maar het Nieuwe Werken was daarmee
nog geen gelopen race: ‘dat gaat met vallen en
opstaan’.
VERHALEN DELEN

Een kantoorconcept omvat dan ook maar een
deel van de componenten van het Nieuwe Werken, de bricks en de bytes. Van Schaijk: ‘De rol
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EEN K AN TO O R C O NC E P T O M VAT DA N O O K M A A R E E N DE E L
VAN D E CO MP O NE NTE N VA N H E T NI E UW E W E RK E N, DE
B R I CK S EN D E BY TE S .

van Behaviour is minstens zo belangrijk: Hoe
gedraag je je? Hoe ga je met elkaar om? We
proberen zaken vanuit vertrouwen te benaderen en de controle los te laten. In de praktijk blijkt dat toch niet altijd even makkelijk.
Wanneer iets misgaat, intern of extern, zie je
nog dikwijls een regelreﬂex. Verklaarbaar, als
overheid hebben we immers lang de gewoonte
gehad om alles in regels vast te leggen, maar
er spreekt natuurlijk geen vertrouwen uit.’
Onlangs kreeg ze van de OR de vraag of het
thuiswerken eigenlijk wel uitpakte zoals het
was bedoeld. Gebeurde het bijvoorbeeld wel
op alle afdelingen op dezelfde manier? Haar
eerste reactie was verbazing. Maar toen ze
daarna doorpraatte over vertrouwen en resultaatgestuurd werken bleek de onderliggende
vraag te zijn of men elkaar nog wel voldoende
ontmoette. ‘En dat had dan weer niet alleen
met thuiswerken te maken maar met alle tijd
die op andere locaties wordt gewerkt bij elkaar
opgeteld. Mijn conclusie naar aanleiding hier-
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van is dat er een bepaalde mate van persoonlijk contact nodig is om vertrouwen te kunnen
hebben. Dat heeft ook te maken met de behoefte aan het delen van ervaringen en verhalen.
Daardoor beleef je zaken samen en leer je van
elkaar. Je moet dat delen daarom liever niet
laten afhangen van alleen de digitale wereld.
Maar daarover ga je gewoon het gesprek met
elkaar aan.’
W E E R S TA N D

In 2006 werden de eerste plannen voor het
kantoorconcept gemaakt, de nieuwbouw werd
opgeleverd tussen 2008 en 2010. In 2011 werd
uiteindelijk pas ‘De Osse Manier van Werken’
(OMW) vastgesteld, de manier waarop Oss het
Nieuwe Werken invult. In de vijf jaar dat ze
‘onderweg’ waren, is ﬂink aan de oorspronkelijke plannen gesleuteld, laat Van Schaijk weten.
‘Soms zie je namelijk in de uitvoering pas hoe
een idee aansluit bij de praktijk. En de maatschappelijke ontwikkelingen gaan ondertussen

SOMS Z I E JE I N D E U I T VO E RI NG PA S H O E E E N I DE E
AANSLUI T B I J D E P R AK T I J K .

ook gewoon door. We blijven ons voortdurend
afvragen of de ideeën die we hebben nog wel
aansluiten bij wat we willen bereiken.’
Dat medewerkers tijdens de verbouwing
hebben kunnen wennen aan het idee van een
andere manier van werken, was een voordeel.
Rondleidingen tijdens de bouw en inspraakmogelijkheden over de inrichting hebben eraan
bijgedragen dat er op het moment van verhuizing eigenlijk geen weerstand was tegen het
kantoorconcept, vertelt Van Schaijk. Slechts
een enkeling die vlak voor zijn pensioen zat,
kon de omschakeling niet opbrengen. ‘Daar
hebben we rekening me gehouden.’
N E T W E R K O R G A N I S AT I E

Intussen functioneert Oss als netwerkorganisatie in de regionale gemeenschap. Van Schaijk:
‘Het idee erachter is gebruik te maken van
de kennis en kunde om ons heen. De huidige
samenleving is gewoonweg te ingewikkeld en
veranderlijk om vanuit het gemeentehuis te
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D E H U I D I G E SA M E NL E V I NG I S G E WO O NW E G
T E I N G EWI K K EL D E N V E RA NDE RL I J K O M VA NUI T
H ET G EM EEN T E H UI S TE BE S TURE N.

besturen. Om effectief en efﬁciënt te kunnen
werken is daarom samenwerking met externe
partijen nodig.’
Oss maakt deel uit van verschillende netwerken. ‘In elk samenwerkingsverband zitten weer
andere partijen, afhankelijk van de vraagstukken die aan de orde zijn, bijvoorbeeld bedrijven,
onderwijsinstellingen, burgers en ook andere
overheden. Als gemeente zijn we daarin slechts
één van de spelers. We kunnen wel proberen
iets een bepaalde kant op te sturen, vaker
zullen we ook ons eigen plan moeten bijstellen.
Anders dan voorheen, is de gemeente niet per
se de bepalende partij.’
LEERPROCES

Om in zo’n netwerk adequaat te kunnen handelen, moet een medewerker ter plekke zelfstandig kunnen beslissen. Van Schaijk geeft aan dat
dat botst met ‘oude’ concepten als budgethouderschap en mandaat. ‘Het vraagt ook om
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speciﬁeke competenties: mensen moeten leren
dat hun idee niet het enige of het beste is, maar
dat anderen het wellicht beter weten. Hiërarchische sturing werkt niet meer omdat mensen
in een samenwerkingsverband zelfstandig
moeten kunnen beslissen zonder toestemming
van hun leidinggevende. Er komt horizontale
sturing voor in de plaats. En dat stelt weer
eisen aan de competenties van leidinggevenden; aan de interne organisatie. Je komt dan uit
bij dezelfde zaken die bepalen of HNW intern
een succes wordt: loslaten en vertrouwen. Ook
al zijn we daar bij de gemeente intensief mee
bezig geweest, het blijft toch wennen. Twee
stappen vooruit, een stap achteruit. Dat geeft
niet. Ons motto hierbij is: “Wil je snel gaan, ga
dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen”.’
TIP: VRAAG JE AF WAT JE ECHT MET HNW WILT BEREIKEN.
ALS DAT ALLEEN FLEXWERKEN IS, CONCENTREER JE DAN
VOORLOPIG ALLEEN DAAR OP EN GA STAP VOOR STAP VERDER.

HIËRARCH I SCH E ST U R I N G W E RK T NI E T M E E R O M DAT
MEN SEN I N EEN SAM EN W E RK I NG S V E RBA ND Z E L FS TA NDI G
MOET EN K U N N EN B ESLI SS E N.
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Heemstede slaat z’n
vleugels uit
36

Een volksoproer heeft ervoor gezorgd dat het ambtelijk apparaat van
de gemeente Heemstede nu geldt als een lichtend voorbeeld van Het
Nieuwe Werken.

B

ouwplannen voor een nieuwe vleugel
aan het schilderachtige raadhuis van
Heemstede zorgden rond 2005 voor
onrust in het dorp. De samenvoeging van twee
kantoorlocaties noopte tot een forse uitbreiding van de vleugel naast het klassieke gebouw
uit 1907. Bewoners kwamen tegen deze aantasting van het dorpsgezicht in het geweer wat
tot een heroverweging van de plannen leidde.
Voor gemeentesecretaris Willem van den Berg
was dat de aanleiding zich bij zijn collega in
Den Bosch te oriënteren op zijn ervaringen met
ﬂexwerken. ‘Daar zag ik het licht’, vertelt hij.
‘Het gebouw was niet alleen prachtig, maar
het ging over veel meer dan ﬂexwerken alleen.

Want alles was er digitaal, waardoor de mensen er echt plaats- en tijdonafhankelijk konden
werken.’
Op voorspraak van Van den Berg – en in nauw
overleg met de protesterende bewoners –
werden de plannen bijgesteld. Drie jaar later
trokken de 180 ambtenaren in hun nieuwe
onderkomen dat met slechts 1000 m2 was uitgebreid in plaats van de aanvankelijk beoogde
3000 m2.
‘Ik zat op een roze wolk’, bekent Van den Berg
en bij een ronde door het kantoor, vijf jaar na
oplevering, blijkt dat hij daar nooit meer vanaf
is gekomen. Trots toont hij het nog steeds
nieuw ogende interieur met bureau-eilanden,
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I N F EI T E IS DAT DE BASI SH O UDING VA N H E T NI E UW E WE RKE N :
D E K R ACH T IN DE OR GA N I SAT I E Z ’ N W E RK L ATE N DOE N .

werkplekken aan geriefelijke banken, zithoeken voor overleg en glazen hokjes om in
afzondering te kunnen werken.
EIGEN KRACHT

De nieuwe omgeving vroeg uiteraard om een
compleet nieuwe manier van werken. Die overgang is zorgvuldig voorbereid, vertelt Van den
Berg. ‘We hebben buitengewoon intensief met
de mensen gecommuniceerd en we hebben
ze ook heel veel zelf laten uitvinden. Ik wist
natuurlijk ook niet overal antwoord op. Dus
hebben we de mensen zelf naar gemeenten
gestuurd waar men al ervaring had, zoals Den
Bosch, Heusden en Stein, om er de kunst af te
kijken. In feite is dat de basishouding van Het
Nieuwe Werken: de kracht in de organisatie z’n
werk laten doen, mensen vertrouwen en ruimte geven en ze uitdagen om mee te denken en
zelf met oplossingen te komen.’
De overgang was ook een aanleiding om de
organisatie opnieuw in te richten. ‘Dat heb-
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ben we in vier stappen gedaan’, zegt Van den
Berg. ‘Om te beginnen hebben we onze missie
bepaald, onze reden van bestaan. In de kern
zijn wij er om de mensen in Heemstede een
ﬁjne woon- en leefomgeving te bieden, wat
betekent dat we een goede dienstverlening
moeten bieden. Dat doen wij door te denken
vanuit de burger, steeds met de intentie om
mensen te helpen en niet primair om regels te
handhaven.
Vervolgens zijn we gaan kijken wat daar dan
voor nodig is, welke logische clusters van
dienstverlenende taken we daarvoor in de
organisatie moesten aanbrengen en hoe we de
rest van de organisatie daar omheen konden
vormen. En steeds hebben we iedereen daarover laten meepraten.’
MINDER VERGADEREN

Na de intrek in het nieuwe gebouw zette Van
den Berg zich schrap voor een stroom aan
klachten, opmerkingen en vragen. Tot zijn

M E NS E N Z ATE N O P E E N S N A A ST A N DE RE
C O L L E GA’ S E N K RE GE N Z O IN Z IC HT IN WAT DIE
A L L E M A A L DE DE N.
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verrassing bleef het ‘oorverdovend stil’. ‘Na de
eerste algehele verwondering – en het plezier
dat er vanaf straalde –, zag je samenwerkingsverbanden tot stand komen tussen afdelingen,
waarvoor vroeger een ofﬁciële vergadering
belegd moest worden. We vergaderen echt een
stuk minder, omdat mensen elkaar ontmoeten in dit gebouw. Mensen zaten opeens naast
andere collega’s en kregen zo inzicht in wat die
allemaal deden.’
De veranderingen wierpen al snel hun vruchten af. Van den Berg: ‘In de benchmark van
Waarstaatjegemeente.nl zaten we altijd zo’n
beetje in het midden, met een 7,1. Opeens
scoorden we voor onze dienstverlening een
7,8 en stonden we samen met Capelle aan den
IJssel op de hoogste positie. De twee daarop
volgende jaren scoorden we met een 8,1 zelfs
nog hoger. Euforische gevoelens, natuurlijk,
waar we veel aandacht aan hebben gegeven.’

40

WE HEB B EN O OK EEN F I L M BE K E K E N VA N ZW E RM E N VO GE L S.
DAAR Z IT GEEN LE ID ER I N. TO CH V L I E GE N Z E S A M E N E E N K A NT OP,
BOT SEN ZE N I ET T EGEN E L K A A R.

ALS EEN ZWERM VOGELS

De nieuwe aanpak zorgde voor ‘enorm veel
energie in de club’. Onder meer met inspiratiesessies door interne en externe sprekers wordt
geprobeerd om die energie vast te houden. Het
vertrouwen dat de mensen krijgen is daarbij
ook cruciaal. ‘De basale houding is: ik vertrouw
dat mensen hier komen om zo goed mogelijk
hun werk te doen. En daar geven we ze ook de
ruimte voor en dan haal je het allermooiste in
mensen naar boven. Het streelt hun beroepseer, hun vakmanschap.’
Voor de managers betekende dat eveneens dat
zij hun stijl van leidinggeven moesten aanpassen. In een aantal sessies gebruikten zij daarbij de natuur als inspiratiebron. ‘We zijn een
dag met een veldbioloog in de duinen geweest,
die ons liet zien hoe door hele kleine veranderingen andere biotopen ontstaan. In organisaties werkt het net zo. Een klein verschil kan de
verhoudingen volstrekt veranderen.
We hebben ook een ﬁlm bekeken van zwermen

vogels. Daar zit geen leider in. Toch vliegen ze
samen een kant op, botsen ze niet tegen elkaar. En als er een bedreiging is dan reageren
ze allemaal. Mensen doen ook vanzelf dingen
goed. Als je je er niet mee bemoeit dan wordt
het echt niet opeens een rotzooi. Wij geloven in
organisatie vanaf de werkvloer.’

burgers samenwerken vanuit vertrouwen.
Practice what you preach! Qua houding en
gedrag zijn onze mensen daarom heel goed
voorbereid om invulling te geven aan die nieuwe overheid.’

NIEUWE OVERHEID

Inmiddels denken alle medewerkers in Heemstede mee over de volgende stap in de vernieuwing van de overheid. ‘De overheid heeft zich
veel te veel met alles bemoeid en daar gaan we
nu op vast lopen’, stelt Van den Berg. ‘Sommige dingen moeten we gaan terugleggen bij de
burgers. Dat moet je niet doen vanuit de oude
overheidshouding, maar met de intentie dat je
mensen kunt helpen te ontdekken waar hun
kracht zit, wat ze zelf kunnen en willen doen
en wat onze rol moet zijn om dat te faciliteren.
Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat we,
net als hier intern met de medewerkers, met
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Volgers
zijn leiders in

Rotterdam
42

Versnellers worden ze genoemd, de Pearle adapters die in Rotterdam
de gemeentelijke organisatie rijp maken voor Het Nieuwe Werken.

‘B

ij vrijwel elke presentatie die ik
geef, laat ik het Tekenﬁlmpje zien
waarin Derek Schuivers uitlegt
hoe een beweging begint. Dat laat zo mooi zien
dat de eerste volger veel belangrijker is om
een beweging te starten dan de leider’, zegt
Lucianne Vermeulen, programmamanager
van de Rotterdamse variant van Het Nieuwe
Werken, beter bekend als HNW010.
Schuivers laten zien hoe een wild dansende
man in een park door omstanders onverschillig wordt gadegeslagen, totdat een tweede
man begint mee te dansen. Het voorbeeld van
die eerste volger wordt daarna door steeds
meer mensen nagevolgd. Op zeker moment is
dansen de norm en kan de rest niet achterblijven. In de Maasstad is dit principe toegepast

om HNW te introduceren bij de twaalfduizend
medewerkers van de gemeente.
‘Een belangrijk motto voor ons is dat HNW010
geen programma is maar een beweging’,
vertelt Vermeulen. ‘Het is een beweging in
de organisatie die aanhaakt op de actualiteit:
de wereld verandert en de overheid moet en
gaat daarin mee. De verhouding tot de stad
verandert, we moeten en kunnen minder
zelf doen. We geven Rotterdammers daarom
meer vertrouwen om verantwoordelijkheid te
nemen voor zichzelf en voor de stad. Dat is
nadrukkelijk ons uitgangspunt. Dat we in de
komende drie jaar gaan verhuizen van 32 naar
vier locaties, maakt het allemaal extra urgent.
Maar ook zonder die verhuizing waren we hier
aan begonnen, omdat het ons echt gaat om
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D E MEER WAA RDE VA N DI E V E RSNE L L E R S IS G O U D WA A RD

een nieuw perspectief op de samenwerking
met de stad.’
Om die verandering in gang te zetten is Vermeulen bewust op zoek gegaan naar First
followers of, in Rotterdamse termen, versnellers. Daarvoor organiseerde zij een aantal
inspiratiecolleges. Op de eerste, met ‘organisatieactivist’ Jaap Peters, auteur van onder
meer Intensieve menshouderij en Het Rijnland
Boekje, kwamen tachtig mensen af.
Vermeulen: ‘Met die voorlopers zijn we aan de
slag gegaan, om vervolgens met hen de grote
middenmoot mee te krijgen. Daarbij pasten we
een soort verleidingsstrategie toe, waarin we
mensen lieten zien hoe aantrekkelijk en leuk
het is om op deze manier te werken. Het sloeg
enorm aan. Je merkte dat het mensen enthousiasmeerde en energie gaf. Al snel hadden we
een netwerk van 200 versnellers. De meerwaarde van die versnellers is goud waard. Het
feit dat zij met het verhaal aan de haal gaan en

44

het op hun manier vertellen, dat maakt dat het
zoveel kracht heeft.’
Uit deze groep enthousiastelingen is inmiddels
een groep van dertig masters opgeleid om in
de organisatie presentaties te geven en discussies over HNW te starten. De groep is heel
divers samengesteld, van een brugwachter
tot een adviseur van de wethouder, die op hun
eigen manier en vanuit hun eigen perspectief
het verhaal over HNW kunnen vertellen.
O R A N J E TA S S E N

Het programma HNW010 concentreert zich
op vier thema’s: tijd- en plaatsonafhankelijk
werken, sturen op resultaat, kennis en informatie delen en arbeidsvoorwaarden. ‘De
samenhang tussen die vier dingen vormt de
basis van HNW010 en alle initiatieven die daar
aan bijdragen proberen we zo goed mogelijk
zichtbaar te maken’, zegt Vermeulen.
Vanaf het begin is er ook veel gedaan om heel
letterlijk het programma als geheel zichtbaar

Acht aanbevelingen van Lucianne Vermeulen
Spreek mensen aan op hun professionaliteit en vakmanschap, dan heb je ze altijd binnenboord.
Blijf bij je uitgangspunt, wanneer je dat eenmaal
bepaald hebt.
Differentieer naar type medewerkers om de
veranderingen behapbaar te maken.
Houd steeds het resultaat voor ogen en wees
pragmatisch in het aanhaken bij bepaalde ontwikkelingen. In het tweede jaar ontwikkelde het college een
nieuw organisatieperspectief, waar we meteen HNW010
aan hebben gekoppeld.
Haak aan op termen die al worden gebruikt. Een gezamenlijke taal is belangrijk om verandering te borgen.
Maak HNW integraal onderdeel van de HR-inzet, zodat
iedereen het als een gezamenlijke opgave gaat zien.
Maak ook de bricks and bytes-kant integraal onderdeel
van het programma.
Houd steeds het werkproces in de gaten: HNW is geen
doel op zich, maar een middel om ergens toe te komen.
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HN W IS
WELI SWAAR
VOOR IE D ER EEN
GE SC HI K T
MAAR NI ET
VOOR IE D ER EE N
H ETZ EL F D E.
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IK GA NI ET N AAR H ET WER K , M A A R I K GA A A N H E T W E RK .

te maken. ‘Meteen in het eerste jaar hebben
we mensen opgeroepen om een maand uit
een knaloranje tas te werken die ze van ons
kregen. Veel mensen gingen die uitdaging aan,
omdat ze dachten dat er misschien wel een
smartphone of een iPad in de tas zou zitten. In
werkelijkheid zat er een boekje in, Werken uit
je tas en een A4-tje met een aantal vragen en
opdrachten. We vroegen mensen het gesprek
aan te gaan over HNW, want zo’n oranje tas
nodigt daartoe uit. En we vroegen ze ook om
over hun ervaringen te bloggen. Dat heeft heel
goed gewerkt. Ik loop altijd met die tas rond en
word er nog steeds over aangesproken.’
KOM UIT DIE GROEF

Discussie uitlokken en mensen zelf nieuwe
afspraken en nieuwe manieren van samenwerken laten bedenken, dat is de basisstrategie bij
de invoering van HNW010.
‘Veel mensen denken dat HNW gaat over
thuiswerken en iPads. En inderdaad, dat zijn

ondersteunende zaken. Maar het gaat wat
ons betreft veel meer over die andere manier
van denken, andere manier van kijken naar je
werk. Kom uit de groef waar je al jaren inzit: ik
ga niet naar het werk, maar ik ga aan het werk.
Bepaal zelf hoe, met wie, waar en wanneer je
werkt. Heb het erover met elkaar.
Vooral het sturen op resultaat roept vragen op.
Zo stelden de versnellers veel leidinggevenden voor dilemma’s. Die zeiden: interessant
dat mijn mensen dat gaan doen, maar ik zie
ze niet meer en hoe ga ik daar nou mee om?
En ze vroegen ons bijvoorbeeld hoe dat dan
moest met tijdschrijven. Verzin maar een list,
zeiden we dan. Probeer samen tot een goede
oplossing te komen. Het programma kan niet
op voorhand alle antwoorden bieden. Wij leren
ook elke dag van de oplossingen die op de
werkvloer worden bedacht en delen die met de
rest van de organisatie.’
Toch biedt het programma wel handvatten en
kaders, bijvoorbeeld door drie werkstijlen te

benoemen – mobiele medewerkers, plaatsgebonden medewerkers, en mensen in de
uitvoering – en per stijl te beschrijven wat de
implicaties van HNW kunnen zijn. Tegelijkertijd
wordt in bijeenkomsten en discussies steeds
benadrukt dat HNW weliswaar voor iedereen
geschikt is, maar niet voor iedereen hetzelfde.
Maatwerk dus.
Meeste invloed
Begin 2013 werd Lucianne Vermeulen verkozen tot de meest invloedrijke persoon bij
de lokale overheid. ‘Dat was echt geweldig
en heeft enorm geholpen om de aandacht
op HNW010 te vestigen. Dat ik ben verkozen
heeft denk ik te maken met het feit dat ik
oprecht geloof in wat we doen en daarbij kan
steunen op zoveel ﬁjne collega’s die dat ook
doen. Het helpt ook dat je perspectief biedt
in een tijd die heel lastig is.’
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Visie is bepalend in
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Buren

Nu er naar wordt gevraagd, realiseren Annemarie Hooijmans en Jan
Willem Bol zich dat het invoeren van veranderingen in de gemeentelijke organisatie altijd vrij soepel verloopt. Dat gold ook voor de introductie van Locatie Onafhankelijk Werken op 1 mei dit jaar. Waaraan is
dat te danken?

V

olgens beleidsadviseur Annemarie
Hooijmans (Advies en Ondersteuning) heeft het er onder meer mee te
maken dat bij elk nieuw idee eerst zorgvuldig
wordt gekeken welk nut het dient. ‘Als een plan
dan doorgaat, presenteren we het vanuit een
visie. We kunnen altijd goed uitleggen wat het
belang er van is.’
IVOREN TOREN

Het initiatief voor de invoering van locatie-on-

afhankelijk werken kwam van de afdeling ICT.
De vernieuwing van het netwerk werd aangegrepen om inloggen vanaf elke willekeurige
locatie mogelijk te maken. Maar de gemeenteraad besloot dat eerst moest worden uitgezocht wat dit ‘HNW-project’ betekende voor de
organisatie.
Advies en Ondersteuning stelde daarvoor een
werkgroep samen met leden uit alle afdelingen. Communicatieadviseur Jan Willem Bol
maakte deel uit van die werkgroep: ‘We hebben
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H ET VR AAGT OM E E N A NDE RE DA N DE TOT NU TOE GE B R UIKE L IJ KE HIË RA RCHISC H E
R ELAT I E; EEN M A NI E R VA N L E I DI NG GE V E N WA A RBI J C OACH E N E N RES ULTAATGE RI C HTH E ID
CEN T R AAL STA A N.

direct besloten dit project niet te benoemen
als HNW. HNW is een containerbegrip. Je weet
daarom nooit precies waarover je het hebt. Dat
maakt het ook lastig om er over te communiceren. We hebben gekozen voor de benaming
Locatie Onafhankelijk Werken (LOW). Dat dekte
exact de inhoud van het project.’
Hij legt uit dat LOW voor Buren een nuttig
middel is. ’We hebben het niet alleen over
thuiswerken. De tijd is voorbij dat je als
overheid vanuit je ivoren toren van alles aan
de mensen kunt opleggen. We gaan daarom
partnerschappen aan met bijvoorbeeld verenigingen en maatschappelijke instellingen. We
staan steeds meer naast de maatschappij dan
erboven. Het past niet langer om altijd te zeggen: kom maar naar het gemeentehuis. Onze
ambitie is dan ook de tijd en de locatie waarop
we werken aan te passen aan de voorkeur van
de klant en partner. LOW is dan een nuttig middel.’
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LEIDERSCHAPSSTIJL

Wanneer het mogelijk is vanaf elke willekeurige plaats in te loggen, behoort ook thuiswerken tot de mogelijkheden. Hooijmans: ‘Dat
heeft wel even een kleine discussie opgeleverd
met een groep leidinggevenden. Thuiswerken
heeft invloed op de relatie tussen medewerker
en leidinggevende. Het vraagt om een andere
dan de tot nu toe gebruikelijke hiërarchische
relatie; een manier van leidinggeven waarbij coachen en resultaatgerichtheid centraal
staan.’
Ontbrak het daarvoor aan voldoende vertrouwen? ‘Nee, maar voor sommige leidinggevenden is het wel een overgang. Wie zijn medewerkers minder ziet, kan bijna niet anders dan
erop vertrouwen dat ze hun werk doen. Je mag
van taakvolwassen medewerkers verwachten
dat ze kunnen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid nemen. Daar betaal je ze
voor. Als je je afvraagt of ze dat aankunnen,
waarom heb je ze dan aangenomen? Je wilt
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medewerkers toch niet voortdurend monitoren?’ We begrepen tegelijkertijd dat LOW
vroeg om kaders, vervolgt ze. ‘Daarom hebben
we in een eendaagse workshop met elkaar
zeven algemene, organisatiebrede afspraken
opgesteld, die elke afdeling verder zelf invult
of speciﬁceert. Maar ook in die context kan
LOW voor leidinggevenden een omschakeling
betekenen waar ze aan moeten wennen. Het
kan ook zijn dat eventuele, latente, knelpunten
naar de oppervlakte komen. In een tweedaagse
training hebben we leidinggevenden daarom de
mogelijkheid gegeven meer zicht te krijgen op
hun eigen leiderschapsstijl.’
VERNIEUWING

LOW was niet de eerste stap naar vernieuwing.
Hooijmans: ‘LOW zonder resultaatgestuurd
werken bijvoorbeeld, wordt lastig. Dat hadden
we al eerder ingevoerd. In 2010-2011 heeft
bovendien een dienstverleningsproject gelopen
waarbij grote stappen zijn gemaakt naar een
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grotere klantgerichtheid. Dat heeft onder meer
geleid tot minder regels, ruimere openingstijden en meer dienstverlening via internet. LOW
is een kleine stap in dit proces, een technische.
Als het om vernieuwing gaat, lopen we met onze
organisatie in de voorhoede. Ik kwam er laatst
toevallig achter dat we door het ministerie ook
al als voorbeeldgemeente worden genoemd.
Dat ging over deregulering en dan in het bijzonder over de manier waarop we omgaan met
aanvragen voor een omgevingsvergunning.’ Bol
vult aan: ’We hebben de bestemmingsplannen
teruggebracht naar één voor het binnengebied
en één voor het buitengebied. Dankzij een zogenaamd Veegplan kunnen mensen één keer per
jaar tegen lagere leges een aanvraag indienen
die bovendien sneller wordt afgehandeld. Dit
scheelt ons veel werk – we hoeven bijvoorbeeld
ook maar één keer naar de Raad van State voor
een bezwaarprocedure – en we besparen er
ondanks de lagere leges 100.000 euro per jaar
mee. Klantvriendelijk, slim en efﬁciënt.’

HEDENDAAGS WERKGEVERSCHAP

Ondanks die vernieuwingscultuur waren ook
niet alle medewerkers direct enthousiast over
de invoering van thuiswerken geeft Bol toe.
‘Dan gaat het bijvoorbeeld over bereikbaarheid.
Moeten de medewerkers die achterblijven
op kantoor alle telefoontjes aannemen? Hoe
praat ik bij met collega’s? Uiteraard nemen
we deze onzekerheden serieus. We hebben ze
geïnventariseerd en opgenomen in een ludiek
reisgidsje dat bij de introductie van LOW aan
iedere medewerker is overhandigd. We geven
daarbij ook meteen suggesties voor manieren
om met deze thema’s om te gaan. Die komen
in grote lijnen neer op rekening houden met
elkaar: geven en nemen. Verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn ook hier, net als in de
relatie medewerker-leidinggevende, cruciaal.
LOW draagt ook bij aan de zelfredzaamheid
van mensen. Zo geven we met LOW tevens een
betere invulling aan hedendaags werkgeverschap. Dat hebben we ook zo uitgelegd.’

Buren geeft bij de invoering van LOW ruimte aan
medewerkers en teams. De volgende organisatiebrede afspraken kunnen door teams verder worden
ingevuld.
Nu, twee maanden na de invoering van LOW,
werkt een derde van de medewerkers wel eens
thuis. Hooijmans: ‘Overigens niet per se tijdens
kantooruren, een aantal mensen maakt alleen
’s avonds en in het weekend gebruik van die
mogelijkheid. De balans werk-privé is dan ook
aandachtspunt. Die is ﬂexibler geworden, maar
moet niet vervagen. We willen niet dat mensen overwerkt raken. We vertrouwen erop dat
medewerkers verantwoordelijk genoeg zijn om
te zorgen dat hen dat niet overkomt.’
TI P: K I JK HOE JE KUN T AAN SLUIT EN BIJ WAT M EDEWE RK E RS WI L L EN EN L AAT ZIEN WAAROM HET VOOR HE N
Z E LF AANTREKKEL IJK IS.

Iedereen mag locatie- en tijdonafhankelijk werken,
tenzij je werk plaats- en tijdgebonden is.
De eisen die de functie aan je stelt, staan centraal
voor de plaatsen en tijden waarop je werkt. Dit beperkt de individuele vrijheid.
Je krijgt vertrouwen om vanuit verantwoordelijkheid
en vrijheid in je werk resultaten te bereiken en je
geeft dit vertrouwen ook als basishouding aan je
collega’s.
Je geeft aan wanneer je (niet) werkt en je agenda is
(dus) open.
Op je werkdagen ben je bereikbaar.
Met je team en leidinggevende regel je dat jullie
dienstverlening tenminste op het huidige niveau
blijft.
Je krijgt geen apparatuur om thuis te werken. Het is
ﬁnancieel niet haalbaar om thuiswerken met hardware (laptops, tablets, smartphone, etc.) te ondersteunen. Bovendien is dat in deze tijd ﬁnancieel en
maatschappelijk niet te verantwoorden.
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