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A
mbtelijk vakmanschap, is dat eigenlijk niet een raar be-
grip? Kun je wel spreken over het vak van ambtenaar?  
Een vak is bijvoorbeeld timmerman, notaris of arts. Of 
in de publieke sector: politieagent, belastinginspec-
teur, beleidsadviseur. Ambtenaar is strikt genomen 

een rechtspositionele status, niet een beroep waarvoor je een opleiding 
hebt. 

Een vriend van mij is fotograaf. Het is fantastisch om te zien hoe 
bezield en vakkundig hij bezig kan zijn om mooie landschappen of por-
tretten te maken. Hij heeft een echt vak, denk ik dan. Jaloersmakend!

Ambtenaren hebben, bij alle verscheidenheid aan beroepen en functies die zij uitoefenen, iets 
gemeenschappelijks. Dat bestaat uit het dienen van de publieke zaak. Dat is in zekere zin wel een 
vak, een vak apart. In de complexe en snel veranderende wereld waarin we leven is de uitoefening 
daarvan ingewikkeld. Het is moeilijker geworden om het goed te doen. In mijn vriendenkring is 
de kritiek op de overheid vaak niet van de lucht. Dat wordt dan weer gevoed door de media die 
dagelijks de schijn-werper zetten op falend overheidshandelen. 

Voorzover gebrek aan deskundigheid of accuraatheid van de individuele ambtenaar de oorzaak 
is, is de oplossing simpel. Vaak gaat het echter dieper, zijn het de systemen en organisaties waarin 
we opereren en die onvoldoende aangepast zijn aan de tijd waarin wij leven en niet berekend op de 
snelheid en complexiteit van de samenleving. 

Dat is misschien ook wel het enigszins misleidende aan de term ambtelijk vakmanschap. Die 
term en het centraal stellen daarvan dreigt de discussie over de overheid te reduceren tot een 
vraagstuk van individuele competenties. Dat is een verenging. We zijn er als overheid niet mee 
door mensen op cursus te sturen. Belangrijk, maar niet genoeg. Vernieuwing van de overheid 
vraagt meer. De organisatie en werkwijzen van de overheid kunnen niet buiten schot blijven. 

Bevordering van ambtelijk vakmanschap lijkt me dan ook nauw verbonden met ambtelijk 
leider-schap. De modellen voor een andere overheid met een groter aanpassingsvermogen liggen 
niet op de plank. We moeten lerende organisaties worden, experimenteren en evalueren. Maar die 
verandering vraagt wel sturing! Vernieuwing met een vergrijzend personeelsbestand, dat is overi-
gens geen geringe opgave. Het helpt om mensen meer gelegenheid te bieden te leren in wisselende 
contexten. En zo komen we weer op het thema mobiliteit in dit nummer. 

DICK HAGOORT
PROGRAMMAMANAGER BETER WERKEN IN HET OPENBAAR BESTUUR

‘OPLEIDEN IS NIET GENOEG’

DEZE SPECIAL IS EEN UITGAVE VAN SDU UITGEVERS
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D
e ‘turbulente netwerksamenleving’ met 
zijn ‘tsunami aan omgevingsdynamiek’ 
stelt nieuwe eisen aan de ambtelijk pro-
fessional. Dat schrijft bestuurskundige 
Paul ’t Hart in zijn essay Ambtelijk Vak-

manschap 3.0. Na het loyaal en effectief dienen van de 
democratisch gelegitimeerde bestuurder (1.0) en het le-
ren omgaan met transparantie en verantwoording en de 
blik naar buiten richten (ambacht 2.0) gaat de ambtenaar 
als werkman of -vrouw een nieuwe fase in. 

In zijn essay onderkent ’t Hart een tiental gouden 
kenmerken van de ambtelijke organisatie van de toe-
komst, van waardengedreven en kostenbewust tot slim 

en plat. Van de ambtenaren van de toekomst mogen we 
acht persoonlijke kwaliteiten verwachten, van scherp op 
resultaat en slim op de zaak tot verbonden en verbin-
dend. De essentie van ambacht 3.0 is daarmee niet eens 
zoveel veranderd, oordeelt directeur-generaal Gert-Jan 
Buitendijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. ‘Een ambtenaar moet snappen 
wat er speelt en hij moet weten hoe de politiek werkt. Het 
is natuurlijk wel zo dat de omgeving waarin de ambte-
naar nu functioneert aan grote turbulentie onderhevig is,  

zowel op de inhoud als op het proces. In de netwerksa-
menleving is ons werk veel complexer geworden. Dat 
vergt nogal wat in deze tijd.’ 
Neem de decentralisaties. De bestuurlijke verschuiving 
van taken op het gebied van de jeugdzorg, de ouderen- en 
gehandicaptenzorg en de begeleiding van zwakke groe-
pen op de arbeidsmarkt leidt tot een andere werkelijk-
heid voor de overheid. De ontwikkeling illustreert dat het 
tempo voor de ambtelijke organisatie steeds hoger ligt, 
veranderingen steeds ingrijpender zijn, terwijl de groei-
ende digitalisering de interne werkprocessen verandert 
of vervangt. ‘Voor de ambtenaar is het een uitdaging met 
deze veranderende context mee te bewegen,’ zegt direc-
teur Jeroen Pepers van het A+O Fonds Gemeenten, aan-
jager van vernieuwing op het gebied van personeel en 
organisatie bij gemeenten. ‘Zaak is dat hij nieuwsgierig 
blijft en er niet langer automatisch op vertrouwt dat wat 
hij de vorige keer heeft gedaan, nu ook werkt. Daar kun 
je nu minder snel van uitgaan dan een paar jaar geleden, 
omdat de turbulentie groter is.’

OPVATTINGEN
Pepers vindt dat de nieuwe eisen van het ambtelijk vak-
manschap niet voor alle ambtenaren hetzelfde beteke-
nen. ‘Voor grote groepen ambtenaren is de turbulentie 
groot, maar ik vraag me af of dat bijvoorbeeld bij de 
groenvoorziening net zo hard binnenkomt als bij een staf-
functionaris.’ Buitendijk merkt op dat ook de uitvoerend 
medewerker in de openbare ruimte te maken krijgt met 
de steeds mondigere burger. ‘Vroeger lagen de stadsper-
ken er netjes bij. Daar zorgde de groenvoorziening voor. 
Er werden geen vragen gesteld. Vandaag de dag heeft ie-
dere burger een opvatting over elk stukje groen van de 
stad. Daar spreekt hij de ambtenaar in zijn straat op aan. 
Dat vraagt ook van deze ambtenaar een hoge mate van 
omgevingsbewustzijn. Dat geldt eveneens voor de mede-
werkers aan de balie. In plaats van burgers die geholpen 
willen worden, komen er burgers aan de balie die vinden 
hoe het zou moeten. Een informeler en persoonlijker con-
tact met burgers is noodzakelijk. Ambtenaren moeten 
hun oor te luisteren leggen naar wat de samenleving no-
dig heeft en wat mensen daar zelf voor ideeën over heb-
ben. Daarnaast blijft ontegenzeglijk altijd gelden dat een 

MODERN VAKMANSCHAP 
IS GEEN WASLIJST 

AAN COMPETENTIES

AMBTENAAR MOET MEEBEWEGEN MET SNEL VERANDERENDE CONTEXT

Ambtelijk vakmanschap leveren doe je niet door lijstjes van 
gevraagde competenties af te strepen. Dat doe je door elke dag 
opnieuw het gesprek aan te gaan met je collega’s over hoe je je 
vak kunt vernieuwen, stellen directeur-generaal Bestuur en 
Koninkrijksrelaties Gert-Jan Buitendijk en Jeroen Pepers, 
directeur A+O fonds Gemeenten. ‘Bedrijven die niet meegaan met 
de tijd, krijgen direct de rekening gepresenteerd. Voor de overheid 
geldt dat beslist net zo. We moeten alert blijven.’

‘IN DE NETWERKSAMENLEVING IS ONS 
WERK VEEL COMPLEXER GEWORDEN’
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ambtenaar loyaal is aan zijn politieke baas, van DG tot 
gemeenteambtenaar. Dat is in het vakmanschap van de 
Nederlandse ambtenaar niet weg te denken.’

Buitendijk, en ook Pepers, herkent de verwachtingen 
die ’t Hart aan de ambtelijke professional 3.0 toeschrijft, 
al langer. ‘Dat ambtenaren bijvoorbeeld scherp op het 
resultaat en scherp op de zaak zijn, hebben we tien jaar 
geleden ook al benoemd’, zegt Buitendijk. ‘Het nieuwe 
is dat de accenten verschillen, neem het slim zijn op 
de context. Transparantie, dus openheid geven over je 
proces en over de zorgvuldigheid van procedures, wordt 
veel nadrukkelijker gevraagd dan vroeger. Burgers, weten 
we inmiddels, hebben er geen enkel bezwaar tegen dat 
de overheid soms ‘nee’ antwoordt op hun vraag. Als ze 
maar het gevoel hebben dat ze gehoord zijn en er een 
zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden. Dat verlangt 
wel van ons het aan burgers goed uit te leggen.’

ZOEKTOCHT
De kenmerken van de ambtelijke organisatie en de com-
petenties van de toekomstige ambtelijke professional zijn 
dan wel helder omschreven, we moeten blijven zoeken 
naar wat er van ons ambtenaren gevraagd wordt, stelt 
Pepers. ‘De reis is belangrijker dan het bereiken van de 
bestemming, zoals Goethe al schreef. Die zoektocht blijft 
een spannende puzzel, maar dat was het honderd jaar ge-
leden ook al. Kostenefficiënt en kosteneffectief handelen 
is bijvoorbeeld niet minder lastig geworden. Het essay 
van ’t Hart is niet een markeringspunt, maar een bijdrage 
aan die zoektocht. Het is belangrijk met je collega-amb-
tenaren het gesprek te blijven voeren. Hoe doen we hier 
de dingen met elkaar? Doen we het slim en doen we het 
snel? En leveren wij de bestuurder wat de bedoeling is? 
Wat vraagt dat allemaal van ons? Zolang wij maar met 
elkaar blijven bedenken hoe we slim en efficiënt vernieu-
wing vorm kunnen geven, krijgen we vanzelf een andere 
invulling van ons vak. We moeten wel bereid zijn flexibel 
en wendbaar in ons vak te zitten. Modern vakmanschap 
is geen afvinklijstje van competenties en verwachtingen.’

MOBILITEIT
De wording van de slanke en compacte overheid brengt 
met zich mee dat de mobiliteit van ambtenaren tussen 
de overheidsorganisaties toeneemt. Volgens Pepers is het 
goed wanneer de grens tussen de bestuurslagen op zou 
lossen en er één overheidsmarkt voor ambtenaren zou 
ontstaan. ‘Bij een aantal ambtenaren is behoefte aan mo-
biliteit. De angst voor baanverlies blijft een belemmeren-
de factor. Niet iedereen is ervan overtuigd dat je er beter 
van kunt worden, wat wel zo is. Denken in termen van 
projecten en niet in functies helpt.’ 

Buitendijk is ontevreden over de mate waarin mobi-
liteit bij de overheid vorm krijgt. ‘Via detacheringscon-
structies kan het rijk veel waardevolle kennis binnenha-
len. Hetzelfde geldt voor provincies en gemeenten. Toch 
is het moeilijk een gelijksoortig werkveld te vinden. Mijn 
DG is bijvoorbeeld grotendeels een beleidsmachinerie. 
Dan is het moeilijk rouleren met grote uitvoeringsorga-
nisaties.’ 

Om vrijwillige mobiliteit tussen de verschillende 

overheidslagen aan te slingeren, is ambtelijk leiderschap 
nodig en ook een gezonde dosis out-of-the-box denken, 
weet Buitendijk. ‘Zo verschillen de rechtsposities, dat 
maakt het ingewikkeld. Maar we zijn hier volop mee aan 
het experimenteren, bijvoorbeeld in de vorm van flexpoo-
ls. Zo zetten we kleine stappen vooruit. Feit blijft dat we 
veel van elkaar kunnen leren.’

Hoe de overheid er over vijf jaar of tien jaar uitziet? Bui-
tendijk noch Pepers weet het antwoord. ‘Ik zou niet eens 
durven zeggen hoe de wereld er over twee jaar uitziet’, 
zegt Pepers. ‘De ontwikkelingen gaan zo hard. Een aantal 

jaar terug wisten we nog niet wat voor impact de sociale 
media zouden hebben op ons werk’, vertelt Buitendijk. 
‘De snelheid van handelen is enorm toegenomen. Dat 
vraagt ook om lef en durf. 
Even de tijd ergens voor nemen om af te stemmen met 
je baas of collega’s is er niet altijd meer bij. Het meest 
relevant is de vraag of we als overheidsorganisaties flexibel 
genoeg zijn om snel te reageren op die rap veranderende 
omgeving. Bedrijven die niet meegaan met de tijd, krijgen 
direct de rekening gepresenteerd. Voor de overheid geldt 
dat beslist net zo. We moeten alert blijven.’˚PvdB

‘WE MOETEN WEL BEREID ZIJN FLEXIBEL 
EN WENDBAAR IN ONS VAK TE ZITTEN’
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Jeroen Pepers (l) en Gert-Jan Buitendijk
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D
e ambtenaar die 39 jaar op één plek blijft 
zitten, dat moeten we niet meer willen. 
Ook de tijd dat ambtenaren rustig kon-
den duiken tot na de zoveelste reorgani-
satiegolf – en alles bleef zoals het was – is 

voorbij. Beweging is het kenmerk van kwalitatief goede 
organisaties, stelt Coen Aalders, gemeentesecretaris van 
Alkmaar. En soms is dat managementgestuurde mobili-

teit, zoals een van zijn juristen het noemde. 
Het plaatsingsproces dat in de publieke sector stan-
daard bij een grote reorganisatie hoort, is volgens Aal-
ders meestal ‘een bureaucratisch monstrum dat beoogt 
te vernieuwen maar meestal toch de gevestigde orde be-
schermt.’ Aan het eind ervan komen mensen toch weer op 
plekken terecht waar de organisatie hen niet nodig heeft. 
En vaak gaat het om tientallen medewerkers. 

CONFRONTEREND
‘Het is de hoogste tijd’,  constateert Aalders, ‘om eerlijk, 
realistisch maar ook respectvol het gesprek aan te gaan 
met medewerkers die niet voldoende functioneren en 
zich niet verder ontwikkelen op de plek waar ze nu zitten 
en dus niet bijdragen aan de doelstellingen van de orga-
nisatie. Natuurlijk is zoiets ronduit confronterend voor 
mensen, maar het kan ook goed voor ze zijn. Ze worden 
wakker geschud en krijgen beter inzicht in waarvoor ze 
eigenlijk bij ons werken. Misschien willen ze zelf iets an-
ders of willen ze juist graag bij de gemeente blijven? Zo’n 
gesprek is dan een stimulans om je daarvoor in te zetten. 
Het uitgangspunt is niet dat ze geen kwaliteiten hebben, 
maar op hun huidige positie komt dat niet uit de verf.’ 

Als duidelijk is benoemd wat er aan de hand is, 
ontstaat een andere dynamiek, weet Aalders, ook binnen 
een groep of afdeling. ‘Ervaring leert dat mensen beter 
uit dit proces komen. Maar ik wil dit beeld niet te veel 
romantiseren. Er zijn ook medewerkers van wie de 
inzetbaarheid slechter is en die een kwetsbare positie 
hebben op de arbeidsmarkt. Echter, hun rechtspositie 
staat niet ter discussie. Het gesprek over het functioneren 
geschiedt in de context van het arbeidsrechtelijk kader. 
Ons doel is dat de medewerkers een traject aangeboden 
krijgen, dat op maat aan hun kwaliteiten voldoet met het 
perspectief naar een nieuwe, structurele baan. Dat kan 
binnen of buiten de gemeente zijn.’

AFGESTEMD
In Alkmaar is de aanpak van managementgestuurde 
mobiliteit vorig jaar volledig afgestemd met de werkne-
mersorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak 
en CMHF Lagere Overheden. De afgelopen jaren is het 
ambtenarenapparaat van de 100.000+-gemeente al  
geslonken van 1100 naar 575 voltijdbanen. Aan het eind 

‘OPTIMALE MOBILITEIT IS HET 
KENMERK VAN KWALITATIEF 

GOEDE ORGANISATIES’

COEN AALDERS, GEMEENTESECRETARIS IN ALKMAAR

Alkmaar stuurt op optimale mobiliteit van haar ambtenaren. 
Een van de voorwaarden om een klant- en resultaatgerichte, van 
 buiten naar binnen denkende en innovatieve organisatie te zijn. 
Het eerlijke gesprek met medewerkers die niet op de juiste plek 
zitten, wordt niet geschuwd.
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Coen Aalders, gemeentesecretaris Alkmaar
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COLUMN

van 2015 zullen dat er 375 zijn. Dat aantal is niet uitsluitend het ge-
volg van de reorganisatie en bezuinigingen. Veel onderdelen zijn ver-
zelfstandigd, zoals het  theater, de sportaccommodaties, belastingen, 
stadswerk, parkeerbeheer en in de toekomst het shared servicecenter. 
Het aantal managers is van zeventig teruggebracht naar ongeveer der-
tig. Een compacte, afdelingsloze bestuursdienst van zo’n honderd man 
is het streven. 

‘De ideale ambtenaar’, schetst Aalders, ‘is een professionele dienst-
verlener aan het bestuur. Ik geloof niet in politieke organisaties. Po-
litiek gedrag van ambtenaren verhoudt zich niet tot de doorontwik-
keling naar een efficiënte, klant- en resultaatgerichte en innovatieve 
werkorganisatie die snel beslissingen neemt en vooruitgang boekt. Wel 
moeten ambtenaren politiek intelligent zijn. 

Ik denk aan mensen met een consultancyprofiel: klantgericht, 
snel schakelend, stevig, en inzetbaar in verschillende omgevingen. 
Ze moeten zich snel kunnen identificeren met de opgave van een 
bestuurder, om zich weer een jaar later gemakkelijk in een totaal 
andere opgave in te leven.’ 

Kennis blijft relevant, maar is in de toekomst digitaal vrijwel di-
rect beschikbaar. Aalders: ‘Toch denk ik dat de gemeente een twintigtal 
top-experts in huis moet hebben die zich in de verschillende disciplines 
begeven, van ruimtelijke inrichting tot jeugdzorg. Voor het maken en 
uitwerken van de plannen moet je je afvragen of je daar mensen voor 
in dienst moet hebben. Evident gaat het om belangrijk werk, maar voor 
de bestuurder voegt de aansturing ervan weinig toe.’ ˚PvdB

‘EEN COMPACTE, AFDELINGSLOZE BESTUURS-
DIENST VAN HONDERD MAN IS HET STREVEN’

OORSPRONKELIJK 
IMITEREN

I
n trainingen ge-
bruik ik vaak een 
‘truc’, ontleend aan 
de oude traditie van 
de deugdenethiek. 

Ik laat de groep een casus uit 
de praktijk naspelen in een 
rollenspel. Al snel zie je een 
van twee dingen. Ofwel men-
sen spelen hun rol zó goed 
en identificeren zich zó sterk 
met het belang dat zij moeten vertegenwoordigen, dat de 
belangenstrijd alleen maar erger wordt. Dat maakt het pro-
bleem scherper. Maar het brengt een oplossing niet dichter-
bij. De andere mogelijkheid is, dat de groep het probleem wil 
ontlopen. Men stelt voor eerst de procedure van bespreking 
te bespreken, of – nog erger – een deskundige in te huren. 

Op dat punt zet ik het spel stil en vraag iedereen om te 
denken aan iemand die men bewondert: een rolmodel. Dan 
keren we weer terug naar het spel en moet iedereen zich spie-
gelen aan dat voorbeeld. Met grote gevolgen. De groep gaat 
dan meestal wél het probleem aan.

Een leerzame les, ook voor de overheid. Die kan steeds 
minder volgens een vast stramien, voor en zonder de burgers, 
de dingen regelen. Steeds vaker moeten ambtenaren samen 
met burgers en organisaties problemen oplossen die we te-
voren nog niet kenden. Daar is ook een nieuw soort ambte-
naar voor nodig. Het vakmanschap verandert. In plaats van 
degene die onzichtbaar blijft, die de regels kent en slechts 
uitvoert wat door de politiek is vastgesteld, is er steeds meer 
behoefte aan iemand die participeert aan initiatieven vanuit 
de samenleving en die zich engageert met problemen die le-
ven. Zo’n ambtenaar heeft de kwaliteit om zelf situaties in te 
schatten, belangen af te wegen en verantwoordelijkheid te 
nemen. 

Hoe kun je zo iemand worden? Hoe vorm je mensen als 
het niet zozeer gaat om kennis, maar om het vermogen om 
creatief in te spelen op onverwachte situaties en onvermoede 
problemen? Toen Gerard Reve de vraag voorgelegd kreeg hoe 
je een goed en oorspronkelijk schrijver kunt worden, was zijn 
antwoord: ‘Probeer de schrijver die je bewondert, te imiteren. 
In die imitatie ontdek je je eigen stijl.’ Hetzelfde geldt voor 
ambtelijk vakmanschap. Wie is jouw voorbeeld?

Prof. dr. Paul van Tongeren is hoogleraar wijsgerige ethiek 
aan de faculteit Wijsbegeerte van de Radboud Universiteit 
Nijmegen en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger 
Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit 
Leuven.
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Hoe ontstond bij VWS het idee voor het 3-5-7-model?
‘Ik las jaren geleden voor het eerst over het model toen 
men het op kleine schaal wilde invoeren op een beleids-
afdeling van EZ. Daar vond men het geen probleem dat 
ik het groter wilde opzetten bij VWS. In die tijd hadden 
we te maken met de taakstelling van het vierde kabinet-
Balkenende, zo’n zes jaar geleden, en leken bezuinigingen 
te worden uitgevoerd volgens de kaasschaafmethode. We 
moesten veel mensen van werk naar werk begeleiden. Ik 
vond dat mensen anders met hun ontwikkeling en mo-
biliteit om konden gaan. Het 3-5-7-model leek me hier-
voor een geschikt middel. Waar het op neer komt? Na 3 
jaar heb je een functie in je vingers en ben je goed in-
gewerkt. Dan ga je nadenken over wat je vervolgens wilt 

doen. Je vraagt je af of je daarvoor andere competenties 
nodig hebt. Na zo’n 5 jaar richt je je op het vinden van 
een andere functie. Dan moet je je afvragen: zit ik nog 
wel op de juiste plek? Doe ik nog wel de juiste dingen? 
Na 7 jaar moeten mensen zich bezinnen op de volgende 
loopbaanstap en daarop actie ondernemen. Dat mensen 
zich daarvan bewust worden, is wat ik heb beoogd met 
het invoeren van het 3-5-7-model. Het is een denk- en 
 actiekader om met elkaar het gesprek aan te gaan over de 
ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van 
de individuele werknemer.’

Op de achtergrond speelde wel de taakstelling? 
‘Het model is een motortje om mobiliteit op gang te bren-
gen. Als werknemer moet je nadenken over de vraag hoe 

je inzetbaar blijft. Dat doe je door je te ontwikkelen en 
bij tijd en wijle op een andere plek te kijken. Het doel is 
dat mensen goed inzetbaar worden voor de arbeidsmarkt 
binnen en buiten VWS. Als er dan een taakstelling komt, 
zijn ze goed bemiddelbaar voor een andere functie. Be-
wust omgaan met ontwikkeling en mobiliteit helpt voor-
komen dat mensen gedwongen op de bank komen te 
zitten. Hoewel het geen instrument voor taakstelling is, 
kan het er wel aan bijdragen dat daar op een nette manier 
invulling aan wordt gegeven.’

Hoe wordt het model op de werkvloer ingevuld?
‘Het heeft wat reuring gegeven hier. Dat is gekomen 
doordat onze toenmalige secretaris-generaal Geert van 
 Maanen het in samenhang met de taakstelling bracht. 
Bij het koffiezetapparaat zong al snel rond dat je eruit 
moet als je langer dan 7 jaar op je functie zat. We zijn 
hard aan het werk gegaan om die negatieve bijklank er-
uit te halen. We zijn de boer op gegaan met de slogan 
‘Wie bepaalt jouw toekomst’. We combineerden dat met 
een mobiliteitsbureau, dat mensen ondersteunde die 
mobiel wilden of moesten worden. We hebben ontwik-
kelingsmarkten georganiseerd, met ludieke kraampjes, 
om de slogan te ondersteunen. Zo was er onder andere 
een waarzegger. De insteek was: wil je je toekomst la-
ten bepalen door een glazen bol? Mensen hoorden hun 
loopbaan in een functioneringsgesprek te bespreken 
maar dat gebeurde lang niet altijd. Het 3-5-7-model gaf 
leidinggevenden en medewerkers een handvat om dit te 
doen.’

Het 3-5-7-model wordt ook ingevoerd bij andere ministe-
ries. Wat kunnen zij leren van de implementatie van het 
model bij VWS?
‘Het is heel belangrijk dat de top betrokken is en achter 
de invoering staat. En je moet je poot stijf houden want 
het roept weerstand op. Ik zou het model overigens niet 
verplichten. Het gaat om bewustwording en niet om een 
regel die je oplegt. Ook is het belangrijk dat mensen on-
dersteuning krijgen. Want niet iedereen is gewend om te 
solliciteren en goede brieven op te stellen. En verder: het 
is een kwestie van een lange adem. Blijf de boodschap 
herhalen. Pas toen ik de term 3-5-7-model niet meer kon 
horen, merkte ik dat het bij anderen begon te leven. Ik 
hoop dat het model nog verder wordt verspreid. Ik ben 

‘HET 3-5-7-MODEL IS EEN 
MOTORTJE VOOR MOBILITEIT’

ANGELA VAN DER SMAN OVER GOED PERSONEELSBELEID

Terwijl bezuinigingen op het ambtenarenapparaat in volle gang 
zijn, doet de rijksoverheid haar best om haar werknemers mobieler 
te maken. In het kader daarvan voerde het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport zo’n zes jaar geleden het 3-5-7-model 
in.   Angela van der Sman, senior adviseur organisatie- en perso-
neelsontwikkeling, was projectleider. ‘Ambtenaren  moeten blijven 
werken aan hun inzetbaarheid.’

‘WIL JE JE TOEKOMST LATEN BEPALEN 
DOOR EEN GLAZEN BOL?’
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ermee de boer op gegaan, binnen en buiten de rijksover-
heid. In de zorgsector heb ik het op verschillende plaatsen 
toegelicht. Ik ben zelfs in België geweest, op uitnodiging 
van het arrondissement Brussel.’

De publieke sector moet bezuinigen, maar intussen gaat 
de dienstverlening aan de burger door. Schiet die er iets 
mee op dat ambtenaren mobieler worden?
‘Ik denk het wel. Mensen die nadenken over hun ontwik-
keling en hun vakgebied, doen ook moeite om kennis te 
onderhouden en om die kennis goed in te kunnen zetten. 
Ze blijven optimaal inzetbaar voor hun werk. Mocht dit 
werk komen te vervallen, dan vinden zij gemakkelijker 
een andere baan en komt een organisatie niet voor enor-
me kosten te staan. Want er vallen minder gedwongen 
ontslagen.’

Welke opgave heeft de overheid voor het personeels-
beleid in de toekomst?
‘Het rijk is een grote werkgever die verspreid zit over 
het hele land. Maar niet iedereen is overal inzetbaar. 
Ik zou het mooi vinden als we de arbeidsmarkt verder 
opentrekken en de ontwikkeling en uitwisseling van 
werknemers niet alleen bij het rijk plaatsvindt maar 
ook bij gemeenten, provincies en de semi-overheid. 
Dat zou een enorme impuls geven aan de flexibilisering 
van de overheid. Ook moet de ijzersterke rechtspositie 
van ambtenaren worden versoepeld zodat ze blijven 
werken aan hun inzetbaarheid en minder kleven aan de 
“zekerheid” van de rijksoverheid.’˚AK Fo
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UDENSE AANPAK BRENGT 
AMBTENAREN IN BEWEGING

NIET AFWACHTEN WAT DE WERKGEVER WIL OF AANBIEDT, MAAR ZELF HANDELEN

S
marius bekleedde eerder dezelfde functie in 
Tiel. Zijn eerste baan,  gemeenteambtenaar 
in Wijchen, ligt inmiddels dertig jaar achter 
hem. Bossink heeft kris-kras door het land 
gewerkt, bijna vanaf het begin van haar loop-

baan steeds bij een gemeente. ’Ik herinner me nog goed 
dat ik destijds mijn schoonmoeder vertelde dat ik een 
baan had gevonden bij de gemeente’, vertelt Smarius, ‘en 
dat zij blij verrast uitriep: “Da hedde goed gedaan, junks-
ke, dan hedde veur de rest van oe leven werk!’.’ ‘

In zijn nieuwjaarsspeech voor 2008 bracht de gemeen-
tesecretaris ter sprake dat iedereen wel iemand kent die 
na twintig of dertig jaar trouwe dienst zijn baan ver-
liest. Hij stelde vast dat er nog steeds ambtenaren zijn 
die denken dat hun dat nooit zal gebeuren en zette daar 
zijn vraagtekens bij. ‘Daar kreeg ik best veel kritiek op. 
Ik wilde natuurlijk niemand bang maken, maar de van-
zelfsprekendheid van een baan bij de overheid ter dis-
cussie stellen.’ Teveel ambtenaren vinden dat de werk-
gever hen gelukkig moet maken, vindt Smarius. Maar 
het is tijd dat ze baas zijn over hun eigen loopbaan, zelf 
verantwoordelijkheid nemen en zichzelf mans genoeg 
voelen om aan de knoppen te staan. Niet afwachten 
wat de werkgever wil of aanbiedt, maar zelf handelen. 
Uden probeert zijn medewerkers in beweging te krijgen. 
Bijvoorbeeld door de introductie van PLOT: Plan Le-
ren Ontwikkelen Talentgebruik. Elke ambtenaar wordt 

Baas in Eigen Loopbaan: zo heet een van de projecten waarmee 
de gemeente Uden haar medewerkers sterker maakt en ze aan de 
knoppen van hun eigen loopbaan zet. Gemeentesecretaris Jeroen 
Smarius en zijn HR-manager Brigitta Bossink over de Udense 
aanpak.

Angela van der Sman, senior adviseur organisatie- en personeelsontwikkeling
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jaarlijks uitgenodigd voor drie gesprekken: een start-
gesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek. 
En steeds komt hun eigen PLOT ter sprake. Ze kunnen 
gratis deelnemen aan allerlei opleidingen om hun doel-
stellingen te verwezenlijken. Die opleidingen worden 
aangeboden door de Uden Academie dan wel door de 
 Maashorstacademie, een gezamenlijk initiatief van de 
gemeenten Landerd, Oss, Uden en Bernheze, en inciden-
teel Veghel. Bossink: ‘Daarnaast kunnen de medewerkers 
stage lopen of werkervaring opdoen in de eigen of een 
andere organisatie. Ook detachering voor een bepaalde 
periode of een aantal dagen per week behoort tot de mo-
gelijkheden.’ ‘Er is een heel uiteenlopend aanbod’, aldus 

Smarius. ‘Van “Verken je talent” en raads- en collegevoor-
stellen schrijven tot begrotingstechniek, mediationvaar-
digheden en gesprekstechnieken leren. Het mooie van die 
cursussen is ook dat ambtenaren die elkaar anders niet zo 
gauw zouden tegenkomen, met elkaar in contact komen: 
ook goed voor de mobiliteit.’

BÜHNE
‘Niet alle ambtenaren gaan even ijverig aan de slag met 
hun PLOT. Er zijn heus wel medewerkers die goede voor-
nemens opschrijven voor de bühne’, geeft Smarius toe. 
‘En verwezenlijking lukt ook lang niet altijd. Het hoeft 

ook niet per se te lukken, als ze maar kunnen laten zien 
dat ze iets hebben geprobeerd.’

Als een ambtenaar te weinig doet aan zijn eigen ont-
wikkeling, zijn er geen sancties. Maar dat wil niet zeggen 
dat het een vrijblijvende exercitie is. De gemeentesecre-
taris: ‘We oefenen wel een zekere druk uit. De kracht van 
de boodschap is de herhaling: elk jaar komt het onder-
werp van je eigen ontwikkeling meerdere keren terug.’  
Uden gaat van start met het project ‘Werk aan je toe-
komst’, met als doel dat over drie jaar op zijn minst 75 
procent van alle medewerkers arbeidsmarktproof is. 
Bossink: ‘Dat wil zeggen dat ze bij een sollicitatie altijd 
worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit project is een 
onderdeel van ons beleid voor duurzame en wendbare 
inzetbaarheid, oftewel “nu en in de toekomst klaar voor 
werk’.’ ‘

Hoe dat zal worden gemeten, is overigens nog niet 
duidelijk. Daar word nog aan gewerkt. Smarius: ‘Je moet 
het vooral zien als een doelstelling die onze intentie 
duidelijk maakt. Een ideaal aan de horizon.’ We willen 
nog wel het een en ander inzetten om dat concreter te 
maken’, aldus Bossink, ‘we zijn bijvoorbeeld bezig met 
zogenaamde EVC-trajecten, waarbij de eigen verworven 
competenties worden vastgelegd in certificaten of 
diploma’s. Zo kan het best zijn dat iemand met een mbo-
diploma dankzij opgedane werkervaring inmiddels op 
hbo-niveau zit.’ 

ONTBIJT
De gemeentesecretaris ontbijt elke zes weken met een 
willekeurig groepje ambtenaren, om feeling te houden 
met hoe zij in hun werk staan. Smarius: ‘Ons archief is 
onlangs volledig gedigitaliseerd: elk stuk wordt nu al 
bij de totstandkoming automatisch gearchiveerd. Dat 
betekent dat een aantal archiefmedewerkers overbodig 
werd. Ik sprak bij zo’n ontbijt een vrouw die bij dat ar-
chief werkte en ik vroeg haar waar ze haar levensvreugde 
vandaan haalde. Ze vertelde dat ze het heerlijk vond om 
buiten te zijn en met haar paarden bezig te zijn. Nu werkt 
ze in de buitendienst en vindt het helemaal fantastisch.’

Uden introduceerde ook het fenomeen zpp’er, hetgeen 
staat voor zelfstandige publieke professional. Dat is een 
ambtenaar die naast zijn vaste dienstverband ook als zelf-
standige, dus voor eigen rekening en risico, werkt in het 
publieke domein. ‘Ik ben zelf werkzaam als zelfstandig 
HRM-adviseur’, vertelt Bossink, ‘en ben enige tijd geleden 
ingehuurd door de gemeente Maasdonk. Een wat lichtere 
vorm van zpp is detachering bij een andere gemeente. Het 
maakt mensen niet alleen sterker op de arbeidsmarkt, 
maar ze nemen ook ervaring weer mee terug naar Uden.’

ROERIGE TIJDEN
Het zijn roerige tijden voor gemeenteambtenaren. 
 Bezuinigingen, veranderende taken, samenwerkingsver-
banden, fusies, noem maar op. Het is gedaan met de ‘rust’ 
van een baan als ambtenaar. Smarius: ‘Arbeidsmarkt-
proof en wendbaar zijn als medewerker is van groot be-
lang. Ik sluit niet uit dat je in de toekomst als ambtenaar 
van de gemeente Uden flexibel inzetbaar bent in de diver-
se regiogemeenten. Gedachtegoed: één-overheid.’˚CvR

‘DE KRACHT VAN DE BOODSCHAP 
IS DE HERHALING’
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Brigitta Bossink (l) en Jeroen Smarius
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PUBLIC SECTOR MOTIVATION

D
at ambtenaren bij het rijk, 
provincies en gemeenten min-
der betrokken en bevlogen zijn 
blijkt uit het Personeels- en 

Mobiliteitsonderzoek (POMO) 2014, een 
tweejaarlijkse onderzoek in opdracht van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Maar volgens Arnold Bakker, hoogleraar 
arbeids- en organisatiepsychologie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, is van een 
opvallend verschil per overheidssector geen 
sprake. Bakker is onder andere gespeciali-
seerd in werkgeluk, bevlogenheid en dyna-
miek binnen organisaties. ‘Om inhoudelijk 
een uitspraak te kunnen doen over het ver-
schil zou ik moeten weten waarom die amb-
tenaren minder bevlogen of betrokken zijn.’

TWEE SPOREN
Werknemers zijn vooral bevlogen en be-
trokken, meent Bakker, wanneer ze veel 
hulpbronnen in hun werk krijgen aange-

reikt en uitdagingen om die te gebruiken. 
Hulpbronnen zijn bijvoorbeeld feedback, 
advies van collega’s en ontwikkelingsmoge-
lijkheden. Bakker: ‘Er zijn twee sporen om 
bevlogenheid en betrokkenheid te verbete-
ren. De eerste is top-down  zorgen voor uit-
dagend werk en hulpbronnen. De tweede 
is een bottom-up-aanpak via job crafting’. 
Door werknemers hun baan te laten aan-
passen, kunnen zij zelf hun werk leuker 
en interessanter maken. Zonder dat ze van 
baan of werkgever hoeven te wisselen, kun-
nen werknemers zo een baan bereiken die 
beter bij hen past. Hierdoor blijven zij lan-
ger inzetbaar.

Wanneer een ambtenaar het niet meer 
naar zijn zin heeft op zijn huidige plek, zijn 
er andere opties dan op zoek gaan naar een 
andere functie of baan, aldus Bakker. ‘Als 
een ambtenaar bevlogen en betrokken wil 
zijn in zijn werk, kan hij dat bewerkstelli-
gen met job crafting. Hij kan aangeven dat 

hij zich wil ontwikkelen, feedback vragen, 
doelen stellen en uitdagende taken zoe-
ken.’ Het is volgens hem onvermijdelijk dat 
werknemers en banen uit elkaar groeien als 
werknemers niet actief aan hun functione-
ren werken. ‘Mensen komen vaak bevlogen 
binnen op een functie. Banen en mensen 
veranderen echter. Werknemers moeten 
daarom proactief zorgen dat hun functie 
interessant blijft.’ 

ARBEIDSMOBILITEIT
Job crafting werkt niet alleen om de functie 
van medewerkers interessant te maken en 
houden. Ook de mobiliteit van medewer-
kers kan worden vergroot. Dat is wel nodig 
ook. De monitor Trends en cijfers 2014 van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken laat 
zien dat de  arbeidsmobiliteit in het open-
baar bestuur zeer beperkt is. Maar liefst 
82,5 procent van de ambtenaren zit vast 
in zijn functie. Voor hen kan job crafting 
een uitkomst bieden, net als andere mo-
gelijkheden, zoals jobrotatie, het top-down 
optimaliseren van de werkomgeving en on-
dernemerschap in de functie. Job crafting 
is dus een belangrijk instrument om mede-
werkers en daarmee organisaties in bewe-
ging te krijgen. Volgens Bakker is het een 
kwestie van bewustzijn of bewustwording. 
‘Medewerkers kunnen al gewend zijn om 
hun functie actief te ontwikkelen en anders 
kunnen ze het leren. Er zijn trainingen in 
het proactief organiseren van werk. Job 
crafting biedt perspectief doordat werkne-
mers inzien dat ze zelf meer aan hun eigen 
functie kunnen doen. Hier liggen nog onbe-
nutte mogelijkheden, zeker ook binnen de 
overheid.’ 

PRAKTIJK
Toch is job crafting al succesvol toegepast 
bij de overheid. Zo startte de gemeente 
’s-Hertogenbosch in 2012 het succesvolle 
proefproject Sleutelen aan het werk. Dit 
project maakte medewerkers zelf verant-
woordelijk voor leren, ontwikkelen, net-
werken en werkplezier. Het leidde tot een 
verhoging van de betrokkenheid, tevreden-
heid, inzetbaarheid en productiviteit. ˚GM

JOB CRAFTING: BAAN LATEN 
MEEGROEIEN MET WERKNEMER

PROACTIEVE BENADERING VAN WERK BIEDT OVERHEID KANSEN

Ambtenaren bij het rijk, provincies en gemeenten scoren 3 procent lager op 
betrokkenheid en bevlogenheid dan andere werknemers in de publieke sector. 
Bovendien is het met de arbeidsmobiliteit bij de overheid maar matig gesteld. 
Hoogleraar Arnold Bakker heeft hoge verwachtingen van job crafting om tot 
meer bevlogenheid en betrokkenheid en een betere mobiliteit bij de overheid 
te komen. ‘Dat wil zeggen dat medewerkers hun functie en werkzaamheden 
actief ontwikkelen door zelf te zoeken naar uitdagingen en hulpbronnen.’

Arnold Bakker, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie
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E
erst het goede nieuws uit het Personeels- en 
Mobiliteitsonderzoek 2014 (POMO). De 
arbeidstevredenheid in de publieke sector 
als geheel neemt onverminderd toe. Sinds 
2006 is elke twee jaar opnieuw sprake van 

stijgende percentages. Zo steeg de tevredenheid met de 
eigen baan van 72 procent in 2006 naar liefst 82 procent 
vorig jaar. De tevredenheid met de organisatie ligt daar 
steeds onder, maar maakt ook een opmerkelijke opgang: 
van 51 procent in 2006 naar 64 procent in 2014.

Tevredenheid met de eigen baan en met de organisatie 
waar iemand werkt, wordt belangrijk gevonden, omdat – 

zo is de gedachte – tevreden werknemers beter presteren.
Kijken we meer gedetailleerd naar de arbeidstevreden-
heid in overheidsland, dan blijkt dat meer dan 80 procent 
van de medewerkers (zeer) tevreden is over de arbeidsin-
houd, met name de zelfstandigheid, samenwerking met 
collega’s en inhoud van het werk. De overige aspecten 
hebben vooral betrekking op de arbeidsorganisatie. De 
scores daarover zijn – zoals eerder vermeld – minder po-
sitief, maar ook hier neemt de waardering toe.

MINDER TEVREDEN
Dan het minder goede nieuws. Rijks- en gemeenteamb-
tenaren zijn, net als medewerkers in het middelbaar be-
roepsonderwijs en vooral bij het ministerie van Defensie, 
minder dan gemiddeld tevreden met hun baan en met de 
organisatie waarin ze werken. Er is meer aan de hand op 
dit vlak.

Naast tevredenheid over de baan en de organisatie, 
zijn betrokkenheid bij de organisatie en bevlogenheid in 
het werk belangrijke variabelen die aangeven in hoeverre 
medewerkers zich inzetten voor hun werk. Daarnaast 
wordt vakmanschap c.q. professionaliteit gezien als een 
belangrijke factor voor goed functionerende organisaties. 

Bij onderlinge vergelijking van sectoren blijken amb-
tenaren bij het rijk, gemeenten en provincies als groep 
duidelijk lager te scoren op betrokkenheid en bevlogen-
heid in de publieke sector. De sectoren in het openbaar 
bestuur (rijk, gemeenten, provincies en ambtenaren) sco-
ren ook relatief laag op het punt van vakmanschap.

Conclusie: terwijl de publieke sector als geheel hoog 
scoort op tevredenheid, vakmanschap, betrokkenheid en 
bevlogenheid, blijven ambtenaren in het openbaar be-
stuur achter. Vooral rijksambtenaren schieten er in nega-
tieve zin uit. Hier past overigens wel één nuancering bij, 
zo geven de onderzoekers ook zelf in een slotopmerking 
mee. Het gemiddelde van de schalen waarop de sectoren 
scoren ligt relatief hoog. Het is dus niet zo dat het bij het 
rijk ‘echt’ droevig is gesteld met de betrokkenheid en be-
vlogenheid. Maar er is wel ruimte voor verbetering.

AANBOD VAN ARBEID
POMO levert belangrijke sturingsinformatie op voor het 
arbeidsmarkt- en HRM-beleid in de verschillende over-
heidssectoren. Tegelijkertijd verscheen bij het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) de publicatie Aanbod van 
arbeid 2014. In deze studie beschrijven onderzoekers 
van het SCP de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de  

TEVREDEN, BETROKKEN, 
BEVLOGEN?

WERKBELEVING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Om inzicht te krijgen in de arbeidsbeleving van medewerkers in 
de publieke sector voert het ministerie van BZK om het jaar een 
groot personeels- en mobiliteitsonderzoek uit. Kijkend naar het 
jongste onderzoek over de arbeidsbeleving van medewerkers in de 
publieke sector komt een relatief gunstig beeld naar voren over 
de tevredenheid met de baan en de bevlogenheid over het werk. 
Maar van sector tot sector verschilt het nogal waardoor het beeld 
gemixt is.

Figuur 2.1  - Arbeidstevredenheid in de publieke sector, 2004 -2014  (% )*  

 
*  Percentage (zeer) tevreden met baan en organisatie.  
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Arbeidstevredenheid in de publieke sector, 2004-2014
Opmerkelijk in deze trendtabel is dat zowel de tevredenheid met de baan als met de 
organisatie vanaf 2006 percentueel is toegenomen. Al zijn daarbij wel behoorlijke 
verschillen tussen de sectoren.

Illustratie: Aad Goudappel
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appreciatie van werk vanuit het perspectief van werken-
den en niet-werkenden. 

Daar zitten meteen ook de verschillen tussen beide 
onderzoeken: terwijl het POMO-rapport gebaseerd is 
op een steekproef onder medewerkers in de veertien ar-

beidsvoorwaardelijke sectoren in de publieke sector, is 
het SCP-rapport gebaseerd op een steekproef onder wer-
kenden en niet-werkenden, dus breder. Vandaar dat we 
in deze publicatie bijvoorbeeld de uitspraak tegenkomen 
dat flexwerkers – met uitzondering van zelfstandigen die 

juist weer blijer met zichzelf en hun werk zijn – minder 
tevreden zijn over hun werk en hun leven. Baanzekerheid 
blijft onverminderd het ideaal van de meeste werkenden. 
Vaste krachten zijn bijna zonder uitzondering tevreden 
met hun aanstellingsvorm. Tijdelijke werknemers zijn 
over het geheel genomen beduidend minder tevreden 
met hun baan dan werknemers met een vast contract. 

ACTUELE BELEIDSTHEMA’S
De mate van ‘bevlogenheid’ en ‘betrokkenheid’ van wer-
kenden zou op zichzelf een onderwerp zijn dat hier wel bij 
zou kunnen passen, geeft Patricia van Echtelt, een van de 
onderzoekers, toe. In het rapport van het SCP hebben ze 
er echter voor gekozen mobiliteit, scholing en arbeidsbe-
lasting/gezondheid centraal te stellen, omdat dat actuele 
beleidsthema’s zijn in het kader van duurzame inzetbaar-
heid.

De overheid benadrukt het belang van 
arbeidsmobiliteit, scholing en een gezonde 
werkomgeving om mensen tot aan hun pensioen 
inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. In dat verband 
keken de SCP-onderzoekers ook naar de motieven om 
van baan te wisselen. Daarbinnen nemen de ‘push-
factoren’(bijvoorbeeld: contract loopt af) toe. De 
‘pull-factoren’ (bijvoorbeeld: wil leuker werk) werden 
afgelopen jaren minder belangrijk.

ANDERE BAAN?
Uit het SCP-onderzoek komt naar voren dat mensen in 
de overheidssector wat minder actief op zoek zijn naar 
een andere baan dan werknemers in andere sectoren. Dit 
verschil is terug te voeren op het feit dat overheidsmede-
werkers gemiddeld genomen iets ouder zijn en vaker een 
vaste aanstelling hebben.

Een derde onderzoek Trends en cijfers 2014, bevestigt 
zonder meer dat de mobiliteit in het openbaar bestuur 
tot een minimum is gedaald. Ook onder medewerkers die 
van zichzelf vinden dat ze in de verkeerde functie zitten, 
is het percentage dat op zoek is naar iets anders uiterst 
mager.

Van de zijde van het mnisterie van Binnenlandse Za-
ken is bij monde van Lucas Lombaers, directeur Arbeids-
zaken Publieke Sector, al aangegeven dat (vrijwillige) 
mobiliteit noodzakelijk is om de kwaliteit van het perso-
neelsbestand te waarborgen. Zeker nu het personeelsbe-
stand uit balans dreigt te raken omdat de overheid in rap 
tempo vergrijst en ontgroent. ˚KS

Bronnen
• Werkbeleving in de publieke sector, resultaten van het per-

soneelsonderzoek 2014, BZK, februari 2015.
• Aanbod van arbeid 2014, SCP, februari 2015.
• Trends en cijfers 2014, werken in de publieke sector 2014, 

BZK, september 2014.

Meer lezen? Kijk op: 
www.arbeidenoverheid.nl/thema/werkbeleving
www.kennisopenbaarbestuur.nl
www.pomo2014.nl
www.scp.nl/publicaties

BAANZEKERHEID BLIJFT ONVERMINDERD 
HET IDEAAL VAN DE MEESTE WERKENDEN

Figuur 2.3 - Tevredenheid met diverse aspecten van de baan ( %, 2014 ) 
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Figuur 3.3 - Betrokkenheid & bevlogenheid  in de publieke  sector (2014)  
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Arbeidstevredenheid met diverse aspecten van de baan en de organisatie
Uit deze figuur blijkt dat meer dan 80 procent van de medewerkers (zeer) 
tevreden is over de arbeidsinhoud, met name de zelfstandigheid, samenwerking 
met collega’s en inhoud van het werk. De overige aspecten hebben vooral 
betrekking op de arbeidsorganisatie. De scores daarover zijn minder positief.

Betrokkenheid en bevlogenheid in de publieke sector
Hier is te zien hoe de sector primair onderwijs bijna 6 procent hoger dan de toch 
al hoge overall score op ‘bevlogenheid’ in de publieke sector scoort en 4 procent 
hoger voor ‘betrokkenheid bij de organisatie’. De sectoren rijk, provincies en 
gemeenten in het openbaar bestuur wijken onderling nauwelijks van elkaar af en 
scoren als groep ongeveer 3 procent lager op basis van de gemiddelde score.



 

 

  

 

 

 

IKPOB, de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) 
ondernemen de komende jaren een ‘Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager’. Deze Zoektocht is een 
ontdekkingstocht waarbij op een kleurrijke en levendige manier invulling wordt gegeven aan de centrale vraag 
waaruit de onderscheidende kwaliteiten van overheidsmanagers en ambtelijke professionals, nu en in de nabije 
toekomst, moeten bestaan. En natuurlijk ook hoe deze kwaliteiten worden verworven en verankerd.  
 
Er wordt niet gezocht naar een allesomvattend antwoord, 
waardoor de Zoektocht een langlopend traject is dat 
gaandeweg vorm krijgt aan de hand van IJkpunten, dit zijn 
meetmomenten in De Zoektocht, telkens vanuit een andere 
invalshoek. 
 
Als uitgangspunt en tevens eerste IJkpunt van De Zoektocht 
heeft hoogleraar Paul ‘t Hart in 2014 het praktische essay 
‘Ambtelijk Vakmanschap 3.0’ geschreven op basis van theo-
retische inzichten. Overheidsmanagers en ambtenaren 
hebben reflecties vanuit de praktijk gegeven op wat ambtelijk 
vakmanschap inhoudt. Dit is gebundeld in de ‘Reflectiebundel 
Ambtelijk Vakmanschap 3.0’. Op de website van PM 
verschijnt maandelijks een dilemma in de portrettenreeks 
‘Dilemma’s in het ambtelijk vakmanschap: successen 
ontrafeld’. Aan de hand van twintig interviewsessies waarbij 
geïnteresseerden kunnen aanschuiven, duiden we ervaringen 
van bijzondere persoonlijkheden uit het openbaar bestuur. 
Bijvoorbeeld over dilemma's rondom transparantie en 
ideologische spanningen.   

"De handelingssnelheid bij de overheid is te laag. We maken 
beleid voor problemen die wellicht al verouderd zijn zodra het 

beleid uitgevoerd kan worden. De tijd om beleid te maken 
duurt te lang, er wordt achter de feiten aangelopen." 

De Zoektocht is ook een soort van ‘Intel-inside‘ label. Een 
embleem, waarvan als je het ziet, je kunt weten: dát is iets 
wat ik zou moeten lezen. ‘Hij begrijpt er dus helemaal niets 
van’ van Roel in ’t Veld, Nederlands bestuurskundige en 
Albert Jan Kruiter, medeoprichter van het Instituut voor 
Publieke Waarden over botsende rationaliteiten, is zo’n 
publicatie. Zo duiden Mark van Twist en Martijn van der 
Steen van de NSOB - en vooral geven woorden aan - 
spraakmakend leiderschap met een analyse van de 
‘linguïstische vingerafdruk van de gemeentesecretaris’. Over 
woorden die werken, woorden die randen markeren en de 
route bepalen.  

Er zijn verschillende initiatieven in ontwikkeling, zoals een 
Omooc (online colleges over vakmanschap), een onderzoek 
naar design thinking en een onderzoek naar vakmanschap in 
de praktijk.  In september komt er een Reuring!Café   over De 
Zoektocht en we verkennen nieuw terrein op bijvoorbeeld 
kenniscirculatie en data en vakmanschap . Ideeën zijn 
welkom, bondgenoten nog meer. 

 

Zoektocht-coalitie 
De bedoeling van De Zoektocht is inhoudelijk bij de vele 
(potentiële) coalitiegenoten in het netwerk voor pro-
fessionalisering een meer gelijkgerichte of juist comple-
mentaire agenda te krijgen. Die agenda is mede bepalend voor 
de wijze waarop in de praktijk van de overheidsorganisaties 
professionalisering vorm krijgt. 

"Hoe gebruik ik nieuwe technologie om burgers te betrekken 
bij besluitvormingsprocessen? Hoe laat ik mijn organisatie 

beter aansluiten op de wensen van de burger?" 

Agendering gaat over het op de kaart zetten van verschillende 
elementen van het handwerk van de overheidsmanager. Dit 
doen we deels met de ijkpunten. Belangrijk is de verdere 
vormgeving van een coalitie rondom de zoektocht. De 
zoektocht is niet alleen van de IKPOB, VOM en VGS. De 
zoektocht is onderdeel van het programma ‘Ambitie: excellent 
overheidsmanagement’ waar het A+O fonds Gemeenten, 
Ministerie van BZK, de VNG, IPO, UvW en NvvB aan 
meewerken. Rondom vakmanschap zijn er veel verschillende 
organisaties en individuen actief. Iedereen met zijn eigen 
prioriteiten en invalshoeken. De zoektocht hoeft geen 
overkoepelend geheel te worden. Wel willen we in 2015 de 
nadruk leggen op agendavorming, en dat kan samen 
krachtiger. Daarvoor organiseren we inspirerende 
bijeenkomsten en bevorderen we activiteiten van opleiders, 
maar we zien vooral dat op veel plekken in ambtelijke 
organisaties aan deze zaken gewerkt. Dat willen we verbinden 
met de zoektocht en om zo een agenda te richten en 
praktijkkennis te delen. 

"Er komen dus nieuwe waarden bij, maar de oude waarden 
blijven belangrijk. Hoe vind je de balans tussen de oude en 

nieuwe waarden?" 

Kijk voor meer informatie, de agenda en contact om mee te 
doen op www.dezoektocht.info 
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‘I
n onze samenleving heb je een spannings-
veld tussen meritocratie en mediacratie’, zegt 
Van der Zande. ‘In een meritocratie mag de 
verstandigste persoon, die kennis van zaken 
heeft, beslissen wat de overheid moet doen. 

In een mediacratie hebben de media, waarin emoties 
veelal sterk aanwezig zijn, in toenemende mate invloed 
op de besluiten die worden genomen.’ Hoe ga je hier als 
ambtenaar in onze democratie mee om? Hoe vind je de 
juiste balans tussen enerzijds de inhoud en de feiten en 
anderzijds de emotie? ‘Dat vraagt om meertaligheid, 
want de taal van emotie is een andere dan die van de ra-
tio’, aldus de DG. ‘Je moet kunnen schakelen tussen deze 
beide uitersten en daarbij emotie serieus nemen en niet 
alleen zien als een inferieure motivatie.’ 

Tijdens de recente Ebola-epidemie in Afrika moest het 
RIVM bijvoorbeeld de juiste weg vinden tussen emoties 
en ratio. Van der Zande: ‘De angst in de samenleving was 
groot, terwijl het RIVM inschatte dat het risico op een 
uitbraak in ons land heel beperkt was. Het pathogeen, de 
ziektekiem, kan iemand niet via de lucht besmetten, maar 
alleen door contact, dus als je elkaar een hand geeft, zoent 
of seks hebt met elkaar. Bovendien is iemand niet besmet-
telijk als hij de symptomen niet vertoont. Maar gelooft de 
bevolking dit als wij dat als RIVM vertellen? Is in zo’n ge-
val het feitelijke verhaal over de ziekte genoeg of moeten 
we extra actie ondernemen als reactie op de angst?’

Uiteindelijk stelde het RIVM een speciale informatie-
lijn in. ‘De beslissing daartoe kwam tot stand in een sub-
tiel spel tussen het RIVM, het verantwoordelijke ministe-

rie en de minister.’ Internationaal werden er  verregaande 
maatregelen genomen, zoals entryscreening op vliegvel-
den, maar daar was het RIVM geen voorstander van. 
‘Dat zou niet effectief zijn geweest en onnodig veel tijd en 
belastinggeld hebben gekost. De minister wilde graag de 
onrust van de bevolking serieus oppakken, daarom stel-
den we het Ebola Informatiepunt in.’ 

BELANGENVERSTRENGELING
Waarover het RIVM informatie verstrekt, is voor de 
burger niet altijd zichtbaar. Dat maakt het soms eng en 
ongrijpbaar voor mensen. ‘Het gaat om virussen, patho-
genen of straling. Die zie je niet met het blote oog, maar 
ze zijn er wel degelijk. Ze kunnen grote invloed hebben 
op ieders gezondheid, in en rond het huis en op het werk. 
Het is moeilijk om slecht nieuws daarover op een begrij-
pelijke manier te brengen, zonder dat mensen denken dat 
ze niet meer veilig zijn. Zulke dilemma’s vind ik zwaar, 
daar slaap ik soms niet van’, vertelt de DG. 

Naast angst heeft Van der Zande ook te maken met 
een emotie als wantrouwen en met verdachtmakingen 
tegen zijn medewerkers. Zo kwam het in 2011 zelfs tot 
een rechtszaak van het RIVM tegen een huisarts, die een 
werknemer van het rijksinstituut van belangenverstren-
geling beschuldigde. ‘De uitspraak van de rechter steun-
de ons gelukkig omdat er nul evidentie was. Toch gaf de 
rechter ook aan dat in het publieke domein iedereen zijn 
of haar eigen mening mag verkondigen over het RIVM 
omdat wij een publieke instelling zijn. In mijn hart vind 
ik het moeilijk te accepteren dat gerespecteerde mensen 
volledig ongefundeerd hun persoonlijke mening geven 
binnen het publieke domein.’

Na overleg met de minister werd er destijds besloten 
geen hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis. ‘Via 
onze website hebben we de uitspraak van de rechter ge-
citeerd om duidelijk te maken dat er geen sprake was van 
belangenverstrengeling. Hierna was het klaar, wat ons 
betrof. Jammer was dat de huisarts niet hoefde te recti-
ficeren. Dat vond ik lastig, want het RIVM verloor door 
deze zaak veel sympathie van een grote groep burgers.’

LIEVER DIALOOG
Terugkijkend op de zaak zegt Van der Zande dat hij in een-
zelfde situatie niet meer zo snel naar de rechter zal stap-
pen. ‘Ik zou trachten ons meningsverschil via de dialoog 
op te lossen, wat ik overigens destijds ook heb geprobeerd. 

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE 
JUISTE BALANS TUSSEN 

FEITEN EN EMOTIE

DIRECTEUR-GENERAAL RIVM ANDRÉ VAN DER ZANDE

Bang voor Ebola, bang voor radioactieve straling, bang voor 
een griepepidemie en bang voor onzuivere werkwijzen. Er leeft 
nogal wat angst in Nederland als het om het werkterrein van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat. Voor 
directeur-generaal André van der Zande vraagt dat flink wat van 
zijn ambtelijk vakmanschap. 

‘GA JE IN DIALOOG OF STAP JE 
NAAR DE RECHTER?’
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We hadden de tekst van een gemeenschappelijke verkla-
ring al klaar, maar de huisarts wilde er uiteindelijk niet 
aan meewerken. Daarom zijn we naar de rechter gestapt, 
om zijn persoonlijke mening te laten rectificeren op basis 
van feiten.’ De keuze wel of niet naar de rechter te gaan, 
is een moeilijke. Hoeveel kan en mag iemand zeggen over 
het RIVM? Om dit te kunnen bepalen, is het belangrijk 
om bewust geplande momenten van reflectie in je werk in 
te bouwen, zegt Van der Zande. ‘Je moet niet steeds willen 
sprinten en je moet je kwetsbaar durven opstellen als je 
voor zo’n reflectie steun zoekt bij collega’s. Intercollegiale 
consultatie is dan een prachtige werkmethode.’

Wetenschappe-
lijke verschillen van 
inzicht tussen het 
RIVM en collega-on-
derzoekers probeert 
Van der Zande op dezelfde manier, via dialoog en met 
begrip voor elkaars standpunten, op te lossen. Een re-
cent meningsverschil over een onderzoek van het RIVM 
voor het ministerie van Defensie, over kankerverwek-
kende wapenreinigingsolie, lijkt zo op een goede manier 
te worden opgelost. ‘Het is een zwaar punt wanneer 
wordt gezegd dat ons onderzoek niet klopt, maar ook 
hierover zijn we de dialoog aangegaan. Wat daar uitkomt 
kan ik niet op vooruit lopen, maar ik heb vertrouwen en 
goede hoop dat het beter werkt dan een gang naar de 
rechter. Bij het RIVM moeten we steeds weer proberen 
om sterk van de mainstream afwijkende opvattingen te 
blijven zien en horen. Dat vraagt om nieuwsgierigheid 
naar de achterliggende motieven van ogenschijnlijk on-
zinnige of onredelijke opvattingen. Kortweg: proberen 

om de logica van het gevoel te leren snappen, ook die 
van je eigen gevoel.’ 

‘Je eigen gevoelens en emoties moet je niet alleen 
snappen, je moet er vervolgens mee leren om te gaan,’ 
meent Van der Zande. ‘Zo heb ik mijn Rotterdamse on-
geduld moeten leren beheersen.’ Hij liet onlangs een gro-
te opdracht lopen om de schijn van belangenverstrenge-
ling te voorkomen, terwijl zijn ongeduld hem een heel 
ander besluit influisterde. ‘Een producent in de farma-
ceutische industrie wilde een opdracht aan ons verstrek-
ken voor belangrijk onderzoek naar kinkhoest. Zonder 
restricties zodat we de onderzoeksresultaten volledig 

open en transparant 
konden publiceren. 
Het betreffende 
product kwam goed 
door onze strenge 

test heen, op basis van onze leidraad voor publiek-pri-
vate samenwerking, waarmee we onderzoeken of even-
tuele partners voldoen aan onze eisen. Maar de schijn 
van belangenverstrengeling lag toch op de loer door het 
Rijksvaccinatieprogramma dat wij uitvoeren. Toen heb-
ben we besloten er vanaf te zien.’ Van der Zande vond dit 
spijtig. ‘Kinkhoest neemt toe en het gaat niet goed met 
de effectiviteit van de vaccins hiervoor. Er zijn steeds 
meer en heftiger uitbraken. Daar willen we als weten-
schappers bovenop zitten, maar het gaat langzamer dan 
gewenst en nodig is en dat is jammer. Van de andere kant 
heb ik er vrede mee, want ik ben zuinig op de kracht van 
het Rijksvaccinatieprogramma en het vermijden van  
alle risico’s op besmettingen in figuurlijke zin daarvan. 
Soms moet je zeggen: ‘‘Bij twijfel niet inhalen”. ’ ˚HA

‘DE SCHIJN VAN BELANGENVERSTRENGELING 
WILLEN WE VOORKOMEN’

Foto: Arenda Oomen
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K
ennis van de inhoud wordt 
tegenwoordig door de amb-
tenaar georganiseerd, maar 
bevindt zich niet alleen meer 

in het hoofd van de desbetreffende ambte-
naar. Dat hangt samen met het teloorgaan 
van het kennismonopolie van de ambtelijke 
dienst. De ambtenaar is meer een facili-
tator geworden in het deliberatie-proces. 
Maar voor goed opdrachtgeverschap is een 
behoorlijke inhoudelijke kennis nodig, dat 
laten recente ICT-affaires bij de overheid 
zien. Dat geldt ook voor andere terreinen, 
denk aan gemeenten op het gebied van bou-
wen en wonen. 

VERWARRING
Vaak is bij opdrachtverlening het uitgangs-
punt een deterministisch proces. ‘Maar’, 
zegt Uijlenbroek, ‘dan kan verwarring ont-
staan.’ Bij een opdrachtverlening met meer-
dere betrokkene partijen komen veel inter-
pretaties en werkwijzen kijken, waardoor 
de focus zowel op inhoudelijke kennis als 
proceskennis ligt. Dan ontstaat een dilem-
ma: in welke mate kijk je als opdrachtgever 
naar het proces en in welke mate naar de 
inhoud van de opdrachtverlening? ‘Je start 
deterministisch, maar vaak kom je erachter 
dat het veel moeilijker is’, aldus Uijlenbroek.

Volgens de DG is het belangrijk dat een 
stuurgroep haar project niet alleen inhou-
delijk insteekt, maar ook een helicopterview 
heeft. Zo kan je sturen met een zekere mate 
van onthechtheid, problemen onder ogen 
zien, en zonodig de diepte ingaan indien het 
inhoudelijk niet lekker zit. Je moet ook oog 
houden voor de zachte kant van het proces: 
tegengestelde belangen overbruggen en 
voorkomen dat bederving van de sfeer of 

verzuring van de groep optreedt. Natuurlijk 
ben je als opdrachtgever zo veel mogelijk 
betrokken, maar je moet ook kritisch blij-
ven en met een overkoepelende blik naar 
de voortgang kunnen kijken. Uijlenbroek: 
‘Zeker bij innovatieve projecten is dat be-
langrijk. Kenmerk van innovatieve projec-
ten is dat ze nieuw zijn, nog niet eerder door 
de organisatie gedaan. Als opdrachtgever 
moet je je daar bewust van zijn en op de 
daarmee samenhangende risico’s letten en 
indien nodig acteren.’

IJKPUNT
Arie van Bruchem, senior projectmanager 
bij meerdere overheidsinstellingen, brengt 
het belang van luisteren onder de aandacht: 
‘De luisteraar kan C begrijpen wanneer de 
spreker A zegt, of beiden zeggen A maar 
bedoelen elk wat anders. De wil om naar el-
kaar te luisteren moet permanent aanwezig 
zijn!’ 

Andere deelnemers benoemen het belang 
van het onderbuikgevoel. Weet een project-
leider waarmee hij bezig is? Kan hij uitleg-
gen wat er speelt of weet hij het niet meer 
als je doorvraagt. Je moet het ook zelf als 
opdrachtgever kunnen snappen en uitleg-
gen. Je moet ook blijven doorvragen totdat 
je het zelf snapt en kunt overdragen. Als dat 
niet lukt, klopt er ergens iets niet. Zo onstaat 
ook vertrouwen en na verloop van tijd weet 
je precies welke medewerkers weten waar-
mee ze bezig zijn en welke niet. Dat maakt 
het ook mogelijk om als opdrachtgever op 
bepaalde personen te ‘varen’. Vertrouwen 
moet groeien, maar wel gebaseerd zijn op 
de wetenschap dat iemand weet waar die 
mee bezig. Dat ijkpunt moet je ontwikkelen 
als opdrachtgever. Ook de waarden van ICT 
worden genoemd. Hoewel vaak gedacht 
wordt dat ICT waardevrij is, is dat het ei-
genlijk niet. Het is ook beleidsontwikkeling 
waarbij verscheidene spelers het probleem 
moeten onderkennen om verder te kunnen 
bouwen. 

BAD PRACTICES
Afsluitend advies: kijk niet alleen naar 
good maar ook naar bad practices. Vaak 
worden good practices genomen als ijk-
punt om mee verder te werken. Veel be-
langrijker is het echter om te kijken naar 
bad practices. Van fouten leer je immers 
het meest!˚

DE AMBTENAAR EN ZIJN KENNIS

De ambtenaar en zijn kennis. Dat is de titel van de workshop die 29 januari 
jongstleden op het congres ‘Werk aan de Winkel’ in Rotterdam door direc-
teur-generaal  Rijksvastgoedbedrijf Jaap Uijlenbroek werd voorgezeten. Het 
dilemma: proceskennis versus inhoudelijke kennis. Wanneer kijk je als op-
drachtgever naar het proces en wanneer naar de inhoud van de opdrachtver-
lening?

VERSLAGLEGGING JACINTHA VAN DER PLAS
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N
a twintig jaar langs de weg en 
25.000 uitgedeelde bekeu-
ringen heeft politieagent El-
ton Simmons uit Los Angeles 

nog steeds een ongeschonden staat van 
dienst. Niet een klacht is er in die tijd over 
hem binnengekomen, dankzij zijn correcte 
houding en gedrag. In een video van El-
ton Ellis   ( www.wimp.com/likablecop) die 
Zuurmond laat zien, valt het volgende op: 
de agent geeft een persoonlijke invulling 
aan zijn werk en heeft duidelijk plezier in 
wat hij doet. Bovendien communiceert op 
een menselijke manier en staat op  gelijke 
hoogte met degene die een boete krijgt. 

Wat verder opvalt is dat hij niet oordeelt 
en mensen niet op de ziel trapt. Hij con-
stateert feiten en confronteert de overtre-
der hier op een menselijke manier mee. 
De overtreder accepteert dit. Hoe lukt dit 
hem?

BALANS
Ellis heeft een goede balans tussen auto-
riteit en diplomatie, is een vakman, men-
selijk, open, consequent maar negeert de 
regels beslist niet. Ook zien we dat bij de 
agent de omgevingsvariabelen eenvoudig, 
losstaand en stabiel zijn. De agent gebruikt 
weinig discretionaire ruimte. 

Dit is anders als de omgevingsvariabelen 
complex, verweven en niet stabiel zijn. Dit 
vraagt meer leervermogen, meer samen-
werking en meer afstemming met ande-
ren. Als de omgeving complex is, heeft een 
ambtenaar meer keuzevrijheid nodig, om-
dat niet alles via protocollen en regels vast 
te leggen is. Dit vraagt minder hiërarchie, 
meer kaders in plaats van regels en van bui-
ten naar binnen redeneren.

Zuurmond laat een video zien over een 
Turks orkest en een symfonieorkest. In 
het Turks orkest spelen zes mensen, er is 
geen dirigent. Het symfonieorkest bestaat 
uit honderd mensen met een dirigent die 
bepaalt wat en hoe er wordt gespeeld. ‘De 
dirigent van het symfonieorkest dicteert 
niet, maar haalt met minimale ingrepen het 
maximale uit het orkest’, aldus Zuurmond. 
‘En dat is dan niet technisch correcte mu-
ziek, maar mooie, boeiende, creatieve, be-
tekenisvolle muziek. Dat lukt omdat alle 
musici professionals zijn, enorme discipline 
en hebben en werken met een groot aantal 
standaarden. Tegen die laatste aspecten 
wordt mijns inziens ten onrechte geageerd 
in het debat over ruimte voor professionals, 
minder managers en ambachtelijkheid.

COMPLEXITEIT
‘Wat ik met het verschil tussen een Turks en 
een Westers orkest wil laten zien’, vervolgt 
Zuurmond, ‘is dat je met weinig regels en 
standaarden ook mooie dingen kunt ma-
ken, maar niet in de complexiteit en dyna-
miek van de moderne wereld. Als ambach-
telijkheid een wens is terug te keren naar de 
oude tijd, dan is dat een valse nostalgie.’ 

De huidige tijd stelt andere eisen, aldus 
Zuurmond. In grote lijnen zal een team 
zich aan discipline en routines moeten 
houden, snel moeten kunnen schakelen 
en in verbinding moeten staan met de 
buitenwereld. Dit vraagt om intelligente 
vormen van zelforganisatie. Met als 
kenmerken: werken in ketens en netwerken; 
geen hiërarchische baas, maar leiderschap 
(visie, inspiratie, gedrevenheid); goede 
disciplinaire infrastructuur met duidelijke 
afspraken en  discretionaire ruimte binnen 
de kaders.˚

BEHEERSING VAN HET VAK EN DE 
RUIMTE OM AF TE WIJKEN

‘In het debat over ruimte voor professionals, minder managers en ambachte-
lijkheid zijn discipline en creativiteit valselijk tegenover elkaar gesteld. Want 
alleen als je waanzinnig goed georganiseerd bent, kun je superprestaties neer-
zetten voor je burgers’, aldus gemeentelijk Ombudsman van Amsterdam Arre 
Zuurmond in de workshop ‘Beheersing van het vak en de ruimte om af te 
wijken. ‘ Met weinig regels en standaarden kun je ook mooie dingen maken, 
maar niet in de complexiteit en dynamiek van de moderne wereld. Als am-
bachtelijkheid een wens is terug te keren naar de oude tijd, dan is dat een valse 
nostalgie.’

VERSLAGLEGGING ANNET HARTNACK
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K
ennisland is een denk- en doe-
tank in Amsterdam die als 
doel heeft de samenwerking 
tussen gemeente en samen-

leving te vergroten. Een van de manieren, 
aldus Sigaloff, is met een social lab. Een 
social lab is een afgeleide van experimen-
tele labs in universiteiten en technische 
bedrijven en wordt bestierd door een mul-

tidisciplinair team bestaande uit burgers, 
professionals,vrijwilligers en ambtenaren.
Social labs zijn maatschappelijk gezien 
wenselijk, maar politiek ook? En wat bete-
kent dit voor het ambtelijk vakmanschap? 
Binnen de overheid heeft men behoefte aan 
controle, maar als je in gesprek wilt gaan 
met de samenleving moet je vertrouwen 
hebben, aldus Sigaloff. ‘De kracht van Ken-

nisland zit hem juist in de laagdrempelige 
samenwerking en het vertrouwen dat de 
samenleving gegeven wordt. 

Niet schikken naar jouw agenda maar 
luisteren naar hun agenda.’ 

Dat brengt soms praktische problemen 
met zich mee, aldus een aantal deelnemers. 
Bijvoorbeeld met de verantwoording. Vele 
programma’s van de overheid vragen om 
een uitdrukking in geld. Maar zo meet je 
kwantiteit, geen kwaliteit. Is het budgettair 
allemaal wel te verantwoorden? 

LUISTEREN
Toch is men het erover eens: social labs zijn 
een mooi initiatief. ‘Het is belangrijk om 
meer naar mensen te luisteren’, zet Jeannet 
van der Laan, projectleider Werkgeversser-
vicepunt West Brabant. ‘Dit initiatief zorgt 
er bovendien voor dat mensen hun talenten 
kunnen benutten.’˚

OPEREREN IN DE CONTEXT VAN MAAT-
SCHAPPELIJKE ZELFORGANISATIE

Burgers moeten meer zelf doen. Maar toch blijft de betrokkenheid van de 
overheid noodzakelijk. Hoe kan de publieke sector samen met burgers maat-
schappelijke vraagstukken aanpakken? Wat vraagt dit in termen van ambte-
lijk vakmanschap? In de workshop ‘Opereren in de context van maatschap-
pelijke zelforganisatie’ vertelt directeur Kennisland Chris Sigaloff over de rol 
die ‘social labs’ daarbij kunnen spelen.

VERSLAGLEGGING JACINTHA VAN DER PLAS

P
astors is programmaleider van 
het NPRZ. Het programma 
is opgezet om de bestaande 
hulpverlening op Rotterdam 

Zuid in goede banen te leiden. Volgens 
hem ontbrak het de partijen aan eigenaar-
schap van het probleem, waardoor afspra-
ken gemakkelijk niet nagekomen werden. 
‘Ik mag het vingertje opsteken naar de an-
dere partijen’, aldus Pastors. 

NPRZ focust op (potentiële) probleem-
jongeren die niet naar school gaan of geen 
werk hebben. Het doel? Deze jongeren zo 
snel mogelijk wél een plaats aanbieden: 
50 procent moet een leertraject volgen in 
de zorg of techniek. In de aanpak van het 
programmabureau staat een focus op posi-
tieve doelen centraal. Pastors: ‘In plaats van 
slechte dingen bestrijden willen we goede 
dingen stimuleren.’ 

Als voorbeeld noemt hij dat je geen zwart 
werken moet bestrijden maar je moet rich-
ten op het bevorderen van wit werken. 

EERSTE STAPPEN 
Pastors zegt te opereren ‘op de kern van 
de zaak’: ‘Onze wijkteams kijken of ze de 
eerste crisis in een probleemgezin kunnen 
bestrijden, maar gaan dan over op de 
thema’s school en werk.’ 

Vanuit de zaal vraagt Arjan Widlak, di-
recteur van Kafkabrigade, of deze focus op 
werk en opleiding niet te eenzijdig is voor 
multi-probleemgezinnen. Is er niet meer 
begeleiding nodig om deze gezinnen nor-
maal te laten functioneren? Het antwoord 
van Pastors is resoluut: ‘We willen best een 
paar eerste stappen met ze zetten, maar 
mensen zelf laten bepalen wat belangrijk is, 
doen we niet meer. Ze moeten mee in het 
systeem.’ ˚

VAN BUITEN NAAR BINNEN
Burgers moeten bij voorkeur actief worden betrokken bij het bedenken en 
realiseren van beleid dat hen betreft. Maar: hoe organiseren we dat op een 
slimme manier en wat vraagt dat van de ambtelijke professional? In de work-
shop ‘Van buiten naar binnen’ vertelt Marco Pastors over de ervaringen met 
het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). 

VERSLAGLEGGING WIETEKE VROUWE EN ASTER VAN TILBURG
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B
ertine Steenbergen (ABD-
interim) en Jacqueline Rutjens 
(directie Burgerschap- en 
Informatiebeleid,  ministerie 
van BZK) legden een casus 

voor over een ambtenaar die ‘buiten haar 
boekje’ twitterde. De ambtenaar bracht, door 
haar tweet, het imago van haar ministerie 
ernstige schade toe. Hoe daar mee om te 
gaan?

Over één ding was de groep het eens: de 
ambtenaar is persoonlijk verantwoordelijk 
voor het corrigeren van haar handelen. Ze 
moet hier op individueel niveau op afgere-
kend worden. Een discussie barstte los over 
de koppeling tussen persoon en functie: 
Ben je ‘24/7 ambtenaar’ of alleen binnen 
werktijd? 

Daarover waren de meningen waren 
verdeeld. 

‘Zijn er eigenlijk regels voor het gebruik 
van social media?’, werd er gevraagd. ‘Want 
dan kun je vaststellen of een regel is over-
treden.’ Die regels zijn er en stellen dat een 
ambtenaar zich dient te onthouden van 
persoonlijke gevoelens en zich altijd bewust 
moet zijn van zijn/haar integriteit. Als amb-
tenaar vertegenwoordig je de overheid en 
ben je ‘neutraal’, ‘betrouwbaar’, ‘zorgvuldig’ 
en ‘dienstbaar’. 

Maar deze regels zijn vastgesteld voor-
dat de social media-hype losbarstte. Horen 
die dan nog wel bij een Ambtenaar 3.0? Ie-
dere organisatie is nu apart van elkaar bezig 
met het thema ‘omgaan met social media’.
Daarom zijn de grenzen vaag en kan er niet 

goed gestuurd worden. 
Een deelnemer zei het als volgt: ‘Mijn 

tweet-regel is: “Als ik er vrede mee heb dat 
mijn tekst de volgende dag met grote cho-
coladeletters op de voorpagina van De Te-
legraaf staat, zet ik het online’.’ Uiteindelijk 
mag je van de Ambtenaar 3.0 vragen dat hij 
vakkundig genoeg is om deze afweging te 
kunnen maken. ‘˚

FUNCTIONEREN IN 
TOTALE OPENBAARHEID

Een ambtenaar dient zich altijd bewust te zijn van zijn integriteit. Maar in 
deze tijd van ICT, sociale media, open en big data is dat lastiger dan voorheen. 
Welke vaardigheden zijn nodig om op een verantwoorde manier te laveren 
tussen openheid, transparantie en zorgvuldigheid? In de workshop ‘Functi-
oneren in totale openheid’ probeerde men een antwoord te vinden op deze 
vraag.

VERSLAGLEGGING JOËLLE SMOUT EN ANNA-MARIA SCHWARZE
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W
ellicht hadden de deel-
nemers die zich hadden 
ingeschreven voor deze 
workshop een rustig uur-

tje filosofische beschouwingen over omgaan 
met tegenstellingen verwacht. Zij zullen zijn 
verrast door een vlammend, persoonlijk en 
inspirerend betoog van Van Ginkel, op weg 
naar een nieuwe werkelijkheid. Hij vertelt 
met een dosis passie over zijn persoonlijke 
missie en welke impact dat op hemzelf en 
zijn omgeving heeft. 

Volgens Van Ginkel bevinden we ons 
in een tijdperk van botsende logica. Uit-
voering van (zorg)taken wordt decentraal 
neergelegd, maar centraal blijft grote in-
vloed op de inhoud houden. Innovaties 

gaan razendsnel, maar ondertussen wor-
den ook degelijkheid en betrouwbaarheid 
van overheden verwacht. Het is continu 
schakelen tussen schaalgroottes, snelheden 
en onderwerpen. ‘Ik ervaar verschillende 
tijdsdimensies, vandaar dat ik geen klok op 
mijn kamer heb hangen’, aldus de van ori-
gine wiskundige. 

DISBALANSEN
Ondanks de titel van deze workshop gaat 
het in het ambtelijke werk dus veel minder 
om balanceren tussen rollen, maar meer om 
het sturen op disbalansen. De disbalansen 
in maatschappij, organisaties en overheden 
zijn er gewoon. ‘We leven wat dat betreft in 
het feest van de verscheurdheid.’ 

Op de vraag uit de zaal wat dit betekent 
voor hem als overheidsmanager antwoordt 
Van Ginkel dat hij ook zelf continu aan het 
leren is. ‘De of-of stelling is niet meer van 
deze tijd. We doen en-en; van exclusiviteit 
naar inclusiviteit. Als overheidsmanager 
vraag ik mezelf telkens af of datgene dat ik 
doe het juiste is. Ja, dat doet ook wel eens 
pijn. Bij mijn omgeving, maar zeker ook bij 
mezelf. Het is echter de tragiek van deze 
veranderende tijd. Veel systemen en proces-
sen verkeren zo ongeveer in een staat van 
chaos, in ieder geval is er sprake van flinke 
veranderingen. Maar als wiskundige kan ik 
met zekerheid stellen dat in elke chaos toch 
weer orde zit. Ik ervaar en geloof in de leer-
orde. Als mens, als organisatie en als maat-
schappij zijn we lerende hoe om te gaan met 
de nieuwe uitdagingen.’ 

POWER
Dagmar Winkelhorst van de gemeente Mid-
den-Delfland en onlangs verkozen tot Jonge 
Ambtenaar van het Jaar, vraagt zich af hoe 
Van Ginkel met zijn ‘enorme power en en-
thousiasme’ zijn omgeving, waaronder na-
tuurlijk niet op de laatste plaats de politiek, 
meekrijgt. ‘Natuurlijk speel ik nadrukkelijk 
in op wat er in de politiek gebeurt, maar 
niet altijd kan de samenleving “wachten” 
op de politiek. De lerende en organiserende 
kracht in Schiedam zelf is ook enorm aan 
het groeien. Je merkt dat de politiek daar nu 
ook aan meedoet.’ 

Zijn collega Frederique Veldman van de 
gemeente Schiedam vult aan: ‘Dit continue 
leren en ontwikkelen is als een soort Paard 
van Troje in onze samenwerking naar 
binnen gebracht. Dat is gewoon niet meer 
te stoppen.’ Ambtelijke organisatie én de 
politiek moeten daar samen slim mee 
omgaan. Directeur-generaal van Bestuur en 
Koninkrijksrelaties van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken Gert-Jan Buitendijk 
voegt daaraan toe dat dit zeker, en misschien 
wel niet sterker, op rijksniveau ook geldt. 
Het speelveld tussen ambtenarij, politiek 
en maatschappij is een boeiend en lerend 
speelveld. Die conclusie kan niemand van 
de aanwezigen ontkennen.˚

FOCUS OP SAMENLEVING EN POLITIEK: 
BALANCEREN TUSSEN ROLLEN

Op veel terreinen treedt de overheid terug en moet de samenleving meer het 
voortouw nemen. Veel moet tot stand komen in interactie met de maatschap-
pij (burgers, bedrijven, non-profitorganisaties). Wat betekent dat voor je op-
stelling? Dien je de samenleving of dien je de politiek? In de workshop ‘Focus 
op samenleving en politiek: balanceren tussen rollen’ legt gemeentesecretaris 
van Schiedam Jan van Ginkel uit dat het in het ambtelijke werk veel minder 
gaat om balanceren tussen rollen, maar meer om het sturen op disbalansen. 
‘De of-of stelling is niet meer van deze tijd. We doen en-en.’

VERSLAGLEGGING FLORUS VAN DER LINDEN
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Illustratie: Aad Goudappel

Jan van Ginkel, gemeentesecretaris Schiedam
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Deze mindmap is een visuele weergave van de workshop ‘Handelingssnelheid’ die op 
29 januari jongstleden gepresenteerd is door Martijn van der Steen van de NSOB
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Z
org staat in de publieke opi-
nie steevast in de top drie van 
belangrijkste politiek-maat-
schappelijk thema’s. Maar 

 ondertussen is de omgeving van de zorg en 
de manier waarop we de zorg organiseren 
drastisch veranderd, en niet alleen vanwege 
de enorme toegenomen kennis en technolo-
gische mogelijkheden. Internationalisering, 
decentralisatie, marktwerking, mondig-
heid van patiënten en cliënten,  politieke 
turbulentie en de media kunnen zowel op 
de kwaliteit en veiligheid van de zorg als op 
de publieke opinie een enorme impact heb-
ben. ‘In de media gaat men toch vooral in 

op de “schrijnendheid” van individuele ca-
suïstiek’, zegt Hoogerboord. ‘Goed nieuws is 
geen nieuws. Vaak wordt de vraag gesteld: 
‘Waarom greep de Inspectie niet in?’ Hoe 
kan je op de juiste manier handelen rond 
zo’n incident en tegelijkertijd zorgen dat de 
maatschappelijke onrust uitblijft?’ 

VERTROUWEN
Werken aan publiek vertrouwen in de ge-
zondheidszorg en het voorkomen van (on-
nodige) onrust zijn net zo goed van belang 
als goede en veilige zorg, aldus de plaatsver-
vangend inspecteur-generaal. ‘Dat moet je 
je telkens weer realiseren op het moment 

dat de bekende consumentenprogramma’s 
aan de lijn hangen.’ 

Hoogerboord legt een mandarijnen-
netje op tafel en vertelt over het ’bekken-
bodemmatje’, gemaakt van hetzelfde ma-
teriaal. Voor veel vrouwen met ernstige 
bekkenbodemverzakking een uitkomst, 
omdat het leidt tot verbetering van kwali-
teit van leven. Voor een beperkt aantal an-
deren een bron van vreselijke infectie. Maar 
na negatieve berichtgeving in de media in 
2012 ontvangt de IGZ bijna driehonderd 
nieuwe meldingen van gevallen waarin het 
matje voor problemen zorgde. 

Televisieprogramma’s zien weinig be-
lang in het delen van informatie met de 
inspectie. En ook de inspectie is vanwege 
de privacybescherming van patiënten en 
cliënten en vaak lopende onderzoeksactivi-
teiten naar een incident terughoudend met 
het delen van informatie met consumen-
tenprogramma’s. Waarom melden men-
sen zich eerder bij een tv-programma dan 
bij de toezichthouder? De deelnemers aan 
de workshop vragen: ‘Wat als de inspectie 
meer achtergrondinformatie zou delen met 
de media? Zou de inspectie dan een andere 
grip krijgen op de relatie met de media en 
deze kunnen gebruiken? En worden burger 
en media daar beter van?’ En, als het enigs-
zins kan, de zorg ook? 

IGZ 2.0
Ondertussen heeft de inspectie de stap ge-
zet van IGZ 1.0 naar IGZ 2.0. Regiokanto-
ren zijn gesloten en IGZ-medewerkers wer-
ken centraal vanuit het kantoor in Utrecht. 
Hoogerboord: ‘We zoeken grotere betrok-
kenheid met de Nederlandse burger en we 
proberen een nadrukkelijkere brug te slaan 
tussen de Haagse politiek en de dagelijkse 
praktijk van het toezichtbeleid. We willen 
transparanter zijn in ons handelen en ver-
antwoording afleggen aan de samenleving, 
terwijl we rekening houden met het feit dat 
niet altijd alles op tafel kan worden gelegd. 
Daardoor verandert het toezichtwerk ook. 
Zo is het waardevol om mensen met de in-
spectie te laten meelopen. Zij zien vaak an-
dere dingen dan de vakinspecteur.’˚

De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de veiligheid en de 
kwaliteit van de zorg: een sector waarin regelmatig incidenten voorkomen, 
soms letterlijk op het snijvlak van leven en dood. Steeds vaker wordt de toe-
zichthouder geconfronteerd met de vraag hoe te reageren op incidenten en 
mediahypes. Werken aan publiek vertrouwen en het voorkomen van (onno-
dige) onrust zijn net zo goed van belang als goede en veilige zorg, zegt Ruby 
Hoogerboord, plaatsvervangend inspecteur-generaal IGZ, in de workshop 
‘Omgaan met agendaturbulentie, dramademocratie en mediahype’. 

VERSLAGLEGGING LYDIA-JOSÉ PRINSEN, THOMAS VAN ANDEL EN ROELANT VAN ZEVENBERGEN

OMGAAN MET AGENDATURBULENTIE, 
DRAMADEMOCRATIE EN MEDIAHYPE

Fo
to

: J
ur

ge
n 

H
ui

sk
es

 

Ruby Hoogerboord (l) en Bertine Steenbergen
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SPANNING IN DE 
RIDDERZAAL

H
et is dinsdag-
avond en een 
groot aan-
tal mensen 

heeft zich verzameld in de 
Ridderzaal in Den Haag. 
Zometeen zal bekend  
worden gemaakt welke 
organisatie de prijs gaat 
winnen van de beste over-
heidsorganisatie van het jaar: Rijkswaterstaat, Jeugd-
bescherming Regio Amsterdam, Gemeente Zaanstad of 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  

Op verzoek van de SG van Binnenlandse Zaken heeft 
de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de 
organisatie van deze verkiezing op zich genomen. Als 
voorwaarde stelde VOM dit alleen te willen doen als er 
een stevige inhoudelijke basis onder de verkiezing zou 
worden gelegd. Geen prijsfeestje maar een verkiezing op 
basis van duidelijke en inhoudelijke criteria. 

Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Want het 
vergde een set van criteria die onweerspreekbaar zou zijn. 
In 2014 is daar met wetenschapper Paul ‘t Hart en ken-
nisclubs als ICTU, VVB, IPO, KING, VNG en UVW aan 
gewerkt. Met als trots resultaat criteria die vertrekken 
vanuit inhoudelijke prestaties van de overheidsorganisa-
tie en vervolgens worden verbonden aan interne organi-
satieprestaties als efficiency. Want het gaat om de presta-
tie die overheidsorganisaties in de samenleving leveren, 
of het nu om goede jeugdbescherming,  waterbeheer of 
veiligheid gaat. 

Uiteindelijk leest juryvoorzitter Liesbeth Spies het ju-
ryrapport voor. De winnaar is... Jeugdbescherming Regio 
Amsterdam. Waarna minister Plasterk de prijs uitreikt 
aan directeur Erik Gerritsen. Die gelijk bestormd wordt 
door een enthousiaste groep medewerkers. Jeugdbe-
scherming Regio Amsterdam heeft een geweldige pres-
tatie geleverd door elk gezin één aanspreekpunt in de 
organisatie te geven  en consequent het kind centraal te 
stellen (1 kind, 1 plan, 1 aanspreekpunt). Het aantal on-
dertoezichtstellingen is met 50 procent afgenomen en het 
aantal gedwongen uithuisplaatsingen is zelfs met 60 pro-
cent afgenomen. 

Aan de prijs zit vast dat Jeugdbescherming Regio 
Amsterdam gaat meedoen aan de Europese verkiezing 
van beste overheidsorganisatie in Europa. En het moet al 
gek lopen als Jeugdzorg die prijs niet wint. Want Neder-
landse overheidsorganisaties zijn geweldig goed!

Mark Frequin is voorzitter van de VOM

COLUMNWERKEN VANUIT 
DE OVERHEID ALS 

GEHEEL
Achter je bureau vandaan komen, contact maken met de men-
sen, over je eigen belangen en regels heen stappen en samen-
werken. Volgens wijkagent Bennie Beuvink doen overheids-
partijen dit veel te weinig. In de workshop ‘Werken vanuit de 
overheid als geheel’ laat hij met een concreet voorbeeld zien 
welke winst er te behalen is wanneer professionals, ondanks 
tegengestelde belangen, tot een gezamenlijke oplossing ko-
men.

VERSLAGLEGGING THOMAS VAN ANDEL

B
euvink is wijkagent in Enschede en deelnemer aan de Doe-
tank Slimmer Innen van het Slimmernetwerk, een netwerk 
van vernieuwers bij het rijk, de provincies, gemeenten, wa-
terschappen en politie. Slimmer Innen strijdt tegen niet-
gecoördineerde en ineffectieve overheidsincasso bij men-

sen die wel willen maar niet kunnen betalen. ‘Organisatiebelangen, regels 
en procedures spelen bij de problemen van die mensen vaak een rol’, aldus 
Beuvink. Als voorbeeld noemt hij het geval van een alleenstaande moe-
der met borderline en financiële problemen die met een oude, onbetaalde 
verkeersboete te maken kreeg. Hoewel de vrouw in de schuldhulpverle-
ning zat en dus werd geholpen met haar inkomsten en uitgaven, kreeg ze 
de parketpolitie aan de deur die haar dreigde te gijzelen als ze de boete 
niet direct betaalde. Beuvink regelde de zaak via de schuldhulpverlening 
waardoor onnodige kosten voor opsluiting van de moeder en de opvang 
van de kinderen zijn voorkomen. 

WINST
Om bovenstaande proble-
matiek structureel te voor-
komen, moeten overheids-
partijen over hun eigen 
belangen en regels heen 
stappen om een oplos-
sing te bedenken, meent 
Beuvink. Dat levert zowel 
overheid als burgers uit-
eindelijk winst op. 

Overheidsprofessio-
nals zijn soms het contact 
met de dagelijkse praktijk 
kwijt, vindt hij. ‘Achter je 
bureau vandaan komen 
en contact maken met de 
mensen. Niet de informa-
tie uit het systeem halen, maar uit de samenleving. Met de mensen praten 
in plaats van over mensen. Verbinding maken, relaties opbouwen in goede 
tijden, om daarop in slechte tijden te kunnen terugvallen. Het gebeurt 
veel te weinig.’ ˚

Fo
to

: J
ur

ge
n 

H
ui

sk
es

 



26

WORKSHOPS CONGRES ‘WERK AAN DE WINKEL’

E
lke twee jaar wordt onderzoek 
uitgevoerd door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties (BZK) onder 

het personeel van het openbaar bestuur. 
Het onderzoek geeft inzicht in de ken-
merken en opvattingen van het personeel. 
Een kleine 40.000 werknemers hebben 
meegedaan aan het onderzoek van 2014. 
Het onderzoek van 2014 laat onder andere 
zien dat het met de mobiliteit van ambte-
naren niet zo goed is gesteld. Lombaers: 
‘Uit onderzoek blijkt dat er een groep over-
heidsmedewerkers is, die uitgekeken is op 
de huidige functie en tegelijk niet verwacht 
de overstap te kunnen maken naar een an-
dere functie. Deze groep omvat ongeveer 

tien procent van het overheidspersoneel en 
is tussen 2012 en 2014 verder gegroeid. De 
omvang van deze groep is zorgwekkend als 
je het vergelijkt met de slechts twee procent 
van de medewerkers die erin slagen vrijwil-
lig een overstap te maken.’

In het onderzoek is ook gekeken of de 
oorzaak is gelegen in het type organisatie, 
het opleidingsniveau, leeftijd of de CAO. 
Dit blijkt niet  van doorslaggevende beteke-
nis.  Er blijken wel grote verschillen te zit-
ten tussen individuele organisaties. Zo zie 
je organisaties met vergelijkbare kenmer-
ken in het ene uiterste slechts twee procent 
vastzitters hebben en aan het andere uiter-
ste wel twintig procent. Dit duidt erop dat 
de oorzaak meer ligt bij de manier waarop 

de organisatie wordt geleid en het perso-
neelsmanagement. 
Vervolgens is gemeentesecretaris van Alk-
maar Coen Aalders aan het woord. Hij stelt 
het onomwonden: de rol van het manage-
ment en de wijze waarop HRM wordt toe-
gepast geeft de doorslag. ‘Vooruitgang vergt 
soms onbehoorlijk bestuur’ en ‘transities 
laten zich niet plannen wel sturen’, citeert 
Aalders hoogleraar Transitiekunde Derk 
Loorbach (Erasmus Universiteit). Geen 
transitie zonder mobiliteit en geen kwa-
liteit zonder mobiliteit, dat is waar Coen 
voorstaat. Zowel daar waar we zijn, als daar 
waar we naartoe willen, is mobiliteit nood-
zakelijk. Het is dus niet alleen het doel maar 
ook een kenmerk van de organisatie. ‘Uit de 
praktijk durf ik te zeggen dat plaatsingspro-
cessen bureaucratische monstrums zijn die 
de gevestigde orde beschermen.’ 

MINDSET
‘Is mobiliteit je mindset of onderdeel van 
een structuur’, vraagt een van deelnemers. 
‘Moet je daadwerkelijk naar een andere 
(functie)plek verkassen of is het meer de 
vraag of je open staat voor het uitoefenen 
van andere werkzaamheden?’. Aalders be-
nadrukt dat het veranderen van de orga-
nisatiestructuur wordt overgewaardeerd. 
Misschien draait het om het kantelen, hoe 
krijg je mensen in hun talenten? 

Deelnemers opperen dat ook het type 
omgeving een grote rol speelt. Managers 
kunnen soms niet door de omgeving waarin 
ze werkzaam zijn de gewenste sturing op 
arbeidsmobiliteit realiseren. Ook de poli-
tiek kan hierin een rol spelen. Aalders is het 
hier niet mee eens: ‘Je moet uit de formele 
interactie stappen en in de persoonlijke 
interactie stappen. Dat is constructief! Ga 
met de immobiele medewerkers van mens 
tot mens in gesprek. Soms is dit een hard, 
soms een empatisch gesprek. Maar maak 
het wel bespreekbaar.’ Dit is een fundamen-
teel andere taak die velen willen leren be-
heersen. Daarbij is er een wezenlijk verschil 
tussen willen en kunnen. Waarom lukt het 
in Alkmaar? Aldus Aalders: ‘Moed is ge-
woon het woord, niets is zonder risico’.˚

In de workshop ‘Personele kwaliteit, flexibiliteit en mobiliteit’ stond het vol-
gende dilemma centraal: zetten we vooral in op het invullen van taakstellin-
gen (begeleiden van boventalligen van werk naar werk) of sturen we actief op 
arbeidsmobiliteit en talentontwikkeling van het gehele personeel? Gemeente-
secretaris Coen Aalders deelde zijn Alkmaarse succesformule. Maar eerst ver-
telde Lucas Lombaers, directeur Arbeidszaken Publieke Sector van het minis-
terie van BZK, over het personeels- en arbeidsmobiliteitsonderzoek POMO 
van afgelopen najaar. De arbeidsmobiliteit van ambtenaren is laag. ‘Sporen 
van een aantal jaren bezuinigingen’, aldus Lombaers.

VERSLAGLEGGING ROELANT VAN ZEVENBERGEN EN LYDIA-JOSÉ PRINSEN

PERSONELE KWALITEIT, 
FLEXIBILITEIT EN MOBILITEIT
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Oproep om deel te nemen aan de 
‘European Public Sector Award’ – EPSA 2015
De overheid als partner voor een betere samenleving

Het European Institute of Public Administration (EIPA) maakt bekend dat 
aanmeldingen voor de ‘European Public Sector Award’ – EPSA 2015 nu 
kunnen worden ingediend. 

Innovatieve en efficiënt functionerende overheden uit heel Europa worden 
uitgenodigd hun projecten in te dienen en deel uit te gaan maken van het 
uitgebreide Europese netwerk van hoog presterende overheidsorganisaties.

Uiterlijke datum voor inzending is 17 april 2015.

Onder de overkoepelende titel: ‘De overheid als partner voor een betere 
samenleving’ wil EPSA 2015 projecten van de Europese publieke sector in de 
schijnwerpers zetten en waarderen. Projecten die de publieke dienst zien als 
partners in co-design en co-management, klantgericht kunnen werken, innovatief 
kennis management toepassen en opvallen in de toepassing van leiderschaps- 
stijlen, maar ook een gezond financieel management is vanzelfsprekend van 
belang.

Deelname aan EPSA 2015 is voor Europese overheden van alle niveaus 
(Europees, nationaal, regionaal en lokaal), maar ook voor publieke bedrijven, 
agentschappen en publiek-private samenwerkingsvormen.

De ‘hoofd’ indiener van het project moet een publiekrechtelijke instelling zijn. 
Aanmelding kunnen ook gedaan worden door (al dan niet in samenwerking)  
bijvoorbeeld private (overheids) ondernemingen, semi-publieke instellingen, 
NGO’s, universiteiten of trainingsinstituten.

Alle noodzakelijke informatie over EPSA 2015 vindt u op www.epsa2015.eu.  
Op deze site kunnen deelnemers zich registreren en hun projecten aanmelden. 

Kijk op ons YouTube kanaal naar de promotiefilm met een enthousiasmerende 
boodschap van de heer Guy Verhofstadt, voorzitter van de Raad van Bestuur 
van EIPA.

Kijk hier de EPSA 2015 
video op ons YouTube 
kanaal EPSA Awards

Volg ons op Twitter 
@EPSAawards 

Wordt lid van de 
EPSA Community 
groep op LinkedIn

Like onze facebook pagina 
European Institute of Public 
Administration (EIPA)

EPSA Helpdesk
Tel. 043 32 96 278

info@epsa2015.eu
www.epsa2015.eu
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W
inkelhorst (34) werd voorgedragen 
door de Nederlandse Vereniging 
voor Burgerzaken, waarvan ze vi-
cevoorzitter is. Ze heeft als hoofd 
van de afdeling dienstverlening, 

communicatie en informatie de leiding over ruim dertig 
ambtenaren in de gemeente Midden Delfland. 

Winkelhorst beschouwt het als een wezenlijk deel van 
haar leidinggevende rol dat ze zichzelf ‘zo ver mogelijk 
naar de achtergrond’ duwt. ‘Ik ben er om te zien wat mijn 
medewerkers nodig hebben om hun werk goed te doen. 
Je bent pas een sterke leider als je andere mensen sterk 
kunt maken.’

FACILITEREND
Is de rol van de overheid aan het veranderen? Ja, zegt 
Winkelhorst. ‘Bij uitstek die van gemeenten. Want de 
landelijke overheid treedt terug en de burger treedt 
naar voren met eigen initiatieven, waarvoor hij een be-
roep doet op de gemeente. Haar rol is veel meer facili-
terend geworden. Ze is veel minder de overheid die het 
wel voor haar burgers regelt en bedisselt. Mijn collega’s 
hebben dagelijks contact met de burger, dus moeten 
ze daar goed van doordrongen zijn. Dat zijn ze ook.’ 
Helaas worden ambtenaren die het directe contact met 
de burger onderhouden volgens Winkelhorst onderschat. 
‘Wat betreft de inhoud en complexiteit van het werk, 
maar ook wat betreft salariëring. Mijn collega’s moeten 
veel meer kunnen dan werken volgens een script.’

VALKUIL 
De grootste valkuil voor ambtenaren is volgens Win-
kelhorst wanneer ze het contact verliezen met de core 
business van de overheid. De verleiding is groot om te 
focussen op de strikte regels die nu eenmaal voor over-
heidsdienaren gelden. Haar definitie van core business 

voor haar afdeling: het belang dienen van de burger die 
aanklopt bij de gemeente. 

Winkelhorst: ‘Wij ambtenaren zijn zo getraind in 
verantwoordingscycli, of het nou om budget, deadlines of 
het vervullen van politieke afspraken gaat. Ik ben jurist 
en weet als geen ander wat de regels zijn en waartoe 
ze dienen. Maar daar alles ondergeschikt aan maken, 
heeft iets weg van: rijden op de Tomtom zonder zelf op 
de weg te letten. Je wordt lui. Ik krijg jeuk van lijstjes: 
afvinklijstjes die eenmaal afgewerkt, de schijnzekerheid 
geven dat je de beoogde eindkwaliteit hebt bereikt.’

Maar hoe zorg je ervoor dat ambtenaren los van lijst-
jes durven te werken? ‘Door middel van training en op-
leidingen leren ze om altijd trouw te blijven aan de core-
business en zich steeds weer af te vragen of wat ze doen 
werkelijk in het belang van de burger is. Dat wil zeggen: 
ervoor zorgen dat ze niet van de leg raken van persvragen, 
drukte, hectiek, vragen van bestuurders en politici.’

FUNCTIEMOBILITEIT
Arbeidsmobiliteit is bij veel overheden momenteel een 
toverwoord. Maar, zegt Winkelhorst, het is een thema 
waarover genuanceerd gedacht moet worden. ‘Ik werk 
al bijna twaalf jaar bij dezelfde gemeente, dus daar 
lijkt weinig mobiliteit in te zitten. Maar ik heb inmid-
dels wel vijf verschillende functies vervuld. Ons col-
lege van burgemeester en wethouders wil graag breed 
inzetbare medewerkers, zodat ze zelf breed naar hun 
werk kunnen blijven kijken. Ik deel die opvatting.’ 
En hoe lang iemand ook in dienst is, hij is nooit klaar met 
ontwikkelen. Winkelhorst: ‘Ik verzet mij tegen het beeld 
dat ambtenaren daar niets van moeten hebben. Mijn er-
varing is dat ze vaak zelf komen met verzoeken om een 
scholing te volgen.’ ˚CvR

‘AFWIJKEN VAN DE REGELS IS SOMS 
BETER DAN VOLDOEN AAN LIJSTJES’

JONGE AMBTENAAR VAN HET JAAR VERZET ZICH TEGEN AFVINKCULTUUR

‘Een ambtenaar is iemand die zich voortdurend afvraagt waarom 
hij doet wat hij doet, en welke waarde hij daarmee toevoegt aan 
de samenleving. Als de werkelijkheid zich niet gedraagt als een 
blauwdruk, dan moet de ambtenaar daar ook niet van uit gaan.’ 
Aan het woord is Dagmar Winkelhorst, die onlangs werd uitgeroe-
pen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2015.

‘BREED INZETBARE MEDEWERKERS ZIJN GOED 
VOOR DE KWALITEIT VAN HET WERK’
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M
aarten Hajer (52), van huis uit we-
tenschapper, bekleedt nog altijd de 
leerstoel Bestuur en Beleid in Am-
sterdam, maar trad in 2008 aan in 
zijn huidige functie. Hij geeft lei-

ding aan tweehonderd ambtenaren. ‘Het is bijzonder dat 
juist ik, als baas van een instituut dat toch vooral de rol 
van “tegendenker” voor de overheid vervult, Overheids-
manager van het Jaar werd onder het thema verbinden.’ 
Met de term tegendenker doelt hij op de beleidsevalue-
rende functie van het PBL. 

Toen hij in dienst kwam van de rijksoverheid, viel 
hem ten eerste op hoe zorgvuldig er in de ambtelijke voor-

portalen wordt omgegaan met kennis. ‘Daarnaast moet ik 
constateren dat de media een grote factor van belang zijn 
voor het werk van ambtenaren. Ik zie een duidelijke ver-
schuiving daarin: ze worden steeds meer de “mediacratie” 
ingezogen terwijl ze juist los van de waan van de dag de 
continuïteit en het algemeen belang moeten bewaken. De 
druk om op de korte termijn te denken is groot, en gaat 
ten koste van de publieke belangen op de langere termijn.’ 

Hajer heeft de indruk dat de mediacratie is gegroeid. 
Bestuurders kunnen bijna geen weerstand bieden aan 
incidentmanagement omdat alles op extreem korte 
termijn in de media wordt uitvergroot. ‘Een goed 
voorbeeld is de klimaatverandering. Het is vrijwel 
onmogelijk gebleken om op een rustige manier langdurige 
aandacht te krijgen voor dit grote thema.’ 

AFSLANKING
Zoals de meeste overheidsorganisaties heeft het PBL de 
afgelopen jaren een ingrijpende afslanking moeten ver-
werken. ‘Niet alleen de efficiëntie is toegenomen, maar 
ook de werkdruk. Mijn mensen moeten op hun tenen 
lopen. En toch is de arbeidssatisfactie heel hoog. Het 

onderzoeksbureau die dat gemeten heeft, zei: “Zo’n hoog 
percentage zien wij vrijwel nooit.” Ik ben daar echt trots 
op, maar zie wel de bedreigingen: we zijn wel veel kleiner 
geworden maar zijn we uiteindelijk minder gaan doen?´

Hajer denkt dat die tevredenheid onder PBL-
ambtenaren onder meer te maken heeft met het feit dat 
ze het gevoel hebben dat ze aan iets bouwen en erkenning 
voelen voor hun rol in het geheel. ‘Veel ambtenaren bij 
andere organisaties maken nog al eens mee dat “het 
opeens allemaal anders moet”. Dat eist zijn tol in hun 
arbeidssatisfactie.’

MAATSCHAPPELIJKE ACTOREN
Hajer ontvouwde in 2011 in de PBL-publicatie De ener-
gieke samenleving zijn kijk op de veranderde rol van de 
overheid en van het planbureau. ‘We gaan veel meer dan 
voorheen maatschappelijke actoren voorzien van kennis, 
omdat zij veel overnemen van wat de overheid altijd heeft 
gedaan. Het Energieakkoord is een goed voorbeeld. Het 
PBL ondersteunt dat initiatief actief met evidence based 
informatie.’

Arbeidsmobiliteit vindt de PBL-directeur van grote 
waarde. ‘Het ging aanvankelijk niet van een leien dakje, 
maar de laatste tijd zie ik een grote mobiliteit onder mijn 
ambtenaren. Misschien hebben ze een paar collega’s de 
stoute schoenen zien aantrekken, met succes, en dur-
ven zij nu zelf ook risico’s te nemen.’ Anderzijds heeft 
het planbureau soms ook ongemak van de toegenomen 
mobiliteit. ‘We hebben nu veel meer jonge ambtenaren 
in dienst dan voorheen, en dan rijst de vraag hoe we die 
kunnen binden. Ze hebben vaak een tijdelijk contract. 
Dat kun je wel omzetten in een vast contract met een 
looptijd van twee jaar, maar dat is gewoon te weinig om 
ze perspectief te bieden.’˚CvR

‘IK ZOU MEER RUIMTE WILLEN HEBBEN 
OM AMBTENAREN TE BINDEN’

OVERHEIDSMANAGER VAN HET JAAR MAARTEN HAJER

Arbeidsmobiliteit is mooi, maar er zou toch ook wat meer ruim-
te moeten komen om mensen binnen boord te houden. Dat zegt 
Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomge-
ving (PBL), die onlangs werd gehuldigd als Overheidsmanager 
van het Jaar 2015.

‘AMBTENAREN WORDEN STEEDS MEER 
DE MEDIACRATIE INGEZOGEN’
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SLIMMERNETWERK MAGAZINE NU 
OOK DIGITAAL BESCHIKBAAR 

Op 29 januari jongstleden is het magazine Slimmernetwerk 
verschenen tijdens het congres ‘Werk aan de winkel’. 
Geïnteresseerden kunnen een digitaal exemplaar opvragen via 
e-mail ta@kl.nl. Een voorproefje:



31

LEIDERSCHAP

A
ndere competenties, slimmer 
werken, de beste mensen op de 
juiste plek. U wilt uw medewer-
kers voldoende mogelijkheden 

geven om zich te ontwikkelen. Tegelijk wilt 
u de kwaliteit en het aanpassingsvermogen 
van uw organisatie vergroten. En dat is las-
tig, want de arbeidsmobiliteit is laag en het 
werk in een overheidsorganisatie flexibel 
organiseren, valt niet mee. 

VISIE
Mobiliteit van medewerkers of flexibili-
teit van de organisatie staat of valt niet bij 
een instrument. Het staat of valt bij visie, 
implementatie en doen. Er is moed voor 
nodig, en doorzettingsvermogen. Dat wil 
zeggen: medewerkers dag in dag uit actief 
op verschillende manieren ontwikkelkan-
sen bieden, en hen aanspreken op hun ei-
gen verantwoordelijkheid. Soms vanuit een 
urgente situatie, zoals een reorganisatie, 
en meestal vanuit minder urgente, maar 
wel belangrijke situaties: blijft m’n huidige 
functie in de toekomst nog wel bestaan? 
Worden bestaande kennis en capaciteiten 
optimaal benut? Of vragen veranderingen 
in de omgeving om andere competenties? 
Ben ik nog wel de juiste medewerker voor 
deze rol of taak?

In beide gevallen gaat het om doen, 
verbinden en concrete acties. Geen 
genoegen nemen met ‘systeemantwoorden’ 
(bijvoorbeeld: ‘kan niet, want past niet in 
onze plaatsingsprocedure’. Of: ‘we doen 
al aan mobiliteit, we hebben allemaal 
instrumenten’) of andere smoesjes. 
Mobiliteit en flexibiliteit vragen vaak een 
andere mindset en ander gedrag. 

Dat gaat niet vanzelf en komt niet in één 
keer van de grond. Het gaat dus ook om 
omgaan met tegenslag. Maar bovenal om 
geloven in wat je doet en waar je mee be-
zig bent. Vanuit welke visie vind je mobili-
teit en flexibiliteit belangrijk? Wees bereid 
om dat keer op keer uit te leggen, en uit te 
dragen. Maak concrete afspraken en kom ze 
na. En spreek anderen erop aan als ze af-
spraken niet nakomen. Als leidinggevende, 
als medewerker, als bestuurder, als HR-
professional of als veranderaar. 

ARBEIDSPOOL
Op de website www.bwob.nl/instrumen-
ten vindt u handreikingen voor personele  

mobiliteit en flexibiliteit. Handreikingen 
zijn meer dan instrumenten. In deze hand-
reikingen vindt u, naast het ‘wat’ (wat houdt 
het in), ook het ‘waarom’ (doelen en kansen) 
en het ‘hoe’ (hoe werkt het in de praktijk & 
aanbevelingen) van de instrumenten. Hier-
mee brengen we in beeld wat er al bestaat 
aan instrumenten, en wat al in de praktijk 
gebracht is.

De eerste handreiking die op de website 
is uitgewerkt, is de arbeidspool. Een ar-
beidspool is een organisatie van medewer-
kers (virtueel of fysiek) die wisselingen in 
de personeelsbehoefte van één of meerdere 
organisaties kunnen opvangen. Er bestaan 
verschillende soorten arbeidspools: interne 
pools (binnen één werkgever) of externe 
pools (een pool die verschillende werkge-
vers bedient); fysieke arbeidspools (aparte 
organisatie waar medewerkers in dienst 
zijn) of virtuele/netwerkpools (mensen zijn 
niet fysiek georganiseerd maar arbeidsvraag 
en -aanbod komen bij elkaar via een klus-
senbank voor aangesloten organisaties). 
Daarnaast zijn er arbeidspools gericht op 
specifieke expertise (bijvoorbeeld commu-
nicatieadviseurs, interim-managers, inge-
nieurs, beleidspool) of specifieke doelgroe-
pen (bijvoorbeeld traineepools of pools voor 
oudere werknemers). Pools richten zich op 
uitwisseling van menskracht, ervaring en 
expertise en hebben betrekking op tijdelijk 
management of tijdelijke opdrachten. Ze 
bieden ontwikkelmogelijkheden voor werk-
nemers, lossen capaciteitsvraagstukken op, 
verminderen externe inhuur, intensiveren 
kennisdeling en samenwerking tussen aan-
gesloten organisaties.

De verzameling handreikingen is een 
goede start, maar niet ‘af ’ of compleet. 
Kennis en ervaring met arbeidsmobiliteit 
en flexibilisering blijft zich ontwikkelen in 
lokale contexten. In de loop van 2015 wor-
den meer handreikingen uitgewerkt. Houd 
daarom www.bwob.nl/instrumenten in de 
gaten.˚MN

MOBILITEIT EN FLEXIBILITEIT 
VRAGEN OM MOED EN 

DOORZETTINGSVERMOGEN

GELOOF IN WAT JE DOET

Benut uw organisatie de beschikbare kennis en capaciteiten optimaal? Is uw 
organisatie flexibel genoeg om zich aan te passen aan veranderingen in de om-
geving? Of wilt u uw medewerkers persoonlijk zien groeien door te bewegen 
in verschillende contexten en omgevingen? 
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G
errit was 60 jaar en al zijn hele werk-
zame leven technisch tekenaar bij een 
reclamebureau. Hij dacht dat hij de di-
gitalisering wel zou overleven en zo zijn 
pensioen kon halen, maar hij vergiste 

zich, legt Andreas van den Goorbergh, de geestelijke va-
der van netwerk ACE (Arbeidsmobiliteitscentrum) uit. 
‘Gerrit kwam thuis te zitten en raakte in een diepe de-
pressie.’ 

Totdat ACE hem hielp. Via het netwerk van het mobili-
teitscentrum kon Gerrit een taxi-opleiding volgen. Nu 
rijdt hij als een gelukkig man kinderen met een beper-
king van en naar school. Van den Goorbergh: ‘Aan dit 
voorbeeld zie je dat werk zo veel meer is dan inkomen. 
Het betekent invulling van het leven, jezelf nuttig weten 
te maken, sociaal contact, collega’s, zelfvertrouwen.’

VEROVEREN
Van den Goorbergh begon in 2008 met ACE in West-

Brabant, en is nu bezig Nederland te ‘veroveren’. Er zijn 
inmiddels vijf regio’s die met het concept werken en dit 
jaar komen er nog eens vijf bij. De overheid is vanaf 2012 
aangeschoven door het eigen programma Beter Werken 
in het Openbaar Bestuur (BWOB) met ACE te verbin-
den. Als een van succesfactoren noemt de oprichter dat 
de structuur eenvoudig is en de overheadkosten laag zijn, 
werkgevers lossen het onderling op. ‘ACE is een platform 
van inspireren en activeren. Wij zijn professionele vuur-
tjesstokers.’

ACE pretendeert niet zomaar het zoveelste mobili-
teitsnetwerk te zijn. ‘Het is een integraal netwerkmodel 
en vormt een onderdeel van een beweging van nieuwe 
verhoudingen op de arbeidsmarkt’, zegt Micha Italiaan-
der, die namens ACE kwartiermaker is in de regio Am-
sterdam-Haarlem. ‘ACE is een verzameling van regionale 
netwerken ván werkgevers, door werkgevers.’

Een kwartiermaker is iemand die, in de woorden van 
Van den Goorbergh ‘midden in de regionale arbeidsmarkt 
staat.’ Zijn taak is om de partijen bij elkaar te brengen 
en de bestuurlijke vorm te organiseren, daarna moet de 
markt vanzelf gaan werken. ‘Wij faciliteren het netwerk, 
we maken niet de match’, zegt Italiaander’, dat doen de 
werkgevers en hun HR-mensen zelf.’

BWOB
In Italiaanders regio is ACE vorig jaar begonnen, met 
steun van BWOB. ‘Bij ons zitten private ondernemingen 
zoals productiebedrijven aan tafel met overheidspartijen 
waaronder de gemeente Haarlem, parkeerwachters Am-
sterdam, Zorginstituut Nederland, Havenbedrijf Amster-
dam en de Sociale Verzekeringsbank.’ In het openbaar 
bestuur was het herplaatsen van mensen tot nu toe vooral 
een zaak van recycling binnen de overheid zelf, ACE wil 
overheid en private sector nadrukkelijk aan elkaar kop-
pelen.

Van den Goorbergh: ‘Binnen het openbaar bestuur 

ARBEIDSMOBILITEITSCENTRUM 
ACE MAAKT WERKNEMERS 

WEND- EN WEERBAAR

‘PROFESSIONELE VUURTJESSTOKERS’

Arbeidsmobiliteitscentrum ACE helpt mensen van werk naar 
werk. En met succes: in West-Brabant hebben in zeven jaar tijd 
vierhonderd mensen via ACE een nieuwe baan gevonden. Sinds 
2012 doet de overheid mee, door het eigen programma Beter Wer-
ken in het Openbaar Bestuur (BWOB) met ACE te verbinden. In 
het openbaar bestuur was het herplaatsen van mensen tot nu toe 
vooral een zaak van recycling binnen de overheid zelf; ACE wil 
overheid en private sector nadrukkelijk aan elkaar koppelen.

‘ACE IS EEN PLATFORM VAN 
INSPIREREN EN ACTIVEREN’
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was men gewend zaken binnen de sector op te lossen 
en dat kan niet meer. Dat is het belang van BWOB: de 
verbinding maken met de buitenwereld.’ ACE wil er via 
BWOB voor zorgen dat ook werknemers in het openbaar 
bestuur ‘wendbaar en weerbaar’ zijn gedurende de rest 
van hun loopbaan.

WAARDE
‘Terug naar de mens’ is een heel belangrijke notie in de 
denkwereld van ACE, legt Italiaander uit. ‘In onze maan-
delijkse vergaderingen zitten bedrijven en instellingen 
aan tafel in grootte variërend van 70 tot 10.000 werkne-
mers aan tafel. In die meetings maakt omvang geen bal 
uit. Het gaat niet om de grote, algemene verhalen, het 
gaat om de matches op individueel niveau. Wat heeft 
Jan nog nodig om te kunnen functioneren in zijn nieuwe 
baan?’

Van den Goorbergh: ‘De focus van bedrijven ligt vaak 
op wat mensen niet kunnen. In mijn ogen heeft iedereen 
waarde. Mensen kunnen vaak veel meer dan ze denken 
en tegen hen wordt gezegd. Waar het om gaat is hoe je de 
waarde van mens en bedrijf bij elkaar brengt.’

Italiaander kan hiervan een goed voorbeeld geven. 
Een buschauffeur in Amsterdam zat een poosje in de 
ziektewet en kon na zijn herstel wegens regelgeving nog 
niet terug op de bus. ‘Bij PostNL kon hij wel aan de slag 
om te helpen tijdens de kerstdrukte. Daarna is hij gewoon 
weer buschauffeur geworden. Je hoeft niet per se mensen 
permanent van A naar B te krijgen, het kan ook tijdelijk.’

Hoewel ACE zich richt op ‘de mens’ en een kwalita-
tieve verandering, kan Van den Goorbergh ook concrete 
cijfers geven. In de regio West-Brabant zijn in zeven jaar 
tijd via ACE vierhonderd mensen van werk naar werk ge-
holpen. ‘Iedere keer is dat ongeveer 20.000 euro waard 
aan het besparen van wervingskosten, uitkeringen etc. 
Acht miljoen euro in totaal dus.’

INKRIMPEN
Hoe staat het met de bereidheid tot verandering onder 
ambtenaren? Die houdt te wensen over, vindt Yvonne 
Beckers, kwartiermaker namens ACE in Noordoost-
Brabant. ‘De urgentie om in beweging te komen is bij 
werknemers in het openbaar bestuur vaak nog onvol-
doende. Menig ambtenaar denkt: “Het zal mijn tijd wel 
duren.” Of: “Ik heb wel vaker voor hete vuren gestaan en 
het kwam altijd goed.” Veel ambtenaren hebben niet door 
dat het politiek Den Haag ernst is met het inkrimpen van 
de overheid.’ De regering kondigde in 2013 aan dat er tot 
2016 van de ruim een miljoen ambtenaren in Nederland 
op alle bestuursniveaus 60.000 weg moesten. 

Bij private bedrijven is dat besef van urgentie wel 
aanwezig, zegt Beckers. ‘Daar krijgen mensen te horen 
dat ze over drie maanden geen baan meer hebben, punt 
uit.’ Voor haar is de gemene deler tussen private sector en 
openbaar bestuur dat er niemand aan de zijlijn komt te 
staan. ‘Iedereen is nuttig in de samenleving en heeft een 
eigen plek. Je moet elkaar wel vertrouwen en dan zul je 
zien dat er heel veel mogelijk is. Zoals de arbeidsmarkt nu 
vaak is georganiseerd, redden we het niet.’ 

In haar eigen regio zag Beckers hoe goed openbaar be-
stuur en private sector naadloos in elkaar over kunnen 
lopen. De reclassering in Den Bosch zocht werkmeesters 
om toezicht te houden op mensen met een taakstraf in de 
groenvoorziening. AB Brabant, een grote onderneming 
die actief is in de groensector, zei het toezicht van de re-
classering goed te kunnen combineren met het werk dat 
een deel van haar werknemers deed. Beckers: ‘Het gaat 
om duurzaamheid en het anders denken over de arbeids-
markt.’

VERANTWOORDELIJK
Italiaander benadrukt dat het wel van beide kanten moet 
komen. ‘We hebben lange tijd een maatschappij gehad 
waarbij werknemers vonden dat werkgevers de exclusieve 
taak hadden voor hen te zorgen. Dat verhaal willen we 
doorbreken. Werknemers moeten ook zelf willen veran-
deren en bewegen, zich verantwoordelijk voelen voor hun 
eigen inzetbaarheid. En als iemand niet wil, moeten we 
daar ook geen energie meer in steken. Dat gebeurt nu nog 
te veel: aandacht geven aan mensen die alleen maar hun 
hakken in het zand zetten.’ 

Andreas van den Goorbergh kent de werknemers- en 
werkgeverskant - hij verkocht zijn bedrijf in 2004 en be-
gon een nieuw leven als zzp-adviseur.  ‘Ik heb als werkge-
ver met mijn poten in de klei gestaan. 
Maar ik zag ook dat er veel draaide om resultaten, pa-
pieren tijgers en bureaucratie. Ik raakte na 2004 steeds 
verontwaardigder over hoe de wereld in elkaar zit. Het 
gaat erom: hoe benutten we menselijk kapitaal voor be-
drijven op een manier dat iedereen daar beter van wordt, 
het bedrijf en de werknemer, zodat men een leven lang 
naar ieders tevredenheid kan blijven werken.’˚ LvdH

‘WERKNEMERS MOETEN OOK ZELF 
WILLEN VERANDEREN EN BEWEGEN’

Bij ACE gaat het om duurzaamheid en anders denken over de arbeidsmarkt
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D
e oorlogservaringen van zijn vader, El-
bert van Ruller, oud-wethouder van 
Groningen, hoofdredacteur van pro-
testants-christelijke dagbladen en me-
deoprichter van de verzetskrant Trouw, 

spelen een belangrijke rol bij de vorming van Henk van 
Ruller. In 1944 moet het gezin vluchten naar het bevrijde 
zuiden. Die omstandigheden hebben veel indruk op hem 
gemaakt. Na de oorlog studeert Van Ruller politicologie 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij studeert af 
in 1966 en promoveert er op 1 september 1972. Ondertus-
sen is hij lid van de gemeenteraad namens de ARP.

Staatssecretaris Wim Polak haalt Van Ruller in 1975 
naar Binnenlandse Zaken. Polak kent hem uit de Amster-
damse gemeenteraad. Bij Binnenlandse Zaken valt Van 
Ruller als raadsadviseur direct onder de secretaris-gen-
eraal en als secretaris van het zogeheten Agenda-overleg 
wordt hij Polaks spreekbuis in de ambtelijke organisatie. 
Van Ruller verschuilt zich echter niet achter de eiken-
houten lambrisering van Binnenhof 19 of later de derde 
verdieping van de laagbouw aan de Schedeldoekshaven.
 
GROTESTEDENBELEID
Hij krijgt alle ruimte voor het inrichten van een aantal 
voor Binnenlandse Zaken radicaal nieuwe taken, nameli-
jk de coördinatie van rijksbeleid dat vanuit verkokerde 
departementen op het lokaal bestuur neerdaalt. Vooral 
de vier grote steden gaan gebukt onder die ministeriële 
verkokering die de lokale besluitvorming uiteen speelt en 
veel geld kost. In de jaren zeventig staan deze gemeenten 
aan de rand van het bankroet.

Bovendien komen er nieuwe problemen op hen 
af zoals drugsoverlast, de komst van grote aantallen 
etnische minderheden uit Zuid-Europa en Suriname en 
de verloedering van oude wijken. Het Agenda-overleg 
met de vier grote steden dient ertoe om de lijnen met 
de vakdepartementen kort te houden. In feite is het de 
voorloper van het grotestedenbeleid.

ONORTHODOXE WERKWIJZE
Tijdens studiereizen naar de Verenigde Staten leert Van 
Ruller over Negotiated Investment Strategy. Door uitge-
breid overleg te voeren met betrokkenen vindt hij over 
het algemeen wel de gezochte overeenstemming. Bij het 
Agenda-overleg van het Rijk met de vier grote steden, het 
gecoördineerd decentralisatiebeleid en het minderheden-
beleid stelt Van Ruller steeds het probleem centraal. Daa-
rbij zoekt hij rechtstreeks contact met organisaties die 
erbij betrokken zijn. Het is een mooi voorbeeld van co-
creatie en verbindend ambtenaarschap anno 1975-1980.

Daarbij wordt hij ondersteund door zijn pragmatisch 
ingestelde collega uit de lijnorganisatie, Johan Hoff. Als 
een nieuw probleem hem bereikt, klimt hij met Johan 
Hoff of een andere medewerker in zijn Deux Chevaux 
Vapeur en rijdt naar de plaats des onheils om zich een 
oordeel te vormen.

Zijn werkwijze is even onorthodox als ondernemend 
en effectief. Van Ruller gaat overal op af. Onderwerpen 
als drugsproblematiek, stadsvernieuwing, de bodemver-
vuiling van Lekkerkerk, muitende Molukkers, de schade 
van een sneeuwstorm in Noord-Nederland in 1981 en 
de aanlanding van LPG pakt hij voortvarend op. Daar-
bij kiest hij voor korte lijnen en soms het negeren van de 
hiërarchie.
 
SPEL VAN DE MACHT
Van Ruller kent echter ook het spel van de macht. On-
willige partijen brengt hij desnoods met beslissingsmacht 
bij elkaar. Hij belt gerust met ministers en staatssecre-
tarissen als dat nodig is. Als hij een vertrouwelijk tele-
foongesprek moet voeren dat niet voor andermans oren 
bestemd is, gaat hij even uit het raam hangen. Mobiele 
telefoons bestaan immers nog niet.

Bij voorkeur omringt Van Ruller zich met jonge 
veelbelovende werkstudenten of net afgestudeerde 
academici die nog niet zijn gevormd door de ambtelijke 
mores. Zijn werkkamer op Binnenhof 19 is een 
kantoortuin waar een aantal jonge medewerkers een 
bureau heeft. De bemensing neemt Van Ruller persoonlijk 
ter hand door middel van een stageproject voor jonge 
academici. Dat model wordt decennia later gekopieerd in 
het Rijkstraineeprogramma.
 
VAN GOVERNMENT NAAR GOVERNANCE
Van Ruller is voor de duvel niet bang en wordt gestuurd 

EEN VROEG VOORBEELD 
VAN DE MODERNE 

NETWERKAMBTENAAR 

AMBTENAREN! 200 JAAR WERKEN AAN NEDERLAND IN 100 PORTRETTEN

Als een van de eerste bestuurskundigen in de rijksdienst introdu-
ceert Henk van Ruller ten tijde van het ‘maakbaarheidsdenken’ 
van het kabinet-Den Uyl (1973-1977) nieuwe manieren van wer-
ken, ook wel aangeduid als ‘de shift van government naar gover-
nance’.
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door sterke principes over goed bestuur. In zijn carrière 
wisselt hij ambtenaarschap en wetenschap af en schakelt 
hij tussen de theorie en praktijk van het besturen. Na zijn 
tijd bij Binnenlandse Zaken is hij van 1982 tot 1985 ge-
meentesecretaris van Amsterdam. Vervolgens keert hij 
weer terug naar de bestuurswetenschap.

Hij kiest dan voor de Erasmus Universiteit, die op 

dat moment furore maakt met publicaties over de ver-
schuiving van government naar governance. Dat wil ze-
ggen van verticaal planmatig bestuur naar horizontaal 
zoekend bestuur. Daarnaast is hij lid van de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland. Daar moet hij in 2002 om ge-
zondheidsredenen terugtreden. Niet veel later overlijdt 
hij.˚JS

Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten 

voert de lezer mee door de geschiedenis van Nederland zoals 

we het nu kennen. Door de levensbeschrijving van honderd 

ambtenaren te koppelen aan het historische moment waarop ze 

een rol speelden, schetst het boek de belangrijkste episodes uit 

tweehonderd jaar koninkrijk. 

Juist de mannen en vrouwen die achter de schermen aan beleid 
uitvoering gaven of daar de inspiratie voor leverden, komen vaak 
niet in beeld, aldus samenstellers Davied van Berlo en Jeroen 
Pepers. Toch hebben zij een cruciale rol gespeeld in de geschie-
denis van het koninkrijk.

Veel ambtenaren die in het boek aan bod komen, zijn helden. 
Zoals regeringscommissaris Johannes Wilhelm, die zich tijdens-
de Eerste Wereldoorlog met de opvang van Belgische vluchte-
lingen bezighield. Of Arie Querido, een van de voornaamste ver-
nieuwers van de psychiatrische gezondheidszorg in Nederland. 
Toch laten niet alle ambtenaren zich van hun beste kant zien. Van 
Berlo: ‘Neem Jacob Lentz, die in 1941 de Duitse bezetter een bijna 
niet na te maken identiteitsbewijs in handen gaf en daarmee het 
leven van onderduikers een stuk moeizamer maakte.’

VERZORGINGSSTAAT
Bladerend door het boek zie je hoe Nederland verandert. Van 
Berlo en Pepers: ‘Maar ook hoe de rol van de overheid zich ont-

wikkelt. In de twintigste eeuw wordt Nederland een verzorgings-
staat en toont de overheid zich op steeds meer terreinen actief. 
Sommige overheidsfuncties verdwijnen, zoals de beul en de to-
renwachter, maar er komen vooral veel functies bij. De verwach-
tingen vanuit de samenleving zijn voortdurend in verandering en 
de overheid past zich daarbij aan.’ 

Het doel van Ambtenaren! is om die ontwikkeling in beeld te 
brengen en om de diversiteit aan ambtelijk werk zichtbaar te ma-
ken. ‘Van secretaris-generaal tot trambestuurder, van Den Haag 
tot Maastricht, van Indonesië tot Suriname en de Antillen en van 
1815 tot 2015. Zonder deze ambtenaren zou Nederland er anders 
uit hebben gezien. Het is een portret van tweehonderd jaar amb-
telijk vakmanschap.’ 

Van Berlo en Pepers sluiten Ambtenaren! af met de ambtelijk 
vakman van de toekomst. Die onderscheidt zich ‘door zijn houding 
en zijn kwaliteiten’. 

Davied van Berlo is ambtenaar en adviseert overheidsorganisaties op 
het gebied van strategie, innovatie en organisatieverandering. Jeroen 
Pepers is directeur van het A+O fonds Gemeenten. 

Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten ver-
schijnt in juni 2015 en zal onder andere in de boekhandel verkrijgbaar 
zijn. Voor het bestellen van meerdere exemplaren kan contact worden 
opgenomen met overheid@sdu.nl.

Tweehonderd jaar ambtelijk vakmanschap

Henk van Ruller (1937-2002)



AMBTELIJK VAKMANSCHAP 
VOLGENS...

Voor het congres ‘Werk aan de winkel’ is een aantal mensen geïnterviewd over wat 
ambtelijk vakmanschap voor hen inhoudt en hoe de ambtenaar van de toekomst 
eruit zou moeten zien. Alleen werken aan een kleinere en goedkopere overheid, 
levert niet automatisch een betere overheid op. Daar is meer voor nodig: slimmer 
werken, flexibeler werken en de beste mensen op de beste plek. De volledige 
filmpjes zijn te bekijken op de website www.beterwerkeninhetopenbaarbestuur.nl

Martine van Tol, eigenaar  van een kapsalon in Leiden ziet de ambtenaar van de 
toekomst als prestatiegericht en laagdrempelig.

Dev Kumar doet vrijwilligerswerk en vindt dat ambtenaren andere aanvliegroutes 
moeten verzinnen om bureaucratische processen aan te passen op te samenleving.

Volgens Mark Vermeulen, directeur van business school Tias, is een ambtenaar klaar 
voor de toekomst als hij redeneert vanuit de situatie en goed kijkt wat er kan binnen 
de mogelijkheden.

Simone de Ruijter verhuist binnenkort naar het buitenland en vindt dat ambtenaren 
vindbaar en zichtbaar moeten zijn voor burgers.

Mark Frequin, directeur-generaal Wonen & Bouwen op BZK, meent dat de ambte-
naar van de toekomst geen pantser heeft, maar een ruggengraat en moet weten wat 
er speelt in de samenleving.

Voor Bernt Scheiders, burgemeester van de gemeente Haarlem,  bestaat ambtelijk 
vakmanschap uit goede communicatieve vaardigheden en de moed om beslissingen 
af te dwingen die stand houden.


