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“De kracht van Vensters 
voor Bedrijfsvoering is 
dat je een waardevrije 
spiegel wordt voor
gehouden” – CEES VERMEER

bedrijfsvoering in verandering

“Ik geloof niet meer in 
reorganisaties, dan  
loop je altijd een stap 
achter” – GERHARDA TAMMINGA

“Tevreden burgers en 
bedrijven, daar moet je 
persoonlijk leiderschap 
van medewerkers voor 
inzetten” – MARI STRIK
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Organisaties met een lage overhead

Ontwikkeling overheadfuncties 2012/2013

Kleine gemeenten
< 50.000

Middelgrote gemeenten
50.000 - 100.000

Grote gemeenten
> 100.000

Waterschappen

Kleine gemeenten
< 50.000

Middelgrote gemeenten
50.000 - 100.000

Grote gemeenten
> 100.000

Schaalvoordelen
in de overhead?

Vaak gehoorde stelling: groter is efficiënter.  De cijfers tonen aan 
dat de gemiddelde omvang tussen de drie categorieën nauwelijks 
verschilt. 

In 2013 zijn de meeste overheadfuncties gekrompen ten opzichte van 2012, op ICT en Inkoop na.
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Ontwikkeling Span of control
Kleine gemeenten en waterschappen werken met minder leiding ten opzichte van het aantal medewerkers 
en in de ontwikkeling van 2012 naar 2013 wordt dit verschil versterkt.

2012 
niet beschikbaar,

niet alle waterschappen 
deden mee
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RivierenlandRivierenland

19,8%19,8%ScheldestromenScheldestromen

22,4%22,4%

Groot SallandGroot Salland

23,9%23,9%

FryslânFryslân

19,9%19,9%

LeeuwardenLeeuwarden

26,8%26,8%

HarderwijkHarderwijk

25,1%25,1%

AlmeloAlmelo

27,1%27,1%25,8%25,8%

UdenUden

19,9%19,9%

Oude IJsselstreekOude IJsselstreek

24,6%24,6%

EerselEersel

27,4%27,4%

Ommen-HardenbergOmmen-Hardenberg

-11%Management ondersteuning

-2%HRM

-2%Financiën/toezicht/controle

-17%Management

-19%Management ondersteuning
Bestuurs- zaken en organisaties

7%Inkoop

-5%Overige functies

-X%Communicatie

-3%Facilitair

-2%Juridische Zaken

3%ICT
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“Het belevings
onderzoek van 
Vensters heeft  
ons geholpen.”
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Inhoud“Samen een 
geheel nieuwe 
manier ontwik
kelen is goed 
denkbaar.”

“Ik geloof niet meer in  
reorganisaties, dan loop je 
altijd een stap achter.”

“De medewerker moet meer 
opdrachtgevend worden en 

minder uitvoerend.”



VOORWOORD

enkend aan Nederland, zien we een stuwmeer 
aan innovatie, ternauwernood bijeengehouden 
door een staketsel van aan elkaar gebreide 
regelgeving. Het stroomt in Nederland. Het 

stroomt alleen nog niet door.’  (Trendrede)

Nederland vernieuwt van onderaf. Er ontstaat zo langza-
merhand een stuwmeer aan innovatie. Mensen ontwikkelen 
zelf alternatieven en voeren die uit. Een mooi voorbeeld in 
Nijmegen is de Waarmakerij, een broedplek en werkplaats 
gebaseerd op de deeleconomie. Samen vormen die initiatieven 
de beweging van onderop, essentieel voor de transitie naar een 
beter aangepaste samenleving en economie. 
Gaan alle vernieuwende ideeën de komende jaren daad-
werkelijk doorbreken? Dat hangt mede af van de oude dam, 
opgebouwd uit regels en restricties, waar ze met toenemen-
de kracht tegenaan duwen. Tegelijkertijd zijn de tekenen 
van vernieuwing overal zichtbaar. Of het nu om economie 
(Thomas Piketty), bedrijfsleven (Ricardo Semler) of zorg (Jos 
de Blok) gaat, overal staan de pioniers en nieuwe iconen op en 
weten ze de aandacht te vangen. AirBnB en Couchsurfing zijn 
nu al de grootste hotelketens ter wereld, maar bezitten geen 
hotels. Klassieke winkelketens als V&D en Blokker verdwijnen 
misschien, terwijl webwinkels als Bol.com volop groeien. Über 
verovert de taximarkt met een app. Buurtzorg heeft 8000 
medewerkers met slechts één kleine stafafdeling in Almelo en 
Thuisafgehaald wordt de grootste maaltijdenverstrekker van 
Nederland, maar bezit zelf geen enkel restaurant. Er is geen 
bedrijfstak die door deze ontwikkeling niet geraakt gaat wor-
den. Technologie is de grote facilitator, maar de fundamentele 
(r)evolutie voltrekt zich tussen de oren van de mens.  

Het zou naïef zijn om te denken dat de overheid in een derma-
te veranderd speelveld hetzelfde spel kan blijven spelen. Niet 
alleen het bedrijfsleven en de maatschappij veranderen, ook 
het openbaar bestuur verandert. De transities binnen de 
gemeenten, waterschappen en provincies springen uiteraard 
direct in het oog en in de gemeentelijke dienstverlening en 
bedrijfsvoering zijn volop ontwikkelingen te zien. Maar hoe 
doe je dat, goed veranderen, in een situatie waarin weliswaar 
verantwoordelijkheden zijn herijkt, werkwijzen zijn aange-
past en contracten zijn gesloten, maar waarin nog grotendeels 
onzeker is of en hoe het in de praktijk allemaal gaat werken? 
Hoe doe je dat terwijl we weten dat oude gedragspatronen 
hardnekkig zijn en de neiging hebben zich te reproduceren in 
het nieuwe jasje na de transitie? Hoe vind je als gemeente, wa-
terschap of provincie een weg in een verandering van tijdperk, 
zoals Jan Rotmans en Jos van der Lans de huidige tijdsspanne 
noemen? 

Een goed begin zou zijn om ervoor te kiezen om primair te 
sturen op kwesties vanuit de bedoeling, zegt Erik Gerritsen, 

Bestuursvoorzitter bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam 
en dit jaar met zijn organisatie winnaar van de Award voor 
Beste Overheidsorganisatie. Wat hij daarmee bedoelt? Steeds 
weer, elke dag, bij elke actie die je onderneemt, jezelf de vraag 
stellen wat een actie aan waarde toevoegt in het licht van waar 
de organisatie voor is. Het vaak stellen van deze vraag, indivi-
dueel en collectief, is noodzakelijk om oud gedrag af te leren 
en een nieuwe, meer innovatieve routine in te slijpen. Het 
klinkt bijna als een vanzelfsprekendheid maar het is een klus. 
Wie het probeert, komt erachter dat de bedoeling in het ge-
weld van de waan van de dag en ingesleten routines heel vaak 
uit het zicht verdwijnt. 

De compromisloze focus op de bedoeling zal er vanzelf toe 
leiden dat veel kwesties naar boven komen. Het leuke aan 
kwesties is dat ze zich altijd manifesteren rondom een concre-
te casus. Bijkomend voordeel van zo’n op casuïstiek gerichte 
benadering is dat betrokkenen er moeilijk van weg kunnen kij-
ken. De kwestie heeft immers letterlijk een, veelal schrijnend, 
gezicht. Van een kwestie is sprake, wanneer in een concreet 
geval niet direct gedaan kan worden wat nodig is om te doen 
wat eigenlijk zou moeten (de bedoeling). Door de kwestie ver-
volgens grondig te analyseren kan worden bepaald of sprake 
is van een uniek geval (een incident) dat op zichzelf staat en 
met maatwerk kan worden opgelost of dat sprake is van een 
systeemfout (wanneer zich meerdere vergelijkbare kwesties 
voordoen) die alleen in de toekomst kan worden voorkomen 
als er verbeteringen in het systeem worden aangebracht.

In deze publicatie zijn vijftien verhalen opgenomen van 
gemeenten en waterschappen die het afgelopen jaar hebben 
meegedaan aan Vensters voor Bedrijfsvoering. Het zijn ver-
halen van publieke organisaties die met opvallende projecten 
bezig zijn, waarvan ik denk dat ze anderen kunnen inspireren. 
In veel van de verhalen spelen, vaak impliciet, de macro-ont-
wikkelingen die ik hierboven kort aanstipte een grote rol. 
Bijvoorbeeld in het verhaal van Oude IJsselstreek, dat haar or-
ganisatie opnieuw heeft ontworpen vanuit de vraag: Wat 
kan de samenleving zelf en waarin kunnen wij als overheid 
aanvullend zijn? Of in het verhaal van waterschap Rivieren-
land: vanuit een sterk besef dat deze organisatie op aarde is 
voor ‘schoon water en droge voeten’ wordt de bedrijfsvoering 
daaraan ondersteunend ingericht. 
Wat de voorbeelden laten zien is dat bedrijfsvoering uit haar 
schulp kruipt, dat ‘de achterkant’ dichter bij de ‘voorkant’ 
komt. Dichter bij de dienstverlening aan burgers en bedrijven. 
Want hoe je juridisch reageert op een burgerinitiatief, hoe je 
als publieke organisatie inkoopt, welke mensen je werft en 
traint; het is niet los te zien van waar je het voor doet, wat je 
bedoeling is. 

Berend van der Ploeg

Berend van der Ploeg
Gemeentesecretaris Nijmegen
Voorzitter Stuurgroep Vensters 
voor Bedrijfsvoering

Sturen vanuit 
de bedoeling

“De bedrijfsvoering kruipt uit 
haar schulp, van de achterkant 
van de organisatie dichter bij  
de ‘voorkant’. Dichterbij de 
dienstverlening aan burgers  
en bedrijven.” 
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76 VENSTERS OPEN - Vensters voor Bedrijfsvoering

VENSTERS IN 9 VENSTERS

In 2011 bestond het nog niet, een leerinstrument waar-
mee de publieke sector zijn bedrijfsvoering in beeld 
krijgt. Op onderdelen van de bedrijfsvoering waren er 
diverse benchmarks, maar niet in de volle breedte van 
de bedrijfsvoering. En zeker geen benchmarks die be-
halve prestaties ook inzicht geven in hoe de organisa-
tie de diverse aspecten van de ondersteuning ervaart 

en inzicht geeft in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Daar 
hadden gemeentesecretarissen behoefte aan! 

Reden voor de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), 
ICTU, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 
en het ministerie van Binnenlandse Zaken om in 2012 met een 
pilot voor een nieuw leerinstrument van start te gaan. Vensters 
voor Bedrijfsvoering was geboren.  Inmiddels zijn ook de Unie 
van Waterschappen, de Federatie van Algemene Middelenma-
nagers bij de Overheid (FAMO) en de Vereniging van coördina-
toren I&A van Gemeenten (VIAG) partners van Vensters voor 
Bedrijfsvoering.

Anno 2015 is Vensters voor Bedrijfsvoering niet meer weg te 
denken bij publieke organisaties die bewust op zoek zijn naar 
verbeterslagen in hun bedrijfsvoering. Het speelveld van de de-
centrale overheden is continu in verandering. Die context leidt 
tot nieuwe opgaven voor de bedrijfsvoering. Het instrument 
helpt met inzicht, ontwikkelopties en interessante voorbeelden.  

Hiernaast zetten we in negen vensters de kenmerken van  
Vensters voor Bedrijfsvoering uiteen. 

Vensters voor Bedrijfsvoering is een 
instrument waarmee gemeenten, 
provincies en waterschappen zicht krij
gen op het presteren en functioneren 
van hun bedrijfsvoering en dit kunnen 
spiegelen aan hun eigen ambities en 
aan andere publieke organisaties.
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	 MEERVOUDIG	KIJKEN
Vensters voor Bedrijfsvoering helpt managers hun bedrijfs-
voering inzichtelijk te maken en zo intern de dialoog te voeren 
over ambities, keuzes, prestaties en verbeterpunten. Dit 
gebeurt vanuit verschillende invalshoeken, oftewel vensters. 
Zowel met prestatie-indicatoren als met belevingselementen. 
Dat is de kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering. 
Het beeld van de bedrijfsvoering wordt rijker en completer 
door feiten te vergelijken met andere gemeenten en water-
schappen, door feiten te spiegelen aan beleving, door scores 
te volgen in de tijd en door ambities te confronteren met de 
resultaten. Het vertrouwen in de resultaten neemt toe als 
meerdere bronnen en invalshoeken in samenhang worden be-
keken en het beeld wordt herkend. Dat vergroot de kans dat 
écht iets met de resultaten wordt gedaan: van benchmarken 
naar benchlearning naar benchaction. 

	 SPELEN	MET	VENSTERS
Een van de succesfactoren van het instrument is de app. De 
app ontsluit informatie op verschillende manieren en nodigt 
uit om op een speelse manier met de resultaten aan de slag 
te gaan. Als gebruiker ziet u een dashboard op hoofdlijnen 
met de eigen score en de benchmarkscore. De app geeft in 
één oogopslag betekenis en gebruikers kunnen de informatie 
naar eigen inzicht  ordenen. Bij doorklikken gaat de presenta-
tie een slag dieper en zijn benchmarkgrafieken beschikbaar. 
De volledige definities van de indicatoren zijn direct naast 
de grafieken te lezen. De filters die daarbij kunnen worden 
gebruikt zijn legio. Waterschappen en gemeenten in dezelfde 
groottecategorie, in dezelfde provincie en fusiegemeenten 
zijn maar een paar voorbeelden. De app verhoogt de ge-
bruikswaarde van Vensters voor Bedrijfsvoering: de informa-
tie is gemakkelijk, snel, actueel en overzichtelijk beschikbaar 
op elk moment en in elke gewenste selectie.   

	 DE	KRACHT	VAN	DUIDEN
De verzamelde gegevens en beelden uit Vensters voor Be-
drijfsvoering zijn omvangrijk en complex, maar verwacht geen 
dik rapport met conclusies een aanbevelingen. Wat dan wel?
Cruciaal is een goed begrip van de uitkomsten en de manier 
om dit te bereiken door middel van een goed gesprek. Ven-
sters voor Bedrijfsvoering ondersteunt dit door op directie-
niveau een duidingsgesprek te voeren. Dit betekent dat u 
geholpen wordt met het maken van ordening, het blootleggen 
van patronen, het opsporen van witte vlekken en het spiege-
len van scores aan ambities. Dit om u te helpen bij het stellen 
van uw eigen diagnose op basis van de uitkomsten. Want 
Vensters voor Bedrijfsvoering geeft geen waardeoordeel over 
de resultaten, dat doet uw organisatie zelf.

	 BELEVINGSONDERZOEK
Een uniek aspect van het instrument is het belevingsonder-
zoek. Dit onderzoek geeft naast de feiten inzicht in hoe mede-
werkers de dienstverlening vanuit de bedrijfsvoering waarde-
ren. Ook geeft het inzicht in welke ambities de bedrijfsvoering 
zich stelt, de ontwikkelfase waarin de bedrijfsvoering zich 
bevindt en de huidige cultuur. Tijdens de duidingsgesprekken 
zijn de uitkomsten van het belevingsonderzoek het startpunt 
voor de juiste discussies over de rol en functie van de bedrijfs-
voering. Het belevingsonderzoek levert veel informatie op, die 
cruciale aanvullingen biedt op de feiten. De tijdsinvestering 
van dit belevingsonderzoek is beperkt. Onder alle medewer-
kers wordt een vragenlijst uitgezet die binnen vier minuten in 
te vullen is. Daarnaast is er een aanvullende vragenlijst voor 
de managers en de medewerkers van de bedrijfsvoering die 
niet meer dan 10 minuten vraagt. 

	 OVER	APPELS	EN	PEREN	
Het is de eeuwige discussie bij benchmarken en benchlearn-
ing: vergelijken we geen appels met peren? Hoe weet ik of een 
andere organisatie hetzelfde bedoelt en zorgvuldig is?
In Vensters voor Bedrijfsvoering worden alle indicatoren voor-
zien van gestandaardiseerde definities, waarbij een optimale 
balans wordt gezocht tussen precisie, onderlinge vergelijk-
baarheid en werkbaarheid voor de deelnemers. De definities 
zijn tot stand gekomen in overleg met deelnemers, sluiten 
aan bij in de praktijk gebruikte en geëvolueerde definities en 
worden elk jaar tegen het licht gehouden voor verduidelijking 
of aanscherping. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van uw gegevens. Vensters voor Bedrijfs-
voering bewaakt door middel van validatie de ingevoerde 
gegevens. Opvallende afwijkingen worden opgespoord en 
gecontroleerd op juistheid.  Pas na deze check komen de 
gegevens in de databank.

	 DATA:	EIGENDOM	&	OPENBAARHEID
De deelnemende organisaties zijn en blijven eigenaar van 
de data. U voert zelf de gegevens in en haalt ze er op diver-
se manieren uit. Vensters voor Bedrijfsvoering gebruikt de 
gegevens voor secundaire analyse, om trends op te sporen, 
te verdiepen en weer terug te geven aan de deelnemers. Zoals 
de infographics in dit magazine. Voor de feitelijke gegevens 
geldt dat Vensters voor Bedrijfsvoering staat voor volledige 
onderlinge openbaarheid als basis voor leren van elkaar. 
Eenmaal in de databank zijn de resultaten zichtbaar voor alle 
deelnemers tot op detailniveau: de ingevulde vragenlijsten, de 
samengestelde indicatoren en de opmerkingen die bij scores 
zijn geplaatst. Niet-deelnemers hebben er geen beschikking 
over. Een uitzondering zijn de resultaten van de belevingson-
derzoeken; deze zijn alleen beschikbaar voor de individuele 
organisatie. Organisaties beslissen zelf of ze deze informatie 
ook willen delen met anderen.

	 COMMITMENT,	TIJD	&	GELD	
Organisaties die meedoen aan Vensters voor Bedrijfsvoering 
hebben een gezonde nieuwsgierigheid naar hoe ze ervoor 
staan en aan welke ‘knoppen’ ze kunnen draaien. De ervaring 
leert dat drive voor verbetering en nieuwsgierigheid naar 
resultaten op directieniveau én uitvoerdersniveau de beste 
voedingsbodem is. Deelname vraagt een tijdsinvestering. De 
eerste gegevensinzameling is het meest arbeidsintensief. De 
daaropvolgende jaren gaat het verzamelen veel sneller. De 
contactpersoon van uw organisatie coördineert de gegeven-
sinzameling en schakelt daarvoor verschillende collega’s in. 
De financiële bijdrage is afhankelijk van de groottecategorie 
van uw organisatie en het arrangement dat u kiest.  
De actuele tarieven vindt u op de website:  
www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl

	 LEERKRINGEN
Vaak gaat het na een duidingsgesprek pas echt borrelen. Hoe 
tevreden zijn we met onze scores? Hoe doen andere gemeen-
ten het? Kiezen wij voor regie, samenwerking of inbesteding? 
En we willen samenwerken in de bedrijfsvoering, maar hoe 
krijgen we meer inzicht in elkaar?
Een leerkring helpt om de resultaten te verdiepen. Er zijn 
verschillende aanleidingen om een leerkring te starten. Een 
eigen vraagstuk en de wil om dit te verdiepen met collega’s uit 
andere organisaties zoals gemeentesecretarissen, controllers 
en sectorhoofden is een voorwaarde. Deelnemers aan een 
leerkring krijgen in het begin ondersteuning van Vensters voor 
Bedrijfsvoering, maar bepalen en organiseren  zelf onder-
werpen, de focus en de uitwisseling. De ervaring leert dat 
de resultaten uit Vensters voor Bedrijfsvoering fungeren als 
katalysator naar interessante en actuele vraagstukken.

	 	DOORONTWIKKELING
Met Vensters voor Bedrijfsvoering kijkt u terug. De gegevens 
die worden verzameld, gaan over een afgesloten begro-
tingsjaar. Voor een aantal indicatoren moet het mogelijk zijn 
managementinformatie per maand of kwartaal te verzamelen 
en te presenteren. Sommige organisaties gebruiken Vensters 
voor Bedrijfsvoering daarom voor hun actuele management-
dashboards. Een beweging die Vensters voor Bedrijfsvoering 
ondersteunt. Mogelijkheden voor nieuwe actuele indicatoren 
zoals informatieveiligheid en integriteit worden continu be-
keken door Vensters voor Bedrijfsvoering. Ook zijn er andere 
Venstermodellen in ontwikkeling, zoals Vensters op Dienst-
verlening. Alle doorontwikkeling gebeurt samen met deelne-
mers: gemeenten, waterschappen en provincies denken en 
werken mee aan verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. Zo 
sluit Vensters voor Bedrijfsvoering aan op uw behoeften en 
bereiken we optimaal resultaat. 
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Thema 1

Investeren 
in mensen

Vier inspirerende voorbeelden:

De Dommel gaat voor  
persoonlijk leiderschap

Zaanstad heeft ambitie als  
noodzaak

Hunze en Aa’s kiest voor jong 
talent 

Nijmegen kiest voor een  
bottomup verandertraject 
MeeAnder

Zonder	uitzondering	zien	we	dat	gemeenten	en	waterschappen	investeren	
in	hun	medewerkers	als	de	basis	beschouwen	voor	een	goed	functioneren-
de	organisatie.	Tegelijkertijd	zien	we	dat	de	wijze	waarop	ze	dit	doen	nogal	
verschilt.	

VITALITEIT 
Het eerste dat opvalt, is de leeftijdverdeling van het personeelsbestand. De ge-
middelde leeftijd van medewerkers van alle onderzochte gemeenten is 48 jaar; 26 
procent is 55 jaar of ouder en 14 procent is jonger dan 35 jaar. We kunnen dus spre-
ken van ‘vergrijsde’ organisaties. Als de vacatureruimte nihil is, en het einde van de 
formatiekrimp nog niet in zicht is, komt ook de interne doorstroming tot stilstand. 
Hoe zorg je dan voor beweging en verjonging? 
Waterschap Hunze en Aa’s ging actief op zoek naar scholieren voor een toe-
komstige loopbaan bij het waterschap. Dit resulteerde in interne mobiliteit. De 
gemeente Nijmegen creëerde dit door een seniorenregeling.

FLEXIBILITEIT 
Een tweede aspect van investeren in mensen is het aanpassingsvermogen aan 
veranderende omstandigheden in de samenleving. De neiging van overheids-
organisaties om te veranderen is van oudsher niet groot, maar tegelijkertijd is er 
steeds minder behoefte aan de klassieke taakgerichte ambtenaar. Gemeenten en 
waterschappen kiezen voor vernieuwende en organisatiebrede verandertrajecten; 
gericht op een andere vorm van samenwerken, met aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling en netwerken en vanuit verbindend leiderschap. 

VENSTERS OPEN - Investeren in mensen



Volgens proces
manager P&O  
Mari Strik is de weg 
naar persoonlijk 
leiderschap een 
proces van vallen en 
opstaan. “Hierbij is 

het belangrijk dat de medewerkers kun-
nen meebewegen”, stelt hij. “Daar hebben 
zij tijd, ruimte en af en toe ondersteuning 
voor nodig.” Het Programma Persoonlijk 
Leiderschap van Waterschap De Dommel 
wil medewerkers inspireren en ruimte 
bieden voor ontwikkeling, ondernemers-
zin en flexibiliteit. 

De effecten van deze organisatieveran-
dering zijn ook in Vensters voor Bedrijfs-
voering zichtbaar. Zo is het ziekteverzuim 
lager dan bij andere waterschappen, is 
de tevredenheid van medewerkers hoger 
en heeft De Dommel opvallend weinig 
leidinggevenden. De positieve resulta-
ten van het instrument kwamen voor 
Strik niet geheel als een verrassing. “We 
weten dat we innovatief bezig zijn en zijn 
natuurlijk blij als dit ook uit de resultaten 
naar voren komt.”

Fouten maken mag
Persoonlijk leiderschap ontstaat natuur-
lijk niet van de ene op de andere dag. Het 
veronderstelt een organisatieverandering 
die veel van de medewerkers vraagt. Om 

de medewerkers hierin te ondersteunen 
is het Programma Persoonlijk Leider-
schap ingericht. Alle maatregelen die 
De Dommel in dit kader neemt, zijn ter 
bevordering van het bereiken van deze 
doelstelling. De enige voorwaarden zijn: 
tevreden burgers en bedrijven en het 
op orde houden van het waterbeheer. 
Bewustwording rondom deze voorwaar-
den zijn volgens Strik de essentie van 
persoonlijk leiderschap. “Fouten maken 
mag. Belangrijk is dat er van de gemaakte 
fouten wordt geleerd. Het programma 
helpt de medewerkers ervan te doordrin-
gen tijdig om hulp te vragen zodat er op 
tijd kan worden bijgestuurd.”

Steeds verandering
Om het persoonlijk leiderschap te 
stimuleren, zet het waterschap nog een 
aantal andere HRM-speerpunten in. Zo is 
bijvoorbeeld het plaats- en tijdonafhan-
kelijk werken vanuit Het Nieuwe Werken 
diep geworteld bij De Dommel. Ook zijn 

jonge medewerkers in gesprek met de di-
rectie om van gedachten te wisselen over 
de organisatie en welke kansen zij zien. 
Om de mobiliteit te stimuleren, worden 
de mogelijkheden voor samenwerking 
met het bedrijfsleven verkend. En om 
de medewerkers zo vitaal mogelijk te 
houden, past het waterschap de secundai-
re arbeidsvoorwaarden aan.  Een effect 
van dit HRM-beleid dat continu aan de 
weg timmert, is dat er steeds verandering 
plaatsvindt. “Dit vraagt veel van de mede-
werkers”, vertelt Strik. Dat maakt het ook 
best spannend voor de overige onderdelen 
van de bedrijfsvoering en het primaire 
proces. “We moeten oppassen dat het niet 
zo overkomt dat we alles over de schutting 
gooien.” Daarom stelt het waterschap bij 
alles wat ze doet de medewerker centraal, 
zonder daarbij het organisatiebelang uit 
het oog te verliezen. Om goed te kunnen 
anticiperen is per 1 januari 2015 een 
nieuw HR-rollenmodel geïntroduceerd. 
Dit model moet iedere rol duidelijk ma-
ken, zowel in het primaire proces als in de 
ondersteunende functies. Hierbij blijft de 
eigen verantwoordelijkheid een belang-
rijk uitgangspunt.

Stug volhouden 
Persoonlijk leiderschap kan volgens Strik 
nooit voor 100 procent worden bereikt. 
En dat hoeft ook niet. Zeker is dat De 
Dommel vorderingen maakt. Wat kunnen 

WATERSCHAP DE DOMMEL

Persoonlijk  
leiderschap werpt 
vruchten af
Persoonlijk leiderschap en de medewerker staan centraal bij waterschap  
De Dommel. Daarom is met steun vanuit de bestuurlijke en ambtelijke top  
een continue verandering ingezet die vraagt om een andere houding: verant
woordelijkheden worden laag in de organisatie belegd, medewerkers krijgen 
veel ruimte en er is een kleine managementlaag die stuurt op hoofdzaken. 

vergelijkbare organisaties van De 
Dommel leren? Strik: “Stug volhou-
den en faciliteren. Met steun van 
bovenaf natuurlijk.” Uiteraard speelt 
de cultuur van de organisatie ook een 
belangrijke rol, net als de middelen. 
“Je kunt het wel steeds over persoon-
lijk leiderschap hebben, maar als de 
middelen er niet zijn haken mensen 
af.” 
Strik kent De Dommel niet anders 
dan als een organisatie die innovatief 
bezig is en in beweging wil blijven. 
De Dommel doet niet aan het woord 
‘maar’. Strik besluit: “We denken in 
kansen, niet in bedreigingen.”

 “Je kunt het wel steeds over 
persoonlijk leiderschap heb-
ben, maar als de middelen er 
niet zijn haken mensen af.”
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GEMEENTE ZAANSTAD 

Ambitie niet als luxe, maar   uit pure noodzaak
De gemeente Zaanstad heeft een echte ‘handenuitdemouwen 
mentaliteit.’ Dit is goed terug te zien in de manier waarop de gemeente 
de huidige maatschappelijke en financiële opgaven aanvliegt, zoals de 
decentralisaties, de verstedelijking en de bezuinigingen. Zaanstad is 
een organisatie die niet afwacht, maar juist doorpakt.

“We willen leren, verbeteren en analyseren. 
Heeft iemand iets slimmers bedacht, dan 
nemen we dat graag over. De kracht van 
Vensters voor Bedrijfsvoering is juist die 
spiegel die je wordt voorgehouden.”
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De ambitie om in de voorhoede te opereren komt 
volgens gemeentesecretaris Cees Vermeer 
niet voort uit luxe, maar uit noodzaak. Als ge-
meente met weinig financiële ruimte kan Zaan-
stad het zich eenvoudigweg niet permitteren 
problemen af te wachten. Daar waar organisa-

ties in een dergelijke situatie op de rem trappen, geeft Zaanstad 
juist gas. Vermeer: “Als er problemen zijn moet je niet als een 
konijn in de koplampen staren, je moet dan juist 
bewegen!”

Pragmatisch en bedrijfsmatig denken 
en niet verzanden in modegrillen: 
dat is de visie van Vermeer op 
organisatieontwikkeling. De 
gemeente Zaanstad hanteert 
hierbij vier principes die on-
derdeel zijn van de cultuur 
en die als een rode draad 
door de gemeentelijke 
werkzaamheden lopen: 
(1) Denken en werken van 
buiten naar binnen, 
(2) Een goede verbinding 
met partners en  
netwerken, 
(3) Horizontale samen-
werking en 
(4) Leiderschap.

Geen systeemwerkelijkheid
Het redeneren van buiten naar binnen, 
vanuit de stad, het pakken van kansen en 
het creëren van mogelijkheden, dat is volgens 
Vermeer typisch Zaans. Het zit volgens hem in de genen 
van de streek en is zelfs te herleiden tot de late Middeleeuwen. 
“Toen de gilden in Amsterdam geen ruimte gaven aan onderne-
mers kwamen ze naar Zaanstad om hier hun bedrijf te stichten. 
Ondernemerschap, verantwoordelijkheid nemen en het gevoel 
om met elkaar een klus te klaren, zit daardoor ook in de cultuur 
van deze organisatie.”

Door gebruik te maken van de dynamiek in de samenleving, is 
de gemeente constant bezig om de stad naar een hoger plan te 

tillen. ‘Wat kun jij doen om deze stad beter te maken?’ is volgens 
Vermeer een gevleugelde uitspraak, of het nu gaat om ruimtelij-
ke, sociale of economische vraagstukken. Vermeer: “We kijken 
naar de behoeften van de stad. Het gaat mis als je met eigen defi-
nities vanachter je bureau beleid gaat zitten maken. Dan creëer 
je een soort systeemwerkelijkheid, terwijl je juist de koe bij de 
horens moet vatten.” 

De Zaanse bestuurscultuur is hierbij behulpzaam. 
“Als er een lijn wordt uitgezet, dan wordt die 

meerdere bestuursperioden vastgehou-
den. Dat is in het belang van de stad”, 

aldus Vermeer. Als de gemeente 
ergens voor gaat, dan is volgens 

Vermeer de besluitvorming 
ook snel rond. Hij noemt 

dit opvallend: “De energie, 
snelheid en de drive die 
hier vrijkomt zodra er een 
beslissing is gevallen om 
een bepaald project uit te 
voeren, is zeer uniek voor 
een overheidsorganisatie.” 

Focus naar buiten
Het is de persoonlijke 

opvatting van Vermeer dat 
samenwerkende overheden 

belangrijk zijn. Er zijn veel ver-
schillende overheden, maar voor 

de burger is het gewoon dé overheid. 
Die heeft geen boodschap aan bureau-

cratie. Volgens Vermeer moet je daarom als 
overheid constant bezig zijn met de vraag hoe je 

als overheid overkomt en waar de samenleving het meest 
bij geholpen is. Vermeer: “Het zit in mijn DNA om nooit verko-
kerd te denken. Overheden moeten elkaar kunnen vinden, en dat 
bereik je alleen door je focus naar buiten te hebben.”  

Burgemeestersruil
De ambitie van Zaanstad om de samenwerking op te zoeken blijft 
niet onopgemerkt. Wekelijks komen gemeenten in Zaanstad 
langs om te kijken hoe het daar geregeld wordt. Vermeer moedigt 
dit ook aan. “Wij willen een goede partner en netwerker zijn 

en we zijn daarom ook actief binnen de VNG en de stadsregio.” 
Zo was de gemeente onlangs nog in het nieuws met een burge-
meestersruil. De burgemeester van Zaanstad, Geke Faber, en de 
burgemeester van Haarlemmermeer, Theo Weterings, ruilden 
op eigen initiatief twee weken van gemeente. Ze wilden elkaars 
gemeente beter leren kennen en ervaring opdoen met onderwer-
pen die in hun eigen gemeente niet of minder spelen. Dat Zaan-
stad een naar buitengerichte organisatie is, is ook burgemeester 
Weterings niet onopgemerkt gebleven. 

Netwerken als bittere noodzaak
Hoewel de gemeente er niet bewust op stuurt, laat het in Ven-
sters voor Bedrijfsvoering een hoge vergroening en een relatief 
lage vergrijzing zien. Leeftijd doet er in Zaanstad volgens Ver-
meer niet echt toe. “Vergrijzing vind ik een beetje een non-pro-
bleem. Vergrijzing is relatief. Het gaat erom dat de focus ligt op 
de stad en het van buiten naar binnen werken, of je nu jong bent 
of oud. Als je het werk niet meer leuk vindt, dan helpen we je ook 
graag verder.” 

De vergroening is volgens Vermeer vooral het gevolg van het 
vroegtijdig en snel oppakken van bezuinigingen en herplaat-
singen, zodat er ruimte is ontstaan voor nieuwe medewerkers. 
Wederom niet uit luxe, maar uit noodzaak. Vermeer: “Tijdens 
de laatste bestuursperiode moesten de gemeentefinanciën flink 
worden aangepakt. De directie heeft er bewust voor gekozen om 
programma’s voor jonge medewerkers in het leven te roepen 
en intensief samen te werken met onderwijsinstellingen.” De 
gemeente wil immers verbindingen leggen, met de stad en met 
andere overheden. “Het van buiten naar binnen werken begint 
ermee dat jonge medewerkers zich realiseren dat de overheid 
groter is dan de gemeente waarvoor je werkt en dat iedere 
organisatie weer anders is. Netwerken is bittere noodzaak om 
ontwikkelingen en investeringen in de stad mogelijk te maken.”

Veel open sollicitaties
De gemeente Zaanstad investeert veel in haar personeel. De lij-
nen met de directie zijn kort en er is veel ruimte voor persoonlij-
ke ontwikkeling en initiatief. “Als iets niet werkt, dan passen wij 
het aan. Niets motiveert meer dan succes, het gevoel hebben dat 
je werk ertoe doet en dat je wordt aangesproken op de kwaliteit 
die je levert.” Dat Zaanstad hierdoor een aantrekkelijke werkge-
ver is voor jong en oud blijkt uit de vele open sollicitaties die de 
gemeente binnen krijgt. Vermeer: “Dat is ontzettend leuk!” 

Leren, verbeteren en analyseren
Dat Zaanstad een leergierige organisatie is met een gemeen-
schappelijke drive om het waar mogelijk beter te doen, was ook 
aanleiding voor deelname aan Vensters voor Bedrijfsvoering. 
Vermeer: “We willen leren, verbeteren en analyseren. Heeft 
iemand iets slimmers bedacht, dan nemen we dat graag over. De 
kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is juist die spiegel die je 
wordt voorgehouden.” Soms zijn de uitkomsten verrassend. Zo 
bleken de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling in Zaanstad 

hoger dan gedacht. “We hadden gedacht dat we hier lager zouden 
zitten”, vertelt Vermeer. Daar waar veel gemeenten korten op dit 
budget, heeft Zaanstad de bewuste keuze gemaakt niet te bezui-
nigen op het ontwikkelend vermogen van de organisatie. 

Ruimte voor verbetering
De gemeente Zaanstad is dus goed op weg, maar er is volgens 
Vermeer altijd ruimte voor verbetering. Vooral op het gebied van 
innovatie heeft de gemeente ambities. “Je ziet dat gemeenten 
door alle bezuinigingen vooral bezig zijn met het lean maken 
van de organisatie. Maar bezuinigingen mogen niet tot gevolg 
hebben dat er geen innovatie meer tot stand komt.” Blijven inno-
veren is volgens Vermeer ook belangrijk voor de samenwerking 
met partners. “Als je een innovatieve gemeente bent, dan pak je 
vraagstukken gemakkelijker en sneller op.”
De directie van Zaanstad is hier nu mee aan het puzzelen. “Het 
is zoeken naar de juiste vorm”, licht Vermeer toe. “Medewerkers 
praten mee over de opgaven en worden uitgedaagd om met sug-
gesties te komen voor innovatieve ideeën.” Paradoxaal genoeg 
lijkt financiële krapte in Zaanstad dus te leiden tot innovatie en 
doorpakken.

NET	GEEN	HOOFDPRIJS
De gemeente Zaanstad was een van de vier finalisten die in 
de race waren voor Overheidsorganisatie van het jaar 2014. 
Gemeentesecretaris Cees Vermeer: “Op social media werd 
geopperd dat wij onszelf moesten nomineren. Wij hadden  
zelf al het gevoel dat er bijzondere dingen gebeuren in  
Zaanstad en dat we op veel terreinen de ambitie hebben 
om de stad in ontwikkeling te brengen. Toen op social media 
werd geopperd dat wij ons moesten nomineren, besloten we 
dat te doen.” 
De nominatie tot finalist betekende een nieuwe bevestiging 
dat Zaanstad goed bezig is. De prijs ging overigens niet naar 
de gemeente. Deze ging naar Jeugdbescherming Regio 
Amsterdam.



Een waterschap voert een aantal 
zeer specifieke taken uit om 
ervoor te zorgen dat Nederland 
droge voeten houdt. Hiervoor 

is technisch geschoold personeel nodig 
dat doorgaans lastig te vinden is, zeker in 
Veendam. Daarbij vissen bedrijven, con-
sultancybureaus en overheden allemaal 
in dezelfde vijver, waardoor deze kleine 
groep bèta’s snel wordt weggekaapt. Daar-
om ontstond het idee om de concurrentie 
voor te zijn door de jonge talenten al op de 
middelbare school te benaderen en ze op 
die manier te selecteren. Secretaris 
directeur Harm Küpers, en Klaas de 
Veen, afdelingshoofd Personeelszaken, 
Facilitair, Communicatie & ICT vertellen 
hierover.

Jong Talentprogramma
In 2010 bleek uit de personeelsplanning 
van het waterschap voor de komende vijf 
jaar dat er een behoorlijke uitstroom aan 
zat te komen, waardoor er gaten zouden 
vallen op een aantal belangrijke functies. 
Om in te spelen op de aanstaande veran-
deringen kwam De Veen met het originele 
idee om scholieren te benaderen. Deze 
manier van personeelswerving is vele 
malen goedkoper dan het plaatsen van 
advertenties of het inhuren van bemid-
delingsbureaus. Door de scholieren komt 
er ook nog eens vernieuwing en verjon-
ging in de organisatie.  Küpers: “Ik dacht 
aanvankelijk: jongeren gaan zich niet nu 
al binden om een baangarantie te krijgen, 
maar uiteindelijk raakte ik toch overtuigd. 
Gelukkig maar, want het idee bleek een 
enorm succes!”

Vernieuwing
In de zaterdageditie van de regionale 
krant werd een advertentie geplaatst en 
de daaropvolgende maandag stond de te-
lefoon roodgloeiend. Het initiatief zorgde 
daardoor ook voor de nodige media-aan-
dacht. Na een uitgebreide selectie werden 
zes scholieren uitgekozen voor het Jong 
Talentprogramma. Nu, vijf jaar later, is 
het programma bijna afgerond en kijken 
Küpers en De Veen tevreden terug en en-
thousiast vooruit.  Küpers: “De jongeren 
draaien overal mee, waardoor er automa-
tisch een stuk vernieuwing ontstaat in de 
teams. Of ideeën goed of minder goed zijn, 
doet er dan niet zoveel toe. Je wordt er als 
organisatie altijd wijzer van.”
Het succesvolle programma loopt nog 

steeds, maar een brede campagne is 
momenteel niet nodig. De arbeidsmarkt 
vraagt daar namelijk nu niet om. Het 
waterschap heeft op het moment geen 
moeite om jonge capabele mensen te krij-
gen. “Mocht het noodzakelijk worden, kan 
de campagne zo weer starten”, zegt De 
Veen. Ook is samenwerking met andere 
organisaties een mogelijkheid, maar niet 
in alle organisaties zijn de lijnen zo kort 
als bij Hunze en Aa’s. Dit bemoeilijkt het 
opstarten van bijvoorbeeld een gezamen-

lijk traineeship. “Voordat iedereen het 
met elkaar eens is, ben je een paar jaar 
verder”, zegt Kupers. 

Laag ziekteverzuim 
In de resultaten van Vensters voor 
Bedrijfsvoering vallen nog een aantal 
HRM-onderdelen van het waterschap 
op. Zo heeft Hunze en Aa’s het laag-
ste ziekteverzuimcijfer en de hoogste 
medewerkerstevredenheid. Daarnaast is 
Hunze en Aa’s genomineerd voor de Beste 
Overheidsorganisatie van het jaar. 
In het verzuimbeleid van Hunze en Aa’s 
speelt de driehoek bedrijfsarts, P&O en 
re-integratieadviseur een belangrijke rol. 
Het waterschap gaat ervan uit dat mensen 
die niet lekker in hun vel zitten, sneller 
verzuimen. Het is daarom de taak van de 
bedrijfsarts om samen met de medewer-
ker onderscheid te maken tussen medisch 
ziek en situationeel ziek (bijvoorbeeld 
vanwege slechte verhoudingen met col-
lega’s of de manager). Is er sprake van de 
laatste categorie, dan worden afspraken 
gemaakt om de situatie te verbeteren en 
weer snel aan het werk te kunnen. 

Strategische personeelsplanning 
Het HRM-beleid bij het waterschap is 
erop gericht om medewerkers te stimu-
leren, onder meer door ze groeimoge-
lijkheden te bieden. Soms leidt dit tot 
inschattingsfouten. Consequentie hiervan 
is dat er soms mensen op verkeerde 
functies terecht komen. Hunze en Aa’s 
heeft om dat te ondervangen een actief 
herplaatsingsbeleid. Daarnaast was na 
de fusie en reorganisatie de uitdaging om 
de organisatie nog meer kostenbewust te 

WATERSCHAP HUNZE EN AA’S

Laag	ziekteverzuim,  
hoge medewerkers
tevredenheid
Eindexamenleerlingen van het vwo benaderen met het volgende aanbod:  
indien je kiest voor een studie hydrologie of chemische technologie, betaalt het 
waterschap je studie en krijg je na het afstuderen een dienstverband van vier 
jaar aangeboden. Waterschap Hunze en Aa’s deed het.

krijgen, zonder daarbij de innovatie om zeep 
te helpen. “Hierbij hebben we meer gekeken 
naar effectiviteit en minder naar efficiëntie”, 
licht De Veen toe. “Er hangt bij ons zelfs een 
tegel aan de wand met de uitspraak: ‘Er is 
niets zo dom als iets efficiënt uitvoeren wat 
niet gedaan hoeft te worden’.” 
Waterschappen worden direct en bijna 
volledig gefinancierd door middel van de 
waterschapsbelasting. Elke stijging van de 
begroting wordt door de burgers direct in de 
portemonnee gevoeld, vandaar dat kosten-
bewust opereren prioriteit is.  
Ook als het gaat om het personeelsverloop. 
Dit alles vraagt om creatieve en betrokken 
medewerkers. “We zijn een relatief kleine 
organisatie, dus de uitdaging om de juiste 
mensen op de juiste plek te krijgen nam  
nog eens extra toe”, aldus De Veen. Daar 
is door- en uitstroombeleid op gemaakt. 
Hierover is het waterschap glashelder: in de 
gevallen dat de medewerker niet op de goede 
plek zit, komt de zorgplicht in beeld. “Laat je 
de zorg los, dan gaat iedereen in de ankers”, 
vertelt De Veen. Opvallend aspect van het 
personeelsbeleid bij Hunze en Aa’s is dat het 
waterschap een vermindering van bijna 100 
fte heeft doorgevoerd zonder extra kosten. 

Twee gouden regels
Er gelden twee gouden regels: de drie-jaar-
regel en de jaar-regel. De Veen: “Wanneer 
een medewerker niet kan maar wel wil, 
helpt het waterschap de werknemer binnen 
drie jaar aan een andere baan binnen of 
buiten het waterschap. Dus geen wachtgeld, 
maar gewoon op de payroll blijven werken 
en zoeken. Wanneer een medewerker niet 
wil maar wel kan, wordt hij een jaar onder-
steund bij het zoeken naar ander werk. Dit 
alles onder begeleiding van P&O.” 

Volgens Küpers werd het waterschap 
aanvankelijk voor gek versleten. “Maar 
mensen hebben studerende kinderen, een 
hypotheek, een gezin. Op het moment dat 
je ze vertelt dat ze over een half jaar zonder 
baan op wachtgeld zitten, heb je de poppen 
aan het dansen.” De Veen voegt daaraan toe: 
“Deze regels zijn toegepast zonder dat er 
ook maar één ontslagprocedure aan te pas 
kwam en gemiddeld had iedereen binnen 
een jaar een andere baan. Op deze manier 
hebben we een hoop (financiële) ellende 
voorkomen. Bovendien heeft de maatschap-
pij er niets aan als mensen tussen wal en 
schip vallen.” 

“Of ideeën goed of minder 
goed zijn, doet er dan  

niet zoveel toe. Je wordt  
er als organisatie altijd  

wijzer van.”

“Er is niets zo dom 
als iets efficiënt 

uitvoeren wat niet 
gedaan hoeft te 

worden.’’ 
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“Niet meer zoeken naar de ultieme oplossing, 
maar zorgen dat je wendbaar bent en klaar bent 
voor verandering. Het enige dat we immers zeker 
weten is dat we zullen blijven veranderen.”
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In Nijmegen proberen ze vorm te geven aan de 
beweging naar een slanke overheid die zoveel 
mogelijk aanhaakt op de kracht en kennis van 
inwoners. Uiteraard heeft de stad afgelopen de-
cennia een aaneenschakeling van verandertra-
jecten en reorganisaties doorgemaakt. Barbara 
Boschman, senior adviseur Strategie in het 

Innovatielab van de gemeente Nijmegen, vertelt dat 
ze vanaf 2011 wel een trendbreuk ziet. “Niet meer zoeken 
naar de ultieme oplossing, maar zorgen dat je wendbaar 
bent en klaar bent voor verandering. Het enige dat we 
immers zeker weten is dat we zullen blijven veranderen.” 

Trendbreuk
Die trendbreuk begon met MeeAnder in 2011. Boschman: 
“Dit was een veranderproces om de verkokering uit onze 
organisatie te halen en de blik meer naar buiten te rich-
ten, met meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid voor 
de medewerkers. Met een projectplan niet als blauwdruk, 
maar als een kompas. Zonder externe adviseurs, maar 
met eigen mensen. En niet alleen van bovenaf, maar ook 
van onderop.” Er was veel aandacht voor ‘hoe we werken’, 
maar ook één grote structuuringreep. “De directies zijn 
afgeschaft. Nu staan vier directeuren voor een gezamen-
lijke opgave in plaats van zes directeuren elk voor hun 
eigen directie”, aldus Boschman. 

MeeAnder
Het resultaat was veel meer beweging dan voorheen. 
Afdelingen zaten niet meer opgesloten in hun directie 
en werkten meer samen. Ook de invoering van tijd- en 
plaatsonafhankelijk werken droeg hieraan bij; er was 
meer interactie tussen collega’s die elkaar eerder nooit 
tegen kwamen. 
Een manier om het MeeAnder-verhaal meer tot de ver-
beelding te laten spreken, was de inzet van een snelte-
kenfilm waarin het Nijmeegse verhaal uitgelegd werd. 
Boschman: “Door de film in elk team te bespreken, werd 
de hele organisatie bereikt en kon ingezoomd worden op 
thema’s die voor dat team relevant waren. Verder kreeg 
elke medewerker een insightsprofiel, gevolgd door een 
workshop met het team over hoe dit profiel benut kon 
worden voor een betere samenwerking. Onder het motto, 
‘Ken jezelf, ken de ander’.” Ook startte Nijmegen de ‘Train 
je collega week’. MeeAnderen was een werkwoord gewor-
den met een voornamelijk positieve klank: samenwerking, 
flexibiliteit, de blik van buiten naar binnen.

MeeDoen
“En toen zijn we ermee gestopt”, vertelt Boschman.  
“Bij de start van MeeAnder hadden we al bedacht om  
dit twee jaar te doen en dan te kijken wat er nodig is. Als 
een rivier lang meandert breekt de meander door en 
herneemt de rivier zijn oorspronkelijke loop. Dat moment 
wilden we voor zijn.”

Van MeeAnder ging Nijmegen over op MeeDoen. De  
afdelingen kregen de opdracht zelf aan de slag te gaan om 
de richting verder uit te bouwen. “Hier kwamen leuke 
initiatieven uit”, zegt Boschman. “Eén van de afdelingen 
verzorgde om de week van 8 tot 9 uur ’s morgens een voor 
iedereen toegankelijk mini-college waarin alle aspecten 
van projectmatig werken langskwamen.” 

Innovatielab 
Om beweging in de organisatie te blijven stimuleren en de 
afdelingen te ondersteunen is Nijmegen vervolgens het 
innovatielab gestart. Dit is een klein groepje collega´s dat 
dwars door de organisatie de ingezette beweging verder 
ondersteunt en uit de waan van de dag stapt. Boschman: 
“We doen veel, bijvoorbeeld helpen om processen slim-
mer en slanker in te richten, zorgen voor een goed social 
intranet en laten zien hoe dit helpt elkaar in het werk 
meer te benutten.” 

De bedoeling
Zo was er ook een ‘Maand van de bedoeling’. “Daaruit rol-
de dat we vanuit het hart werken voor Nijmegen”, vertelt 
Boschman. “We zijn van de stad en we zijn er voor de stad. 
Concreet betekent dit kiezen voor contact, vertrouwen als 
vertrekpunt, gewoon doen wat nodig is en leren van wat 
we doen. Het klinkt heel eenvoudig, maar je doet je werk 
toch anders als je je dat elke dag realiseert. Bij de start 
van een nieuw project, bij elke opgave waar we voor staan 
helpt het ons om scherper te zijn. En bijvoorbeeld ook bij 
het aanpakken van een bezuinigingsopdracht. Waar doen 
we dingen die ver weg zijn geraakt van de bedoeling? En 
doen we binnen onze eigen organisatie eigenlijk wel wat 
we buiten voorstaan?”  
Is het nu alleen maar juichen in Nijmegen? Boschman: 
“Nee, de praktijk is best weerbarstig. En het is moeilijk om 
in zo’n grote organisatie iedereen (echt) te bereiken. Dit 
vraagt een duidelijke koers, tijd en veel goede gesprekken 
op alle niveaus.” Nijmegen doet dit bijvoorbeeld door het 
organiseren van spiegelgesprekken en door ‘de casus van 
de maand’ te bespreken in de directieraad. 

MOBILITEIT	DOOR	SENIORENREGELING
Tegelijkertijd met MeeAnder en MeeDoen stond Nijmegen 
voor nóg een opgave: een forse bezuiniging. Eind 2016 
moet het personeelsbestand met 200 fte gekrompen zijn. 
Toen in 2013 bekend werd dat de fiscaal aantrekkelijke 
seniorenregelingen per januari 2014 zouden wegvallen, 
heeft Nijmegen een seniorenregeling opgezet waar 115 
medewerkers gebruik van hebben gemaakt. Dit is ook 
zichtbaar in de resultaten van Vensters voor Bedrijfs-
voering: een hoge uitstroom en een forse daling van het 
aandeel 55-plussers in het personeelsbestand. 
De seniorenregeling heeft nog niet direct geleid tot een 
verjonging van het personeelsbestand, maar de interne 
mobiliteit die op gang kwam heeft voor veel dynamiek 
gezorgd, want er kwamen vacatures beschikbaar. Dat de 
regeling in 2014 nog niet geleid heeft tot een verhoging 
van het aandeel  jongeren is logisch; de maatregel is pas 
op 1 december 2013 geëffectueerd. Begin 2015 worden 
de gegevens verzameld over 2014 en dan worden de 
effecten op het samenstelling van het personeelsbestand 
zichtbaar.

GEMEENTE NIJMEGEN

DYNAMIEK  
IN NIJMEGEN
“Nijmegen is meer dan de oudste stad van Nederland… Het is ook een stad  
 waar mensen zich verzetten tegen wat van bovenaf wordt opgelegd.” Met deze 
introductie opent het sneltekenfilmpje ‘Nijmegen in verandering’, dat op prikke
lende wijze de ontwikkelingen weergeeft die om ander gedrag van Nijmeegse 
ambtenaren vragen. Want de samenleving verandert. En daarbij past een over
heid die meebeweegt en zoveel mogelijk aanhaakt op de kracht en kennis van de 
mensen in de stad. Een slanke overheid die deze kennis en kracht waardeert en 
als uitgangspunt neemt. 
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Wat is er met de loonkosten aan de hand?
In de vergelijking tussen 2012 en 2013 valt er iets merkwaardigs op: De bezetting in fte’s daalt met 3 tot 6% sneller dan de 
totale loonkosten die met 1 tot 2 % dalen. Wat is hier aan de hand? Pensioenverplichtingen (hooguit 1,5%)? Uitstroom van 
laagbetaalde medewerker? Hogere inschalingen? Extra flankerend beleid? 
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De juiste informatie is de brandstof voor goed beleid 
en effectieve uitvoering. Er is heel veel informatie 
voorhanden, maar de goede informatie is niet altijd 
even gemakkelijk te vinden. Voor gemeenten is het 
hebben van de juiste informatie van groot belang, 
zeker nu het takenpakket fors is uitgebreid. Als be-
stuurder wil je bijvoorbeeld weten welke jongeren in 

je gemeente psychiatrische hulp nodig hebben, hoe hoog de schooluitval 
is en hoeveel ouderen een beroep doen op huishoudelijke ondersteuning. 
Want pas als je dat inzicht hebt, kun je goed beleid formuleren.
Het goed kunnen uitoefenen van de nieuwe gemeentelijke taken vraagt 
ook om een flexibele en adaptieve bedrijfsvoering. Je wilt je organisatie 
immers zo inrichten dat deze optimaal bijdraagt aan de (beleids)doelen. 
Dit maakt dat informatie en hoe je deze verzamelt en ontsluit, al lang 
geen onderwerp meer is van alleen de afdeling I&A. Informatie over de 
gemeentelijke bedrijfsvoering én informatie over beleidsresultaten is 
voor bestuurders van essentieel belang. Het laat immers zien of je de din-
gen goed doet en, gekoppeld aan de visie van de gemeente, of je de goede 
dingen doet. Het beschikbaar hebben van de juiste informatie hoort dan 
ook op de bestuurlijke agenda.
Er zijn diverse instrumenten die gemeenten ondersteunen bij het ver-
krijgen van dit inzicht. Het landelijke platform Waarstaatjegemeente.
nl laat gemeenten zien waar zij staan op maatschappelijke thema’s als 
veiligheid, gezondheid en onderwijs. Doordat gemeenten hun resultaten 
met elkaar kunnen vergelijken, kunnen ze ook van elkaar leren. Vensters 
voor Bedrijfsvoering is een instrument dat gemeenten inzicht biedt in de 
eigen gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering, bijvoorbeeld op het 
gebied van personeel, financiën en ICT-applicaties. Wat dit instrument in 
de ogen van gemeenten heel krachtig maakt, is dat de uitkomsten altijd 
worden besproken en geanalyseerd. Dat wordt erg gewaardeerd en als 
leerzaam ervaren.
We merken dat er bij gemeenten een groeiende behoefte is aan dash-
boards als Vensters voor Bedrijfsvoering. Gemeenten willen graag grip 
krijgen op hoe ze hun nieuwe taken goed kunnen uitvoeren. Naast 
Vensters voor Bedrijfsvoering hebben we binnen KING nog een aantal 
instrumenten voor sturingsinformatie, zoals de verklaringsmodellen en 
toezichtinformatie voor horizontale verantwoording. Het is zinvol om 
de resultaten van deze instrumenten met elkaar te combineren, bijvoor-
beeld met burger- en ondernemerspeilingen. Ze geven namelijk een 
integraal inzicht in het functioneren van de gemeente en bieden daarmee 
waardevolle sturingsinformatie.
We leven in een informatietijdperk, waarin het verzamelen en ontsluiten 
van de juiste informatie essentieel is. De goede informatie stelt gemeen-
ten in staat om de juiste keuzes te maken. Hoe is dat bij uw gemeente? 
In hoeverre bent u in staat om op basis van goede informatie de juiste 
keuzes te maken in beleid en bedrijfsvoering?

Larissa Zegveld – Directeur KING

Geen visie  
zonder informatie

Cijfers en feiten 
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Thema 2

Vernieuwende 
bedrijfsvoering

Vier inspirerende voorbeelden:  

Uden heeft de laagste  
overhead onder gemeenten

Eindhoven gaat met  
Business Intelligence  
richting de toekomst

OVERgemeenten werkt naar 
een moderne organisatie met 
korte lijnen 

Nederweert heeft gedragen  
visie op bedrijfsvoering door 
belevingsonderzoek 
 

De	gemeentelijke	organisatie	is	volop	in	beweging.	Externe	ontwikkelingen,	
zoals	de	participatiesamenleving	en	de	overheveling	van	taken	naar	ge-
meenten,	vragen	om	flexibelere	organisaties.	Gemeenten	zitten	midden	in	
deze	verandering,	die	zich	in	eerste	instantie	richt	op	de	organisatie	van	het	
primaire	proces.	

Deze veranderingen hebben echter ook fundamentele gevolgen voor de wijze waarop een gemeente  de 
bedrijfsvoering vormgeeft, vooral voor de ondersteuning die gewenst is vanuit de organisatie. Van een on-
dersteunende rol van de bedrijfsvoeringsfuncties vindt een kentering plaats naar de meewerkende rol van 
de bedrijfsvoeringsfuncties, of soms zelfs een strategische rol. Bedrijfsvoering wordt zichtbaarder, het komt 
als het ware uit de ‘donkere krochten’ van het gemeentehuis. 
Gemeenten expliciteren steeds vaker de rol en positie die bedrijfsvoering kan en moet spelen. Zo stelde de 
gemeente Nederweert een nieuwe visie op bedrijfsvoering op en gebruikte daarbij de belevingsvensters 
als gespreksstof. De gemeente Eindhoven ging aan de slag met business intelligence voor management-
informatie: in kleine stappen wordt gericht gebruikgemaakt van digitale bronnen.

STUREN	OP	OVERHEAD
In tijden van financiële krapte wordt het vizier op de omvang van de overhead gericht: kunnen we de over-
head terugbrengen? In veel sectoren bedraagt de overhead 20 tot 25 procent van de personeelsomvang. 
In gemeenteland zit de overhead gemiddeld op 32 procent en bij de waterschappen op 31 procent. Deze 
percentages lijken vooralsnog niet noemenswaardig te dalen.

De resultaten van twee jaar Vensters voor Bedrijfsvoering geven aan dat de omvang van ICT-functies 
toeneemt en dat management en facilitaire zaken afnemen. Horizontalisering is een overduidelijke trend; 
gemeenten schrappen managementlagen en verminderen het aantal afdelingen, zodat de span of con-
trol (aantal medewerkers per leidinggevende) groter wordt. Bij de facilitaire functies wordt steeds meer 
uitbesteed. Toch zien we dat de overhead nog lang niet altijd meedaalt met de formatiekrimp, vaak omdat 
bedrijfsvoering een innoverende en ondersteunende rol heeft in dit soort processen. Niettemin zijn er 
gemeenten die met succes sturen op een lage overhead, ook in tijden van krimp. 
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M
et een percentage van 19,9 
heeft Uden met afstand de 
laagste overhead van alle 
gemeentelijke deelnemers 
aan Vensters voor Be-

drijfsvoering. Uden is een gemeente waar 
efficiëntie onderdeel is van de bedrijfscul-
tuur, waardoor de overhead altijd relatief 
laag is geweest. De laatste jaren is het 
percentage overhead echter nog verder 
gedaald. Volgens Van Heesch is dit in de 
eerste plaats het resultaat van krimp en 
horizontalisering van de organisatie. “Het 
lage percentage wordt in stand gehouden 
door goede samenwerking met de (poli-
tieke) leiding, een gemeenschappelijke 
drive en ons adagium: leren, anticiperen 
en faciliteren.”

Krimp
Het ontstaan van deze cultuur is met de 
jaren tot stand gekomen. In 2000 en 2004 
stond de gemeente voor grote bezuini-
gingsopgaven, waardoor de hele organi-
satie (ondersteund door het toenmalige 
college van B&W) onder de loep werd 
genomen: wat kan er slimmer en efficiën-
ter? Zo werd bekeken welke werkzaamhe-
den in samenwerkingsverbanden konden 
worden gezet en werd het aantal ambte-
naren in opdracht van het nieuwe college 
teruggebracht. Daarnaast werd er in 
Uden handig ingespeeld op voorzieningen 
zoals pensioen en vertrekregelingen voor 
mensen die niet goed op hun plek zaten. 
Gezien de taakstelling moest de overhead 
met de formatie meekrimpen, waardoor 
er ook kritisch werd gekeken naar de 
ondersteunende diensten.

Besluitvorming slimmer
De grootste klap werd gemaakt in 2008, 
vertelt Van Heesch, toen er een groot-
schalige horizontalisering plaatsvond. 

Uit onderzoek van een extern bureau 
bleek de hiërarchische indeling van de 
organisatie ineffectief te zijn en dit werd 
ook als zodanig ervaren. Vanuit de lijn van 
ontzorgen van medewerkers, vereen-
voudigde aansturing en inhoudelijke 
verantwoordelijkheid op de werkvloer 
is de organisatiestructuur, onder leiding 
van gemeentesecretaris Jeroen Smarius, 
op de schop gegaan. “Van een gemeente-
secretaris, drie directeuren, een concern-
controller, zeventien afdelingshoofden en 
een aantal bureauhoofden, is de gemeente 
teruggegaan naar een gemeentesecretaris 
en vier  afdelingshoofden, met een paar 
coördinatoren en teamleiders”, licht Van 
Heesch toe. Deze maatregel zorgde niet 
alleen voor een vermindering van het per-
soneelsbestand en de overhead, maar had 
vooral tot gevolg dat de besluitvorming 
slimmer werd, doordat er met minder 
mensen afstemming nodig was.

Samenwerking (politieke) leiding 
Een gevolg van de horizontalisering is 
dat er een ander soort, meer deskundi-
ge, medewerker nodig is. Vertrouwen 
in elkaar en een goede verbinding van 
management naar politiek zijn hierbij vol-
gens Van Heesch essentieel. “Een dag per 
week vindt er stafoverleg plaats tussen de 
wethouders en beleidsadviseurs. Hoewel 
het afdelingshoofd bij deze overleggen 

aanwezig is, zit deze er alleen voor het 
aannemen van nieuw werk. De adviseurs 
zijn verantwoordelijk voor de inhoud en 
het proces rondom de totstandkoming 
van een advies, dus ook voor het daarbij 
betrekken van alle interne en externe 
spelers. De leidinggevende checkt vooraf 
op het proces; de inhoud is een spel van de 
adviseur met de portefeuillehouder.” Op 
deze manier zijn de lijnen tussen de amb-
telijke organisatie en de politiek kort en 
zijn de noodzakelijke checks and balances 
ingebouwd. 

Gemeenschappelijke drive 
De hele organisatie is bereid om mee te 
denken hoe het werken slimmer kan. 
Door hier open en eerlijk over te com-
municeren wordt er draagvlak en een 
gemeenschappelijke drive gecreëerd. Van 
Heesch: “De raad, het college en de amb-
telijke organisatie zijn zich bewust van de 
grote opgaven en de andere mindset die 
dit van alle spelers vraagt. Zeker ook van 
medewerkers. Het zo efficiënt mogelijk 
indelen van de werkzaamheden wordt 
gezien als een soort hobby.” Daarbij hoort 
ook een inspirerende stip op de horizon, 
waarmee het bewustzijn over veranderin-
gen in de samenleving wordt geprikkeld. 

Leren, anticiperen en faciliteren
Bij een gemeente die zich voortdurend 

GEMEENTE UDEN

Overhead: kan het  met nóg minder?

richt op het slimmer indelen van de 
werkzaamheden, is het volgens Van 
Heesch belangrijk dat alle medewerkers 
zich hierbij betrokken voelen. Ook als 
het soms gaat om pijnlijke bezuinigin-
gen of omscholing. Uden investeert 
daarom veel in de begeleiding van haar 
medewerkers, getuige een ruim budget 
voor persoonlijke ontwikkeling zoals 
te zien is in de resultaten van Vensters 
voor Bedrijfsvoering. “Veel opleiding, 
training en ontwikkeling gebeurt door 
eigen mensen of in samenwerking met 
Oss, Veghel en Bernheze”, vertelt Van 
Heesch.

Reëel 
Het slim organiseren van de organisatie 
is een belangrijke doelstelling voor de 
gemeente Uden. Van Heesch geeft aan 
dat het belangrijk is dat de organisatie 
leert van ervaringen. Als bijvoorbeeld 
blijkt dat een herschikking van functies 
geen meerwaarde oplevert, dan wordt 
het teruggedraaid. Van Heesch: “We  
focussen nu gericht op de grote uit-
stroom die eraan zit te komen. De 
jong-voor-oud-regeling zal daar waar 
mogelijk worden ingezet.” 
Ook denkt Uden aan het zelf opleiden 
van jonge mensen in strategische po-
sities, nu nog vaak eenmansposten van 
doorgewinterde medewerkers. In het 
recente verleden heeft Uden ook diverse 
talentvolle jonge professionals aange-
nomen. Daarbij is Uden ook reëel, stelt 
Van Heesch:  “Als  gemeente van 42.000 
inwoners weten we dat het loopbaanpad 
van deze mensen na een paar jaar buiten 
de gemeente Uden ligt. Maar dat weer-
houdt ons er niet van om in onze mensen 
te investeren.”

INDICATOR GEMIDDELDE 
GEMEENTEN

GEMEENTE 
UDEN

Formatie fte/1000 inw 8,6 7,5
Overhead 32% 19,9%
Omvang bedrijfsvoering 23,5% 16,2%
Uitgaven persoonlijke ontwikkeling 922 1171

Span of control 1	op	18 1	op	34

Bij elke formatiekrimp neemt de gemeente Uden de overhead onder de loep: 
‘Kan het met minder?’ “Een blauwdruk hebben we niet”, vertelt Claus van 
Heesch, afdelingshoofd Middelen van de gemeente Uden. “Wel is het de  
ambitie en taakstelling van het college om de overhead telkens met de  
formatie mee te laten krimpen.” 

“Het zo efficiënt 
mogelijk indelen 
van de werk
zaamheden 
wordt gezien  
als een soort 
hobby.”
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GEMEENTE EINDHOVEN

BUSINESS INTELLIGENCE: 
klein beginnen, 
groot denken

De gemeente Eindhoven  
heeft op pragmatische  
wijze snel en voordelig een  
Business Intelligence dash
board ingericht: eLive. Dit 
deed Eindhoven met behulp 
van kennis van collega 
gemeenten, met de software 
die al in huis was én op  
basis van de indicatoren van  
Vensters voor Bedrijfsvoering.

Business Intelligence is een manier 
van werken die gemeenten in 
toenemende mate verkennen en 
toepassen. Het biedt het manage-
ment handvatten om te sturen en 
levert realtime informatie op over 
een aantal indicatoren. Business 

Intelligence wordt gezien als opvolger van de  
managementinformatiesystemen (MIS). 

Directielid en directeur Bedrijfsvoering Jaap 
Haenen omschrijft het ontwikkelen van een Busi-
ness Intelligence dashboard voor zijn gemeente als 
een ontdekkingsreis: “Wij delen graag onze kennis en 
willen ook blijven leren van andere gemeenten.”
Sinds de komst van eLive, nu ruim een jaar geleden, 
heeft de gemeente een grote kwaliteitsslag gemaakt. 
Haenen: “In 2012 kregen we nog een opmerking van 
de accountant dat de managementinformatie met 
name op gemeenteniveau fors verbeterd kon worden. 
Dat is nu niet meer zo. Door eLive  is er één bron van 
informatie en daar gaan vervolgens de gesprekken 
over: je wordt uitgedaagd tot het stellen van de juiste 
vragen. Je kunt je nu focussen op gesprekken met 
mensen, in plaats van enkel op de cijfers.”

Snelle ingebruikname
Twee jaar geleden besloot de 
gemeente Eindhoven naar 
aanleiding van een accoun-
tancyrapport aan het college, 
dat de managementinformatie 
en de ICT verbeterd moesten 
worden. Eindhoven is een 
innovatieve gemeente en koos 
als oplossing voor Business In-
telligence. Dat vraagt om grote investeringen en de 
implementatie ervan kost tijd. Voordat er daadwer-
kelijk een tool werd aangeschaft, is daarom eerst de 
balans opgemaakt, vertelt Haenen. “We hebben bij 
andere gemeenten gekeken hoe zij dit proces hebben 
aangepakt, we hebben bij onszelf gekeken wat onze 
leveranciers konden leveren en we hebben gekeken 
welke indicatoren al bedacht waren.”

Na deze verkenning bleek dat de applicatie die een 
Business Intelligencetool kon leveren voor zowel de 
PC als voor de Ipad al in huis was. Haenen: “Doordat 
we deze al hadden, ging het vervolgens alleen nog 
om het implementeren van de nieuwe release en het 
aanschaffen van de juiste licenties.” Dat is nu ander-
half jaar geleden.  

“Het geven van prioriteit aan eLive door iemand met 
doorzettingsmacht is een randvoorwaarde geweest 
voor de snelle ingebruikname”, stelt Haenen. “Als 
dit niet was gebeurd, was het project gesneuveld in 
de prioriteitendiscussie en was het er nu nog niet 
geweest.” Haenen benadrukt het belang van leren 
van andere gemeenten. In de oriënterende project-
fase bezocht Eindhoven bijvoorbeeld de gemeente 

Oss, die hier al een stuk verder mee was. “Op die 
manier creëer je draagvlak, omdat mensen zien dat 
het werkt en hoef je niet steeds zelf het wiel uit te 
vinden.”

Vensters voor Bedrijfsvoering
Business Intelligence valt of staat met wat je erin 
stopt. Het selecteren van de Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI’s) is daarom een belangrijke stap 
in het proces geweest. In overleg met de gemeente-
secretaris is ervoor gekozen om de indicatoren van 
Vensters voor Bedrijfsvoering te gebruiken. Haenen: 
“Over die indicatoren is goed nagedacht, daar is al 
veel energie in gestoken. Bovendien werk ik graag 
volgens het principe ‘Beter goed gejat dan slecht 
verzonnen’.” 

De indicatoren uit Vensters voor Bedrijfsvoering 
hebben volgens Haenen veel voordelen, zeker wan-
neer je jouw gemeente ook met andere gemeenten 
wilt vergelijken. Haenen: “Ik kijk nu iedere maand 
naar de cijfers, in plaats van een keer per jaar. Boven-
dien willen we dat Eindhoven bij de beste 25 procent 
van de 100.000+ gemeenten hoort. Dan moeten we 
wel weten waar we staan.” 
Met de app houdt Eindhoven enerzijds overzicht op 

de bedrijfsvoering en ander-
zijds kunnen de opvallende 
uitschieters worden achter-
haald en verklaard. Haenen: 
“Per indicator kun je helemaal 
afdalen tot op het individuele 
niveau - drill down noemen we 
dat - zonder dat iemand daar 
iets voor hoeft in te vullen.” 

Klein beginnen, groot denken
Business Intelligence is niet zomaar een software-
tool, het is vooral ook een manier van werken. Het 
motto ‘klein beginnen, groot denken’ gaat daarom 
vaak op bij de ontwikkeling ervan. Dat veel gemeen-
ten moeite hebben met het implementatietraject, 
begrijpt Haenen wel. Daarom zit er in Eindho-
ven een bewuste veranderstrategie achter eLive. 
“Probeer het vooral niet te groot te maken”, is het 
advies van Haenen. “Wij hebben er bewust voor 
gekozen om in financieel opzicht klein te beginnen 
om zo te voorkomen dat het plan zou sneuvelen. Het 
starten met een pilot, die in eerste instantie alleen 
beschikbaar zou zijn voor de directieraad, was ook 
een bewuste keuze. Dit beperkte de weerstand in de 
organisatie.” Nu de app echt werkt, wordt eLive uit-
gerold naar de sectorhoofden. Haenen: “Zo verkopen 
we geen lucht, maar kunnen we echt wat laten zien.”
De app werkt nu met zestien indicatoren. Haenen: 
“We zijn gestart met zes indicatoren en we blijven 
doorgaan met het toevoegen van nieuwe indica-
toren. We hebben nu namelijk nog niet voldoende 
in handen om de hele organisatie aan te sturen. 
Daarnaast blijven we op zoek naar manieren waarop 
eLive geoptimaliseerd kan worden.”

“Kijken bij anderen werkt!  
Op die manier creëer je  

draagvlak. Bovendien hoeven 
we dan niet elke keer het wiel 

zelf uit te vinden.”
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E
r is in beide gemeenten ste-
vig ingezet op een cultuur 
van vertrouwen en continu 
verbeteren. Dit resulteer-
de in een ‘OVER-manier’. 
Kenmerk daarvan is dat de 
nieuwe organisatie geba-

seerd is op de uitgangspunten van Het 
Nieuwe Werken, waarin tijd- en plaatson-
afhankelijk en resultaatgericht werken de 
uitgangspunten zijn. Om deze ingeslagen 
weg voort te zetten, is onlangs de manage-
mentfilosofie Lean ingezet. Daarin krijgen 
medewerkers van onderaf de gelegenheid 
om mee te denken over de meest optimale 
inrichting van het werkproces. 
Algemeen directeur en gemeentese
cretaris Reinout Schaatsbergen en 
hoofd Bedrijfsvoering Marja Hollan
der vertellen over de OVER-manier, de 
(schaal)voordelen die door de ambtelijke 
fusie zijn bereikt en de ambities die ze nog 
hebben voor de toekomst. Vensters voor 
Bedrijfsvoering heeft aan deze ontwik-
keling een belangrijke bijdrage geleverd 
door bloot te leggen waar verbetermoge-
lijkheden liggen.

Het Nieuwe Werken
De organisatiefilosofie van OVER-ge-
meenten gaat uit van vertrouwen. Dat 
de organisatie dit ook weet te realise-
ren, komt duidelijk naar voren in het 
belevingsonderzoek van Vensters voor 
Bedrijfsvoering. “Verantwoordelijkheden 
moeten laag in de organisatie komen te 
liggen, mensen moeten plezier hebben 
in hun werk en moeten zich kunnen ont-
wikkelen”, vertelt Schaatsbergen. Deze 
filosofie sluit aan bij Het Nieuwe Werken 
en wordt stelselmatig vastgehouden en 
uitgebreid. Daar waar veel gemeenten 
slechts de smalle definitie van Het Nieuwe 
Werken toepassen (plaatsonafhankelijk 
werken), blijkt in OVER-gemeenten juist 
de brede definitie (ook resultaatgericht 
werken) een groot succes.
Voor het resultaatgericht werken is een 
methodiek gevonden die aansluit bij Het 
Nieuwe Werken. De leidinggevenden 
geven hierbij enkel de grote lijnen aan 
en de medewerkers krijgen het vertrou-
wen deze verder in te vullen. Dus zonder 
controle van het management. Dit is 
zowel voor de medewerkers als voor de 
leidinggevenden wennen. “Als manager 
moet je dingen uit handen durven geven”, 
legt Schaatsbergen uit. Hollander vult 
aan: “Zoiets realiseer je niet van de een op 
de andere dag. Het is een langdurig traject 
en vergt veel oefening, maar we zien nu al 
dat het werkt.” 

Persoonlijk Leiderschap
Doordat medewerkers meer verant-
woordelijkheden krijgen, is het aantal 
managers van OVER-gemeenten sinds 
de fusie flink gedaald. OVER-gemeenten 
is van tien naar vier afdelingshoofden 
gegaan. “Dat was in het begin wel een 
cultuurshock”, vertelt Hollander. “Maar 
het daagt je als manager uit om efficiënter 
te werken en de medewerker wordt uitge-
daagd om op eigen benen te staan.” 
Het doel waar OVER-gemeenten naar-
toe werkt, is Persoonlijk Leiderschap. 
Maar zo ver is OVER-gemeenten volgens 
Schaatsbergen nog niet. “Zoiets moet 
gedoseerd en niet geforceerd ontstaan.”
Schaatsbergen is erg tevreden over de 
OVER-manier: “Door Het Nieuwe Wer-
ken is er een manier van denken en doen 
ontstaan waarin medewerkers het beste 
van zichzelf willen en kunnen geven. 
Mensen hebben daardoor meer plezier 
in hun werk.” De positieve resultaten van 
medewerkertevredenheidsonderzoeken 
onderschrijven dit beeld.  

Lean
Inmiddels is Het Nieuwe Werken inte-
graal onderdeel van de OVER-manier. 
Omdat OVER-gemeenten zich wil blijven 
verbeteren, richt de organisatie zich nu op 
het zo efficiënt mogelijk inrichten van de 
werkzaamheden. Daarom is onlangs Lean 
geïntroduceerd, een managementfilosofie 
die erop gericht is om maximale waarde te 
realiseren tegen zo min mogelijk verspil-
lingen. In plaats van de inhuur van een 
externe consultant heeft OVER-gemeen-
ten ervoor gekozen om interne medewer-
kers op te leiden tot Leanadviseur. Onder 
begeleiding van de medewerkers werden 
gesprekken gevoerd over het vormgeven 
van de nieuwe werkprocessen. 
“Het was een bewuste keuze om dit over 
te laten aan onze eigen mensen, omdat 
het anders een kunstje wordt van de 
consultant die na een half jaar weggaat, 
waarna de boel in elkaar stort”, licht 
Schaatsbergen toe. Deze aanpak zorgt 
voor veel enthousiasme en draagvlak. 
Wat hierbij ook helpt is dat Lean bij 
OVER-gemeenten niet is ingegeven door 
bezuinigingen, maar door de wens om 
de medewerkers te ondersteunen met 
efficiëntere werkwijzen. “Dat werpt nu 

zijn vruchten af”, vertelt Hollander. “Dat 
is ook terug te zien in de resultaten van 
Vensters voor Bedrijfsvoering. Het is fijn 
dat die cijfers er zijn, omdat we nu ook 
kunnen vergelijken.” 

Toekomst
Er is een duidelijke toekomstvisie: ‘hoe 
groter kleine gemeenten worden door sa-
menwerking, hoe weerbaarder je bent en 
hoe beter je in staat bent om nieuwe taken 
aan te kunnen’. “Als je als kleine gemeente 
zeggenschap wilt, is het belangrijk om 
samen met andere gemeenten meer inwo-
ners te bedienen”, aldus Schaatsbergen. 
“Dan ben je toekomstbestendig en kun je 
bestuurlijk zelfstandig blijven.” 
OVER-gemeenten nodigt andere gemeen-
ten dan ook uit om de mogelijkheden voor 
samenwerking te verkennen. Waarbij 
Hollander en Schaatsbergen benadruk-
ken dat de OVER-manier niet in beton 
gegoten is. “Het gaat hier niet om slikken 
of stikken, de drempel is laag”, zegt 
Schaatsbergen. “Samen een geheel nieu-
we manier ontwikkelen is goed denkbaar. 
Het gaat om de toekomst, niet om de korte 
termijn.”

OVERGEMEENTEN 

OVER-manier gaat 
uit van vertrouwen
Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen en de kwetsbaar
heid van kleine gemeenten te verminderen, zoeken gemeenten elkaar in toe
nemende mate op. De gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben hier een 
interessante keuze in gemaakt door in januari 2010 ambtelijk te fuseren in de 
OVERgemeenten. Om zo een sterke en betrouwbare partner te zijn voor de toe
komst en de omslag te maken naar een moderne organisatie met korte lijnen.

“Weinig leidinggevenden dagen je als manager uit  
om efficiënter te werken en de medewerker wordt  

uitgedaagd om op eigen benen te staan.”

Formatie fte/1000 inw
Gemiddelde 
gemeenten 

8,6

Externe inhuur
Gemiddelde 
gemeenten 

12%

Ziekteverzuim 

Gemiddelde 
gemeenten 

5%

OVER-
gemeenten

4,9

OVER-
gemeenten

2%

OVER-
gemeenten

3,2%



29VENSTERS OPEN - Vernieuwende bedrijfsvoering28

Vensters voor 
Bedrijfsvoering 
bestaat uit twee  
onderdelen. Het 
feitenonderzoek 
meet de prestaties 
van de bedrijfsvoe-

ring aan de hand van diverse objectieve 
indicatoren, zoals financiën, omvang 
ambtelijk apparaat, overhead, inhuur, 
duurzaamheid en ICT-kosten. Het be-
levingsonderzoek toetst de organisatie 
van de bedrijfsvoering op vier onder-
delen: 
1) De doelen die organisatie nastreeft, 
2) De volwassenheid van de organisatie, 
3) De balans in de bedrijfsvoering en 
4)  De interne klanttevredenheid over de 

bedrijfsvoering. 
De resultaten van de twee onderzoeken 
worden besproken in een duidingsge-
sprek met het MT. 

Meerdere inzichten
Volgens Theo Meulen, afdelingshoofd 
Bedrijfsvoering in de gemeente Ne
derweert is het MT van zijn gemeente 
zich bewust van de fundamentele veran-
deringen in het speelveld van gemeen-
ten. Die leiden tot een groei van samen-
werkingsverbanden, een toenemende 
betekenis van informatiemanagement 
en voortgaande bezuinigingen op de 
organisatie. “In dit krachtenveld is een 
scherpe en gedragen visie op de bedrijfs-
voering een must”, stelt hij.

In Nederweert werd met behulp van het 
belevingsonderzoek zichtbaar dat me-
dewerkers en management verschillend 
kijken naar de ambities van bedrijfsvoe-
ring. Meulen: “De resultaten lieten zien 
dat het management klantgerichtheid 
op de eerste plaats had staan, terwijl me-
dewerkers kozen voor innovatie.” Dat 
vroeg om nader onderzoek en dialoog. 
In de gesprekken die volgden bleek 
dat managementinterventies met als 
oogmerk ‘de basis op orde’ soms door 
medewerkers werden ervaren als inno-
vatie-impulsen. 
Soortgelijke inzichten ontstonden bij 
de resultaten over hoe men de dage-
lijkse en niet dagelijkste sturing in de 
bedrijfsvoering beleeft. Meulen: “We 
stelden onszelf de volgende vraag: Wat 
is, als we kijken naar de fundamentele 
veranderingen om ons heen, de gewens-
te of noodzakelijke sturing op de schaal 
van innoveren versus beheren, controle 
versus vertrouwen en snelheid versus 
zorgvuldigheid?”

Klantgerichtheid voorop
Nederweert stelde de resultaten van 
het belevingsonderzoek beschikbaar als 
gespreksstof. Uiteindelijk leidde dit tot 
een gedragen visie op de bedrijfsvoering. 
Een visie die de verschillende rollen van 
bedrijfsvoering typeert, een structuur-
voorstel bevat en een compacte be-
schrijving geeft van de rol en betekenis 
van de bedrijfsvoering in de gemeente 

Nederweert in het huidig tijdsbeeld. 
Ook de rangorde van de ambitie is daar-
in expliciet gemaakt:
• Klanttevredenheid en klantintimiteit
• Goed werkgeverschap
• Innovatie en vernieuwing
• Maatschappelijk betrokken
• Kosten en efficiëntie
• Procedurele correctheid

Goed werkgeverschap
“Nederweert maakt een realistische 
keuze”, stelt Meulen. “Wij zijn een 
kleine gemeente en kunnen en hoeven 
niet voorop te lopen met allerlei inno-
vaties, maar we staan er wel voor open.” 
Vernieuwingen in andere gemeenten 
worden op bruikbaarheid getoetst en als 
early adaptor leert de gemeente graag 
van ervaringen elders. Daarbij staat 
klantgerichtheid voorop. 
In de visie staat daarover: ‘Bedrijfs-
voeringsmedewerkers zijn in de eerste 
plaats kenniswerkers en vaklieden die 
zich richten op de ondersteuning van 
de primaire processen. Het belang van 
een goede dienstverlening aan burgers 
en ondernemers staat voorop. Van 
medewerkers van de bedrijfsvoering 
wordt een pro-actieve, dienstverlenende 
houding verwacht. Ze voelen zich mede-
verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de eindproducten. Ze zijn betrokken en 
respectvol, gericht op het oplossen van 
vraagstukken van anderen’.
Om dit te bereiken, is goed werkgever-

GEMEENTE NEDERWEERT

Naar een  
gedragen visie op  
bedrijfsvoering
Waar staan we nu met onze bedrijfsvoering en waar willen we staan? Die 
vraag kwam op in de gemeente Nederweert na het feitenonderzoek en het 
belevingsonderzoek van Vensters voor Bedrijfsvoering. Met name het  
belevingsonderzoek heeft veel verrijkende informatie opgeleverd voor de  
beantwoording van deze vraag. 

schap een voorwaarde. Medewerkers moeten de 
kans krijgen de vaardigheden en het handelingsre-
pertoire te onderhouden en ontwikkelen. Hierin 
wil Nederweert investeren. Dat vindt de gemeente 
belangrijker dan voorop lopen in gemeenteland. 
Dat verklaart de hoge posities voor ‘Goed werk-
geverschap’ (plaats 2) en ‘Innovatie en vernieu-
wing’ (plaats 3) in de rangorde van ambities. Ook 
belangrijk volgens Meulen: “De visie is eerder een 
richtsnoer dan een in beton gegoten kader.”

Flexibel en modulair
In oktober 2014 is de visie vastgesteld door het 
college van B&W en in januari 2015 is de uitrol be-
gonnen. De eenheid Bedrijfsvoering is in omvang 
gekrompen, er heeft een herschikking van functies 
plaatsgevonden en er zijn afspraken gemaakt met 
partijen in de regio. 
De eenheid verleent haar diensten nu op een ande-
re manier: transparanter, efficiënter en tegen een 
lagere kostprijs. Intern leidt dit tot een flexibele 
en modulaire inrichting; extern tot verschillende 
samenwerkingsverbanden. “Onder deze omstan-
digheden is in regie blijven nog een hele klus, ook 
voor de informatievoorziening”, vertelt Meulen. 
Omdat de veranderingen in de samenleving elkaar 
in hoog tempo opvolgen wordt de visie eenmaal 
in de twee jaar bijgesteld. Meulen: ‘’In 2015 doen 
we weer mee aan Vensters voor Bedrijfsvoering 
en we zijn vooral benieuwd naar de uitslag van het 
belevingsonderzoek: beweegt het beeld van ma-
nagement en medewerkers in de richting van onze 
visie? Dat is best wel spannend.”

LEERKRING	HELPT	
REGIOGEMEENTEN
Nederweert vormt samen met de buurgemeen-
ten Roermond, Weert en Leudal een cluster 
dat al een paar jaar de samenwerking in de 
bedrijfsvoering opzoekt. Op zoek naar nog meer 
kansen spraken de vier gemeenten af gelijktijdig 
deel te nemen aan Vensters voor Bedrijfsvoe-
ring. Samen trokken zij op in een leerkring; een 
werkgroep van deelnemers waar het delen van 
kennis en ervaringen over de bedrijfsvoering 
centraal staat. De benchmark was hierbij een 
handig hulpmiddel. De leerkring bleek een suc-
ces. Volgens Meulen ligt de verklaring hiervoor 
in het feit ‘dat er al wat op de agenda stond’. “Er 
hoefde niets te worden opgetuigd. Onze deelna-
me aan Vensters voor Bedrijfsvoering is een wel-
kom middel, en geen doel, dat inzicht verschaft 
in de eigen en in elkaars bedrijfsvoering.” 
Driekwart van alle bedrijfsvoeringswerkzaamhe-
den is in beeld voor een verdere verkenning naar 
toekomstige samenwerking. Deze verkenningen 
vragen volgens Meulen wel om uitleg. “We gaan 
niet snijden om het snijden, maar we snijden om 
de ambities van onze gemeente waar te kunnen 
blijven maken. De dienstverlening staat hierbij 
voorop.”

“Het belevingsonderzoek van 
Vensters heeft ons geholpen, 
omdat aan de medewerkers werd 
gevraagd hoe zij de bedrijfsvoering 
ervaren en wat zij ervan verwachten.”



Organisaties met een lage overhead

Ontwikkeling overheadfuncties 2012/2013

Kleine gemeenten
< 50.000

Middelgrote gemeenten
50.000 - 100.000

Grote gemeenten
> 100.000

Waterschappen

Kleine gemeenten
< 50.000

Middelgrote gemeenten
50.000 - 100.000

Grote gemeenten
> 100.000

Schaalvoordelen
in de overhead?

Een veelgehoorde stelling is: groter is efficiënter. De cijfers tonen echter aan 

dat de gemiddelde omvang van de overhead tussen de drie  categorieën 

nauwelijks verschilt. Zitten er schaalvoordelen in de overhead?

In 2013 zijn de meeste overheadfuncties gekrompen ten opzichte van 2012, op ICT en inkoop na.
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Ontwikkeling span of control primaire proces
Kleine gemeenten en waterschappen werken ten opzichte van middelgrote en grote gemeenten met minder 
leidinggevenden ten opzichte van het aantal medewerkers. 
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Uw bedrijfsvoering ziet er over tien jaar totaal anders uit dan 
nu. Kijkt u eens tien jaar terug. Er is al veel veranderd en de 
ontwikkelingen gaan steeds sneller. De traditionele overhead, 
zoals wij die kennen, zal plaats maken voor veel ICT en meer 
zelfsturing. 200 jaar nadat Adam Smith en Frederick Taylor de 
arbeidsdeling inzetten, gaan overheadtaken terug naar waar 
ze vandaan kwamen: de lijn van de organisatie, ondersteund 

door ICT.
Er zijn nu twee mogelijkheden. Of u denkt: Hij slaat de spijker op zijn kop. Of u ver-
zucht: Waar heeft die vent het over? Het is hier allemaal al tien jaar hetzelfde en dat 
bevalt prima. Oké, iedereen heeft een smartphone,maar dat is het dan ook.
Sinds 2001 heb ik als Berenschotadviseur een interessante rondtocht gemaakt 
langs organisaties in dertig sectoren. Wat me steeds weer verbaasde waren de 
enorme verschillen in de omvang en organisatie van overheadfuncties. Je zou ver-
wachten dat daaraan rationele overwegingen ten grondslag liggen. De economische 
wetenschap gaat immers uit van de ‘beperkt rationeel’ handelende mens, wat bete-
kent dat een manager een zorgvuldige afweging maakt tussen kosten en kwaliteit 
van wat hij overziet. 1800 organisaties en dertig sectoren verder, blijkt dat niet zo te 
zijn. De verschillen worden voor een groot deel verklaard door irrationele facto-
ren, zoals de cultuur, historie, inefficiënties, financiële druk of juist het ontbreken 
daarvan. Wie het breed heeft, laat het breed hangen en andersom. Niets menselijks 
is ons vreemd. Als u de parlementaire enquête over de woningcorporaties heeft 
gevolgd, kunt u zich daar iets bij voorstellen.
Wat betekent dit voor de toekomst? Hoe organisaties nu zijn ingericht, is kennelijk 
niet vanzelfsprekend. Benchmarken helpt om meer rationeel te kijken, om leerer-
varingen uit te wisselen met andere organisaties, het zet aan tot handelen. Dat is 
heel mooi, maar niet genoeg. Opzij kijken is belangrijk, maar u moet ook vooruit 
kijken.
Dan zien we dat de crisis en de opkomst van nieuwe ICT hun sporen nalaten. Een 
kopgroep van organisaties neemt afscheid van overheadtaken: HR-selfservice, het 
schrappen van administraties, onbemande recepties, minder managers en meer 
zelfsturing, het verdwijnen van kantoren. Dat roept de vraag op: Heeft iemand de 
overhead nog nodig? Dat is de titel van het boek dat ik onlangs met Arno Geurtsen 
van de VU uitbracht. Niet met de bedoeling om deze vraag met een eenvoudig ‘ja’ of 
‘nee’ te beantwoorden, maar om u uit te dagen om na te denken over de toekomst. 
Kijken we wie in het verleden met enig gezag uitspraken over de toekomst heeft 
gedaan, dan komen we uit bij Arthur C. Clarke, uitvinder van de communicatiesa-
telliet en schrijver van A Space Odyssee. Zijn stelregel was: Technologie bepaalt de 
toekomst, niet economie of politiek. Bekijkt u zijn rake voorspellingen uit de jaren 
‘60 maar eens op YouTube. Het toepassen van zijn stelregel op de bedrijfsvoering 
vraagt verbeeldingskracht. Daar heeft het ons wel eens aan ontbroken. 
Kodak dacht dat de digitale camera nooit dezelfde kwaliteit zou kunnen leveren 
als een analoge. Traditionele reisbureaus werden rechts ingehaald door internet-
aanbieders. Bij de vervaardiging van de stoomlocomotief dacht men dat ieder de 
verstikkingsdood zou sterven bij het halen van de ontzaggelijke snelheid van 50 
kilometer per uur. Enkele jaren voor doorbraken als de ‘zwaarder-dan-lucht-vlucht’ 
en de ruimteraket, werd de mogelijkheid daarvan in het tijdschrift Nature ontkend. 
Ook de introductie van het wiel is vermoedelijk niet voorzien en zal met de nodige 
weerstand gepaard zijn gegaan. En u? Heeft u al met voldoende verbeeldingskracht 
over de toekomst van uw organisatie nagedacht?

Mark Huijben  Managementadviseur Vensters  

Opzij, opzij, opzij…
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In 2013 zijn de meeste overheadfuncties gekrompen ten opzichte van 2012, op ICT en inkoop na.

Gemeenten Waterschappen

31,6% 31,4%

20
12

20
13

31,5%

Ontwikkeling span of control primaire proces
Kleine gemeenten en waterschappen werken ten opzichte van middelgrote en grote gemeenten met minder 
leidinggevenden ten opzichte van het aantal medewerkers. 

2012 
niet beschikbaar,

niet alle waterschappen 
deden mee
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RivierenlandRivierenland

19,8%19,8%ScheldestromenScheldestromen

22,4%22,4%

Groot SallandGroot Salland

23,9%23,9%

FryslânFryslân

19,9%19,9%

LeeuwardenLeeuwarden

26,8%26,8%

HarderwijkHarderwijk

25,1%25,1%

AlmeloAlmelo

27,1%27,1%25,8%25,8%

UdenUden

19,9%19,9%

Oude IJsselstreekOude IJsselstreek

24,6%24,6%

EerselEersel

27,4%27,4%

Ommen-HardenbergOmmen-Hardenberg

Gemiddelde
gemeenten

Gemiddelde
waterschappen

32%32% 31,1%31,1%

-11%Managementondersteuning

-2%HRM

-2%Financiën/toezicht/controle

-17%Management

-19%Bestuursondersteuning

+7%
Inkoop

-5%Overige functies

-6%Communicatie

-3%Facilitair

-2%Juridische Zaken

+3%ICT

19

20 18 15 23

18 15

Kleine gemeenten
< 50.000

Middelgrote gemeenten
50.000 - 100.000

Grote gemeenten
> 100.000

Ontgroening gaat
harder dan vergrijzing

Gemeenten hebben een afwijkende leeftijdsopbouw ten opzichte 
van de Nederlandse beroepsbevolking. Door de verdere ontgroe-
ning en vergrijzing wordt dit verschil nog groter.

-16% -15%-8% +5% +1% +1%

35 jaar en jonger2013 55 jaar en ouder

2013

Bron: personeelsmonitor 2013 A+O fonds Gemeenten

Gemeenten

Beroepsbevolking

Leeftijdsopbouw ten opzichte van 
Nederlandse beroepsbevolking 

14%60% 32%

32%52% 16%
-35 jaar 55+ jaar35-55 jaar

Overige ICT-kosten:
Ontwikkeling ICT-kosten 2013 t.o.v. 2012
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Kleine gemeenten
< 50.000

Middelgrote gemeenten
50.000 - 100.000

Grote gemeenten
> 100.000

-3,2% -4,8% -5,3%

ICT-kosten
Hoewel het aantal medewerkers in de ICT stijgt, dalen 
de overige ICT-kosten (hardware, software en licenties). 
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Thema 3 

Sociaal 
betrokken 
bedrijfsvoering

Drie inspirerende voorbeelden:  

OmmenHardenberg maakt werk 
van duurzaamheid en het sociaal 
beleid van de eigen organisatie

Oude IJsselstreek werkt vanuit 
zeven rollen; van buiten naar  
binnen

Arnhem stimuleert tot zelf
standig opererende netwerkende 
professionals

Bedrijfsvoering	ontzorgt	de	collega’s	in	de	primaire	sector	en	heeft	vooral	
een	interne	oriëntatie.	Nog	niet	zo	heel	lang	geleden	was	dit	het	adagium	in	
veel	gemeenten.	Maar,	er	is	een	kentering	gaande.	Een	voorhoede	van	ge-
meenten	stimuleert	de	sociale	betrokkenheid	van	bedrijfsvoering.	Bedrijfs-
voering	is	dan	een	factor	die	bijdraagt	aan	maatschappelijk	rendement.	Dit	
gaat	verder	dan	de	veranderende	visie	op	bedrijfsvoering	vanuit	de	behoef-
ten	van	de	‘frontoffice’.	

Oude IJsselstreek heeft haar organisatie opnieuw ontworpen, vanuit de vraag: Wat kan de samenleving 
zelf en waarin kunnen wij als overheid aanvullend zijn? Dit resulteert in een compacte organisatie, waarin 
medewerkers verantwoordelijkheid nemen op basis van zeven generieke rollen in plaats van gedetailleerde 
functiebeschrijvingen. 

Arnhem heeft een stip op de horizon geplaatst: Ambtenaar 2020. Een organisatie-ontwikkeltraject dat amb-
tenaren stimuleert zich te ontwikkelen tot zelfstandig opererende netwerkende professionals die tijd- en 
plaatsonafhankelijk werken. Ook voor de medewerkers in de bedrijfsvoering. Met name voor hen vergt dit 
een omslag, van regelgestuurd werken naar maatschappelijk georiënteerd werken. 

MAATSCHAPPELIJKE	GEËNGAGEERDHEID 
Uit de resultaten van Vensters voor Bedrijfsvoering blijkt ook dat er steeds vaker sprake is van een verande-
ring richting een maatschappelijk geëngageerde bedrijfsvoering. Vooral in het belevingsonderzoek komt dit 
terug. Niet alleen allerlei uitingen van maatschappelijk verantwoord inkopen illustreren dit, maar ook de 
vermenging van functies, zoals Simon Franssen in zijn column ‘Bedrijfsvoering 3.0’ beschrijft. De bedrijfs-
voeringsfuncties ontwikkelen zich van de backbone van de gemeente naar de backbone van de keten, hun 
speelveld is vergroot.



Daar waar veel 
gemeenten nog 
zoekende zijn om 
invulling te geven 
aan duurzaamheid 
en social return, is de 
bestuursdienst Om-

men-Hardenberg daar een koploper in. 
De sleutel van het succes zit verborgen in 
het credo van de bestuursdienst, die niet 
overal beren op de weg ziet, maar juist 
mensen vertrouwen wil geven. “Lukt niet 
is geen argument, je moet het willen”, zegt 
Johan Hulzebos hoofd Dienstverlening 
bij de bestuursdienst  OmmenHarden
berg.

De bestuursdienst Ommen-Hardenberg 
heeft opvallende resultaten behaald in 
Vensters voor Bedrijfsvoering, onder 
andere op de gebieden duurzame inkoop, 
social return en als het gaat om het aantal 
mensen in dienst met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Deze resultaten zijn 
volgens Hulzebos niet zomaar uit de lucht 
komen vallen, want ze zijn het gevolg van 
bewust beleid. “Vensters voor Bedrijfs-
voering is hierbij van toegevoegde waar-
de”, vertelt Hulzebos. “Het geeft inzicht in 
wat we al vermoedden, en dus kunnen we 
ons beleid nu ook onderbouwen.”

Duurzame benadering
Het duurzaamheidsprincipe loopt als een 
rode draad door het beleid en handelen 
van de bestuursdienst Ommen-Harden-
berg. Dit is terug te zien in het inkoop-
beleid, waar duurzaamheid een vast  
gunningscriterium is. “Dit zijn zware 
criteria en daar wordt door ons ook 
zwaar op beoordeeld”, vertelt Hulzebos. 

De gemeenten Ommen en Hardenberg 
onderscheiden zich hiermee van ande-
re gemeenten. Doorgaans is er wel veel 
aandacht voor duurzaamheidseisen, 
maar zijn er ook vaak mogelijkheden 
voor voordeligere en minder duurzame 
alternatieven. 

Zo is bij de bouw van het gemeentehuis 
van Hardenberg ook bewust gekozen voor 
een duurzame benadering. Bij de opening 
was het gemeentehuis dan ook meteen 
het meest duurzame gemeentehuis van 
Nederland. In het gemeentehuis wordt 
geen gebruikt gemaakt van gas en is het 
grootste deel van de verlichting LED-ver-
lichting. Ook voor het gemeentehuis in 
Ommen zullen de komende jaren energie-
maatregelen worden genomen. Daarnaast 
moedigt de gemeente medewerkers aan 
om dichtbij hun werk te gaan wonen of 
om te reizen met het OV. “Dat zijn geen 
financieel ingegeven maatregelen”, licht 
Johan toe, “maar puur vanuit duurzaam-
heidsprincipes”. 

Social Return
Een andere belangrijke criterium in 
het inkoopbeleid van de bestuursdienst 

Ommen-Hardenberg is social return. 
Social return staat voor het bieden van 
arbeidsplaatsen in organisaties waar de 
bestuursdienst zaken mee doet voor men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Ommen-Hardenberg is door dit zo zwaar 
mee te nemen in de inkoopcriteria een 
voorloper. De bestuursdienst is hier ook 
trots op, ook al zijn voor Hulzebos de hoge 
cijfers vanzelfsprekend. 

Afstand tot de arbeidsmarkt
Resultaat is niet uitgebleven. Met een per-
centage van 11 procent heeft de bestuurs-
dienst Ommen-Hardenberg met verreweg 
het meeste aantal medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. “Als 
overheid heb je een voorbeeldfunctie. Als 
je aan het bedrijfsleven vraagt om mensen 
met een beperking aan te nemen, moet je 
zelf laten zien dat het kan. Daarmee geef 
je aan dat het echt belangrijk is.”  
De bestuursdienst heeft hier bewust 
beleid op gezet. Dat beleid is jaren geleden 
vormgegeven door hemzelf en de toen-
malige gemeentesecretaris van Harden-
berg. Hulzebos: “Ik vind het belangrijk 
dat er ruimte blijft voor verschillende 
doelgroepen en dat er afwisseling plaats-

BESTUURSDIENST OMMENHARDENBERG

EEN KWESTIE VAN 
GEWOON DOEN
Duurzaamheid, social return en het creëren van kansen voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt: dat zijn belangrijke indicatoren waar de bestuurs
dienst OmmenHardenberg sinds haar oprichting in 2012 op stuurt. En met 
succes. Maar liefst 11 procent van de medewerkers heeft een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

vindt, zodat als een contract afloopt een 
nieuwe groep mensen een kans wordt 
gegeven. We moeten vooral kijken naar 
wat mensen kunnen, niet naar wat ze niet 
kunnen.”

Gewoon doen
In 2014 had de bestuursdienst 75 mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in dienst. Daarvan werkt het grootste 
gedeelte in de buitendienst en een kleiner 
deel op de afdeling Dienstverlening. Het 
aannemen van mensen met een beperking 
vraagt om een financiële investering en 
eventueel om praktische aanpassingen. 
“Een investering van 20.000 euro heeft er 
vier jaar geleden bijvoorbeeld toe geleid 
dat slechtzienden kunnen werken in het 
KCC. Deze software is ook beschikbaar 

voor andere gemeenten”, vertelt  
Hulzebos. 

De boodschap voor andere gemeenten 
die hun percentage medewerkers met 
een afstand tot de arbeidsmarkt willen 
verhogen, is simpel. Hulzebos: “Het is een 
kwestie van gewoon doen. Je kunt altijd 
beren op de weg zien, maar als je wilt, zijn 
er altijd mogelijkheden. Bovendien heb je 
als overheid een voorbeeldfunctie.”

Steun vanuit de top van de organisatie en 
commitment zijn belangrijke succesfacto-
ren. Het kost namelijk wel tijd en energie, 
geeft Hulzebos aan. Hij staat daarom 
ook kritisch tegenover het quotum van 
staatssecretaris Jetta Klijnsma, waardoor 
werknemers verplicht worden om vijf 

procent arbeidsgehandicapten in dienst 
te nemen. Hulzebos: “Moeten is een ver-
keerde insteek, je moet het echt willen.”

“Vensters voor Bedrijfs-
voering geeft inzicht in wat 
we al vermoedden, en dus 
kunnen we ons beleid nu ook 
onderbouwen.”
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INDICATOR GEMIDDELDE 
GEMEENTEN

BESTUURSDIENST  
OMMEN-HARDENBERG

Afstand tot de arbeidsmarkt 2,2	% 11%

Lokale inkoop 23% 63%
Duurzaamheid inkoop 59% 100%
Social Return 25% 50%
Energiekosten (per m2) 19 12
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Uitgangspunt bij de organisa-
tieontwikkeling was dat we 
de samenleving zien als een 
netwerk. De gemeente sluit 
daar vervolgens op aan”, 

aldus Gerharda Tamminga, gemeentese
cretaris in Oude IJsselstreek. De organi-
satie werkt sindsdien vanuit rollen in plaats 
van functiebeschrijvingen. Medewerkers 
van Oude IJsselstreek hebben de rol van 
leider, strateeg, realisator, gebiedsmakelaar, 
adviseur, dienstverlener of ondersteuner. 
Daarnaast is met de nieuwe manier van wer-
ken een belangrijke financiële taakstelling 
gehaald: de organisatie 
is maar liefst 30 procent 
kleiner geworden. 

Proactief aan de slag
In de zomer van 2013 
zijn alle medewerkers in 
hun nieuwe rol van start 
gegaan. “Wat mij het 
meest verrast heeft, is dat 
er groepen medewerkers 
zijn die de ontwikkeling 
sneller opgepakt hebben 
dan ik had verwacht”, 
vertelt Tamminga. “Heel mooi om te zien. 
Zo zijn bijvoorbeeld de ondersteuners echt 
proactief aan de slag gegaan. Zij pakten hun 
nieuwe rol helemaal vanzelf op. Het omge-
keerde zie ik ook. Ik vraag medewerkers bui-
ten te beginnen en de kennis in de samen-
leving met elkaar te verbinden. Dat blijkt 
soms lastig te zijn. Vooral bij medewerkers 
die het gevoel hebben ‘macht’ te verliezen, 
doordat we nu vanuit de inwoners vertrek-
ken en veel meer bij hen neerleggen.”

Netwerkorganisatie
Het kernbegrip van de organisatieontwik-
keling in Oude IJsselstreek is ‘op maat 
werken’. Zo worden inwoners op maat 
gefaciliteerd door gebiedsmakelaars. Ook 
medewerkers worden op maat gefaciliteerd 
door de organisatie. De visie van Tamminga 
is helder: “Het is een echte cultuurverande-
ring, een continu leer- en ontwikkeltraject. 
Ik geloof niet meer in reorganisaties, dan 

loop je altijd een stap achter. Als organisatie 
moet je als een Barbapapa meebewegen met 
de vragen die zich voordoen.”

Dat de gemeente steeds meer als net-
werkorganisatie gaat werken, blijkt onder 
andere uit de resultaten van Vensters voor 
Bedrijfsvoering. Tamminga: “Ik was verrast 
dat uit de resultaten bleek dat we zo’n lage 
overhead hebben en lage organisatiekosten 
per inwoner, zelfs in vergelijking met re-
giegemeenten. Voor onze organisatie is het 
een echte kwaliteitsmonitor die we goed in 
willen zetten. Ik had ook niet beseft dat het 
zo’n effect zou hebben. De resultaten zijn 
een bevestiging van de ontwikkeling die we 
doormaken: we zijn op de goede weg.”

Vorig jaar is de laag van afdelingshoofden 
binnen de gemeente verdwenen. Inmiddels 
werken enkele teams zelfsturend. “In het 
begin was dat best even wennen”, volgens 
Tamminga. “Medewerkers waren op zoek 
naar een aanspreekpunt en vroegen nog 
vaak om toestemming voor diverse zaken. 

Door natuurlijk verloop 
komen er nu momenten 
aan waarbij (teamleiders)
rollen vrijkomen die niet 
opgevuld gaan worden. 
Zo gaan we stap voor stap 
steeds verder naar een 
netwerkorganisatie.”

Positiefkritisch
Na een jaar op de nieuwe 
manier gewerkt te hebben, 
was het tijd voor een eerste 
evaluatie. Onderdeel van 

deze evaluatie was de burgervisitatiecom-
missie, een groep inwoners die vanuit hun 
achtergrond de eerste resultaten beoorde-
len en de gemeente adviseren over de ver-
dere ontwikkeling. In het najaar van 2014 
heeft de commissie het onderzoeksrapport 
gepresenteerd aan de raad. 
“Het is een positief rapport, met posi-
tief-kritische en waardevolle aanbevelin-
gen”, aldus Tamminga. “Ik betrek de advie-
zen in onze evaluatie en rapporteer aan de 
commissie ook terug over het vervolg. Dat 
betekent niet dat we alles overnemen. Ook 
al begrijp ik de achterliggende gedachte, een 
aantal zaken doen we heel bewust niet. Bij-
voorbeeld het gedetailleerder beschrijven 
van taken en bevoegdheden van medewer-
kers, dat gaan we dus niet doen. Aan het 
grote aantal initiatieven en aan de positieve 
ervaringen, zie ik dat we op de goede weg 
zijn.”

 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

“ Meebewegen 
als een 
Barbapapa”

Formatie fte/1000 inw
Gemiddelde 
gemeenten 

8,6

Overhead
Gemiddelde 
gemeenten 

32%

Span of control 

Gemiddelde 
gemeenten 

1 op 18

Gemeente Oude
IJsselstreek

4,7

Gemeente Oude
IJsselstreek

24,6%

Gemeente Oude
IJsselstreek

1 op 37

In 2013 is de gemeente Oude IJsselstreek een pro
ces van organisatie ontwikkeling ingegaan met als 
doel de samenleving centraal te stellen. De gemeen
te wilde niet meer vanuit de top van de organisatie 
sturen op wat er moet gebeuren, maar uitgaan van 
en aansluiten bij initiatieven van inwoners. 

“Uitgangspunt bij  
de organisatie-

ontwikkeling is dat 
we de samenleving 

zien als een netwerk.  
De gemeente sluit  

daarop aan.”
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De rol van gemeenten 
verandert. Gemeen-
ten zijn niet langer 
bepalend en beta-
lend, maar worden 
in toenemende mate 
participerend en 

regievoerend. De werkzaamheden van de 
gemeenteambtenaar vinden mede hier-
door steeds minder op kantoor plaats en 
steeds meer buiten de deur, in verschil-
lende netwerken. 
Deze veranderingen zijn voor de gemeen-
te Arnhem aanleiding geweest om via 
twee sporen de organisatie aan te passen. 
Enerzijds door een organisatieverande-
ring waarin de sturing, bedrijfsvoering en 
organisatiewijze op de schop zijn gegaan. 
Anderzijds door in te zetten op een 
cultuurverandering, waarin ambtenaren 
zelfstandig en rolbewust positie innemen 
in de netwerken  waarin zij opereren.  
Arnhem heeft die laatste verandering 
ingezet met een duidelijk toekomstbeeld, 
die van de Ambtenaar 2020. Deelname 
aan Vensters voor Bedrijfsvoering speelde 
een ondersteunende rol bij de reorgani-
satie.

Reorganisatie
Om de reorganisatie mogelijk te maken 
was een integrale visie op onder meer 
huisvesting, ICT en informatievoorzie-
ning nodig. JanHenk Janssen stond als 
directielid van de gemeente Arnhem 
aan de wieg van de reorganisatie. “Het 
voornaamste doel was dat de Ambtenaar 
2020 een zelfbewuste professional zou 
worden, in plaats van een top down aan-
gestuurde, gepamperde ambtenaar. Een 
ambtenaar dus die zelfstandig rolbewust 
positie in kan nemen in netwerken.”
Inmiddels is de organisatie aangepast, 
vindt sturing anders plaats en wordt er in 
Arnhem nu hard gewerkt aan het ontzor-
gen van de professionals. Maar voor de 
Ambtenaar 2020 zijn deze randvoorwaar-
den niet genoeg. Het is van belang dat de 
mensen ook mee veranderen. Janssen: 
“De attitude van de mensen die in de 
bedrijfsvoering werken zou moeten zijn 
dat ze zichzelf zoveel mogelijk overbodig 
weten te maken. Daar zou de organisatie 
zich op moeten richten.” De focus ligt nu 
op het ondersteunen van de verandering 
van houding en gedrag van de medewer-
kers. 

In de kinderschoenen
De resultaten van Vensters voor Bedrijfs-
voering zijn voor de gemeente Arnhem 
hierbij van groot belang, vertelt Janssen. 
“Op basis van de resultaten hebben we 

gesprekken gevoerd over wat de rol van de 
bedrijfsvoering nu is, wat deze zou moe-
ten zijn en wat er nodig is om deze nieuwe 
rol te kunnen vervullen. In gesprekken 
met medewerkers praten we over de ma-
nier waarop de bedrijfsvoering het beste 
kan worden ingericht.” 
Een van de uitkomsten is dat ambtenaren 
ondersteund willen worden in het vinden 
van de juiste rol in hun netwerken. Want 
het werk verplaatst zich naar die netwer-
ken en vindt dus niet enkel meer plaats in 
de eigen organisatie, die juist steeds com-
pacter wordt. Uitvoering wordt steeds 
meer aan anderen overgelaten. Dus is het 
logisch om ook meer bedrijfsvoeringsta-
ken uit te besteden. Dit betekent dat 

iedereen moet weten wat het speelveld is, 
welke rol hij inneemt en wat de rol van de 
gemeente hierin is. Hier wordt nu volop 
mee geoefend. Janssen: “Het gedachte-
goed is er, maar de uitvoering staat nog in 
de kinderschoenen.” 

Zelfsturende professionals
Uitgangspunt in Arnhem is dat in 2020 
de zelfsturende professionals niet meer 
afhankelijk zijn van leidinggevenden, 
systemen of processen. Dit heeft ver-
regaande consequenties voor de wijze 
waarop de informatievoorziening moet 
worden ingericht. Janssen: “Wat je wilt 
is dat de organisatie zo flexibel mogelijk 
wordt om telkens met veranderingen mee 
te kunnen gaan. De gemeente liep voor-
heen achter op deze ontwikkeling, maar 
we zijn nu bezig met een inhaalslag.” Zo 
kunnen medewerkers inmiddels overal bij 
met hun tablet, laptop of telefoon. “Steeds 
meer zaken draaien in de cloud en zijn 
plaatsonafhankelijk benaderbaar. Servers 
worden overbodig.” 
Ook de trend om papierloos te vergaderen 
is van invloed op de informatievoorzie-
ning. Janssen: “Het vraagt om een andere 
manier van omgaan met stukken. Om daar 
een volgende stap in te zetten moet je als 
management het goede voorbeeld geven 
én ervoor zorgen dat je jouw medewer-
kers faciliteert: bied trainingen aan en 

zorg ervoor dat faciliteiten die aangebo-
den worden ook functioneren.”

Oneshop principe
De principes van het Klantcontactcen-
trum (KCC) van de gemeente Arnhem 
hebben geholpen bij het anders inrichten 
van de informatievoorziening aan mede-
werkers. Janssen: “Dit medium was eerst 
alleen bedoeld voor contacten met de 
burger. Inmiddels hebben we de principes 
van het KCC nu ook toegepast voor inter-
ne contacten en speciaal daarvoor het Me-
dewerkerscontactcentrum opgezet, voor 
onderlinge contacten tussen collega’s.” 
Arnhem werkt ook steeds meer volgens 
het one-shop-principe. Janssen: “Ver-
lofaanvragen kunnen we nu digitaal 
verwerken door op een tablet in te loggen 
op de Arnhemse Werkplek, in plaats van 
via papieren verlofkaarten die via drie 
verschillende afdelingen in een map 
belandden.” 
 
Andere mentaliteit
De nieuwe organisatie vraagt ook om 
een andere visie op en werkwijze van 
de bedrijfsvoering. De medewerkers in 
de bedrijfsvoering worden steeds meer 
ondersteunend voor het primaire proces, 
daarnaast worden veel taken geautomati-
seerd. Deze kentering vraagt veel van de 
medewerkers in de bedrijfsvoering. Zeker 
daar zijn overal regels voor, de bedrijfs-
voering is getraind in die regels. “Het 
betekent dat je soms je eigen professione-
le opinie naast je neer moet leggen”, aldus 
Janssen. Het blijft daarom hard werken 
om alle medewerkers in de bedrijfsvoe-
ring mee te krijgen in de toekomstvisie. 
Janssen: “Het is zoeken naar hoe we de 
bedrijfsvoering precies vorm gaan geven. 
Het vraagt ook om een andere mentali-
teit.”

GEMEENTE ARNHEM 

Naar 
Ambtenaar 
2020
De gemiddelde gemeenteambtenaar werkt steeds minder op kantoor en 
steeds meer in netwerken. Wat betekent dat voor de interne bedrijfsvoering, 
voor de informatievoorziening van medewerkers en voor hun positie ‘buiten 
de deur’? Arnhem is op zoek naar de Ambtenaar 2020 en krijgt hulp van 
Vensters voor Bedrijfsvoering. 

LEREN	VAN	ELKAAR
De gemeentesecretarissen van de vier 
grote Gelderse gemeenten (Arnhem, 
Nijmegen, Apeldoorn en Ede) zoeken 
elkaar regelmatig op om hun resulta-
ten van Vensters op Bedrijfsvoering te 
bespreken. Daaruit blijkt onder andere 
dat er bij de vier gemeenten verschillen 
zijn in de omvang en inrichting van de 
ICT. Ook zoomen vertegenwoordigers 
van deze gemeenten in op de betekenis 
van standaardisatie voor houding en 
gedrag van medewerkers, en wisselen 
ze ervaringen uit over organisatie-ont-
wikkeltrajecten.

“De ambtenaar 2020  
moet een zelfbewuste 

professional zijn, in plaats 
van een top down aan-

gestuurde, gepamperde 
ambtenaar.”



   i.     Bernheze 3,3 %

                                                   ii.     Over-Amstel 3,0 %

                                                  iii.     Over-gemeenten 3,2 %

                                                  iv.     Pijnacker-Nootdorp 3,5 %

                                                   v.     Veghel 3,0 %

c.      Waterschappen

                                                    i.     Dommel 2,7 %

                                                   ii.     Hunze en Aa’s 2,9 %

                                                  iii.     Roer en Overmaas 2,8%

                                                  iv.     Aa en Maas 3,2 %

                                                   v.     Vallei en Veluwe 3,4%

Het belevingsonderzoek laat onder andere zien hoe managers en medewerkers in de bedrijfsvoering 
aankijken tegen een aantal dilemma’s over sturingsprincipes. Hoe worden die ervaren in de dagelijkse 
praktijk? Daaruit volgen de dominante stijlen bij de inrichting en aansturing van de bedrijfsvoering.  
Wanneer we de scores van alle gemeenten in 2 groepen indelen, wordt in één oogopslag zichtbaar wat 
het zwaarste weegt. Zo sturen kleine gemeenten volgens hun eigen medewerkers vooral op vertrouwen, 
korte termijn en ondersteunen en grote gemeenten op beheren, korte termijn en standaardiseren.

Waar wordt op gestuurd 
binnen gemeentelijke organisaties?

kleine en middelgrote gemeenten
< 100.000

Grote gemeenten
> 100.000

vertrouwen

controle

korte termijn

lange termijn

ondersteunend

disciplinerend

beheren

innoveren

korte termijn

lange termijn

standaardiseren

maatwerk

COLUMN
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Het gesprek over bedrijfsvoering 
leidt aan bloedarmoede. Het gaat 
vaak over kosten en krimp. Of 
over koppelingen, arbeidsvoor-
waarden, risicomanagement, 

aanbestedingsregels en andere inhoud. Belang-
rijk, want voor die inhoud worden we betaald. 
Maar het gaat te weinig over waarde en kwaliteit, 
over het geheel en over de toekomst. Hoe moet 
of kan het ondersteunen van de toekomst eruit 
zien?
Laten we buiten, dat wil zeggen in de samenle-
ving, beginnen met zoeken naar een antwoord. 
We worden een netwerksamenleving. De net-
werksamenleving staat voor een grotere diver-
siteit aan en dynamiek van verbindingen tussen 
mensen en organisaties. Meer en dynamischere 
verbindingen dan in de verticale, in zuilen en 
lagen georganiseerde en geïndividualiseerde 
samenleving van consumenten. Verbinden, 
ontbinden en opnieuw verbinden om welzijn en 
welvaart te maken zijn de sleutelwoorden. Waar-
bij zelforganisatie en persoonlijk leiderschap 
steeds belangrijker worden.
Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen 
voor overheidsorganisaties. We ontwikkelen 
onszelf als netwerkpartners. We werken meer 
vanuit de opgave, op initiatief en met inzet van 
kwaliteiten van anderen, meer gegroepeerd 
in processen en ketens. We werken meer met 
variatie en selectie achteraf dan met planning en 
control vooraf. We ontwikkelen rolflexibiliteit.
Juist. Maar wat is het antwoord van de onder-
steuning op dergelijke ontwikkelingen? Hoe 
beïnvloedt dit de toekomst van de PIJCO-
FAH-functies? Wat is het handelingsperspec-
tief?
Jan Rotmans trekt volle zalen. Zijn visie op de 
transformatie in de zorg luidt: “Van ‘zorgen 
voor’, naar ‘zorgen dat’. Mensen faciliteren in 
hun leven zodat zo weinig mogelijk zorg nodig 
is. Diensten aanbieden rondom werk zoeken, 
opleidingen, netwerken.”
Wat gebeurt er als we dit nieuwe paradigma  
‘omkatten’ naar de bedrijfsvoering?
Het nieuwe bedrijfsvoeringsparadigma: van 
‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Collega’s faci-
literen in hun werk zodat zo weinig mogelijk 
ondersteuning nodig is. Diensten aanbieden 
rondom zelforganisatie, netwerken, opleidingen, 
specialistische kennis.
De besluitvormingsruimte van onze collega’s in 

beleid en uitvoering wordt vergroot, hun hande-
lingssnelheid moet omhoog, hun verbindingen 
nemen toe in aantal en dynamiek, hun mogelijk-
heden voor kennisdelen,  intervisie en verant-
woording moeten worden verrijkt. Ze moeten 
zichzelf plaats- en tijdonafhankelijk kunnen 
bedruipen. Het gemeentehuis en het 9-tot-5-
venster verliezen relevantie. Onze kernvraag is 
dus: hoe vergroten we hun zelfredzaamheid?
Zelfredzaamheid bevorderen betekent stevig 
investeren in standaardiseren, in dereguleren en 
in digitaliseren. Het betekent ook investeren in 
inhoudelijke bedrijfsvoeringskwaliteiten en di-
givaardigheden van alle collega’s. Opleiden dus. 
Het veronderstelt actuele FAQ’s, chatfuncties 
door helpdesks, en superusers die ondersteunen. 
Netwerkontwikkeling dus. Dan blijven er nog 
specialistische diensten over: procesfacilitators, 
BTW-deskundigen, contractjuristen, enzovoort.  
Specialismen en specialisten waarvan we ons 
steeds afvragen of we die ‘in huis’ willen hebben 
of ‘in het netwerk’. En natuurlijk zijn er onder-
steuners die het zelfhelpsysteem ontwikkelen.
Het gaat over collega’s overigens en dus niet 
over interne klanten. Collega’s zijn, net als 
inwoners of burgers, niet langer consument van 
ondersteunende producten uit de producten 
en dienstencatalogus. Het zijn prosumenten of 
fabricenten. We vervangen het denken in termen 
van markt, klant, contract en afrekenen door sa-
menwerken, partner, afspreken en aanspreken.
We zijn op weg naar een in co-creatie ontwikkel-
de en beheerde digitale zelfhelpomgeving.
De achterkant schuift niet alleen op richting 
voorkant – zie de inleiding van Berend van der 
Ploeg – hij gaat er grotendeels in op. Interessant 
genoeg gebeurt dat ook met de bovenkant, het 
management. Managementliteratuur, sites, 
blogs, recente uitzendingen van Tegenlicht 
kondigen aan dat zelfsturing en teamsturing in 
belang toenemen. We houden een empowered 
primair proces over.
Vensters voor Bedrijfsvoering kan helpen. Het 
is een vehikel voor samen leren. En als we aan 
het leren slaan, ontstaan vanzelf vragen over de 
bestemming.
Gaat een en ander leiden tot een overhead 
van 6%, 27% of 40%? Dat is om verschillende 
redenen lastig te schatten.  Een ding is zeker:  in 
termen van inspiratie en toegevoegde waarde 
kan het een boost geven. Het is misschien een 
ijzerpil tegen de bloedarmoede.

Simon Franssen  Directeur Gemeentebedrijven gemeente Oss -
Lid Stuurgroep Vensters voor Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering 3.0
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Thema 4 

De gezichten 
van regie

Vier inspirerende voorbeelden:  

Regisseren volgens de  
‘Amersfoortse methode’ 

Hillegom gaat van uitvoerings 
naar besluitvormingsorganisatie

Rivierenland kiest voor een  
echte uitvoerings organisatie

Groningen richt zich op  
uitvoeringstaken 

Gemeenten	kijken	steeds	kritischer	welke	taken	zij	zelf	oppakken	en	welk	
taken	logischer	zijn	om	door	andere	partijen	te	laten	verrichten.	De	com-
plexiteit	en	veranderlijkheid	van	de	gemeentelijke	opgaven	vragen	hierom.	
Wanneer	gemeenten	ervoor	kiezen	bepaalde	taken	buiten	de	deur	te	orga-
niseren,	komt	het	vraagstuk	van	regie	en	controle	om	de	hoek	kijken.	Welke	
effecten	treden	op	in	de	organisatie,	hoe	ben	je	je	hiervan	bewust	en	hoe	
stuur	je	hierop?		

In de resultaten van Vensters voor Bedrijfsvoering zien we de effecten van een regiegemeente zowel terug in 
de totale formatie als in de overhead. De resultaten tonen aan dat een hoog percentage overhead prima past 
bij een zelfbewuste gemeentelijke organisatie. De keuzes die organisaties hierin maken verschillen sterk. En 
hierdoor ook de effecten die deze keuzes teweeg brengen.  

Een uitgesproken regiegemeente is de gemeente Amersfoort. Al ruim 15 jaar kiest deze gemeente voor het 
Amersfoorts regiemodel dat uitgaat van één kerntaak van de gemeente: besturen. Uitvoering van beleid kan 
in de visie van Amersfoort vaak veel beter door marktpartijen worden gedaan. De gemeente laat interessan-
te scores zien in Vensters voor Bedrijfsvoering en ligt niet wakker van een hogere overhead.

NATUURLIJKE	TEGENHANGER
De gemeente Groningen is als het ware de natuurlijke tegenhanger van Amersfoort. Groningen opteert voor 
een krachtige en aanwezig gemeente, zowel in bestuur, beleid als in diverse uitvoeringstaken. Daarmee is de 
formatie per inwoner dan ook veel groter, maar de loonkosten en de overhead veel lager dan bij Amersfoort. 
Het gaat er niet om wat goed of fout is. Deze gemeenten maken heldere en bewuste keuzes die gebaseerd 
zijn op verschillende besturingsfilosofieën, vanuit de overtuiging dat dit de beste aanpak is voor hun inwo-
ners en ondernemers. 
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E
rwin Ormel, hoofd Concernfinanciën 
bij de gemeente Amersfoort is naar 
eigen zeggen een echte believer van 
het regiemodel. Hij heeft de afgelopen 
twintig jaar het gedachtegoed rond-
om regie zien evolueren: “In de jaren 
negentig was regie ook wel synoniem 
voor marktwerking, afslanking en 
contractmatig aansturen. Terwijl als je 

nu spreekt over regie, dan merk je dat het meer gaat over 
regie in ketens of over een manier van werken waar de 
samenleving voor wordt ingezet.” 
Na twee decennia regievoeren 
kan Amersfoort gezien worden als 
ervaringsdeskundige. Gemeenten 
die taken willen uitbesteden komen 
dan ook regelmatig naar Amersfoort 
om van hen te leren. Waarom is 
de gemeente zo tevreden over het 
regiemodel, wat zijn de kenmerken 
van het Amersfoortse regiemodel en 
wat betekent de regiefunctie voor de 
gemeentelijke organisatie? En wat 
zijn de ambities voor de toekomst?

Gedragsverandering
De transformatie van een uitvoeringsorganisatie naar een 
regiegemeente is ingrijpend. Het vraagt om een andere 
oriëntatie en om gedragsverandering. Ormel: “Belangrijk 
voor goed regie voeren, is helder hebben wat je wilt, wat je 
kaders zijn en welk instrumentarium je tot je beschikking 
hebt.” De contracten en toetsingsrelaties moeten op orde 
zijn en de regisseurs moeten goed uitgerust zijn. Deze ver-
andering heeft gevolgen voor de manier van werken, van 
zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie. Bestuur-
ders moeten immers ook wennen aan de andere rol van 
de gemeente. Zij stelden zich in Amersfoort de vraag wat 
zij in regie belangrijk vonden. Deze vraag werd bij ieder 

nieuw bestuur besproken, zodat zij in de gelegenheid 
werden gesteld om vertrouwd te kunnen raken met de 
regiewerkwijze van de gemeente.

Regie onder de knie
Een regieambtenaar is geen beleidsadviseur. Het vraagt 
volgens Ormel om andere competenties en een andere set 
van vaardigheden. “Niet elke ambtenaar heeft het in zich 
om een regisseur, integraal manager of contractbeheer-
der te worden. Een goede regieambtenaar is een goede 
verbinder en toezichthouder, zonder dat hij de zakelijke 
aspecten uit het oog verliest. Hij moet partijen bij elkaar 

kunnen brengen en te allen tijde zakelijk 
kunnen blijven.” Dit is een traject dat 
volgens Ormel jaren duurt: “Door ruimte 
te geven en duidelijke kaders te stellen 
hebben de medewerkers geleerd om 
te gaan met regie.” Om de ambtenaren 
hierin verder te ondersteunen organi-
seerde de gemeente werkconferenties 
onder de naam RONK (Regie onder de 
Knie). 

Ruimte geven 
Met de komst van de regiefunctie heb-

ben de uitvoerende organisaties de afgelopen jaren veel 
successen geboekt. “Eerder was uitvoering het onder-
geschoven kindje van de organisatie, maar omdat wij de 
uitvoering grotendeels op afstand hebben gezet, is het 
opeens een kernactiviteit geworden. De gemeente is erop 
ingericht om de uitvoering te faciliteren.” 
Ormel constateert dat veel organisaties die op afstand 
zijn gezet, zich positief hebben ontwikkeld en dat ze 
misschien wel innovatiever zijn geworden dan wanneer 
ze onder de hoede van de gemeente waren gebleven. 
“Parkeren was bijvoorbeeld een activiteit die versnipperd 
in de organisatie plaatsvond: overal werd wel iets gedaan. 
Dat is een aantal jaren geleden ondergebracht in een NV, 

wat nu een toonaangevende parkeerclub in Nederland is”, 
vertelt Ormel. De uitvoeringsorganisaties krijgen door het 
regiemodel een bepaalde vorm van vrijheid, kunnen zich 
beter specialiseren en zijn minder 
gebonden aan allerlei regels van de 
gemeente.

Hogere overhead
Het regiemodel draagt dus bij aan de 
(door)ontwikkeling van de uitvoe-
ringsorganisaties en dit komt ten 
goede aan de dienstverlening. Naast 
deze effecten, profiteert de gemeente 
Amersfoort ook van verschillende 
financiële voordelen die in Vensters 
voor Bedrijfsvoering niet onopge-
merkt zijn gebleven. Een paar jaar 
na de invoering van het regiemodel was de gemeentelijke 
formatie gehalveerd. Daar waar taken werden uitbesteed 
werd het motto ‘mens volgt werk’ toegepast. De gemeente 
heeft nog steeds een zeer lage formatie en relatief lage 
lasten voor burgers en bedrijven. Het regiemodel lijkt dus 
voor een efficiencyslag te zorgen. Om dit te waarborgen 
werkt de gemeente met resultaatafspraken. 
Een andere kant van het regiemodel is de doorgaans 
hogere overhead. Regiegemeenten hebben immers weinig 
uitvoerende taken en hebben daardoor relatief meer on-
dersteuning en controle nodig op de verbonden partijen. 
De overhead van Amersfoort lijkt dan ook aan de hoge 

kant. De vraag is echter of dat erg is. Ormel: “Het hoge 
percentage zagen we ook terug in de cijfers van Vensters 
voor Bedrijfsvoering. Overhead heeft de geur van onpro-

ductief, maar bepaalde kosten staan 
los van de formatieomvang. Als je 
ons cijfer zou uitdrukken in een be-
drag per inwoner, dan krijg je weer 
een heel ander beeld. Daarbij heb 
je altijd een beetje overhead nodig. 
Overigens betekent dat niet dat je 
niet kritisch moet blijven kijken 
naar de toegevoegde waarde.”

Toekomst
Het goed inrichten en onderhouden 
van de regierol, de instrumenten en 
de relatie met de verbonden partij-

en blijken belangrijke succesfactoren voor het regiemodel 
in Amersfoort. Hoewel de transformatie al jaren achter 
de rug is, betekent dat niet dat de gemeente Amersfoort 
nu stilstaat. De gemeente blijft doen wat nodig is. Zo ver-
kennen steeds meer gemeenten de mogelijkheden om de 
bedrijfsvoeringsfunctie uit te besteden of samen te voe-
gen met andere gemeenten. Ormel: “Het loont de moeite 
om op die manier naar je eigen en elkaars organisaties te 
kijken, bijvoorbeeld met behulp van Vensters voor Be-
drijfsvoering. Dat is iets wat op termijn ook voor ons een 
aandachtspunt is. En dat is mooi, zo blijft het regiemodel 
zich doorontwikkelen.” 

GEMEENTE AMERSFOORT

REGIEGEMEENTE 
DOET WAT NODIG IS
De gemeente Amersfoort stond in 1996 aan de wieg van het regiemodel. 
In het licht van de bezuinigingsopgaven werd een kerntakendiscussie 
gevoerd: waar ben je als overheid nog van en hoe geef je daar goed in
vulling aan? Deze discussie leidde tot het inzicht dat de gemeente niet 
alle taken zelf hoeft uit te voeren. ‘Doen wat nodig is’, luidt sindsdien het 
devies.

De Koppelpoort in Amersfoort FO
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“Belangrijk voor goed  
regie voeren is helder  

hebben wat je wilt, wat  
je kaders zijn en welk  

instrumentarium je tot 
je beschikking hebt.”

 “Eerder was uitvoering  
het ondergeschoven kindje 
van de organisatie, maar 
omdat wij de uitvoering 
grotendeels op afstand  

hebben gezet, is het opeens 
een kernactiviteit  

geworden.”



“De medewerker 
moet meer opdracht-
gevend worden en 
minder uitvoerend.”
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Wat is als gemeente je core business? Dat 
was de vraag die de gemeente Hillegom 
zich in 2009 stelde. Het antwoord hierop 
luidde: voorbereiden en besluiten. Met 
ongeveer 20.000 inwoners is Hillegom 
een kleine gemeente en juist gemeenten 
van een dergelijke omvang worden steeds 
kwetsbaarder. Om toekomstbestendig 
te blijven moest er dus wat veranderen: 
Hillegom veranderde in een besluit
vormingsorganisatie. 

Hillegom heeft 
ervoor gekozen om 
de samenwerking 
met ketenpart-
ners, bedrijven en 
buurgemeenten 
op te zoeken, om 

zo de kwetsbaarheid te verkleinen en de 
kwaliteit van de diensten te verhogen. De 
gedachte die hieraan ten grondslag lag, 
was dat de expertise die nodig is soms 
meer aanwezig is in de buitenwereld 
en niet zozeer bij de gemeente. Met de 
gemeenteraad werd daarom afgespro-
ken om van een tiental onderwerpen te 
verkennen of die in aanmerking zouden 
komen voor uitbesteding. De uitkomsten 
waren positief, waardoor besloten werd 
om diverse taken uit te besteden. 
De gemeentesecretaris van Hillegom, 
Ger van Lierop was nauw betrokken bij 
de totstandkoming van de regisserende 
gemeente. Door de regiefunctie is Hille-
gom volgens Van Lierop de afgelopen vijf 
jaar veranderd van een uitvoeringsorgani-
satie in een besluitvormingsorganisatie. 

Goed opdrachtgeverschap
Een regiefunctie vraagt volgens de ge-
meentesecretaris om een andere manier 
van werken. De gemeente investeert daar-
om veel in de ontwikkeling van haar me-
dewerkers. “Het vereist andere mensen 
en andere vaardigheden. De medewerkers 
moeten meer opdrachtgevend worden en 
minder uitvoerend. Zo moeten zij goed 
kunnen omschrijven wat zij willen en 
hiervoor de middelen vrijmaken, ze moe-
ten dit kunnen vastleggen in contracten 
waarop ze vervolgens toezicht houden, en 
ze moeten hun keuzes op de juiste manier 
kunnen verantwoorden aan de politiek.” 
Goed opdrachtgeverschap is volgens Van 
Lierop daarom een belangrijke randvoor-
waarde voor de regiefunctie. “Als je niet 
weet wat je wilt of als je het niet goed kunt 
omschrijven, dan krijg je soms geleverd 
wat je niet wilt.”
Als opdrachtnemers niet leveren wat ze 
moeten leveren, dan is dat een probleem.
Van Lierop: “Dit gaat vaak ten koste van 
de kwaliteit. Om de medewerkers te hel-
pen bij de regiefunctie hebben we daarom 
programmaregisseurs aangesteld die de 
bestuurlijke wens vertalen in concrete op-
drachten voor de rest van de organisatie. 
Met de teams maakt de programmaregis-
seur vervolgens een projectplan, waarna 
de partijen worden ingeschakeld die voor 
de uitvoering moeten zorgen. Hierbij is 
vertrouwen in de partner aan wie taken 
uitbesteed worden een belangrijke suc-
cesfactor.”

Verzakelijking 
De opdrachtgevende rol van regie-
gemeenten zorgt voor een meer zakelijke 
ambtenaar. Dat is onder andere merkbaar 
bij de afdeling Inkoop. “Eerder was het 
‘ons kent ons’ en kocht je diensten in bij 
vaste bedrijven. Die tijd ligt achter ons”, 
aldus Van Lierop. “Ook het inkoopbeleid 
hebben we geprofessionaliseerd. Kleine 
gemeenten beschikken niet over de ken-
nis en expertise die bij de grotere leveran-
ciers aanwezig is.” De gemeente Hillegom 
is daarom aangesloten bij Stichting Rijk, 
een collectief waarin zestien gemeenten 
samenwerken bij het vormgeven van 
inkoop binnen hun organisatie. Deze 
stichting helpt de deelnemers bij aanbe-
stedingsprocedures en het maken van 
contracten. Daarnaast maken gemeenten 

steeds meer gezamenlijk inkoopafspraken 
en kopen zij ook regionaal in. 

Win–winsituatie 
Door de regiefunctie heeft de gemeente 
Hillegom winst behaald. Dit is ook terug 
te zien in de resultaten van Vensters voor 
Bedrijfsvoering. Zo heeft de gemeente 
door de uitbesteding van haar ICT-functie 
aan buurgemeente Lisse haar applica-
tielandschap opgeschoond. Door andere 
uitbestedingen heeft de organisatie een 
krimp van 50 fte gerealiseerd. Veel van 
deze medewerkers zijn overgegaan naar 
partijen die de uitbestede werkzaamhe-
den uitvoeren. “Dat was part of the deal”, 
vertelt Van Lierop. 
Los van het feit dat de gemeente hierdoor 
minder personele lasten heeft, leverde het 
ook nog een financiële winst op, al wordt 
dit volgens Van Lierop meer gezien als 
bijvangst. “Met de uitbestedingpartners is 
afgesproken dat ze voor het uitvoeren van 
de taken op termijn minder budget krij-
gen dan de gemeente beschikbaar stelde 
toen zij de taken nog zelf uitvoerde. Hier 
zit tussen de 10 en 15 procent winst.”  
Door de uitbesteding van taken aan ande-
re partijen is bovendien een kwaliteitsslag 
gemaakt, waardoor de dienstverlening is 
verbeterd. “Bedrijven aan wie we taken 
uitbesteden zijn gespecialiseerd in wat ze 

doen. Kleine gemeenten zijn simpelweg 
niet in staat om diezelfde kwaliteit tegen 
aanvaardbare kosten te leveren”, licht Van 
Lierop toe. 

Ambitie en advies 
De gemeente Hillegom blijft zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden om taken uit te 
besteden. Momenteel heeft Hillegom de 
ambitie om meer de regionale samenwer-
king op te zoeken. Met andere gemeenten 
in de Bollenstreek wordt de mogelijkheid 
verkend om bijvoorbeeld de bedrijfsvoe-
ring samen te voegen. Tijdens dit traject 
kan Vensters voor Bedrijfsvoering volgens 
Van Lierop een belangrijke rol spelen. 
“Het biedt openheid en inzicht in elkaars 
prestaties. Daar kun je dan vervolgens 
het gesprek over voeren om de bedrijfs-
voering van alle gemeenten zo optimaal 
mogelijk in te richten.”

Voor gemeenten die, net als Hillegom, de 
regiemogelijkheden willen gaan ver-
kennen, heeft Van Lierop een belangrijk 
advies: “Bedenk dat de regiefunctie veel 
meer is dan het uitbesteden van taken. 
Je begint met uitbesteden, maar daarna 
heb je de rol als initiatiefnemer om de 
zaken zo goed mogelijk te regelen. Doe dat 
vooral voor en met de inwoners van je ge-
meente. Het verbetert je dienstverlening 
en geeft je meer mogelijkheden om je te 
richten op de zaken die je echt belangrijk 
vindt.”

GEMEENTE HILLEGOM 

VAN UITVOERINGS-
ORGANISATIE NAAR 
BESLUITSVORMINGS-
ORGANISATIE 

Formatie fte/1000 inw 
Gemiddelde 
gemeenten 
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Gemiddelde 
gemeenten 
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Uitgaven persoon-
lijke ontwikkeling 
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Gemeente
Hillegom
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Gemeente
Hillegom
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Hillegom
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MDW/JAAR

EURO PER 
MDW/JAAR
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Uit het overheadpercentage van 19,8 
in Vensters voor Bedrijfsvoering 
blijkt dat het in Rivierenland niet bij 
woorden blijft. Sturen op overhead, 
de inrichting van een procesmodel, 
de toepassing van leanmanagement 
en het automatiseren van processen 

zijn de vier ingrediënten van een succesvolle aanpak,  
vertellen Jacob Knoops, directielid Bedrijfsvoering, 
Eric Arnts, afdelingshoofd Facilitaire Dienstverlening 
en Marion Wierda, afdelingshoofd Bestuur en Orga
nisatie. Het succes van het waterschap ligt volgens hen 
in ‘een afwisseling van revolutie en evolutie’; na grote 
veranderingen weer de geleidelijkheid opzoeken. Nu, 
twaalf jaar na de nieuw ingeslagen weg, zijn de resulta-
ten terug te vinden in de uitkomsten van Vensters voor 
Bedrijfsvoering.

Sturen op overhead
“Als je de overhead wilt verlagen, ga dan op zoek naar 
waar je als organisatie voor wilt staan en bereken hoeveel 
overhead daarvoor nodig is”, redeneert Knoops. Rivieren-
land wil staan voor de uitvoering en bij een uitvoerings-
organisatie hoort volgens hem een lage overhead. Na de 
fusie is daar dan ook direct beleid op gezet. Knoops: “Ik 
wil in de eerste plaats zijn van het op orde houden van het 
water en de dijken.” 
Na onderzoek is een percentage van 20 procent overhead 
de doelstelling geworden. Dat betekende dat er een krimp 
van 50 fte nodig was. De noodzakelijke afbouw is ver-
volgens in een aantal jaar gerealiseerd. Hierbij is steeds 
kritisch gekeken naar wat er maximaal aan overhead 

nodig is om de taken goed te blijven uitvoeren. “Het 
huidige overheadpercentage ligt net onder ons streefper-
centage. Kwaliteit staat voorop”, licht Knoops toe. “Dus 
als extra werk in de overhead bijdraagt aan die kwaliteit, 
dan is daar ruimte voor. Maar we maken wel continu een 
afweging.”

Lean
Na het omlaag brengen van de overhead en de realisatie 
van de krimp wilde de directie de processen verbeteren. 
Het waterschap zocht naar duurzame methoden om het 
werk slimmer en beter te organiseren. Hieruit is het wer-
ken met Lean voortgekomen. 
“Door de klant centraal te stellen, kom je er misschien 
wel achter dat je dingen levert waar de klant niet op zit te 
wachten. Vervolgens kan dat je weer op een spoor zetten 
om zaken efficiënter te organiseren”, vertelt Wierda. Lean 
bleek een groot succes en de ambitie is nu om alle afzon-
derlijke processen in de organisatie langs de lat te leggen. 
Over een paar jaar wil het waterschap de hele keten van 
processen Lean maken. Dit is volgens Wierda nodig om 
het waterbeheerprogramma efficiënt uit te voeren.

Procesmodel 
In de reorganisatie van 2008 maakte het sectorenmodel 
plaats voor een procesmodel, waarin de verschillende 
werkzaamheden zoveel mogelijk werden gecentraliseerd. 
“We kunnen wel vergunningverleners hebben in aparte 
clubjes voor dijken, watersystemen, wegen en waterzui-
vering, maar in feite verlenen ze allemaal vergunningen”, 
zegt Wierda. Door te centraliseren kon hetzelfde werk 
worden gedaan met minder capaciteit en kon de overhead 

WATERSCHAP RIVIERENLAND

AFWISSELING 
VAN EVOLUTIE 
EN REVOLUTIE
In 2002 is het waterschap Rivierenland ontstaan uit een fusie van acht 
waterschappen. De fusie werd aangegrepen om zaken anders aan te 
pakken. Hierbij is actief gestuurd op kerncompetenties als samenwer
ken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid, waarbij de medewerkers 
tijd en ruimte hebben gekregen om aan de veranderingen te wennen. 

weer verder omlaag worden gebracht. Knoops 
verwacht dat in de toekomst nog meer 
handelingen slimmer georganiseerd kunnen 
worden. 

Optimaliseren
Wanneer een slimme en efficiënte uitvoering 
van werkzaamheden de doelstelling is dan 
is het logisch dat er gebruik wordt gemaakt 
van ICT-mogelijkheden. Automatisering van 
processen heeft in Rivierenland grote ge-
volgen voor de bedrijfsvoering, die daardoor 
steeds minder menselijke inzet gaat vragen. 
“Zo wordt verzuim rechtstreeks geregistreerd 
in systemen, wordt gewerkt met een digitaal 
postsysteem, doet het papierloos vergaderen 
zijn intrede en gaan de declaraties digitaal, 
net als het reserveren van auto’s en vergader-
zalen”, vertelt Arnts. 
De volgende stap is het meten van de resul-
taten, om vervolgens met die gegevens de 
processen te optimaliseren. Niet het systeem, 
maar het proces en de praktijk staan hierbij 
centraal. Het zoeken van het juiste systeem 
om de processen en praktijk te ondersteunen, 
vergt een grote investering van de organisa-
tie. “Maar”, zegt  Eric Arnts, “afgezet tegen 
de personele capaciteit op de lange termijn, 
levert het enorm veel op.”

“Door de klant centraal te stellen, kom je  
er misschien wel achter dat je dingen  
levert waar de klant niet op zit te wachten.”

Op de foto v.l.n.r.: Eric Arnts, 
Jacob Knoops en Marion Wierda
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waterschappen

31,1%

Externe inhuur
Gemiddelde 
waterschappen 

7,8%
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G
emeenten zoeken in 
toenemende mate de 
samenwerking op. 
Ambtelijke en bestuur-
lijke fusies worden 
regelmatig verkend en 
het regiemodel wint aan 

populariteit. Gemeenten zijn niet meer 
in staat dezelfde kwaliteit te leveren als 
de verbonden partijen aan wie de taken 
worden uitbesteed. Of wel? Er zijn ge-
meenten die er juist bewust voor kiezen 
om taken zelf uit te voeren. Groningen is 
hier een  voorbeeld van. 
De gemeente neemt een belangrijke 
regiofunctie in en is door haar brede 
scala aan kennis en expertise in staat om 
de eigen taken en die van omliggende 
gemeenten uit te voeren. Dat de gemeen-
te dit zelf kan, wil alleen niet zeggen dat 
ze dit ook koste wat kost in alle gevallen 
doet. Als samenwerking of uitbesteden 
een verbetering of bezuiniging oplevert, 
worden deze opties verkend. 

Centrumgemeente
Groningen wordt gezien als een uit-
voeringsorganisatie pur sang en lijkt 
hierdoor steeds meer alleen komen te 
staan in gemeenteland. Welmoed Visser, 
adviseur middelen van de gemeente 
Groningen: “De discussie over al dan niet 
uitbesteden is op verschillende momen-
ten en over verschillende onderdelen ge-
voerd en meestal werd de keuze gemaakt 
om niet uit te besteden.” Volgens Visser 
liggen hier deels politieke keuzes aan ten 
grondslag. Maar wat ook meespeelt is 
dat Groningen een centrumgemeente in 
de regio is. “Een onderdeel als de GGD is 
onder de gemeente Groningen geplaatst. 
De GGD voert werkzaamheden uit voor 
23 gemeenten in de regio. De gemeente is 
hier dan ook op ingericht”, aldus Visser. 

Door de regiofunctie voert Groningen 
taken uit die door omliggende gemeenten 
aan de centrumgemeente zijn uitbesteed. 
Groningen heeft hier de juiste kennis en 
expertise voor. “Voor de gemeente Ten 

GEMEENTE GRONINGEN

Uitvoerings-
organisatie  
pur sang?

Boer voeren we zelfs alle taken uit. Indien 
we kennis ontberen, lossen we dat op door 
daar waar het echt nodig is extern in te 
huren”, vertelt Visser. 

Shared Service Center
Om tot een efficiëntere dienstverlening te 
komen en om de bezuinigingstaakstelling 
te realiseren, heeft de gemeente Gronin-
gen in 2014 een Shared Service Center 
opgericht. Daar zijn alle ondersteunende 
taken in ondergebracht. Visser: “In de 
praktijk merken we dat we de dienstverle-
ning nu op een eenduidige manier kunnen 
aanbieden, waar dit voorheen bij acht 
diensten op acht verschillende manieren 
gebeurde.”
De komst van het Shared Service  
Center heeft volgens Visser bovendien 
de betrouwbaarheid van de gegevens 
bevorderd waardoor beter gestuurd kan 
worden. “Eerder moesten de cijfers bij 
acht verschillende diensten vandaan ko-
men. Iedere dienst had zijn eigen manier 
van registreren wat het lastiger maakte 

om een betrouwbaar beeld te krijgen.” 
Doordat er met de komst van het Shared 
Service Center op een eenduidige manier 
wordt geregistreerd, is het volgens Visser 
ook gemakkelijker om de juiste cijfers 
voor de benchmark van Vensters voor  
Bedrijfsvoering te reproduceren. “De  
cijfers zijn beter vindbaar en betrouw-
baarder geworden, waardoor we ze ook 
beter kunnen duiden.” 

Uitbesteden
Ondanks dat Groningen relatief veel 
focust op het zelf uitvoeren van de eigen 
taken en die van omliggende gemeenten, 
zijn er bewegingen gaande op het terrein 
van uitbesteding. De redenen die hier-
aan ten grondslag liggen, zijn echter van 
andere aard dan bij regiegemeenten. Zo 
heeft Groningen de afgelopen jaren een 
aantal taken ‘buiten de deur’ gezet. Visser: 
“Voor onderdelen als de schouwburg  en 
de werkmaatschappij Sport en recreatie 
is het af en toe lastig om de besluitvor-
ming van de gemeente Groningen in hun 

bedrijfsvoering te vertalen. Dit komt 
doordat deze onderdelen een veel be-
drijfsmatigere insteek hebben dan andere 
onderdelen van de gemeente.” 
Om deze reden is in 2014 de muziekschool 
verzelfstandigd en samengegaan met het 
Kunstencentrum. Ook de brandweer is 
geen onderdeel meer van de gemeente, 
maar opgegaan in de Veiligheidsregio. “In 
het nieuwe collegeprogramma is opgeno-
men dat ICT geoutsourcet gaat worden. 
Momenteel wordt onderzocht in welke 
mate dat moet gebeuren”, vertelt Visser. 
Daarnaast is er discussie over het verzelf-
standigen van een aantal werkmaatschap-
pijen als cultuur en sport. “Voorlopig, in 
ieder geval tot 2017, blijven de werkmaat-
schappijen onderdeel van de gemeente”, 
aldus Visser. “Groningen redt zich op dit 
moment goed als uitvoeringsorganisatie, 
we hebben dan ook geen haast om hier 
verandering in te brengen.”

Groningen kiest er nog 
steeds voor om veel 

taken zelf uit te voeren. 
Een beetje tegen de 

trend in. Maar dat bete
kent niet dat Groningen 

niets uitbesteedt. Zo 
heeft de stad een aantal 

taken buiten de deur  
belegd in werkmaat

schappijen die  
vervolgens onderdeel 
blijven uitmaken van  

de gemeente.

“De discussie over al 
dan niet uitbesteden  
is op verschillende  
momenten en over ver-
schillende onderdelen 
gevoerd en meestal 
werd de keuze gemaakt 
om niet uit te besteden.”
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Colofon
Vensters Open is een uitgave van Vensters voor Bedrijfsvoering. 
Vensters voor Bedrijfsvoering is een initiatief van VGS, Unie van 
Waterschappen, FAMO, VIAG, BZK, KING en ICTU.

Reacties: 06 - 211 373 92  of  vensters@ictu.nl
www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl/contact

Hoofdredactie: Margot van der Linden en Daniël van Geest 
(ICTU)
Eindredactie: Leonie Brouwer (KING) en Eric Went 
Art direction en vormgeving: Nanda Alderliefste
Teksten: Leonie Brouwer, Daniël van Geest, Mari-An Gerits, 
Eelke Horselenberg, Margot van der Linden  en Arjan van der 
Weerd
Cijfers en feiten: Jurgen Visser  
Fotografie: Edwin Weers
Infographics: Loek Weijts
Drukker: Station Drukwerk

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen, foto’s en illus-
traties uit Vensters OPEN is alleen toegestaan na overleg met de 
redactie en met bronvermelding. Vensters voor Bedrijfsvoering 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele zet- of 
drukfouten.

BELEVINGSONDERZOEK
Wist u dat:
• De salarisadministratie, de receptie en het bedrijfsrestaurant het best 

gewaardeerd worden door medewerkers?

• Het binnenklimaat, de schoonmaak en de koffieautomaat het slechtst 
gewaardeerd worden door medewerkers.

• Het binnenklimaat lastig te beïnvloeden lijkt, maar enkele  
gemeenten dit succesvol hebben aangepakt.

• De ambities voor de bedrijfsvoering vooral liggen op innovatie, goed 
werkgeverschap en klanttevredenheid. Dit terwijl gemeenten aangeven 
juist op deze thema’s ook al het meest ontwikkeld te zijn.

• Gemeenten aangeven de komende jaren meer te moeten doen met min-
der middelen, maar efficiëntie en kosten als ambitie voor alle gemeenten 
in het belevingsonderzoek als minst belangrijk wordt beoordeeld.

• Zowel management als medewerkers binnen de bedrijfsvoering aange-
ven dat de focus meer ligt op de korte termijn dan op de lange termijn als 
we gemeenten dit dilemma voorleggen. 

• Gemeenten bij het geven  van een oordeel over de volwassenheid van de 
organisatie steevast besturing & beheersing en organisatie & processen 
het laagst beoordelen en strategie & beleid en leren & innoveren het 
hoogst.

• Samenwerkende gemeenten de vier belevingsvensters (intern klant-
onderzoek, volwassenheid, ambities en sturingsdilemma’s) gebruiken 
als basis voor de inrichting van hun shared service center.

Leerkring	G4
De leerkring van de vier grootste gemeenten van Nederland is een van de eerste en meest actieve. De 
contactpersonen vormen een kerngroep die streeft naar onderlinge transparantie. Daarvoor gebruiken zij 
de informatie en taal van Vensters voor Bedrijfsvoering. Vanuit deze kerngroep zijn vier thematische sub-
groepen actief op de domeinen Financiën, HRM, ICT en Facilitair. Thema’s worden gezamenlijk uitgediept. 
Bijvoorbeeld: zelf doen, uitbesteden of samenwerken.  



ALLE DEELNEMERS  
VAN	VENSTERS	VOOR	
BEDRIJFSVOERING 
(2012-2015)
 GEMEENTEN

 WATERSCHAPPEN

 PROVINCIES

Kijk voor de actuele deelnemerslijst op: 
www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl


