De
kunst
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vertrouwen
Gemeenten aan de slag
met Het Nieuwe Werken
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Dit is geen
inleiding!

DAT WE N IET D E E N IG E E N Z E K E R N IE T DE
E E R STE Z IJ N D IE DE Z E OV E R T U I G I N G Z I J N
TO E G E DA A N K UN T U Z IE N IN E E N LE G E N DA R ISC H E SK E TC H VA N VA N KO OT E N E N D E B I E
UIT 1986 ( ! ) , WA A R IN J. H .M .B . J . B E ILE M A

Een inleiding willen we dit niet noemen; we gaan u namelijk niet in een voorgevormde volgorde door
deze publicatie heen leiden. Want als er iets is wat bij Het Nieuwe Werken (HNW) past, is het wel
flexibiliteit. Dus leest u vooral wat u op dit moment het meest interesseert of intrigeert. Wel denken we

E E N K R AC H TIG E N V ISIO N A IR P LE I D O O I
VOOR HET THUISWER KEN HOU DT ( YO UTU B E .
C O M , D IT WA S D E M E D I A S 1 4 T E L E W E R K E N
1986) . T E R LE R IN G E N V E R M A A K !

dat alle teksten bij elkaar een mooi beeld schetsen van wat HNW voor uw gemeente kan betekenen en
we hopen u te inspireren om de handschoen op te pakken. We doen dat met verhalen uit de praktijk,
verteld door collega’s die ieder op hun eigen manier en vanuit de historie en cultuur van hun specifieke gemeente met HNW aan de slag zijn gegaan. En we doen dat vanuit de overtuiging dat HNW geen
kunstje is – bijvoorbeeld alleen maar bedoeld om een bezuiniging in te zetten – maar dat het gemeenten de ruimte biedt voor vernieuwing. Vernieuwing die noodzakelijk is om aan de veranderende eisen
van medewerkers (ben ik een goede werkgever) én van de buitenwereld (ben ik een betrouwbare en
toegankelijke partner) te voldoen.
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Ruimte voor
6

vertrouw

Het verhaal van Marc Jetten, sinds 2000 bezig met HNW en ontwikkelaar
en begeleider van de workshop over Het nieuwe Werken die het A+O fonds
Gemeenten aanbiedt.

H

wen

et Nieuwe Werken is een vertrekpunt van
waaruit je kunt nadenken over de orga-

nisatie en de ontwikkeling daarvan. Alles
draait om vertrouwen en daarmee is HNW vooral
ook een oefening in loslaten. Gemeenten hebben
van nature de neiging om als oplossing regels,
richtlijnen en kaders te bedenken. Als je met HNW
aan de gang gaat is een essentiële vraag: kan het
ook met minder of zelfs zonder regels? En zo ja,
hoe dan? Niet minder om het minder, maar minder om consistent te handelen vanuit de kernwaarden van HNW: vertrouwen en vrijheid. Zo ontstaat
er ruimte voor vernieuwing. Waarom vernieuwen?
Het antwoord is simpel: omdat de omgeving voortdurend in verandering is.

DE BURGER VERANDERT

De gemiddelde klant aan de balie, telefoon of
e-mail is goed geïnformeerd (op internet is alles te vinden), kritisch en mondig; vaak heeft hij
zich al een mening gevormd over wat hij van zijn
gemeente wil. En van de burger vragen we zelfredzaamheid.
MEDEWERKERS VERANDEREN

Werken is niet alleen noodzakelijk om in je onderhoud te voorzien. Anno nu willen medewerkers
kunnen zeggen wat ze denken, ongeacht tegen
wie. Daarbij horen aspecten als vertrouwen krijgen
en geven, gelijkwaardigheid, autonomie en openheid.
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DIR ECT LO SL ATEN M ET V E RTRO U W E N A L S BA S I S

HET WERKEN ZELF VERANDERT
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De voortschrijdende technologie maakt - onder
meer - andere manieren van (online) samenwerken en netwerken delen mogelijk. Dit geeft
mensen nog meer mogelijkheden om de regie te
nemen over hun werk. Het zorgt er ook voor dat
je als organisatie aan je digitale reputatie moet
werken en bij de tijd moet zijn. Jongeren zijn al aan
hun derde smartphone toe als ze ergens komen

WE L KE B IJD RAGE KA N HNW

werken; zij halen glimlachend hun wenkbrauwen
op bij een discussie of iemand wel of niet een
smartphone krijgt, en ze verwonderen zich erover
dat deze nogal eens hierarchisch verdeeld zijn. Al
deze veranderingen vragen erom goed na te denken over de ontwikkeling van de organisatie. Het
Nieuwe Werken kan als geen ander managementinstrument de motor van die organisatieontwikkeling zijn. Het Nieuwe Werken is in feite een nieuwe
manier van denken die ‘oude’ waarden tot leven
kan brengen.

zowel voor de mensen die er werken als voor
potentiële nieuwe medewerkers.
3. HNW biedt medewerkers ruimte om de regie
te voeren over hun werktijden en werkplek
(balans werk-privé). De gemeente kan groeien in haar identiteit. Thema’s als vertrouwen,
openheid, status en veiligheid, komen op de
agenda, naast de meer bekende HNW-onderwerpen als resultaat en samenwerken.
4. Kostenbesparingen, niet alleen door minder
vierkante meters, maar vooral door mensen
zelf te laten beslissen over hun werk.

LE VE R E N A A N U W GE M E E NTE ?
1. HNW begint met de vraag wat het kan betekenen voor klanten: voor de politiek, burgers,
bedrijven en instellingen.
2. De gemeente kan groeien in haar rol als moderne werkgever die met haar tijd meegaat;

VI SI E
Het Nieuwe Werken begint met het formuleren van een visie. Wie
wil ik zijn als organisatie, wat is onze visie en hoe kan HNW helpen om dat te bereiken? HNW is dan ook geen afzonderlijk project
– met een helder begin en dito einde – maar een ontwikkelingsproces. Geen foto maar een film.

TW E E GEM EEN T ELI JK E VI SI ES
Visie 1: ‘Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager fungeren voor een
betere inrichting en bestuur van het kennisnetwerk. Technologische ontwikkelingen maken dat mensen die niet direct gedwongen
zijn hun werk op een vaste werkplek te verrichten, vandaag de dag
hun werk vaak op heel andere plekken kunnen doen. Daarnaast
schreeuwen tweeverdieners om meer vrijheden en zorgen files en
milieu dat we aan andere oplossingen moeten denken. Afspraken
over output komen daarbij centraal te staan.’

Visie 2: ‘Onze productie wordt meer outputgestuurd en minder
tijdgestuurd. Daardoor zijn het tijdstip en de plaats waarop het werk
wordt gedaan minder van belang. We zoeken onze klant vaker op en
zitten dan misschien wel aan de (keuken)tafel van de klant op een
tijdstip dat voor de klant prettig is. Sturen op output vraagt om een
andere manier van werken en een andere manier van leidinggeven.’
Opmerkelijk is dat in visie 1 de focus meer op de medewerker is
gericht en in visie 2 meer op de klant. Dat is ook het mooie - en
tegelijkertijd ingewikkelde - van HNW. Het is geen geharnaste methode, maar een filosofie rond de manier waarop je het werk inricht,
met als vertrekpunt de wensen en ambities voor de organisatie.
Vandaar dat de vraag ‘wat is Het Nieuwe Werken eigenlijk?’ geen
eenduidig antwoord oplevert. Vraag het aan tien verschillende mensen (deskundigen en niet-deskundigen) en je krijgt tien verschillende
antwoorden. Helemaal niet erg, want de vraag is niet zozeer wat Het
Nieuwe Werken is, maar wat het kan betekenen voor een organisatie
of waar Het Nieuwe Werken een organisatie bij kan helpen.

‘ “W E CA N ’ T SO LV E P R OB LE M S B Y U S I N G
TH E SA M E K IN D O F TH IN K IN G W E USE D
W H E N W E C R E ATED TH EM .” – E IN STE IN
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H NW I S G E E N P ROJ E CT MA AR E E N PROCE S.
G E E N FOTO M A A R E E N F IL M .

HET NIEUWE WERKEN VOLGENS MARC JETTEN
H E T NIEUWE W ERKEN GAAT IN ESSEN T IE O M V E R T R O U W E N. OP
BASI S VAN V ERT ROUWEN KRIJGEN MEDEWER K E R S R E G I E OV E R
HU N W ERKT IJDEN , WERKPL EK EN - BELANGR I J K E R N O G - OV E R
HU N W ERK. H NW HEE F T INV LOED OP CON T RO L - B E HO EF T E N , O P
Z AK E N AL S MACHT EN S TAT US EN OP V RAAGST U KK E N A L S D E
BALANS T USSEN SOL I DARIT EIT ( SAMENWERKE N) E N A U TO NO M I E (EIGEN V ERANT WOORDEL IJKHEID) . IN HET NI E U W E WE R K E N
GAAN MEN SEN EN ORGAN ISAT IES FL EXIBEL ER O M M E T A RBE I DST IJD EN , WERKOMGEV IN G EN WERK. HET NI E U W E W E R K E N
I S I N DE PRAKT IJK VOOR EL KE ORGANISAT IE A N DE R S . HE T I S
E E N REIS MET EEN H EL DER PERSPECT IE F, MA A R O O K E E N R E I S
WAARIN JE ON DERWEG MET VAL L EN EN OPSTA A N L E E R T.

Belangrijk is dat gemeenten aan de voorkant een
bewuste keuze maken welke ambitie zij hebben
met HNW. Gaat het vooral om plaats- en tijdonafhankelijk werken waarbij flexibel kantoor,
thuiswerken, smartphones, papierarm werken en
competenties als resultaatgerichtheid en productiviteit centraal staan? Dit noemen we ook wel HNW
1.0. Of wil een gemeente HNW vormgeven vanuit
de dieperliggende lagen van de cultuur, waarin
vertrouwen en het stimuleren van eigen regie centraal staan en waar thema’s als openheid, status,
macht, angst en veiligheid op de agenda komen?
Ook wel HNW 2.0 genoemd.
Het hogere doel is dan het uitbouwen en uitdragen
van de kernwaarden en de identiteit van de organisatie. Overigens is het niet zo dat de ene visie
per definitie beter is dan de andere. Dat hangt af
van wat het beste past om de verdere organisatieontwikkeling optimaal te faciliteren. Waarbij HNW
geen doel op zich is, maar kan bijdragen aan het
vormgeven van de bestaande visie.

10

AM B ITIE M ODE L HN W
Bouwen aan een Cultuur van
vertrouwen

Stimuleren van Eigen regie

Plaats- en tijd onafhankelijk
werken
Bron: Marc Jetten

H N W VALT O F STAAT B I J
R U IMTE VOOR VE R T R O UWEN
EN EIGEN REGI E!

Het centrale begrip in Het Nieuwe Werken 2.0 is
vertrouwen. Het ombuigen van werken op basis van
control - met veel procedures en regels - naar een
cultuur van vertrouwen, is een proces van loslaten
en opnieuw vormgeven. We zien dat gemeenten in
hun HNW-notities meer en meer oog hebben voor
vertrouwen. Te beginnen bij de klant: als je naar
buiten, naar de klant vertrouwen geeft, moet je dat

HNW vraagt om een nieuw soort leiderschap. De
nieuwe leidinggevende geeft vrijheid op basis van
vertrouwen. En stuurt minder op inhoud en meer
op output. Hij of zij geeft de richting aan en coacht
de medewerkers in plaats dat hij hen instrueert.
Waarbij het de kunst is om een goede balans te
vinden tussen sturen en loslaten. Belangrijk daarin
is verbinding houden met medewerkers; dat kan

ze deden het niet. Het breekpunt kwam toen er een
hek om de speelplaats werd gezet. Toen voelden zij
zich vrij genoeg om de ruimte te nemen.
Een heldere context (zoals weten welke bijdrage
verwacht wordt en inzicht hebben in wat de klant
wenst) fungeert in HNW als het denkbeeldige hek.
Het Nieuwe Werken werkt pas goed als het ‘veilig’
genoeg is voor iedereen om ruimte te durven
pakken. Om vrijheid te benutten heb je voldoende

naar binnen ook doen. Een autonome medewerker
met een eigen beslissingsvrijheid kan de klant beter
helpen dan een medewerker die volgens strikte
procedures handelt. De klant komt niet aan de balie
om een vergunning aan te vragen, nee, hij wil een
dakkapel plaatsen en verwacht een adviseur die met
hem meedenkt en direct een oplossing biedt.
Praktisch gezien is het flexibele kantoorconcept en
thuiswerken (HNW 1.0) een prachtig vliegwiel om
vertrouwen direct toe te passen. Dat kan betekenen
geen regels vooraf maar samen ontdekken en leren
wat je nodig hebt: direct loslaten met vertrouwen als
basis.

door eenvoudige vragen te stellen als hoe het gaat
met het werk, met de medewerker zelf of waar hij
of zij vragen over heeft. Het maken van afspraken
samen met de medewerker en met het team helpt
daarbij, dat is een soort kader. Die afspraken zijn
de context waarbinnen de medewerker zijn autonomie en vrijheid kan oppakken.
Het volgende voorbeeld maakt dat duidelijk. In Engeland staat een school met een prachtige speelplaats rondom het gebouw. Er stond geen hek
omheen. De kinderen speelden steeds heel dicht
bij de school. Ook al gaven de leraren steeds weer
aan dat ze verder van de school mochten spelen,

houvast nodig en dat houvast zijn de kaders die je
samen ontwikkelt.
Nog een sprekend voorbeeld: wat is een beter
kader voor uw tienerdochter, de strikte regel ‘je
bent om twaalf uur thuis’, of de afspraak ‘je fietst
samen met je vriendinnen naar huis’? Het gewenste resultaat is immers veilig thuiskomen. Deze
manier van denken kan de weerstand wegnemen
die we nog vaak tegenkomen als het plaats- en
tijdonafhankelijk werken aan bod komt. ‘Wordt er
dan nog wel gewerkt?’ Zeker, als je maar goede
afspraken maakt over de verwachtte resultaten en
mensen daarbij faciliteert.

VERTROUWEN

ZET ER EEN HEK OMHEEN
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Workshop

Rol Organisatieontwikkeling
HRM en Het Nieuwe Werken
Steeds meer gemeenten bereiden zich voor of zijn bezig met Het Nieuwe Werken (HNW). In de praktijk
zien we dat HRM vaak benaderd wordt voor regelingen op het gebied van plaats- en tijd onafhankelijk
werken. Zoals regelingen voor flexibele werktijden en thuiswerken.

PROGRAMMA EENDAAGSE WORKSHOP

Het programma is gebaseerd op uitgebreide
praktijkervaringen binnen en buiten gemeenten
met Het Nieuwe Werken. Wat blijkt is dat de
uiterlijke kenmerken van Het Nieuwe Werken
geen wortel kunnen schieten als er ook niet hard
gewerkt wordt aan de interne cultuur. De zachtere factoren - vertrouwen en openheid - komen
dan in beeld. Het ontwikkelen hiervan is bij uitstek het vakgebied van HRM. Een rol die zich het
beste laat typeren als organisatieontwikkelaar.
V A S T E T H E M A’ S , I N T E R A C T I E V E I N B R E N G É N

De impact van Het Nieuwe Werken is groter. HNW biedt gemeenten een kans om te groeien in vertrouwen, openheid en het geven van meer verantwoordelijkheid aan leidinggevenden en medewerkers.
Het Nieuwe Werken biedt hiermee voor HRM de gelegenheid om zich nadrukkelijk te profileren in de rol
van organisatieontwikkelaar. In de eendaagse workshop, die het A+O fonds Gemeenten aanbiedt, staat
de rol van gesprekspartner op het terrein van organisatieontwikkeling in het kader van Het Nieuwe
Werken centraal.
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PRAKTIJKVOORBEELDEN

Aan de hand van diverse thema’s vindt een
gezamenlijke verdieping plaats. Ingebrachte
voorbeelden en vraagstukken van de deelnemers
worden daarbij op een interactieve manier uitgewisseld. De workshopbegeleider brengt daarbij
naar behoefte praktijkvoorbeelden in.

D E T H E M A’ S Z I J N :

Visies en ambities rondom Het Nieuwe Werken
(van HNW 1.0 naar HNW 2.0).
Inzicht in de verschillende rollen van HRM bij
gemeenten bij HNW.
Verdieping in de cultuur van HNW en de rol van
organisatieontwikkelaar.
Veranderkundige invalshoeken en voorbeelden
van HNW bij gemeenten, in termen van maakbaarheid en organisch laten ontstaan (lerende
organisatie).
ANTWOORD OP ALLERHANDE VRAGEN:

Welke invalshoeken zijn er voor HNW en wat zijn
de daaraan gerelateerde HRM vraagstukken?
Welke rollen worden er gevraagd van HRM c.q.
hoe positioneert HRM zich?
Op welke wijze kan HRM groeien in de rol van
organisatieontwikkelaar?
Hoe kan ik als organisatieontwikkelaar vanuit
de principes van HNW een daarop aansluitende
veranderaanpak creëren?

DOELGROEP

HRM’ers, P&O-adviseurs en andere trekkers van
Het Nieuwe Werken programma’s in gemeenten
en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
D AT U M , LO C AT I E E N B E G E L E I D I N G

De datum en locatie worden in overleg met de
deelnemers gepland. De begeleiding is in handen
van Marc Jetten.
M E E R I N FO R M AT I E

Wilt u een workshop aanvragen of heeft u vragen
over de inhoud? Neem dan contact op met
Marc Jetten 06 - 5757 2429 of per e-mail
marcjetten@viavalue.nl.

SUBSIDIE VOOR DE WORKSHOP

De workshop wordt aangeboden in HRM netwerken van gemeenten en aan HRM teams van
gemeenten. Vanuit de regeling ‘Meer weten met
uw netwerk’ van het A+O fonds Gemeenten wordt
de workshop kosteloos aangeboden.
Meer informatie over het aanvragen van een
subsidie van het A+O fonds Gemeenten vindt u op
www.aeno.nl/subsidies/meer-weten-met-uwnetwerk, via e-mail subsidies@aeno.nl,
telefoonnummer 070 - 7630 038
2012 / A+O fonds Gemeenten,
Fluwelen Burgwal 44,
2511 CJ Den Haag

Heeft u vragen over de workshop dan kunt u ook
contact opnemen met George Evers (A+O fonds
Gemeenten) george.evers@aeno.nl of op telefoonnummer 070 – 7630 027.
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Interpolis:

het oervoorbeeld
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Het voorbeeld dat in Nederland altijd naar voren wordt gebracht als het om Het Nieuwe Werken gaat, is Interpolis.
We beginnen de geschiedenis in 1990, Interpolis is dan net overgenomen door Rabobank waardoor een grote bankverzekeringscombinatie ontstaat. De verwachte slagkracht blijft echter uit. Dat komt vooral doordat de klant Interpolis niet ziet zitten: die vindt de verzekeraar log, naar binnen gekeerd en onduidelijk in plaats van helder, oplossingsgericht en een organisatie die doet wat ze belooft. In 1994 besluit de directie ‘de deuren open te zetten’, zowel voor
elkaar als voor de klant. Dat uit zich in een nieuwe missie: ‘Wij moeten elkaar de ruimte geven om die dingen te doen
die de klant echt belangrijk vindt. Dan moeten wij initiatief tonen en de eigen verantwoordelijkheid oppakken.’

H

et topmanagement zet z’n volle gewicht
achter dit nieuwe denken. Ook als een
paar jaar later het telewerken wordt
ingevoerd. De bestuursvoorzitter roept iedereen
die niet mag telewerken van zijn eigen manager
om zich bij hem te melden en schetst en pas-

sant het beeld van zijn droomkantoor: een soort
clubhuis waar medewerkers alleen samen komen
om te ontmoeten en te vergaderen. En als er in
de Tilburgse binnenstad een nieuw hoofdkantoor
gebouwd wordt, vallen droom en ruimtegebrek
mooi samen. Er ontstaat een flexibel kantoorcon-

cept waarin geen plek is voor eigen kantoortjes en
werkplekken, ook niet voor de directie. Het nieuwe
kantoorconcept speelt een fundamentele rol in de
cultuuromslag. De prikklok en de parafencultuur
verdwijnen, het gedroomde clubhuisconcept komt
tot leven. Waarmee concreet invulling wordt gege-
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D E P RI K K LO K E N DE PA RA FE NC ULTUUR V E R DW IJN E N ,
H E T G E DRO O M DE C LUBH UISC ON CE PT KOM T TOT L EV E N.

Interpolis.
Glashelder
MOTTO INT ERPOL IS
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ven aan vertrouwen.
Maar belangrijker nog: interne werkverhoudingen
veranderen. Werknemers krijgen het vertrouwen,
de vrijheid en de verantwoordelijkheid om hun
werk te doen. Leidinggevenden bieden ruimte en
vrijheid voor maatwerk en individuele ontwikkeling. Medewerkers voelen zich verbonden met hun
werk en verantwoordelijk voor hun klanten. Dus is
het tijd dat ook de klant wat merkt van het nieuwe

sing door te schuiven naar een leidinggevende. De
leidinggevende op zijn beurt houdt zich niet zozeer
bezig met de inhoud, maar heeft meer een coachende rol.

Interpolis. Er komt een nieuw verzekeringsconcept
waarbij de klant z’n bonnetjes thuis mag laten, de
beruchte kleine lettertjes in de polisvoorwaarden
verdwijnen, schades worden met een telefoontje
afgehandeld, bellers worden niet eindeloos doorverbonden, kortom, Interpolis wordt Glashelder!
Met vertrouwen als centraal begrip. Het vertrouwen in de klant – die niet tig formulieren hoeft in te
vullen en al z’n bonnetjes moet inleveren voordat
de schade wordt uitgekeerd – en vertrouwen in
de schadebehandelaar – die ruimte krijgt om zelf
beslissingen te nemen. Twijfelgevallen bespreek
je voortaan met collega’s in plaats van de beslis-

wen, vrijheid en verantwoordelijkheid wordt vanuit
HR-perspectief de vierde v van verbinding toegevoegd. Daardoor is de verbinding tussen deze twee
managementeisen duidelijk op de agenda gezet.
Bovendien is het in een omgeving van flexibel
werken belangrijk om expliciet aan de verbinding
tussen de medewerkers onderling te werken.

Natuurlijk gaat dit alles niet zonder slag of stoot.
Vooral leidinggevenden hebben moeite met het
vinden van de juiste balans tussen ruimte geven en
prestaties leveren. Naast de kernwaarden vertrou-

Het succes blijft niet uit. Interpolis verandert van
regionale speler in een topdriespeler in de nationale markt met een duurzame ontwikkeling
van resultaat en winst. En sinds de invoering van
Het Nieuwe Werken schoot de klanttevredenheid

omhoog van een rapportcijfer 6,1 in 1996 naar een 8,4 in 2009 en
dat is in de jaren daarna structureel boven de 8 gebleven. In 2012 is
Interpolis voor de achtste opeenvolgende keer bekroond tot meest
betrouwbare verzekeraar in Nederland. Het levende bewijs van wat
HNW kan opleveren.

K E RNWAAR DEN ZI JN
V ER TR OUWEN, VR IJH EI D ,
V ER A N TWOORDELIJ K H EI D EN
V ER BIND ING.
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Naardens

18

holisme

e

Wel fuseren, niet fuseren; dat is de vraag die de gemeente Naarden al jaren
bezighoudt. De beoogde partners: Muiden, Weesp en Bussum. Toen gemeentesecretaris Alexander Meijer in 2009 in functie kwam trof hij een organisatie in
stilstand aan.

I

‘Investeren in organisatieontwikkeling en ICT,
het was allemaal stopgezet. Waarom investeren als het straks, als we gefuseerd zijn, toch
weer allemaal anders moet was de gedachte. Ik
snapte dat wel, maar het beviel me niet. Stilstand
is slecht voor de dienstverlening en slecht voor de
medewerkers. Medewerkers waren erg naar binnen gericht en amper toegerust om veranderingen
aan te kunnen. En toen viel in februari 2010 het
kabinet-Balkenende IV en ging de fusiewet weer
in de ijskast. De organisatie in stilstand werd daar
bovenop een organisatie in verwarring.’

NIEUWE WIND

Wat niet in de ijskast terechtkwam was Meijers
overtuiging dat overheidsdienstverlening verandert
en dat medewerkers toegerust moeten zijn om te
anticiperen op externe ontwikkelingen. ‘Op een
congres van gemeentesecretarissen zag ik een
inspirerende presentatie over social media. Eens
te meer werd me duidelijk dat ICT-toepassingen
een vliegwiel kunnen zijn in de verbetering van de
dienstverlening.’
In 2011 trad de nieuwe coalitie aan waardoor er
ook een nieuwe wind ging waaien; een van meer
openheid en transparantie. ‘Er was nu een po-
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litieke context waarin ook Het Nieuwe Werken
hardop benoemd werd. Enerzijds om een bezuiniging te realiseren, we zitten met twee panden ruim
in de huisvesting en willen met z’n allen in het
stadskantoor gaan zitten. Anderzijds heb ik mijn
directieplan gekoppeld aan HNW, omdat ik geloof
dat een andere manier van werken geworteld moet
zijn in de missie en visie die je voor de organisatie voor ogen hebt. Dat was het moment dat ik

tie van het Nieuwe Werken te verwezenlijken. De
ambitie is dat we onze taken zo goed uitvoeren
dat we een interessante partner zijn voor andere
partijen. Ons mission statement luidt: ‘We hebben het verrassend goed voor elkaar’. We hebben

afschaffen van de prikklok. Over de onzekerheden
van werken op afstand. Over het maken van individuele werkplannen, over targets, knelpunten en
waar medewerkers ondersteuning nodig hebben.
Over de urgentie om enerzijds een goed werkgever

Marc Jetten erbij betrokken heb. Wat ligt er al aan
missie en visie, hoe kunnen we dat delen met de
medewerkers zodat zij daar zelf creatief mee om
kunnen gaan?’

het vakmanschap, we kunnen goed samenwerken
alleen… we geloven dat zelf nog niet. We lijden een
beetje aan het Calimero-syndroom en het wordt
tijd om uit het ei kruipen.’

te zijn en anderzijds te voldoen aan de wensen en
eisen van burger en samenleving. ‘Je kunt het een
holistische aanpak noemen. De bedrijfsvoering
van de gemeente moet je in z’n geheel, vanuit een
totaalvisie aanpakken. De gemeente heeft immers
een belangrijke plek in de samenleving en werkt
met geld van de samenleving. Dat is de basis voor
de organisatieontwikkeling.’

CALIMERO-SYNDROOM

Van twee locaties naar één, een fusie, een pilot Het
Nieuwe Werken, je kunt je voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: liever niet. Alexander Meijer
zegt: ‘Juist wel! We stonden toch al in de veranderstand vanwege de verhuizing naar één pand (30
procent minder werkplekken) en die ‘cosmetische’
actie kunnen we gebruiken om de diepere ambi-

20

T O TA A LV I S I E

Er werden bijeenkomsten georganiseerd met
sleutelfiguren in de organisatie en met deskundigen ‘van buiten’ waarin waarden en competenties
zijn benoemd. Waarin gesproken is over command
& control versus vertrouwen en ruimte. Maar ook
over de pijn van niet meer op de fiets naar je werk
kunnen vanwege de grotere afstand. Over het

NIEUW ZELFBEWUSTZIJN

Dit traject heeft drie jaar geduurd. Toen was het
tijd om de bevindingen met iedereen te delen. ‘Het
gemeentehuis ging een dag dicht. Alle medewer-

W E L IJD EN EEN B EETJE AAN H ET CAL I M E RO - SYND R O O M
E N HE T WORDT T IJD O M U I T H ET EI K RUI P E N.

kers volgden workshops die door collega’s werden
geleid. Thema’s waren onder meer de inzet van
social media, het afschaffen van de aanwezigheidsregistratie, de pilot HNW, het maken van een
vlekkenplan voor de nieuwe locatie. Dat heeft ons
niet alleen een nieuw zelfbewustzijn gegeven maar
ook allerlei voorstellen die we verwerkt hebben in
het directieplan. Daarmee zijn we er uiteraard nog
niet, we moeten er elke dag hard aan werken en
praten, praten, praten. De verhuizing komt nog en
de fusie; het zal nog een proces van jaren zijn.’
En dan gaat de gemeentesecretaris weg?! ‘Ja, ik
heb de overstap gemaakt naar De Ronde Venen.
Mijn werk in Naarden is klaar. Vanuit stilstand en
verwarring hebben we met elkaar bepaald waar
we met de organisatie naartoe gaan. De visie en
ambitie staan; fusie of niet, dat is de weg waarop
Naarden verder gaat. En ik ben er zeker van dat
Naarden echt uit dat ei is gekropen. Als afscheid
heb mijn medewerkers een brief geschreven vanuit het perspectief van 2018.’

CI TA AT U I T DE B R I E F: E E N V E R HA A L ; NA A R D E N, ZE S JA A R L AT E R
“ DE B E L E ID S M E DE W E R KE R S E N E E N HA NDVO L S E C R E TA R E SS E S
WO RDE N A L L EM A A L A A NG E S T U U RD DO O R DE G E M E E NT E S E CR E TAR I S . ER I S G E E N AFDE L I NG S HO O FD M E E R T E B E KE NNE N. DE O R GA NI S AT I E I S ZO P L AT A L S HE T M A A R KA N. DE B E L E IDS M EDE W E RKE R S ZI J N E I G E NL I J K A L L EM A A L B E L E ID S R E G I SS E U R S , W E R K E N
P R OJ E CTM AT I G E N Z I J N H E E L A L L R O U ND. DE O R GA NI S AT I E I S FL I N K
DO O R O NT W I KKE L D .
VE R T R O U W E N I N DE M EDE W E R KE R S S TA AT NO G S T E ED S VO O R O P ,
NE T ZOA L S I K I N 2 0 0 9 V E R T E LDE DAT DAT M I J N U I TGA N G S P U N T
WA S . IK V I ND HE T E R G L E U K OM T E ZI E N DAT E E N G R O E P M E DEW E R KE R S , D I E TO E N HE T F L E X IB E L E W E R KE N, W E R KP L E K D E L E N ,
HE T AFS CHA FF E N VA N DE A A NW E ZI G HE ID S R E G I S T R AT I E , M E E R
ZE LFS TA ND I G HE I D E N V E R A NT WO O RD E L I J KHE I D H É É L K R I T I S C H E N
G E R E S E R V E E RD BE NA DE R D E N, I N DI E KL E I NE R E , COM PACT E O R GA NI S AT I E NU D E E N T H O U S I A S T E T R E K K E R S Z I J N . ”
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Ervaringen ‘van buiten’
22

O N D E R Z O E K V A N B O S T O N C O L L E G E C E N T E R F O R W O R K & FA M I LY B E V E S T I G T D E T O E G E V O E G D E

SINDS DE INVOERING VAN HET NIEUWE WERKEN

WAARDE VAN FLEXIBEL WERKEN. HET LEVERT HET VOLGENDE OP

IS BIJ MICROSOFT DE MEDEWERKERTEVREDENHEID OP HET DEELGEBIED VAN DE BALANS

Verhoging van productiviteit

70%

Managers

87%

Medewerkers

Stijging van kwaliteit van werk

65%
Managers

87%

Medewerkers

Verlaging van uitstroom

76%
Managers

80%

Medewerkers

TUSSEN WERK EN PRIVÉ GESTEGEN

5,5

2005

8,3

2009

NA DE INVOERING VAN

UIT EEN MEDEWERKERONDER

N A D AT I N E E N P I LOT VA N F L E X I B E L W E R K E N B I J

FLEXIBEL WERKEN (MET ONDER

ZOEK BIJ ERNST & YOUNG

BOEING DE DEELNEMENDE MEDEWERKERS EEN

MEER TRAINING VOOR

B L E E K D AT F L E X I B I L I T E I T E E N

VERBETERING VAN DE PRODUCTIVITEIT VAN 15

M A N A G E R S ) B I J I B M B L E E K D AT

GOEDE VOORSPELLER IS VAN

NAAR 30

94% VAN DE MANAGERS VOND

BETROKKENHEID. TEVENS

BOEING FLEXIBEL WERKEN

D AT F L E X I B E L W E R K E N E E N

B L E E K D AT D E B U S I N E S S U N I T S

POSITIEF EFFECT HAD OP ‘HET

MET HOGE SCORES OP HET

V E R M O G E N O M G E TA L E N T E E R D E
PROFESSIONALS TE BEHOUDEN’

94%

Managers

GEBIED VAN BETROKKENHEID
B E T E R E R E S U LTAT E N P E R
MEDEWERKER BOEKTEN

PROCENT RAPPORTEERDEN, VOERDE

15%

2005

O R G A N I S AT I E B R E E D I N

30%

2009
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Het geheim van

‘s-Hertogenbosch
24

Het stadskantoor van Den Bosch is een prachtvoorbeeld van verbinding
tussen moderne architectuur en cultuurhistorie. Minstens zo bijzonder
als het ontwerp van architect Dirk Jan Postel is de architectuur van de
organisatie die binnen de muren van het stadskantoor huist. Personeelsmanager Kees van Weert is een van de bouwers van de besturingsfilosofie
en het personeelsbeleid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

‘A

l vijfentwintig jaar – en zo lang ben ik
hier ook al – heeft de gemeentelijke
organisatie dezelfde hoofdstructuur.
Die is gebaseerd op decentralisatie en ontstaffing.
Vijf sectoren met vijf personeelsmanagers - ikzelf
ben van de sector Stadsontwikkeling – that’s it.
Ons motto: alles decentraal, tenzij… De gemeentesecretaris is de enige die niet tot een sector behoort. Toen, in 1986, hebben we gezegd: alles moet

zo laag mogelijk in de organisatie belegd worden.
We geven het vertrouwen aan de medewerker want
we gaan ervan uit dat we hier allemaal om dezelfde reden zitten, namelijk voor de stad. De stad
‘s-Hertogenbosch en haar inwoners, dat is ons
enige bestaansrecht. En dat kun je niet in regels
en beleid vatten. Zo weinig mogelijk algemeen personeelsbeleidbeleid en veel maatwerk, dat is het
geheim van ‘s-Hertogenbosch.’
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LAST VAN BELEID

Wat ‘s-Hertogenbosch een kwart eeuw geleden
inzette is achteraf bezien Het Nieuwe Werken avant
la lettre. Werken vanuit vertrouwen, ruimte voor
eigen verantwoordelijkheid. Van Weert: ‘De voortschrijdende technologie heeft dat, door het mogelijk maken van tijd- en plaatsonafhankelijk werken,
een extra impuls gegeven. Toen we ruim tien jaar
geleden de keuze voor flexwerken maakten was

HE T WER K H AN GT
NU VEE L M EE R O P
I NTR IN SI EK E MOT I VATI E
DAN O P AAN WEZ IG H EI D.
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dat een logische keuze; de cultuur gaf dat al aan.’
Dat ‘s-Hertogenbosch er zo vroeg bij was heeft te
maken met de geschiedenis. ‘Deze denkrichting
is ontstaan vanuit achterstand. Tot halverwege de
jaren tachtig had de organisatie een klassiek model. Zeer klassiek. Toen nam de nieuwe generatie,
opgegroeid met de verbeelding van de jaren zestig
en zeventig, het over. Wij vonden dat we vooral last
hadden van leidinggevenden en beleid. Een gemeentelijke organisatie is een raar bedrijf waarin
allerlei mensen werken: van vuilnisman tot jurist.
Je kunt wel overal beleid omheen bouwen, maar
dat leidt nergens toe. Verschillende medewerkers

vragen verschillende oplossingen; maatwerk dus.
Ik zeg er overigens meteen bij: het kan ook helemaal anders. Bijvoorbeeld in Zwolle is juist veel
beleid en daar gaat het ook heel goed. Het heeft
ook te maken met cultuur en of jouw aanpak daarbij past. Bij ons werkt dit in elk geval prima. We
hebben het laagste verzuim van de 100.000-plusgemeenten, het laagste verloop en een hoge
medewerkertevredenheid.’
INTEGRAAL ADVIES

Het geheim zit niet alleen in zo weinig mogelijk beleid. Andere succesingrediënten zijn continu aanpassen op situaties binnen en buiten (zonder de
hoofdstructuur te veranderen!), goede afspraken
met de politiek (de ambtelijke organisatie krijgt
de ruimte om haar werk te doen) en in vertrouwen
samenwerken. ‘Dat begint bij het managementteam. De vijf sectordirecteuren vertrouwen elkaar
en opereren betrouwbaar en transparant. En integraal, wat in een gemeente best lastig is. Milieu
botst bijvoorbeeld nog weleens op economie. Maar

W E H EBB EN H ET LAAG ST E VERZ UI M VA N DE 1 0 0 . 0 0 0 P LU S-GE MEEN T EN, H E T LAAG ST E V ERLO O P E N E E N
H OG E MEDEWE R K ER T EVRED EN H E ID .

hoe dan ook moet er dan een integraal advies
komen te liggen. Ons college heeft gekozen voor
collegiaal bestuur: we adviseren het college, niet
de individuele portefeuillehouder. Door als leiding
het goede voorbeeld voor te leven, neem je de
medewerkers mee in die volwassenheid en kun je
mensen ruimte en vertrouwen geven.’
BRICK, BITES, BRAINS

Zoals gezegd werd zo’n tien jaar geleden het
flexkantoor ingericht. Van Weert: ‘Ook leidinggevenden hadden geen eigen kamer meer. Gezag
ontleen je niet aan de omvang van je kamer, maar
aan inhoud. Natuurlijk was het wennen, zeker toen
tegelijkertijd ook de prikklok verdween. Maar de
mentale kant van flexwerken is het belangrijkst.
Het gaat niet alleen om bricks & bites, maar ook
om brains. Als je toevallig moet verbouwen of je
ICT moet vervangen heb je mazzel. Dan kun je
van die situatie gebruikmaken om een boost te
geven aan de mentale kant, de andere manier van
werken. Het werk hangt nu veel meer op intrin-

sieke motivatie dan op aanwezigheid. Ik ben daar
heel duidelijk in: als je je werk niet leuk vindt,
mag je niet telewerken. Daarna komt de volgende
stap: waar stuur je op. Wij hebben die vraag ook
bij de medewerkers neergelegd: waar laat jij je als
medewerker op sturen en hoe transparant ben je?
Ik moet zeggen dat ik soms de expliciete relatie
met het doel, namelijk wat is goed voor de stad,
weleens mis. Dan wordt HNW alleen gekoppeld

met elkaar blijven communiceren. Mooie, goede
producten komen altijd integraal en in gezamenlijkheid tot stand.’
‘s-Hertogenbosch staat momenteel voor het
doorontwikkelen van het flexkantoor, de ICT is aan
vervanging toe. ‘We maken daar gebruik van door
nog een stap verder te gaan en het plaza-model te
introduceren. Nog minder werkplekken en meer
plekken voor ontmoeting en overleg. Het is de

aan zaken als het beter kunnen combineren van
werk en zorgtaken. Terwijl het ook moet gaan over
betere dienstverlening, bijvoorbeeld doordat je
beter bereikbaar bent.’

volgende stap, maar zeker niet de laatste.’

HE T ORGA N ISE RE N VA N DE VE RB IN D IN G

GEZAMENLIJKHEID

Wat vooral niet vergeten moet worden in HNW is
het organiseren van de verbinding. ‘Vooral de jongste generatie werknemers vertoont steeds meer
ZZP-trekjes, ze zijn gewend om hun eigen werk te
organiseren. Dat is prima, maar het is de meerwaarde van de leiding om ervoor te zorgen dat die
medewerkers samenwerking blijven zoeken en

TUSS E N M E DE W ERKE RS IS VA N G ROOT
BE L A N G.
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Workshop

Rol Ondernemingsraad en
Het Nieuwe Werken

In de eendaagse workshop, die het A+O fonds
Gemeenten aanbiedt, staat een proactieve rol van
de ondernemingsgraad centraal. De strategische
vraag is ‘Wat kan het Nieuwe Werken betekenen
voor de gemeente’ en wat is de rol van de OR.
PROGRAMMA EENDAAGSE WORKSHOP

Het programma is gebaseerd op uitgebreide
praktijkervaringen binnen en buiten gemeenten
Steeds meer gemeenten bereiden zich voor of zijn bezig met Het Nieuwe Werken (HNW). In de praktijk
zien we dat HRM vaak benaderd wordt voor regelingen op het gebied van plaats- en tijd onafhankelijk
werken. Zoals regelingen voor flexibele werktijden en thuiswerken.
De impact van Het Nieuwe Werken is groter. HNW biedt gemeenten een kans om te groeien in vertrouwen, openheid en het geven van meer verantwoordelijkheid aan leidinggevenden en medewerkers.
Het Nieuwe Werken biedt hiermee voor HRM de gelegenheid om zich nadrukkelijk te profileren in de rol
van organisatieontwikkelaar. In de eendaagse workshop, die het A+O fonds Gemeenten aanbiedt, staat
de rol van gesprekspartner op het terrein van organisatieontwikkeling in het kadervan Het Nieuwe
Werken centraal.
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met Het Nieuwe Werken. Wat blijkt is dat de
uiterlijke kenmerken van Het Nieuwe Werken
geen wortel kunnen schieten als er ook niet
hard gewerkt wordt aan de interne cultuur. De
zachtere factoren - vertrouwen en openheid –
het geven het van autonomie aan medewerkers
komen dan in beeld.
Het ontwikkelen hiervan is bij uitstek het terrein
waar in de ondernemingsraad zich kan profileren. Een rol die zich het beste laat typeren als
meedenken aan de voorkant vanuit een proactieve houding. Hiermee kan de ondernemingsraad zich strategisch positioneren.

V A S T E T H E M A’ S , I N T E R A C T I E V E I N B R E N G É N
PRAKTIJKVOORBEELDEN

Aan de hand van diverse thema’s vindt een
gezamenlijke verdieping plaats. Ingebrachte
voorbeelden en vraagstukken van de deelnemers
worden daarbij op een interactieve manier uitgewisseld. De workshopbegeleider brengt daarbij
naar behoefte praktijkvoorbeelden in.
D E T H E M A’ S Z I J N

Visies en ambities rondom Het Nieuwe Werken
(van HNW 1.0 naar HNW 2.0)
Onderwerpen van HNW die bij de eigen
gemeente en bij andere gemeenten spelen.
Inzicht in de verschillende rollen van de OR bij
gemeenten bij HNW.
Verdieping in de kern van HNW en de positionering van de OR
ANTWOORD OP ALLERHANDE VRAGEN

Wat betekent HNW voor de gemeente?
Welke vragen en mogelijkheden zijn er voor de

OR in het kader van HNW?
Op welke wijze kan de OR groeien in de rol van
partner?
Wat zijn de vervolgstappen die de OR gaat
nemen?

Heeft u vragen over de workshop dan kunt u ook
contact opnemen met George Evers (A+O fonds
Gemeenten) george.evers@aeno.nl of op telefoonnummer 070 – 7630 027.
SUBSIDIE VOOR DE WORKSHOP

DOELGROEP

Ondernemingsraden die zich willen oriënteren,
verdiepen of concreet willen voorbereiden op Het
Nieuwe Werken in gemeenten en gemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
D AT U M , LO C AT I E E N B E G E L E I D I N G

De datum en locatie worden in overleg met
deelnemende ondernemingsraden gepland. De
begeleiding is in handen van Marc Jetten.
M E E R I N FO R M AT I E

Wilt u een workshop aanvragen of heeft u vragen
over de inhoud? Neem dan contact op met
Marc Jetten 06 - 5757 2429 of per e-mail
marcjetten@viavalue.nl.

De workshop wordt aangeboden aan ondernemingsraden van gemeenten en aan netwerken
van ondernemingsraden van gemeenten. De
kosten van de workshop worden volledig vergoed
door het A+O fonds Gemeenten wanneer u een
aanvraag indient voor de Impulsregeling of de
regeling ‘Meer weten met uw netwerk’.
Meer informatie over het aanvragen van een
subsidie van het A+O fonds Gemeenten vindt u op
www.aeno.nl/subsidies/, via e-mail
subsidies@aeno.nl,
telefoonnummer 070 – 7630 038.
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Rijnwoude

s
doet het

30

samen

‘Gemeenten werken vaak nog vanuit een soort monopoliepositie. Heel raar,
want de buitenwereld is allang veranderd. Wij bepalen niet langer het aanbod; de gemeenschap is leidend. Wij bestaan omdat er een gemeenschap
is. Daar horen nieuwe manieren van denken en nieuwe kaders bij. Regels
en richtlijnen, prima, maar vraag je wel af of die nog passen in de context
van 2013.’
‘Drive, bevlogenheid prestaties staan meer en
meer centraal. Regels, procedures en blauwdrukken worden gerelativeerd en tot een minimum
teruggedrongen zodat medewerkers niet hersendood worden gemaakt, maar worden uitgedaagd
zelf met ideeën, oplossingen en maatwerk te
komen. De burger is geen klant (gelet op het specifieke publieke karakter van de gemeente), maar
voelt zich wel klant.’

Voor Richard Zondag, coördinator HRM, organisatieontwikkeling en regiozaken van de gemeente
Rijnwoude, is dit het uitgangspunt om Het Nieuwe
Werken te omarmen. Inspirerend ook om dit binnen de fusie van zijn gemeente met Boskoop en
Alphen aan den Rijn (1 januari 2014) - en de daarmee gepaard gaande verhuizing naar het gemeentehuis van Alphen - mee te nemen. ‘In Het Nieuwe
Werken zitten alle ingrediënten voor innovatie en
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creativiteit. Voor het loslaten van het oude en het
toestaan van een manier van denken die vormvrij
is, maar altijd opbouwend. Het Nieuwe Werken
past bij een organisatie die wil vernieuwen.’
NIEUWE BEELDEN

Voor Richard Zondag is vernieuwen onlosmakelijk
verbonden met samenwerken. In de gemeente, in
de regio en als het kan ook ver over regiogrenzen
heen. ‘Meer dan vierhonderd gemeenten in zo’n
klein landje. In de tijd van Thorbecke was dat wellicht logisch, maar nu, in een tijd waarin mensen
over grenzen heen werken. Grenzen van plaats,
maar ook van tijd… Wij moeten dat vertalen naar
ons werk bij de gemeenten. Moet een vergunningaanvraag echt weken duren en hebben we
echt altijd de welstandscommissie nodig? Of stap
je zelf letterlijk naar buiten, beoordeel je zelf een
situatie (je weet waar welstand op let) en koppel je
dat binnen drie dagen terug? In Amstelveen doen
ze het al zo. En sturen we een project aan vanuit
de hiërarchie of vanuit het proces? In Zwolle en
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Kampen laten ze met hun visie op de zelfsturende
professional heel goed zien dat dat laatste veel
meer oplevert. Medewerkers worden op basis van
inhoud aan elkaar verbonden en niet op basis van
functie of locatie. De medewerkers voeren hier ook
eigen regie op, doordat en waardoor ze vanuit een

HE T ZE LFST U R EN D VERM O G E N VA N M E DE W ERK E RS W I L LEN W E V E RGROTE N

eigen bevlogenheid en verantwoordelijkheid aan
het werk zijn. Het zelfsturend vermogen van de
ambtenaar wordt zo enorm versterkt. Leidinggeven gebeurt op basis van relatie. Uitgangspunt van
de leidinggevende is: hoe zet ik de medewerker in
z’n kracht. Met altijd als achterliggend doel: hoe
kan de medewerker de burger het beste van dienst
zijn. Het Nieuwe Werken is een vruchtbare bodem
voor dit soort ontwikkelingen, maar de reis is lang

ten in je eigen gemeentehuis, maar zoek elkaar
op. Ik heb met Marc Jetten georganiseerd dat we
met P&O’ers van Werken in het Westen bij elkaar
komen om over Het Nieuwe Werken van gedachten
te wisselen. Werken in het Westen (WIW) is een actieve samenwerking op de arbeidsmarktpositie van
en voor 22 gemeenten in het hart van de Randstad.
Heel concreet krijgt het Nieuwe Werken ook een
plek in een nieuwe HR-leerlijn, die speciaal ont-

en complex. We moeten oude culturen vervangen
voor nieuwe beelden. Om ons daarbij te helpen
hebben we gebruikgemaakt van de workshop HNW
en organisatieontwikkeling van het A+O fonds
Gemeenten.’

wikkeld is voor alle HR-adviseurs van WIW. En wat
mij betreft staat deze andere manier van werken
ook voor het samenwerken als gemeenten met als
doel de burger beter van dienst te zijn. Het is al
eerder gezegd: de buitenwereld verandert razendsnel, de eisen die aan gemeenten gesteld worden
ook. Daar worden we best wel eens onzeker van.
Als we samen, vanuit eenzelfde mindset en vanuit
gedeelde waarden vernieuwing oppakken kunnen
we elkaar versterken; je weet immers niet wat je
niet weet En waarom zou je zelf allemaal het wiel
moeten uitvinden?’

MINDSET

Richard Zondag ziet in de organisatievernieuwing
binnen gemeenten een grote rol weggelegd voor
P&O’ers. ‘Wees niet alleen operationeel bezig,
maar wees een gesprekspartner op het gebied van
organisatieontwikkeling. Weet waar de vernieuwingen zitten. Vooral daarom moet je je niet opslui-

C O M FO R TA B E L

Een voorbeeld: gemeente A wil de prikklok afschaffen, en gemeente B heeft die allang opgeruimd. Wat is er simpeler dan om eens bij de buren
te gaan kijken. Best practices, elkaar aan denkconcepten helpen, elkaar meetrekken, met elkaar
trainen en het delen van elkaars oplossingsrichtingen: daar worden we allemaal beter van. Dat is
ook wat ik zie in andere netwerkverbanden, of bij
het platform intergemeentelijke samenwerking
waarin ik verantwoordelijk ben voor de HR-thema’s. Samenwerken betekent meer slagkracht,
meer draagvlak, meer bereiken.
Als er consensus is over gedeelde belangen zit je
bovendien comfortabeler aan tafel bij marktpartijen of bij de hogere overheid op het moment dat je
iets voor elkaar wilt krijgen. Maar het is ook goed
voor je eigen club. Mijn doel is om in 2016 met de
nieuwe fusiepartners de beste werkgever te zijn.’
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Alles stroomt
in Hengelo

34

‘Het Nieuwe Werken, die term hoor je tegenwoordig overal. Maar wat moeten wij daar nou mee?’ En: ‘Hoezo nieuw, wanneer is het dan niet meer
nieuw en is het oude dan niet goed?’ Het zijn zomaar wat soundbites die
P&O-adviseur Mieke Te Lintelo in de wandelgangen van het gemeentehuis
in Hengelo opving.

‘Maar naast scepsis zien we natuurlijk ook de
behoefte aan vernieuwing. Vrouwen zijn gaan werken, mensen gaan anders met de verdeling arbeidprivé om. De ICT-middelen zijn er om die behoeften te ondersteunen. Hoe gaan wij dat inrichten, in
welke vormen en voorwaarden gieten we dat? De
behoefte is er, de middelen zijn er, maar een echte
visie, voorzien van doelstellingen, hierop hebben
we niet. Tegelijkertijd zagen we dat we ook zonder
een vast omschreven visie “vanzelf” al stappen

gezet hebben. We hebben een grote server die
thuiswerken ondersteunt en een kwart van de medewerkers heeft op eigen initiatief een token. Aan
P&O-kant zijn we al sinds 2008 over op generieke
functiebeschrijvingen omdat het gewoon niet meer
van deze tijd is om functies in detail te beschrijven.
Dat is allemaal al HNW. Maar hoe krijgen we het
voor elkaar dat medewerkers en leidinggevenden
daar met elkaar over in gesprek gaan? We hebben
erover gesproken om als een soort vertrekpunt
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UI T DE H E NG ELO S E P R ESE N TATIE H ET N IE UW E WE RKE N:
RO NDJ E DO O R DE O R GA N ISATIE
een visie op te stellen. Maar we constateren dat we
voortdurend worden ingehaald door de werkelijkheid; die stip aan de horizon verschuift constant.
Dat wil niet zeggen dat we stuurloos zijn. De grote
dynamiek geeft zelfs een beeld van onze toekomst:
we willen een wendbare organisatie en een aantrekkelijke werkgever zijn. Het Nieuwe Werken gebruiken we als paraplu voor een aantal parallelle
ontwikkelingen op weg naar die toekomst. Waarbij
we de logische samenwerking hebben opgezocht
van ICT (de middelen), facilitaire zaken (huisvesting) en P&O (arbeidsvoorwaarden, reglementen).’
R O N DJ E O R G A N I S AT I E

Vooralsnog geen visie dus, maar leren van de ontwikkelingen. Te Lintelo: ‘Panta rhei, alles stroomt.
Dat is ook een beetje de Hengelose manier. Doen,
kijken hoe het gaat en bijsturen waar dat moet. Als
je allerlei omvangrijke onderzoeken gaat doen, gebeurt er uiteindelijk niks. Liever iets kleins oppakken en dat verder uitbouwen. En vooral doen wat
werkt!’ De Hengelose methode klinkt laid back,
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Antwoorden op de vraag: wat is Het Nieuwe Werken?
Thuiswerken, plaats-en tijdonafhankelijk
Alles digitaal, geen papier meer, clean
desk
Flexibel kantoorconcept
Ongestoord werken
Flexibel werken (iedereen ZZP’er)
Werk-privébalans

Behoeften medewerkers
Goede communicatie (werkinhoudelijk en
sociaal) met collega’s
Duidelijke afspraken over wat er verwacht
wordt (output en beschikbaarheid)
Faciliteiten: ICT, (thuis)werkplek op maat,
eigen spullen, beveiliging van gegevens
Kaders
- wat kan ik wel en niet afspreken met
mijn leidinggevende?
- kan ik verplicht worden om thuis te
werken?
- waar heb ik recht op?

24-uurs economie
Alleen voor kenniswerkers (en dus niet
voor mij)
Organisatie als netwerk versus ‘harkje’
Andere manier van leidinggeven én leiding
ontvangen
Medewerkers breder inzetbaar

Behoeften leidinggevenden
Vaardigheden voor nieuwe manier van
leidinggeven
Tijd voor meer persoonlijke aansturing
Ondersteuning bij het maken van
resultaatgerichte afspraken
Kaders
- wat mag ik wel en niet afspreken over
werktijden en thuiswerken?
- welke faciliteiten kan ik aanbieden?

WAT VE RWAC H TE N ME N SE N E RVA N?
WAT Z IJN H UN W E NSE N E N A N GSTE N?
hele organisatie. We hebben gezegd: maak maar
een rondje door de organisatie en haal vooral ook
vragen op. Want wat verstaan onze medewerkers
eigenlijk onder Het Nieuwe Werken en wat is het in
hun ogen niet? Wat verwachten mensen ervan, wat
zijn hun wensen of angsten?’
WORK IN PROGRESS

Dat heeft Te Lintelo geweten. ‘Er bleken heel veel

maar de praktijk is dat de organisatie zichzelf voor
flink wat vraagstukken heeft geplaatst. ICT denkt
na over een toekomstbestendige middelenomgeving, facilitaire zaken over welk kantoorconcept
nieuwe werkvormen het beste ondersteunen (de
verwachting is dat in 2015 het nieuwe stadskantoor open gaat!), P&O neemt alle arbeidsvoorwaardenregelingen onder de loep; wat past wel
en wat niet bij Het Nieuwe Werken. ‘Een van onze
trainees heeft daar een presentatie over gemaakt
en die bleek onverwacht erg gewild te zijn in de

vragen te zijn en evenzoveel uiteenlopende beelden. Bij medewerkers, maar ook bij leidinggevenden. Wat me vooral opviel was dat er een enorme
behoefte blijkt te zijn aan regels en richtlijnen.
Topdown kun je wel stellen dat HNW een terugdringing van regels is, maar in de praktijk, althans
bij ons, vormen regels blijkbaar een onmisbaar kader. Dat geeft ook helemaal niet. Het Nieuwe Werken opleggen zoals het management vindt dat het
eruit moet zien, dat is nu juist het oude werken!
En ondertussen gebeurt er al heel veel hier, het is
echt work in progress. Waarbij we ons vasthouden
aan één basisregel: vooral doen wat werkt.’
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Lessen
uit de Haarlemse
praktijk
38

In opdracht van het A+O fonds is een casestudie uitgevoerd naar de manier
waarop de gemeente Haarlem Het Nieuwe Werken invoert. De studie is niet
bedoeld als blauwdruk voor ‘de beste manier om HNW in te voeren’, maar
als inspirerend voorbeeld waarin andere gemeenten wellicht voor hen interessante leerpunten vinden. Een inventarisatie van de opmerkelijkste discussie-, leer en verbeterpunten.
DISCUSSIEPUNTEN

De ervaringen van Haarlem leveren een aantal
punten op die in algemene discussies over HNW
een rol kunnen spelen:
Balans tussen regels opstellen en vertrouwen
geven is belangrijk, zowel tussen leidinggevenden en werknemers als tussen werknemers
onderling.
Faciliteiten (ICT) voor HNW is belangrijk, maar

werkinhoud is minstens zo belangrijk; jonge
mensen willen vooral een uitdagende baan met
doorgroeimogelijkheden.
In gesprek blijven met mensen die problemen
hebben met de HNW-principes
Invoeren van HNW kan misschien ook bij andere
afdelingen dan van te voren gedacht; waarom
zou een secretaresse met de juiste technische
middelen niet thuis kunnen werken?
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H NW VO LG E N S DE N EDE RLA N DSE GE M E E NTE N
•

•

•
•

Tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken: het niet meer gebonden zijn aan het uitvoeren
van het werk tussen bepaalde tijdstippen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over het realiseren
van doelstellingen en afspraken met de leidinggevende.
Regelruimte voor de professional: de professional beschikt over regelruimte en zelfstandigheid om zijn/haar werk uit te voeren. De medewerkers zijn zelfstandige en verantwoordelijke
professionals. Het werk biedt leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en is daarmee boeiend.
Vertrouwen: bij het nieuwe werken staat het begrip vertrouwen centraal.
Leiderschap: de stijl van leidinggeven zal door HNW veranderen.

Bron: A+O fonds Gemeenten, mei 2011.

I M P L E M E N TAT I E I N S TA P P E N

Maak heldere en duidelijke afspraken over
ieders taken, bevoegdheden en resultaten; ook
nieuwe afspraken ten aanzien van de ondersteuning van het college.
Streef naar een effectievere en efficiëntere
bedrijfsvoering; wat hebben werknemers nodig
om zichzelf te ontwikkelen? Daarbij hoort een
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passende werkplek waar HNW in de praktijk
gebracht kan worden.
Doorontwikkelen van de organisatie door richting en ruimte te bieden aan innovatie; speel als
gemeente in op toekomstige ontwikkelingen.
Hoe wil je je (kern)taken organiseren en richting
geven aan de toekomstige rol die de overheid
heeft in de samenleving.

LE RE N OMGAA N M E T EEN NI EU W E E N A NDE RE
VE R TROUWEN SR E LAT I E EN ELK A A R INH O UDE L IJ K O P
ON D ERWERP EN K U N N EN EN D U RV E N A A N S P REK E N .

B E W E Z E N A LG E M E N E S U C C E S FA CTO R E N

Zorg voor goede en werkende ICT-voorzieningen; twee weken voor de opening van het pand
heeft de ICT-afdeling alle pc’s in orde gemaakt.
Toen de werknemers per afdeling in het pand
trokken, konden zij direct aan de slag.
De rol van leidinggevenden is belangrijk in het
uitdragen van HNW; in het informeren maar vooral ook het enthousiasmeren van de medewerkers.
Het maken van een cultuuromslag is lastig
maar wel noodzakelijk; van zowel werkgevers
als werknemers vraagt HNW een andere werkhouding. Zij moeten leren omgaan met een
nieuwe en andere vertrouwensrelatie en elkaar
inhoudelijk op onderwerpen kunnen en durven
aanspreken.
LEERPUNTEN

kost relatief veel tijd en geld. Achteraf gezien
was het misschien goed geweest om te kijken of
een meer topdown model op sommige onderdelen niet efficiënter was geweest. Een voorbeeld:
geen individuele opleidingsbudgetten maar een
vast budget.
Het invoeren van HNW kost tijd en gaat gefaseerd; op het gebied van personeel zet je als
gemeente steeds kleine stapjes voordat je echt
volgens de principes van HNW kunt werken.
Mensen beschikken niet zomaar over de juiste
competenties. Het aanbieden van cursussen e.d.
kost tijd.
Heb voldoende aandacht voor opmerkingen en
klachten.
Let op dat er geen kloof ontstaat tussen mensen
die wel en mensen die niet met HNW aan de slag
gaan.

Kies voor een heldere manier van invoeren: top
down, bottom-up, leerproces; in Haarlem is
gekozen voor een organisch proces met veel inspraakmogelijkheden van onderaf. Deze manier
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Het

Schagense Werke
42

ken

‘E = K x A, oftewel Effect = Kwaliteit x Acceptatie, oftewel de wet van Maier.
Als de veranderingen die je wilt doorvoeren niet de goede zijn, of als daar
geen draagvlak voor is bij de mensen die ze moeten uitvoeren heb je helemaal niets,’ doceert Jur Perton, bijna-gepensioneerd gemeentesecretaris
van Harenkarspel. ‘Je hebt niks aan mooie plannen en rapporten, niks aan
allerlei nota’s als er geen draagvlak is.’

‘Daarom zijn wij met een aantal sleutelfiguren naar
de workshop van Marc Jetten gegaan. Dat was er
in eerste instantie op gericht om inzicht te krijgen
in wat Het Nieuwe Werken voor ons kan betekenen. Om angst en onbekendheid weg te nemen en
te verruilen voor inzicht. En het is ontzettend belangrijk dat de dragers van de nieuwe Schagense
cultuur op één lijn met elkaar zitten. De workshop

was heel goed voor ons, vooral door ons zelf te
laten denken en doen. Er werden allerlei stellingen
en kwesties tegenaan gegooid waarop we zelf de
antwoorden moesten geven. Waarbij wij, ikzelf niet
in het minst, kritisch konden zijn. Positief kritisch,
maar wel kritisch. Ik had en heb deels nog steeds
vragen bij het nieuwe leiderschap dat bij Het Nieuwe Werken hoort. Zijn managers in staat om de
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Effect = Kwaliteit x Acceptatie
oude manier van aansturen los te laten, durven ze
medewerkers aan te spreken op resultaten? Neem
je daar niet een risico mee? Maar ik ben er wel
van overtuigd dat de beweging die in is gezet nodig
en onomkeerbaar is. En dat die nieuwe managers
cultureel “op te voeden zijn” omdat wij een verhaal
hebben achter deze ontwikkelingen.’

LINKING PIN

Het verhaal van Harenkarspel is er - hoe verrassend - weer een van een samenvoeging, die van
Harenkarspel, Zijpe en Schagen. Perton: ‘Een
prachtige, gevarieerde gemeente met stad, platteland en kust.’ De eerste grote zichtbare verandering is de reductie van drie locaties naar twee;
een in Tuitjenhorn en een in Schagen. Op termijn
gaat iedereen naar een gebouw in Schagen. ‘Deze

U IT HE T HOO F DLI JN EN D O CU M E NT H E T SC H AG E NS E W E RK E N
Het Schagense Werken (hierna “HSW”) staat voor resultaatgericht, plaats- en tijdonafhankelijk werken. We werken
effectief en gericht samen, in een cultuur van vertrouwen geven, vertrouwen krijgen en vertrouwen nemen en verantwoording krijgen en nemen. De medewerker bepaalt hoe, wanneer, waarmee en met wie hij/zij werkt. De medewerker en manager zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat. De manager benut de talenten van de medewerker
optimaal (waarbij de vraag van de klant centraal staat). HSW is niet nieuw, het is een andere manier van denken over
het werken. HSW helpt ons bij de uitvoering en verbetering van onze dienstverlening, het realiseren van de cultuurwaarden Vertrouwen, Verbindend, Mensgericht, Zichtbaar en Professioneel en bij de verbinding met de (politieke)
omgeving.
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FAC IL ITER E N VA N
TH UISW E RKE N .

DE SCHAGENS E MAN I ER VAN WE RK E N I S DE VE R N I EUW I NG S SL AG VAN DE O R GAN I SAT I E EN IS O O K G ERI C H T O P DE
VE R BE TE RIN G VAN D E DI EN ST V ERL E N I NG.

beweging is de linking pin naar het Nieuwe Werken. Beter gezegd: naar een Schagens model voor
HNW omdat we op voorhand hebben bepaald dat
zo’n model moet passen binnen onze bestaande
cultuur. Wij noemen Het Nieuwe Werken dan ook
consequent Het Schagense Werken. Juist omdat
de hele beweging niet puur instrumenteel is maar
aangedreven vanuit de cultuur.’
NIEUWE DIENSTVERLENINGSCONCEPTEN

Mooie woorden, maar om terug te komen op de
Wet van Maier: hoe zorg je ervoor dat ze geaccepteerd worden door de mensen die ze moeten dragen? Jur Perton: ‘Door eerst een stevig geraamte
te bouwen. Met een raamwerk voor de fysieke
ruimte en een raamwerk voor een andere manier van werken. We hebben nagedacht over een
nieuwe inrichting en verdeling van deels flexibele
werkplekken. Over het faciliteren van thuiswerken.
Maar ook over het bouwen van nieuwe teams en
afdelingen; collega’s van drie voormalige gemeenten gaan immers met elkaar samenwerken. Aan

de cultuurkant praat je over resultaatgericht werken en het type medewerker dat daarbij hoort: de
meedenkende, autonome ambtenaar. Dat betekent
loslaten, bijvoorbeeld van de prikklok, want uren
worden ingeruild voor prestaties. Wat we altijd
voor ogen houden is het belang van de burger en
hoe Het Schagense Werken kan leiden tot nieuwe
dienstverleningsconcepten. Wat is bijvoorbeeld
de logica van openingstijden van 8 tot 4 in een tijd

bij medewerkers, bestuur en burgers. ‘De prikklok weg bijvoorbeeld is nog een stap te ver. Zo’n
ding weghalen is op zich natuurlijk simpel, maar
als je de randvoorwaarden daarom omheen niet
goed organiseert gaat het mis. Vergeet niet, we
gaan fuseren en zijn straks niet met 100 maar met
325 fte, er komt een nieuwe manier van werken;
trekt iedereen dat wel? Persoonlijk ben ik voor een
big bang. In één keer over. Maar niet voordat dat

waarin de 24-uurseconomie tot in allerlei hoeken
van de maatschappij is doorgedrongen? Waarom
geen piketdiensten? Waarom in de buitendienst
geen roulerende wijkteams met een eigen geografisch gebied. Dat heeft allemaal te maken met
betrokkenheid bij de burger. Die burger verwacht
niet anders van ons.’

draagvlak er is. Hoe je dat creëert? Praten op alle
niveaus en in allerlei samenstellingen; van werkgroep tot individueel gesprek. En vooral de bevindingen met elkaar delen. Én met de buitenwereld.
Die heeft namelijk geen idee wat de gemeente allemaal doet in het publieke domein, wat dat betreft
hebben we echt een imagoprobleem. Laten we
het Schagense werken bij de kop pakken om niet
alleen naar binnen, maar ook in onze dienstverlening naar buiten de vernieuwingsslag te maken die
nodig is.’

BIG BANG

De contouren voor de toekomst zijn opgetrokken,
maar Jur Perton realiseert zich – als zeer kritisch
beschouwer – dat er tijd nodig is. Ook om dat
eerder genoemde draagvlak voor elkaar te krijgen
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Workshop

Het Nieuwe Werken en
persoonlijk leiderschap
Steeds meer gemeenten bereiden zich voor of zijn bezig met Het Nieuwe Werken (HNW). Leidinggeven
binnen de context van HNW vraagt om aanpassing in houding en gedrag. Hoe geef je als leidinggevende
vorm aan je functie in de veranderde omgeving? Stuur je op basis van vertrouwen en reken je medewerkers af op resultaat? Of verzamel je juist extra informatie om grip te houden op het proces dat tot
resultaat moet leiden? Wat werkt voor de een en wat juist voor de ander?
In deze workshop van het A+O fonds Gemeenten verkennen we met leidinggevenden welke dynamiek
een rol speelt in de organisatie na invoering van HNW.
Wat verandert er in de verhouding tussen de verschillende betrokkenen: tussen teamleden, tussen
team en leidinggevende, tussen de leidinggevenden onderling, tussen de leidinggevende en de organisatie als geheel. Wat is het effect van HNW op de manier van leidinggeven?
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In de eendaagse workshop, die het A+O fonds
Gemeenten aanbiedt, ligt de focus op de leidinggevende. De centrale vraag is: wat is het effect van
HNW op de manier van leiding geven?
PROGRAMMA EENDAAGSE WORKSHOP

Het programma heeft een verkennend karakter.
Welke dynamiek kan een rol spelen en wat is de
eigen voorkeursstijl van leidinggeven binnen deze
context? Hoe verhoudt HNW zich tot het leidend
principe van de organisatie? Met verschillende
oefeningen en vanuit de principes van organisatieopstellingen verkennen we de effecten van leidinggeven op basis van vertrouwen dan wel controle.
V A S T E T H E M A’ S E N I N T E R A C T I E V E I N B R E N G
VANUIT UW PRAKTIJK

Aan de hand van enkele hoofdthema’s wisselen we
op cognitief niveau kennis en ervaring uit en kijken
daarbij vooral naar de onderstroom. We maken
impliciete informatie expliciet en benutten dit om
meer inzicht te verkrijgen in dat wat er speelt

tussen leidinggevenden, de medewerkers en de
organisatie als geheel.
D E T H E M A’ S Z I J N

Welke support heb je nodig als leidinggevende om
HNW van de grond te krijgen met je team?
DOELGROEP

Hoe zorg je dat medewerkers zich deel van het
team voelen als ze elkaar minder zien? Wat heb je
als leidinggevende ‘extra’ te doen om verbinding
te creëren?
Is er een effect op de verhouding leidinggevende

Leidinggevenden, waarvan in ieder geval een deel
al in een setting van HNW werkt.
Minimaal 15, maximaal 25 deelnemers per groep.

– medewerker? En op de verhouding tussen
leidinggevenden onderling en medewerkers
onderling?
Hoe houd je het resultaat van het team en het
individu in balans?
Een verkenning van twee scenario’s: het regelrijke en het regelarme scenario.

De begeleiding is in handen van Dymphie Kies en
Catrien Smit. De uitvoering vindt plaats in overleg
met hen.

ANTWOORD OP ALLERHANDE VRAGEN

Wat betekent HNW voor je persoonlijke leiderschapstijl?
Op welke wijze kom je tot een co-creatie met je
team op basis van HNW?

D AT U M , LO C AT I E E N B E G E L E I D I N G

M E E R I N FO R M AT I E

Wilt u meer weten over de inhoud en werkwijze?
Neem dan contact op met Catrien Smit 06-25371692
of Dymphie Kies 06-50268977 of per e-mail
info@kiesdekernvandezaak.nl
Heeft u vragen over de workshop dan kunt u ook
contact opnemen met George Evers (A+O fonds
Gemeenten) george.evers@aeno.nl of op telefoonnummer 070 - 7630 027.

SUBSIDIE VOOR DE WORKSHOP

De workshop wordt in eerste instantie aangeboden
als pilot. Blijkt uit de evaluatie dat de pilot de deelnemers nieuwe inzichten en handvatten biedt om
leiding te geven binnen HNW, dan wil het A+O fonds
de workshop binnen het thema HNW aanbieden als
product voor leidinggevenden. Gemeenten kunnen
de workshop dan bijvoorbeeld in regionaal verband
aanvragen.
De Impulsregeling van het A+O fonds Gemeenten
vergoedt de kosten van deze workshop. Meer
informatie over het aanvragen van een subsidie van
het A+O fonds Gemeenten vindt u op www.aeno.nl/
subsidies/meer-weten-met-uw-netwerk,
via e-mail subsidies@aeno.nl, telefoonnummer
070 – 7630 038.
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Comeback in

Oisterwijk

48

‘Grappige term eigenlijk: Het Nieuwe Werken. Want hoe lang organisaties
er ook al mee bezig zijn, het blijft maar nieuw,’ relativeert Maaike Mesdag,
raadsaviseur en OR-voorzitter van de gemeente Oisterwijk. ‘Zelf zijn we er hier
in Oisterwijk zo’n tien jaar geleden mee aan de gang gegaan. Ons gemeentekantoor moest verbouwd worden en het idee van flexibele werkplekken stond
ons wel aan.

We zijn bij verschillende projecten wezen kijken,
bij Interpolis onder meer. Maar uiteindelijk is het
daar bij gebleven. Dat had vooral met ons gebouw
zelf te maken. Dat is zo gestructureerd en ingedeeld in hokjes dat de ideeën die we hadden over
een nieuw kantoorconcept een te grote investering
zouden vergen. We hebben wel wat kleine stappen
genomen; een aantal stiltewerkplekken gecreëerd,

wat meer mogelijkheden gegeven voor deeltijdwerken, dat soort zaken. En de publieksruimte is
grondig aangepakt, niet alleen aan de voorkant,
maar vooral ook aan de achterkant. Er kwam
onder meer een goed volgsysteem en wachtrijen
verdwenen.’
Geen grootse introductie dus van Het Nieuwe Werken destijds, maar het vuurtje was aangewakkerd.
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D O O R A A N DE VO O RK A NT VA N HE T ON TW IKKEL IN GSPROC E S
TE ZI TTE N H E EFT DE O R E E N STRAT E GISC HE POSITIE B IJ HN W.

kantoor hoeft te werken… Daar heb je als organisatie mee te maken, of je Het Nieuwe Werken nu
wel of niet officieel benoemd.’
NIET ACHTERAAN AANSLUITEN

De urgentie om Het Nieuwe Werken weer hoog op
de Oisterwijkse agenda te zetten kreeg een duwtje
in de rug door de eis van het rijk dat burgers per
2015 bij één overheidsloket terecht moeten kunnen

Maaike Mesdag: ‘Je kunt HNW wel weer in de
ijskast zetten, maar de ontwikkelingen in de
maatschappij gaan gewoon door. Medewerkers
kijken anders tegen de balans werk-privé aan, de
technologie maakt het mogelijk dat je niet altijd op
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voor alle overheidsinformatie. ‘Dat vraagt om een
andere manier van werken en als je dan gaat nadenken over organisatieontwikkeling kom je toch
weer uit bij allerlei aspecten die raken aan Het
Nieuwe Werken.’ Tijd voor een comeback dus. Voor
Maaike Mesdag was dit - in haar rol als OR-voorzitter - het moment om te bepalen welke positie de
OR in het nieuwe organisatieontwikkelingstraject
moet innemen. ‘Ga je aan de voorkant zitten en
een strategische positie innemen of stel je je als
OR meer op als controleur. Op dit moment zijn we
nog aan het nadenken over de exacte invulling van
die rol, maar duidelijk is wel dat we voor de eerste

optie kiezen. Door al voor aan het traject mee te
denken, nemen we als OR de ruimte voor invloed
en betrokkenheid; die heb je niet als je achteraan
aansluit. Dat betekent ook dat we zelf de thema’s
bepalen waar we als OR de nadruk op gaan leggen.
Dat zullen vooral de personele consequenties en
de arbo-omstandigheden zijn. Sta je als werkgever
toe dat mensen thuiswerken? Informeer ze dan
wel goed over de inrichting van hun werkplek. Ons
standpunt is: de mens is het grootste kapitaal van
de organisatie. Dat betekent dat systemen nooit
leidend mogen zijn. Dat klinkt vanzelfsprekend,
maar wordt vaak in de simpelste zaken over het
hoofd gezien. Neem de aanschaf van nieuwe computers. Standaard worden die uitgerust met een
muis en dan is er niemand die onderzoekt of er
ook een mogelijkheid is om zonder muis te werken
terwijl dat voor veel mensen prettiger is.’
GEVANGEN IN SYSTEEM

Technisch kan er van alles, maar zorg je er als
organisatie ook voor dat de techniek ten dienste

staat van de mensen, is een van de belangrijke
vraagstukken waar de OR zich over buigt. ‘Op dit
moment is het bij ons toegestaan om te thuis te
werken, maar de kantoortelefoons kunnen niet
worden doorgeschakeld naar een thuis- of mobiel nummer. Dus moet je toch naar kantoor om
telefoontjes te beantwoorden. En dat in een tijd dat
je van een heleboel telefonische klantdiensten niet
eens weet of ze in je eigen stad zitten of in India.

digitaal archiveren op nahielden, bleken veel zaken
onvindbaar. Een goed voorbeeld van een technologische toepassing waarbij te veel naar het proces
is gekeken en te weinig naar de mensen die ermee
moeten werken. Overigens begrijp ik heel goed
dat het ontzettend lastig is om
de juiste oplossingen te kiezen,
vooral omdat de buitenwereld
steeds verandert. Oplossingen

Met andere woorden: de techniek moet goed geregeld worden. Een nieuwe telefooncentrale is dan
ook zeker een punt op de agenda van Het Nieuwe
Werken. Want het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat wij gevangen zitten in een systeem;
het systeem is er om ons te helpen bij het werk.
Onze raad werkt bijvoorbeeld met iPads, maar er
was vooraf niet voorzien dat om bepaalde informatie te kunnen ontsluiten op een tablet de input
op een andere manier aangeleverd moet worden.
Nog meer problemen gaf het digitaliseren van het
archief; dat moest alles simpeler maken, maar
doordat mensen er verschillende manieren van

zijn snel verouderd en werken
dan niet meer.’
De OR wil hierover graag meedenken en meepraten. ‘We staan
nog aan het begin. We zijn met
de bestuurder in overleg over
hoe we het samen gaan oppakken. Want er zijn talloze ontwikkelingen van invloed op de
organisatieontwikkeling; denk
alleen maar aan de ruimte die je
al dan niet van de overheid krijgt

in het vormgeven van flexibel werken. Maar zoals
ik al zei, door de ontwikkelingen in de maatschappij ontkom je er niet aan en zal Het nieuwe Werken
voorlopig nog wel nieuw blijven.’

HET N IEUW E WE RKE N Z AL VOORLOPIG NO G W E L
NI EU W B L IJVE N
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A+O nieuws, feeds en publicaties
op tablet en mobiel

HNW groep A+O fonds Gemeenten
op Pleio

Keuze in de kiosk
In december 2012 lanceert het A+O fonds
Gemeenten de A+O App. Alle HR-informatie over de gemeentelijke sector in één
handige applicatie. Ons nieuws staat erin,
evenals het HR-nieuws uit de sector. Ook
staan al onze publicaties erin: de personeelsmonitor, folders, brochures. Alles wat
wij uitgeven, zetten wij in onze App.
En natuurlijk ons A+O Magazine.
Vanaf 2013 komt
het magazine alleen nog maar diA+tueOel
gitaal uit en is dan
A+O Ac
uiteraard te vinden
in de A+O App. Voor
publicaties, en dan
vooral voor het Magazine biedt de App
ongekende mogelijk-

heden. Het biedt ruimte voor meer beeldmateriaal en natuurlijk ook voor video’s.
Kortom: heb je interesse in HR-vraagstukken die leven binnen de gemeentelijke
sector, dan is de A+O App een ‘must have’.
Vanaf december is de App beschikbaar
voor de iPhone en Android tablets en
mobiel.
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Op Pleio (www.pleio.nl) is een open groep gestart om kennis en informatie te delen over Het Nieuwe Werken bij gemeenten. De groep kent
verschillende rubrieken zoals blogs, wiki’s en discussies waar medewerkers van gemeenten aan elkaar vragen kunnen stellen, berichten
kunnen plaatsen maar ook interessante bestanden zoals voorbeelden
kunnen plaatsen. In de Pleio-groep willen we de discussie zo breed
mogelijk voeren over HNW: HR-aspecten, de manier waarop HNW
wordt ingevoerd, veranderingen in de kwaliteit van het werk, medewerkersbetrokkenheid, de rol van de OR, et cetera.
De Pleio-groep is bedoeld voor iedereen bij gemeenten die actief bezig
met Het Nieuwe Werken bij gemeenten: projectleiders, HR-medewerkers, OR-leden et cetera.

Nieuw! A+O lanceert binnenkort HNW-tool voor gemeenten

Hello New Work
De wereld is snel aan het veranderen. Nieuwe communicatiemiddelen maken het mogelijk om anders
te kunnen werken. Je hebt meer keuze waar je wilt
werken, wanneer je dat doet en je kunt dat ook af laten hangen van het soort werk dat je moet doen. Je
kunt op veel manieren met elkaar communiceren.

om als collega’s met elkaar in contact te zijn. Als
je inlogt kunnen je collega’s die een profiel hebben
aangemaakt, zien waar je bent. Daarnaast kun je
chatten, iets delen met je collega’s of vragen stellen.
Je kunt ook zoeken naar collega’s met een bepaalde
specialiteit of competentie.

Je kunt anders kennis delen, anders vergaderen,
anders met klanten communiceren. Kortom, er is
van alles mogelijk. Maar hoe is het bij jou geregeld?
Chat je wel eens met je collega’s? Kun je op je werk

Aan de andere kant, kun je middels een aantal
stellingen aangeven hoe jij denkt dat de gemeente
het werk leuker en efficiënter kan maken. Met het
reageren op deze stellingen kun je aangeven hoe je

gebruikmaken van video conferencing? Zitten er wel
eens mensen vanuit huis mee te vergaderen? Is het
gebruikelijk dat je op een andere plek in het land
zit te werken omdat je dan veel reistijd bespaart?
Hoeveel vrijheid heb je in dit soort dingen. En hoeveel vrijheid neem je? Welke afspraken zijn er op het
werk gemaakt?

denkt over:
beschikbaarheid en bereikbaarheid (roostervrije
dagen, weekeinden, je eigen bioritme)
waar je wilt werken (ergonomie thuis, stilte plekken, ontmoetingsplaatsen)
hoe je in contact kunt blijven met wat je doet en
met wie je samenwerkt (social media, vergadercultuur, kennisdeling)
Met de (anonieme) antwoorden kan de gemeente
het werk leuker, aantrekkelijker, duurzamer en
efficiënter maken. Door je profiel aan te maken en
actief gebruik te maken van deze App kun je hieraan
meewerken.

HELLO NEW WORK

Allemaal vragen die steeds actueler worden voor
jou, jouw collega en je organisatie. Om hierover te
communiceren is Hello New Work ontwikkeld. Hoe
werkt deze App? Aan de ene kant is het een tool

DE E L JE E RVARIN GE N , M A AK JE EIGE N
HN W -PROF IEL , L E ES NIE UW S E N
F E IT E N, Z IE WA AR JE C OL L E GA’S
W E RKE N. OP PC, TAB L E T E N M OB IE L .
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Vertrouwen als rode draad
Het Nieuwe Werken moet passen als een maatpak: dat is de gemeenschappelijke deler uit de verhalen van gemeenten. Daarbij heeft elke
gemeente zo zijn eigen verhaal om aan de gang te gaan met HNW. De
verhalen zijn nogal divers en uiteenlopend en dat is goed. Want HNW
moet zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen bij de eigen gemeente, een standaardrecept bestaat niet. Meerdere voorbeelden van
gemeenten dienen vooral om te laten zien hoe het ook kan.
We zien wel dat er enkele onderliggende rode draden zijn die in alle
verhalen terugkomen. HNW is geen eendagsvlieg: het gaat om een
aanpak die zal leiden tot een aantal wezenlijke veranderingen in de
gemeente. In de discussie over HNW zien we de volgende onderwerpen
aan de orde komen:
Het verbeteren van de dienstverlening aan de burger. De burger is
steeds beter geïnformeerd en weet goed wat hij nodig heeft en wil.
Welke visie heeft de gemeente op HNW in samenhang met de dienstverlening?
Werken is niet alleen van belang om te zorgen voor inkomen. Medewerkers willen zich in hun werk ontwikkelen en werk uitvoeren dat
ertoe doet in de organisatie. Vertrouwen krijgen, autonomie, zelfsturing en taakvolwassenheid maken dit mogelijk.
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HNW kan voor verschillende soorten werkzaamheden anders uitpakken: in de buitendienst kan het accent bijvoorbeeld meer liggen op
zelfroostering, bij beleidsmedewerkers meer op waar je wilt of kunt
werken. Centraal staat de eigen regie over het eigen werk.
Het traditionele kantoor verandert snel van functie: het wordt steeds
meer de ontmoetingsplaats waar je kunt samenwerken met de collega’s. De eigen regie en verantwoordelijkheid over het werk mag
niet leiden tot minder onderlinge verbondenheid en betrokkenheid in
de organisatie.
De nadruk ligt op samenwerking en kennisdelen, niet alleen in de
gemeente maar ook met andere netwerkorganisaties.
HNW is niet klaar als het klaar lijkt: het zal leiden tot een continu
proces van verbetering en vernieuwing van de organisatie.
De verhalen van de gemeenten in deze brochure zijn bedoeld als voorbeeld en inspiratiebron en het is aan elke gemeente om zelf te bepalen
wat in hun situatie het beste zal werken. Het A+O fonds Gemeenten
ondersteunt u daarbij met verschillende workshops.
George Evers
Programmamanager HNW/A+O fonds Gemeenten
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