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Themabijeenkomst “Help – de hybride ambtenaar”, 24 januari 2013: 
 
Dagvoorzitter: Silvia de Ronde Bresser 
 
Welkom door Vanessa Roelse (projectleider vernieuwende arbeidsrelaties, programma Beter 
Werken in het Openbaar Bestuur) 
 
De proeftuin is een platform van 14 overheidsorganisaties die op zoek zijn naar nieuwe 
tussenvormen tussen vast en flexibel werken. Dit doen zij vanwege de uitdagingen waar zij voor 
staan. Zij zien de wereld om hen heen steeds sneller veranderen en krijgen te maken met 
vraagstukken die steeds complexer worden. Hierin speelt samenwerking met de private sector, 
maatschappelijke organisaties en burgers een steeds grotere rol. Ook zijn er bezuinigingen die leiden 
tot gedwongen vertrek en grote terughoudendheid bij het aannemen van nieuwe, jonge mensen. 
Anderzijds is er de vergrijzing, die over enkele jaren leidt tot het wegvloeien van waardevolle kennis 
en ervaring.  
 
De proeftuinorganisaties zien dat dit vraagt om een nieuwe manier van kijken naar het arbeidsmarkt- 
en personeelsbeleid bij de overheid.  En een nieuwe manier van kijken naar arbeidsrelaties. Via 
experimenten proberen zij arbeidsvormen tussen het traditionele vaste dienstverband en het 
volledig flexibele werken in de praktijk te brengen. Vernieuwing komt vaak tot stand door twee 
bekende vormen op een andere manier met elkaar te combineren. Wanneer deze experimenten 
afgerond zijn, delen we graag met u de resultaten. 
 
Het thema van vandaag is “Help – de hybride ambtenaar”. Hybride werken gebruiken wij hier als 
overkoepelende term voor combinaties in werkzaamheden, banen of functies. Het combineren van 
banen is op zich niet nieuw. Het gebeurt al. Toch is hybride werken vanuit en/of binnen de overheid 
nog een vrij onbekend fenomeen. Daarom hebben we TNS NIPO  gevraagd om de huidige ervaringen 
met hybride werken in beeld te brengen. Op basis hiervan gaan we graag met u in discussie of, en 
zoja hoe, we dit thema verder kunnen helpen.  
 
Presentatie door Davied van Berlo (Initiatiefnemer Ambtenaar 2.0 & schrijver van het boek “Wij, de 
overheid): 
 
Bureaucratie (Weber) is ontstaan om een politiek idee te vertalen naar een maatschappelijk 
resultaat. Het middel van de bureaucratie werkt minder goed dan voorheen om dit doeleinde te 
bereiken. Maatschappelijke effecten worden tegenwoordig ook op andere manieren bereikt. 
Vraagstukken worden steeds complexer, de overheid moet zich steeds meer afvragen wat het meest 
logische niveau is om iets te organiseren.   
 
De ontwikkeling naar een netwerksamenleving is al langer gaande. Digitalisering, en het internet 
versnellen deze ontwikkeling. In deze beweging ziet Davied drie zaken die relevant zijn voor de 
(organisatie van de) overheid: 

 Vernetwerking van de overheid zelf (overheid bestaat zelf ook steeds meer uit netwerken) 

 Netwerken worden steeds meer op individueel niveau onderhouden 

 Vermaatschappelijking, iedereen werkt mee aan de publieke zaak. 
 
Hoe kan de overheid hiermee omgaan? 

 Netwerken  >  cocreatie rondom een thema 

 Individuen  >  menselijke maat/individuele medewerkers  als uitgangspunt 

 Platformen  >  waar verbindingen ontstaan en co-creatie plaatsvindt 
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Kennisuitwisseling op vakkennis wordt steeds belangrijker, het liefst overheidsbreed. Davied ziet een 
vergezicht waarbij het mogelijk is om voor elk vakgebied (binnen de overheid) vakbroeders in te 
schakelen. Platformen zijn een instrument om dit mogelijk te maken. Via een online marktplaats 
kunnen we bijvoorbeeld veel beter gebruik maken van kennis die al in huis is binnen de overheid. 
Hierbij komen profielen (e-portfolio) en vragen/werk/klussen bij elkaar. Het is interessant om te 
verkennen hoe dit overheidsbreed georganiseerd zou kunnen worden. Een dergelijk systeem zou een 
boost kunnen geven aan de beweging van hybride ambtenaren, zelfstandig publiek professionals en 
andere ondernemende ambtenaren. 
 
Presentatie door Eline Steenhuijsen, TNS NIPO: Rapportage  “De hybride ambtenaar, kansen voor 
groei). 
 
Hybride arbeidsrelaties zijn niet voor iedereen. Je moet flexibel zijn en gemakkelijk kunnen 
schakelen. Een bepaald type werkenden ziet echter veel voordelen.  
 
De hybride ambtenaar is een ondernemende werknemer die zijn professionele ontwikkeling in eigen 
hand neemt. De hybride arbeidsrelatie ondersteunt hem/haar om precies die werkzaamheden te 
kunnen doen die hem inspireren en bij zijn talenten passen.  
Voordelen van hybride werken voor de hybride ambtenaar:  

o afwisseling, vrijheid en energie op  
o bruggen bouwen en efficiënter werken 
o betrokkenheid bij een slagvaardige overheid 
o de hybride arbeidsrelatie als HR instrument (kans voor talentmanagement) 

Ondervonden nadelen zijn bijv. combinatiedruk of het risico om meer uren te gaan werken. Ook 
geven ambtenaren die hybride werken aan het risico te lopen onzichtbaar te worden voor de 
organisatie omdat ze minder aanwezig zijn.  
 
Knelpunten zijn o.a.: 

o ICT-ondersteuning en faciliteiten: Hybride ambtenaren geven aan beter ondersteund 
te kunnen worden bij hun werk als het gaat om telefoons, laptops, vervoerskaarten, 
toegang tot overheidsgebouwen etc. 

o De organisatiecultuur lijkt soms nog niet klaar voor ambtenaren die buiten de 
gebaande paden besluiten te lopen. Het vraagt ook om een andere vorm van 
leiderschap/leidinggeven.  

o Het flexibel inzetten van medewerkers met wisselende uren botst met het systeem 
van medewerkers in een vaste formatie. Wanneer een ambtenaar besluit meer of 
minder te gaan werken, in combinatie met een ander werk, staat de leidinggevende 
voor de uitdaging om toch het werk gedaan te krijgen. 

 
Kansen liggen in het laten zien van voorbeeldgedrag, opruimen van barrières, en verduidelijking van 
thema’s als pensioensopbouw, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de draaideurconstructie 
(bijvoorbeeld in de vorm van een handboek). Dit zijn thema’s die in de discussiegroepen voor 
onduidelijkheid zorgde maar belangrijk zijn voor de hybride ambtenaar om goed voorbereid te zijn 
op de toekomst. 
 
Zie voor meer informatie de bijgevoegde powerpoint presentatie.  
 
Discussie: 

- Volgens TNS NIPO zou BWOB als eerste moeten zorgen voor verbeelding, en de film van de 
hybride ambtenaar verder verspreiden. 

- Vanuit de zaal werd aangegeven dat het programma zich vooral zou  moeten richten op 
zaken die niet op individueel niveau geregeld kunnen worden, zoals arbeidsongeschiktheid. 
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Daarbij zijn andere partijen nodig zoals verzekeraars, werkgevers etc. Het probleem van 
arbeidsongeschiktheid is dat het erg duur is voor een zelfstandige. Bij hybride ambtenaren 
(met meer dan één werkgever, of deels zelfstandig) is het van belang om vooraf duidelijke 
afspraken te maken bij wie het risico ligt als er sprake is van een arbeidsongeval.  

- Vanuit de zaal kwam een vraag over tarifering: Als je als ambtenaar en ondernemer werkt, 
hoe bepaal je dan als ambtenaar de marktprijs? En hoe kijkt de markt daarnaar? Anderen 
vonden dit een non-issue, omdat marktwerking dit als vanzelf oplost. Overheden gedragen 
zichzelf ook steeds meer als ondernemer, door taken onderling te verdelen, intercollegiale 
uitwisseling en mensen naar elkaar uit te besteden. In vergelijking daarmee zijn zzp-ers (als 
externen) juist heel goedkoop.  

- Tarieven zijn in ieder geval afhankelijk van de dienst of het product dat je als ondernemer 
aanbiedt (verschillende specialismen/vakgebieden kennen hun eigen markt). Daarnaast zijn 
afspraken over publieke/maatschappelijke tarieven mogelijk, afhankelijk van de mate waarin 
werkgevers bereid zijn bepaalde kosten (bijv. van arbeidsongeschiktheid) voor de ambtenaar 
te blijven dragen (bijv. via onbetaald verlof). In het kader van de proeftuin vernieuwende 
arbeidsrelaties zal worden uitgezocht hoe dit zich verhoudt tot de gedragsregels van de Wet 
Markt en Overheid.  Tot slot publiceert het ministerie van Financiën jaarlijks een handleiding 
voor overheidstarieven, die als hulpmiddel kan dienen voor tarifering: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/richtlijnen/2012/10/01/handleiding-overheidstarieven-2013.html 

- Een ander punt dat werd aangekaart zijn de aanbestedingscontracten, waardoor er geen 
ruimte is om individuele medewerkers in te huren. Er zijn wel mogelijkheden om daar 
creatief mee om te gaan, afhankelijk van de aanbestedingsprocedures en raamcontracten die 
gelden bij de individuele overheidsorganisatie.  Bij het ministerie van BZK geldt bijvoorbeeld 
dat mits de opdracht geformuleerd wordt als een concreet eindproduct, er tot een maximaal 
bedrag van €30.000, ruimte is om mensen voor een klus in te schakelen.  

 
Hybride werken: voors en tegens 
 

1.  We moeten hybride werkrelaties creëren willen we goede mensen blijven vinden in het 
openbaar bestuur  

Merendeel aanwezigen was het eens met deze stelling.  

Argumenten voor Argumenten tegen 

Jongere generatie doet het al, dus we moeten 
mee. 

Hybride werken staat niet automatisch 
gelijk aan kwaliteit leveren. Er kan ook 
kwaliteit geleverd worden zonder hybride 
te werken. 

Niet alleen jongeren doen het, maar ook juist 
ouderen zien het als een gouden kans 

Hybride werken is niet dé (enige) 
voorwaarde om combinaties te maken 
tussen overheden en of overheid en 
markt. De één overheidsgedachte is 
daarin wel een hele belangrijke. 

Kleiner en efficiënter moet als overheid. Goede 
mensen moeten we hybride arbeidsrelaties 
kunnen aanbieden anders missen we de boot  

Geen geloof dat er tekorten op de 
arbeidsmarkt komen.  

Om kwaliteit te borgen moet je talent benutten “Moeten”  we hybride werken creëren? 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2012/10/01/handleiding-overheidstarieven-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2012/10/01/handleiding-overheidstarieven-2013.html


4 

 

2. Ook een manager kan voor  hybride werkvorm kiezen 

(Bijna) iedereen was het eens met deze stelling 

 

Argumenten voor Argumenten tegen 

Manager als boegbeeld/voorbeeld We kunnen niemand dwingen om voor 
een hybride werkvorm te kiezen 

Met beide benen in de samenleving = sterk Het zou “moeten kunnen”, maar de 
dagelijkse praktijk is lastig (lastig 
combineren) 

Hybride werken vraagt een flexibele mindset, 
heb je als manager ook (nodig). 

Collectief geheugen van de organisatie is 
belangrijk. Manager kan boegbeeld zijn 
voor collectieve geheugen. 

 

3. Alle organisatorische belemmeringen kunnen worden weggenomen, het is een kwestie van 
willen 

(Bijna) iedereen was het eens met deze stelling 

De discussie ging vooral om de vraag in hoeverre je hybride werken moet stimuleren. 

 

Argumenten voor Argumenten tegen 

Er zullen altijd belemmeringen zijn, maar als je 
wilt kun je die oplossen 

Een grote belemmering is dat er geen 
werk is (hoge werkloosheid, ruime 
arbeidsmarkt etc.). We moeten werk 
creëren. 

Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij 
doet.  Daarbij hoort ook verantwoordelijkheid 
en risico nemen. 

Er zijn wel degelijk belemmeringen, 
bijvoorbeeld (kosten van) verzekeringen. 
Dit vormt vooral een belemmering voor 
de startende ondernemer, of startende 
hybride ambtenaar. 

We moeten het wel stimuleren, dan maak je de 
weg vrij voor anderen 

Je kunt niet zeggen “iedereen moet 
hybride werken”. Moet je het wel 
stimuleren? 

 Overheid is een politiek-bestuurlijke 
omgeving. Wij zíjn geen ondernemer. 
Duidelijk laten zien tot wat de ruimte 
hiervoor is. 

 
 
Verschillende brillen 
In verschillende groepjes worden aanbevelingen rondom het thema ‘hybride arbeidsrelaties’ 
uitgewerkt vanuit verschillende brillen/invalshoeken.  
 
Groep 1: Bril van de vakbond 

1. Wat kan de vakbond doen om hybride werken op grotere schaal te realiseren? 
De vakbond zou meer als ambassadeur van hybride/flexibele arbeidsrelaties kunnen 
optreden, ook voor de oudere werknemer, maar wel vanuit een vast fundament 
(bijvoorbeeld intern bij de overheid, in een pool, of een aanstelling in dienst bij het Rijk/de 
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overheid i.p.v. in dienst bij Gemeente X). 
 

2. Wat hebben we nodig van de andere drie groepen (Hybride werknemer, werkgever, HR)? 
Van de werkgever: inzet op flexibiliteit en zekerheid. Je kunt alleen flexibel zijn als je een 
vaste basis hebt. Gedacht zou kunnen worden aan experimenteertijd met barbapappa 
contracten. Een mogelijkheid om het aantal uren naar beneden bij te stellen om daarnaast 
iets anders te doen/proberen, met de garantie dat het aantal uren ook weer terug kan naar 
het oude niveau.  
 

3. Welke stap moeten we als eerste zetten en waarom? 
[niet aan toegekomen] 
 

4. Hoe wil je als groep betrokken worden? 
Vanuit het perspectief ‘flexibiliteit en zekerheid’ wil de vakbond meedenken op dit thema. 

 
Groep 2: Bril van de werkgever  

1. Wat kan de werkgever doen om hybride werken op grotere schaal te realiseren? 
- Een kosten en batenanalyse om inzichtelijk te maken of hybride werken leidt tot een 

goedkopere en efficiënte overheid 
- Een klussenbank en marktplaats voor hybride werknemers 
- Resultaatgericht organiseren, (flexibel)werk/klussen benoemen 
- Risico inventarisatie(risico’s voor de werkgever). Hiervoor is experimenteerruimte nodig.  

 
2. Wat hebben we nodig  van de andere drie groepen? 

Meer samenwerking met andere werkgevers. Van de vakbond willen we dat ze meedenken 
over meer smaken in collectieve afspraken. [aan de andere groepen niet meer toegekomen] 

 
3. Welke stap moeten we als eerste zetten en waarom? 

[niet aan toegekomen] 
 

4. Hoe wil je als groep betrokken worden? 
[niet aan toegekomen] 

 
Groep 3: Bril van de werkgever  

1. Wat kan de werkgever doen om hybride werken op grotere schaal te realiseren? 
- Zelf hybride gaan werken om te voelen wat het effect is 
- Back-up en een strategische visie over dit thema formuleren vanuit het hogere management 
- Meer samenwerking met andere diensten/afdelingen/werkgevers: Ontvangende partij ziet 

voordelen, uitlenende partij niet. Hier kun je dit organisatorisch makkelijker maken? 
Bijvoorbeeld in de vorm van een “pool”.  

- Uitwisseling topgroepen  
- Stimuleren van parttime werken/of stimuleren dat parttime banen vaker gewisseld worden?  

 
2. Wat hebben we nodig van de andere drie groepen? 

Een vakbond die meedenkt (met zowel werkgever als werknemer) over moderne 
arbeidsrelaties. Meer smaken in collectieve afspraken. De ambtenaar mag meer zelf rol 
pakken en initiatief nemen om hybride te gaan werken. 

 
3. Welke stap moeten we als eerste zetten en waarom? [niet aan toegekomen] 

 
4. Hoe wil je als groep betrokken worden? [niet aan toegekomen] 
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Groep 4: Bril van de hybride werknemer  
1. Wat kan hybride ambtenaar doen om hybride werken op grotere schaal te realiseren? 

Ervaringen enthousiast delen. Keuze kenbaar maken om hybride te werken. 
 

2. Wat hebben we  nodig van de andere drie groepen? 
Van de werkgever en HR ruimte om (resultaat)afspraken te maken.  Keuze voor hybride 
werken een vrije keuze laten zijn. Van de vakbond: open meedenken en helpen met 
kennisverspreiding en –ontwikkeling. Ook zou vakbond werknemers niet als één grote groep 
moeten bezien, want dat is het niet meer. Als je als medewerker geen gebruik wilt maken 
van bepaalde zekerheden zitten ze in de weg (bijv. arbeidsuren) 
 

3. Welke stap moeten we als eerste zetten en waarom? 
- Inspiratietour werknemers 
- Klussen zoeken 
- Profielschets – netwerken 
- Handelen vanuit wederkerige verantwoordelijkheid/gelijkwaardigheid 

 
4. Hoe wil je als groep betrokken worden? 

[niet aan toegekomen] 
 
Groep 5: Bril van de hybride werknemer  

1. Wat kan hybride ambtenaar doen om hybride werken op grotere schaal te realiseren? 
Wij willen ons eigenaar voelen van datgene wat wij doen, in werk en andere aspecten van 
ons leven. Wij willen niet gepamperd worden. Wij pakken onze eigen rol, en willen 
gestimuleerd worden om onze eigen rol te pakken. Het ontslagrecht mag aangepast worden.  

 
2. Wat hebben we  nodig van de andere drie groepen? 

Van de vakbond hebben we nodig dat zij de cao aanpassen, met ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid, HNW. Wij willen geen formuliertjes meer van HR, maar begeleiding 
van individu en managers. Van de werkgever willen we dat hij met ons praat in termen van 
resultaten i.p.v. in uren, en vertrouwen.  

 
3. Welke stap moeten we als eerste zetten en waarom? 

Eerste stap om je eigenaar te voelen is de vraag: is Matcht mijn passie met wat ik doe? 
 

4. Hoe wil je als groep betrokken worden? 
Laat ons een individuele beweging zijn. 

 
Groep 6: Bril van HR 

1. Wat kan HR doen om hybride werken op grotere schaal te realiseren? 
Wij moeten als HRM-ers ook zelf flexibeler handelen en denken.  1 FTE staat niet gelijk aan 
36uur. Meer denken in kansen, en openstaan voor diversiteit en maatwerk.  

 
2. Wat hebben we nodig van de andere drie groepen? 

Van de vakbond dat ze meedenken over soorten contract, en meer kijken naar de 
daadwerkelijke werknemersbelangen.  
Van de werkgever: aandacht voor cultuur, ambtseed/integriteit, rol-beheersing, 
transparantie 
Van de werknemer: afstemming over rollen 
  

3. Welke stap moeten we als eerste zetten en waarom? 
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Organiseren integriteitsborging (niet veel anders dan nu). Spelegels/voorlichting. Opperste 
transparantie is regel. Borgen in functioneringsgesprekken.  

 
4. Hoe wil je als groep betrokken worden? 

[niet aan toegekomen] 
 
Conclusies? 

- Communicatie over dit thema is belangrijk, richting bestuur, politiek. Daarin goed 
informeren, goede voorbeelden uitdragen/uitbeelden en vooral mensen uit de groep zelf dit 
laten uitdragen. 

- Een overzicht/ beschrijving (handboek?) van  bestaande arbeidsvormen, variërend van kern 
ambtenaar tot vrije ondernemer kan hierin erg helpen. 

- Zo veel en zo lang mogelijk gedrag als startpunt nemen, en niet belemmeringen in wet- en 
regelgeving. 

- Het concept ‘hybride’ zo meervoudig mogelijk houden. 

- Hybride werken een individuele beweging laten zijn, vanuit professionals en werkgevers (het 
veld) zelf laten komen. 

 
 
 


