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Samenvatting
Voor de afdeling Doe-democratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft DRIFT onderzocht op welke wijze gemeenten hun organisatie en processen inrichten op
veranderende verhoudingen tussen overheid en burger. DRIFT onderzoekt en adviseert over
transities: radicale maatschappelijke veranderingen. We hebben het onderzoek dan ook uitgevoerd
en dit rapport geschreven vanuit transitiekundig perspectief. Dit rapport beschrijft de opbrengsten
van deze verkennende studie naar aansluitingsvermogen in vier deelnemende gemeenten:
Groningen, Hoorn, Oldebroek en Utrecht. Het is een kwalitatieve schets van hoe gemeenten op
verschillende manieren invulling geven aan aansluitingsvermogen. In dit rapport bedoelen we met
aansluitingsvermogen de bekwaamheid van de gemeentelijke ambtelijke organisatie om interne
processen, structuren, werkwijzen, waarden en houdingen (en dus van de mensen die daar werken)
te laten aansluiten op processen en activiteiten van mensen buiten de (gemeentelijke) overheid.

Transitievraagstukken kenmerken zich door autonome trends en krachtige ontwikkeling van
maatschappelijke initiatieven van burgers en bedrijven, die in veel gevallen voorlopen op de
overheid. De overheid speelt in dit soort transitievraagstukken een rol; maar de traditionele rol, van
bepaler en uitvoerder van beleid, lijkt niet meer toereikend. In plaats daarvan of aanvullend daarop
krijgt de gemeentelijke overheid een rol in samenwerking met andere partijen in de omgeving, en
om die rol in te kunnen vullen moet de gemeente aansluitingsvermogen hebben. Transitiekundig
gezien is aansluitingsvermogen dus een strategie voor de gemeentelijke overheid om effectiever in
te spelen om transities. Aansluitingsvermogen krijgt daarbij invulling in de vorm van allerlei concrete
veranderingen van waarden, houding en gedrag, en ook in de vorm van nieuwe regelingen en
organisatiestructuren. Juist in de komende jaren vraagt een voortschrijdende transitie niet alleen om
vernieuwende processen en projecten maar ook om veranderingen op de schaal van de
gemeentelijke organisatie. De vraag is hierbij zowel of (en hoe) doorwerking naar de gehele
gemeente plaats vindt, als hoe dit uiteindelijk de gemeente als geheel verandert. Leergerichte
processen van reflectie en monitoring kunnen gemeenten in staat stellen om te leren van
ervaringen, de eigen positie te bepalen, en aansluitingsvermogen verder in de organisatie te
verspreiden en verder te ontwikkelen.

De analyse van de onderzoeksgegevens volgt deze drie aspecten van aansluitingsvermogen: strategie
(aanleiding en belofte), invulling en reflectie. De aanleidingen tot verandering zijn in de gemeenten
die wij hebben onderzocht overal grotendeels het zelfde. De drie aanleidingen zijn: een mismatch
tussen organisatiestructuren en problemen ‘buiten’ de organisatie, minder financiële ruimte en
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schurende interne machtsstructuren. Het grootste verschil dat we tegenkomen bij de gemeenten
qua veranderstrategie betreft de belofte van de verandering: waartoe de organisatieontwikkeling is
ingezet. We maken op basis van de onderzoeksgegevens onderscheid tussen een maatschappelijke
(gerichte) visie en een interne (gerichte) visie. Bij de laatste is een visie gericht op de interne
organisatie, vanuit de gedachte dat die verbeterd moet worden om de interne organisatie beter op
‘buiten’ te laten aansluiten. Bij de gemeenten met de maatschappelijke visie zien we dat zij steun
halen uit deze visie bij het maken van keuzes, het vertellen van verhalen en de positionering van
medewerkers ten opzichte van activiteiten.

De casusgemeenten geven een zeer divers beeld van allerlei manieren waarop aansluitingsvermogen
in de praktijk invulling krijgt. Wanneer we kijken naar de keuze voor bepaalde aanpakken dan lijkt
deze relatief pragmatisch ingegeven: men heeft iets gelezen, gehoord of ervaren en denkt ‘Ja, daar
kan ik iets mee’. Ook zien we dat bij iedere casusgemeente meerdere werkwijzen tegelijkertijd
worden toegepast. Essentieel lijkt dat deze de lokale logica volgt. Uit de documenten en gesprekken
hebben we zes gedeelde kenmerken afgeleid over de invulling van aansluitingsvermogen: centraal
daarin staat spanning. We noemen er hier een paar (voor alle zes zie pagina 17). Zo herkennen we
een aantal onderliggende aannames over hoe veranderingen plaatsvinden. De basis van deze
aannames bestaat uit gematigde maakbaarheid. Dit betekent dat sociale verhoudingen en structuren
tot in bepaalde mate flexibel (niet gefixeerd) en maakbaar (o.a. via taalgebruik) zijn, maar we kunnen
niet 100% bepalen hoe ze uitvallen. Een ander kenmerk bij de invulling is het verschil met andere
organisatieveranderingen in die zin dat de gewenste/ noodzakelijke verandering echt tussen de oren
van mensen ‘moet’ komen: oprechtheid is een terugkerend essentieel onderdeel van de gewenste
houding van een ambtenaar. Tot slot zien we per casusgemeente een actieve club mensen, wij
noemen die hier ‘firestarters’. Deze zijn overtuigd van de noodzaak en het voordeel van de
verandering naar meer aansluitingsvermogen en zetten zich hier vol overgave voor in.
Qua reflectie blijkt dat in alle casussen er netwerken of structuren zijn om te leren. De structuren zijn
voornamelijk gericht op uitwisseling tussen enthousiaste actieve ambtenaren (soms in combinatie
met burgers). Wij kwamen in onze resultaten nauwelijks tegen dat ook wordt stil gestaan bij het
‘waarom’ van leren of het leren over strategie of aanpakken.

Uit de onderzoeksresultaten krijgen wij de indruk dat alle casusgemeenten hun
aansluitingsvermogen kunnen versterken door meer aandacht te geven aan drie aspecten:
systeembewustzijn, leren en monitoring en meervoudigheid (specifiek paradoxen).
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Met systeembewustzijn bedoelen we het besef onderdeel uit te maken van een groter systeem. Dit
kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van aansluitingsvermogen. Systeembewustzijn valt uiteen
in drie aspecten. De eerste is het bewustzijn over waarom nieuwe vormen van governance
(aansluitingsvermogen) te verkiezen zijn boven traditioneel bestuur, in plaats van de aanleiding tot
nieuwe werkwijzen en houding. De noodzaak ligt in transitiekundige zin in de persistentie van
maatschappelijke vraagstukken waar markt en overheid met klassieke aanpakken niet slagen (macro
trends). De tweede is positionering van gemeenteambtenaren ten opzichte van andere mensen en
partijen en binnen de organisatie ten opzichte van collega’s. Zodat ook hier leer- en
inspiratieprocessen tot stand kunnen worden gebracht. De derde is de balans tussen proces en doel:
wanneer het waartoe van aansluitingsvermogen helder is, kan daarop gefaciliteerd worden. Vanuit
transitiekundig perspectief zou een krachtigere oriëntatie op het maatschappelijk systeem, wenselijk
zijn; ook om betekenis te geven aan de rol en effectiviteit van aansluitingsvermogen. Hiermee
bedoelen we niet het vast stellen van één duidelijke stip op de horizon, maar wel een inhoudelijke
oriëntatie op de vraagstukken waarvoor aansluitingsvermogen een rol speelt.

Reflexieve monitoring helpt om bij zo’n oriëntatie en om te leren in en bij experimenten en
ontdekkingstochten. Het kan gebruik maken van het verzamelen van leerervaringen, zoals dat al veel
lijkt te gebeuren, maar koppelt die ook aan de doelen van aansluitingsvermogen. Op basis van
ervaringen met aansluitingsvermogen wordt bedacht wat de volgende ontwikkelingsstap voor en
van aansluitingsvermogen is. Ook kan men dan op het waartoe van aansluitingsvermogen
herbezinnen. Ook kan de gemeente, door inhoud aan het proces te koppelen, haar
aansluitingsvermogen verder ontwikkelen.

Meervoudigheid gebruiken we voor acceptatie dat gelijktijdig meerdere vormen aanwezig zijn. Dit
kan gemeenten ruimte bieden om om te gaan met soms ogenschijnlijk tegengestelde waarden en
werkwijzen, en een samenhangende balans te vinden tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ rollen en manieren
van werken. Cruciaal hierbij is de omarming van paradoxen. Een paradox is een schijnbare
tegenstrijdigheid – hier zijn de verschillende aspecten dus verenigbaar. Dat is precies het verschil
met een dilemma: ‘een lastige keus tussen twee onaangename zaken’ (Van Dale). Binnen
transitieperspectief merken we dat het denken in paradoxen in plaats van dilemma’s ruimte biedt
aan meervoudige kanten van situaties. Wanneer het lukt om naast werkwijzen ook bij bestuurs- en
leerstijlen ruimte te bieden voor paradoxen en meervoudigheid verwachten wij dat
gemeenteambtenaren gemakkelijker kunnen laveren tussen – en mogelijk plezier hebben aan – de
spanningen die de huidige maatschappelijke veranderingen met zich meebrengen.
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Aanleiding
Waarom kiest de ene gemeente voor strategie A om veranderingen buiten de organisatie bij te benen
en de andere gemeente voor strategie B? Hoe werken die strategieën dan in de praktijk - zowel intern
als extern? En welke algemene lessen kunnen we uit die praktijken trekken? DRIFT heeft dit
onderzocht voor de afdeling Doe-democratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Centraal in dit verkennende onderzoek staat de vraag: op welke wijze richten
gemeenten hun organisatie en processen in op veranderende verhoudingen tussen overheid en burger?
Het project heeft twee hoofddoelen: ten eerste om bij en met enkele gemeenten integraal – over alle
onderwerpen en afdelingen heen – meer te leren over hun veranderstrategie en –aanpak. Ten tweede
om leren binnen de deelnemende gemeenten en tussen een groter aantal gemeenten te stimuleren.
De focus ligt daarbij op de ambtelijke organisatie.

In een ‘doe-democratie’ pakken burgers zelf maatschappelijke kwesties op en waar nodig faciliteert
de overheid hen hierin. Het kabinet gebruikt de term 'doe-democratie' om het domein van collectieve
besluitvorming (zelfsturing in gemeenschappen en coproductie in netwerken) aan te duiden, naast het
stelsel van representatieve democratie (voor het nemen van via verkiezingen gelegitimeerde
besluiten). Eerder werd hier ook wel de term ‘civiele of maatschappelijke burgerparticipatie’ voor
gebruikt. Lokale overheden, zoals gemeenten, spelen hierbij een belangrijke rol. De doe-democratie
is veel meer gericht op doen dan, bijvoorbeeld, op inspraak, en in plaats van dat grote, professionele
organisaties worden opgebouwd zoals tijdens de verzuiling, zijn de initiatieven veel kleinschaliger,
pragmatischer en persoonlijker. Deze ontwikkelingen passen ook in de bredere trend van (netwerk-)
governance.

Bij de doe-democratie hoort onlosmakelijk het aansluitingsvermogen van de gemeentelijke overheid.
In dit rapport bedoelen we met aansluitingsvermogen de bekwaamheid van de gemeentelijke
ambtelijke organisatie om interne processen, structuren, werkwijzen, waarden en houdingen (en dus
van de mensen die daar werken) te laten aansluiten op processen en activiteiten van mensen buiten
de (gemeentelijke) overheid. De weg naar (meer) aansluitingsvermogen gaat vaak over stroomlijning
van interne processen, waarden etcetera, dus met mensen die wel in/ voor dezelfde organisatie
werken.
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Leeswijzer
Dit rapport gaat over een verkennende studie naar aansluitingsvermogen in vier deelnemende
gemeente, op basis van in totaal 20 semigestructureerde interviews en vier bijeenkomsten (één per
gemeente). Op basis hiervan geven we een kwalitatieve schets van hoe gemeenten op verschillende
manieren invulling geven aan aansluitingsvermogen, om vervolgens een aantal lessen te verzamelen
en enkele paradoxen aan te stippen. Nota bene, het is niet onze pretentie om per gemeente een
volledig beeld te geven, dat is ook niet mogelijk binnen dit methodologische kader.

Doelgroep van dit document zijn gemeenteambtenaren en ambtenaren van Rijksoverheid of
provincies die met aansluitingsvermogen aan de slag willen. We bespreken eerst vanuit
transitiekundig perspectief de rol en ontwikkeling van aansluitingsvermogen in de veranderende
maatschappij. Vervolgens beschrijven we de aanpak van onderzoek (methoden en analyse). Daarop
volgt het resultaten-gedeelte van het rapport. We bespreken aansluitingsvermogen aan de hand van
drie thema’s, namelijk strategie, invulling, en reflectie. Vervolgens geven we per thema de
opvallende overeenkomsten en verschillen die we hebben gevonden weer.

In het afsluitende hoofdstuk geven we een synthese van de resultaten en doen we een aantal
aanbevelingen. Aansluitingsvermogen raakt zowel aan abstracte en als aan concrete activiteiten. In
dit rapport geven we dat weer door bij diverse maten van abstract- en concreetheid stil te staan. Zo
noemen we zowel reflecties op de visies en aanpakken als concrete aanbevelingen voor
leerprocessen, systemisch denken en meervoudigheid. Ook bevat bijlage 1 concrete
casusbeschrijvingen van drie gemeenten en staan in bijlage 2 & 3 praktische instrumenten en
leidende waarden die casusgemeenten gebruiken.
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Transitiekundig perspectief
Aansluitingsvermogen als strategie voor het omgaan met transitie
De opkomst van de doe-democratie en de veranderde rol van de overheid past bij het groeiende
bewustzijn dat de grote vraagstukken van de samenleving niet meer met traditionele middelen
kunnen worden aangepakt. Er wordt wel gezegd dat we leven in een verandering van tijdperk.
Voorbeelden hiervan zijn de transitie naar een energievoorziening op basis van hernieuwbare
bronnen, de transities in het sociaal domein en de veranderende rol van intensieve bulklandbouw naar
gespecialiseerdere vormen van landbouw met meerwaarde voor milieu en samenleving.

We zien dat de transitievraagstukken gekenmerkt worden door autonome trends en krachtige
ontwikkeling van maatschappelijke initiatieven van burgers en bedrijven, die in veel gevallen
voorlopen op de overheid. Denk bijvoorbeeld aan energie-coöperaties van burgers, aan initiatieven
op het gebied van stadslandbouw, en aan de opkomst van zorginitiatieven zoals buurtzorg. En dat is
maar goed ook, want de complexiteit en grootte van deze vragen maakt dat de overheid niet meer
zelfstandig aan deze vraagstukken kan werken, maar juist ook afhankelijk is van andere
maatschappelijke spelers. Neem bijvoorbeeld gemeenten als Assen, Haarlem en Den Haag die
respectievelijk in 2020, 2030 en 2040 CO2- of klimaatneutraal willen zijn. Alle drie de gemeentelijke
organisaties weten dat ze dat niet alleen kunnen doen en zijn bezig om te kijken wie hen bij deze
doelstelling voor de gehele gemeente kunnen helpen.

De overheid speelt in dit soort transitie-vraagstukken een rol; maar de traditionele rol, van bepaler en
uitvoerder van beleid, lijkt niet meer toereikend. In plaats daarvan of aanvullend daarop krijgt de
gemeentelijke overheid een rol in samenwerking met andere partijen in de omgeving, en om die rol
in te kunnen vullen moet de gemeente aansluitingsvermogen hebben. Transitiekundig gezien is
aansluitingsvermogen dus een strategie voor de gemeentelijke overheid om effectiever in te spelen
om transities.

De invulling van aansluitingsvermogen bij Nederlandse gemeenten
Aansluitingsvermogen raakt op verschillende niveaus aan de ambtelijke organisatie en aan andere
organisaties. Deze herpositionering roept vragen op: wat zijn de gemeentelijke taken, hoe voert men
deze uit, maar ook wat betekent dit voor het apparaat? Deze wijzigingen in het lokale veld en
gemeentelijke organisatie zullen ook implicaties hebben voor individuele medewerkers. Er is nood aan
nieuwe manieren van (samen)werken en dus ook leren en nieuwe competenties. De link tussen
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individuele medewerkers en het lokale veld (of de lokale gemeenschap) is cruciaal voor het oppikken
van signalen (vanuit bijvoorbeeld hun persoonlijke netwerken) en voor het leggen van contacten die
verder gaan dan alleen formeel vertegenwoordigen.

Rondom maatschappelijke opgaven zullen diverse partijen betrokken zijn. Dit zijn zowel traditionele
betrokkenen (de gemeente zelf, professionele hulpverleners, instellingen, uitvoerende bedrijven, etc.)
als (potentiële) maatschappelijke initiatieven (in bijvoorbeeld losse netwerken of juist formele
coöperatieven). Aansluitingsvermogen krijgt dus invulling in de vorm van allerlei concrete
veranderingen van waarden, houding en gedrag, en ook in de vorm van nieuwe regelingen en
organisatiestructuren.

Doorwerking gehele gemeentelijke organisatie
Juist in de komende jaren vraagt een voortschrijdende transitie niet alleen om vernieuwende
processen en projecten maar ook om veranderingen op de schaal van de gemeentelijke organisatie.
De vraag is hierbij zowel of (en hoe) doorwerking naar de gehele gemeente plaats vindt, als hoe dit
uiteindelijk de gemeente als geheel verandert. Leergerichte processen van reflectie en monitoring
kunnen gemeenten in staat stellen om te leren van ervaringen, de eigen positie te bepalen, en
aansluitingsvermogen verder in de organisatie te verspreiden en verder te ontwikkelen.

Samengevat, vanuit transitiekundig perspectief is aansluitingsvermogen een strategie om om te gaan
met transities, krijgt het een specifieke invulling in de gemeentelijke organisatie, en vergt het gerichte
processen van reflectie voor verdere verspreiding en ontwikkeling. In dit rapport zijn strategie,
invulling en reflectie de drie belangrijkste aspecten van aansluitingsvermogen. Dit leidt tot drie
analytische vragen:
1. Vanuit

welke

strategische

overweging

werken

Nederlandse

gemeenten

aan

aansluitingsvermogen?
2. Hoe geven Nederlandse gemeenten invulling aan aansluitingsvermogen?
3. Hoe reflecteren Nederlandse gemeenten om aansluitingsvermogen verder te ontwikkelen en
te verspreiden?
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Aanpak
De duur van het onderzoek is 1 jaar (december 2014 – december 2015) en de resultaten zijn
gebaseerd op bureauonderzoek, interviews en focusgroepsbijeenkomsten in vier gemeenten. Met
het bureauonderzoek hebben we faal- en succesfactoren bekeken voor aansluitingsvermogen in het
algemeen. Daarnaast is per gemeente bureauonderzoek naar de lokale omstandigheden gedaan. We
hebben in elke deelnemende gemeente met vijf personen semigestructureerde interviews
gehouden. Daaropvolgend hebben we ook per gemeente een focusgroep gehouden (met 8 – 25
deelnemers) om de resultaten en analyse van de interviews te toetsen en te verrijken.

Deelnemende gemeenten
Uit een longlist van gemeenten die actief met aansluitingsvermogen bezig zijn en een expliciet
organisatieontwikkelingstraject hebben, is een keuze gemaakt om zo veel mogelijk diversiteit en
daarmee herkenbaarheid voor andere gemeenten te garanderen. Selectie onderdelen waren onder
andere: verschil in aanpak qua veranderstrategie, inwonersaantal, soort gemeente (stad, G4,
verzameling kernen/ dorpen) en verspreiding over Nederland. Uiteindelijk hebben vier gemeenten
meegedaan als casus: Groningen, Hoorn, Oldebroek en Utrecht.

Groningen

Inwoners:
Ambtenaren:

197.823
3.000

Hoorn

Inwoners:
Ambtenaren:

71.888
580

Oldebroek
(14 kernen)

Inwoners:
Ambtenaren:

22.883
180

Utrecht

Inwoners:
Ambtenaren:

330.772
4.000

Nota Bene: Het aantal ambtenaren is een indicatie ten aanzien van alle werknemers in dienst van de gemeente en niet een
exact cijfer.

Analyse
De analyse is gericht op drie aspecten van aansluitingsvermogen:




Strategie: Dit gaat over de visie op de lange termijn – waar willen we naar toe, waarom en
wat gaan we dan doen? In dit onderzoek doelen we hiermee op het waarom en het waartoe
achter de ontwikkeling naar (meer) aansluitingsvermogen.
Invulling: Hiermee doelen we op de concrete manieren waarop gemeenten op de
middellange en korte termijn gestalte geven aan aansluitingsvermogen, bijvoorbeeld in de
vorm van samenwerkingsverbanden, experimenten, gewenste houding, gedrag en leidende
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waarden die horen bij de dagelijkse praktijk van de ambtenaar.


Reflectie: Leerprocessen spelen een centrale rol bij transities zoals de doe-democratie.
Reflectie gaat dan ook over het systematisch verzamelen van ervaringen met
aansluitingsvermogen, die ervaringen delen, en ze te gebruiken om te reflecteren op de
eigen positie en strategieën. Het gaat dus over leren van en over, en aanpassen van
aansluitingsvermogen.
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Resultaten
De resultaten die we hier presenteren zijn de uitkomst van de toepassing van transitieperspectief op
de verzamelde onderzoeksgegevens. We bespreken de resultaten aan de hand van de eerder
genoemde thema’s – strategie, concrete invulling in de praktijk en reflectie. Per thema bespreken we
opvallende overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten. Daarbij noemen we zijdelings
specifiek gebruikte instrumenten; voor een overzicht hiervoor verwijzen we naar bijlage 2.

Veranderstrategie aansluitingsvermogen: waarom en waartoe
Algemeen beeld
Op basis van de onderzoeksgegevens kunnen we bij de casusgemeenten qua strategie twee gemene
delers aanwijzen: de aanleidingen tot verandering en de basis voor/ resultaat van het proces. Ten
eerste, de aanleidingen. Bij alle vier de gemeenten begrepen we uit de interviews dat (ten minste)
drie redenen aanleiding gaven voor organisatieverandering, namelijk:
1) een machtsstructuur van afdelingsdirecteuren die veelal los van elkaar en /of stroef met
elkaar samenwerkten;
2) terugloop van financiële middelen die de gemeente te besteden heeft. Dit komt door een
combinatie van bezuinigingen en opdroging van het economische vliegwiel van
vastgoed(investeringen); en
3) dat binnen de gemeente meer werd opgemerkt dat de organisatiestructuur (thema’s en
hiërarchie) en het tempo van organisatieprocessen niet passend zijn om problemen ‘in de
buitenwereld’ op te lossen of op mogelijkheden in te springen. De verwachting is dat een
plattere organisatie die integraal werkt – vaak op projectbasis – en waar
verantwoordelijkheid bij individuele ambtenaren ligt, zorgt voor een adaptieve(re)
organisatie.
Ten tweede geeft onze data de indruk dat inspanningen voor meer aansluitingsvermogen zowel
gericht zijn op inspringen op gaande activiteiten als stimulering van slapend potentieel. Enerzijds is
het dan dus iets waarmee de ambtelijke organisatie geconfronteerd wordt (basis voor actie),
anderzijds is het iets wat de gemeentelijke organisatie zelf wil aanwakkeren (resultaat van actie). In
onze analyse stuitten we wat dit punt betreft op drie parallellen tussen gemeenteambtenaren en
inwoners van een gemeente.
De eerste gaat over het losmaken van een verwacht onbenutte potentie en talent wat we bij
medewerkers en bij inwoners zien. Dit rust zowel op een noodzaak (zoals het nu gaat, kunnen we
het niet volhouden) als op een verheffend ideaal (persoonlijke ontwikkeling van individuen). De
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tweede gaat over verantwoordelijkheid die laag in de organisatie wordt gelegd, of bij ‘de burger’
(burger aan zet)1 wordt geplaatst. Opmerkelijk hier is dat voor beide rollen in het midden blijft of het
er om gaat zelf oplossend vermogen van de betreffende personen te vergroten – aansluitend bij de
eerste parallel – of om de lijnen van inspraak te verkorten en zo de representatieve democratie of
kennisdeling binnen de organisatie te versterken (of beide). De derde parallel betreft de noodzaak
van maatwerk. De praktische uitvoering hiervan zijn we niet direct in de casussen tegengekomen als
het gaat over de medewerkers, maar wel als het gaat over ‘burgers’: een maatschappelijk probleem
is context gebonden en heeft om die reden maatwerk nodig. Dit geldt ook voor personen en hun
leerprocessen: iedereen is context gebonden en de wijze waarop ieder leert en wat men motiverend
en inspirerend vindt, verschilt.

Opvallende verschillen
Het grootste verschil dat we tegenkomen bij de gemeenten qua veranderstrategie betreft de belofte
van de verandering: waartoe is de organisatieontwikkeling ingezet? We maken op basis van de
onderzoeksgegevens onderscheid tussen een maatschappelijke (gerichte) visie en een interne
(gerichte) visie.
In sommige gemeenten is sprake van een maatschappelijk gerichte visie, soms slechts samengevat in
een haast slogan-achtige zinsnede zoals ‘Een sterke, levendige stadsgemeenschap.’ Vanzelfsprekend
hoort daarbij een gemeentelijke organisatie die daar aan kan bijdragen. In het geval van de
maatschappelijk gerichte visie is er sprake van een gelaagdheid van ‘doelen’—het doel voor de
gemeentelijke organisatie is een afgeleide van het maatschappelijke doel. In andere gemeenten lijkt
er juist meer sprake van een visie gericht op de interne organisatie, vanuit de gedachte dat die
verbeterd moet worden om de interne organisatie beter op ‘buiten’ aan te laten sluiten. Dit noemen
we in dit rapport een intern gerichte visie. Dit type visie impliceert dat als de wens van ‘buiten’
verandert (bijvoorbeeld naar minder burger aan zet), dat gemeenten met een intern gerichte visie
daar hun interne organisaties op aanpassen.
In sommige gemeenten geven mensen die verandering actief uitdragen aan dat het gezamenlijk
sleutelen aan de concrete betekenis van leidende principes naast een gevoel van eigenaarschap ook
verwarring kan opleveren over waar de organisatie naar toe gaat. In de andere gemeenten hebben
we dit minder gehoord, of in ieder geval niet van de ‘actievelingen’ maar juist van mensen die
zichzelf iets verder van het veranderproces af zagen staan.

1

We zijn er ons van bewust dat iedere ambtenaar ook een burger is, vice versa is dat niet het geval.
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Dit proces van gezamenlijke betekenisgeving betreft ook de gemeentelijke waarden (zie bijlage 3).
Alle vier de gemeenten hebben kernwaarden en overal werden deze ook intern gecommuniceerd.
Uit onze gesprekken, gelezen documenten en bijenkomsten komt de indruk naar voren dat
gemeenten verschillen in de mate waarin er daadwerkelijk een gesprek plaatsvindt waarin dit
gebeurt.

Invulling aansluitingsvermogen
Algemeen beeld
De verschillende gemeenten geven een zeer divers beeld van allerlei manieren waarop
aansluitingsvermogen in de praktijk invulling krijgt. Er zijn gemeentelijke programma’s /
veranderstromen en er zijn bijbehorende projecten. We noemen bijvoorbeeld Veranderlabs en
Gebiedsgericht werken. De veranderlabs zijn een voorbeeld van hoe een gemeente kan
experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking, met onderwerpen die uiteenlopen van
innovatie sociale zekerheid en binnenstadsdistributie tot sporten en wijkgericht werken. Voor ieder
veranderlab is een wethouder verantwoordelijk. In een veranderlab leren en experimenteren
bewoners, een wethouder, raadsleden, ambtenaren, wetenschappers en ondernemers samen en het
doel is om brede impact te hebben. Iedereen die wil bijdragen, kan aansluiten. De veranderlabs
belichamen dus experimenteerruimte voor aansluitingsvermogen.
In het kader van gebiedsgericht werken hebben wethouders zowel een verantwoordelijkheid per
thema als per gebied (als ‘wijkwethouder’). Gebiedsteams ondersteunen de wethouder met
informatie en brengen integraal werken in praktijk. De directeuren die het meest betrokken zijn bij
gebiedsgericht werken vormen samen de Gebiedsraad. Ook wordt er in meerdere gemeenten
gewerkt met festivals, om bijvoorbeeld stedelijke visie of visie op samenwerking samen met burgers
te ontwikkelen.
Er is verder nog invulling op het individuele niveau, in de vorm van profielen en trainingen.
Genoemde trainingen zijn onder meer Restorative Practice, Appreciative Inquiry, en Lean
Management.
In verschillende gemeenten zien we specifieke aandacht voor taal en communicatie. Eén van de
betrokken management teams spreekt bijvoorbeeld niet van veranderprojecten, maar van een
aantal veranderstromen, om het voortdurende karakter aan te geven van werken aan
aansluitingsvermogen. Hieraan verwant is ook het schenken van aandacht aan gespreksvormen en
de wijze waarop men in verbinding kan komen met een gesprekspartner. Dit gaat bijvoorbeeld over
het hebben van een gesprek dat niet alleen over inhoud maar ook over proces gaat, met aandacht
voor zowel expliciete als impliciete communicatie.
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Uit de documenten en gesprekken hebben we zes gedeelde kenmerken afgeleid over de invulling
van aansluitingsvermogen bij de casusgemeenten op de middellange en korte termijn. Ten eerste,
kan in de onderzoeksgegevens een aantal onderliggende aannames herkend worden over hoe
veranderingen plaatsvinden. In grote lijn bestaat deze uit een houding van gematigde maakbaarheid:
sociale verhoudingen en structuren zijn tot in bepaalde mate flexibel (niet gefixeerd) en maakbaar,
maar we kunnen niet 100% bepalen hoe ze uitvallen. Dit past helemaal bij het idee bij alle
gemeenten van verandering naar aansluitingsvermogen als een proces waarvan de uitkomst
onbekend is: het woord ontdekkingsreis is overal gevallen. Andere aannames over
verandermechanismen zijn:
-

‘alles dat aandacht krijgt, groeit’ (daarbij hoort ook: ‘sturen op energie’)

-

mensen verleiden, ofwel het leuk maken, laat ze bewegen; gebruik een wortel i.p.v. een stok

-

repeteren = leren

-

goed voorbeeld doet goed volgen

-

peer pressure werkt

-

olievlekwerking: collega’s zijn ambassadeur voor de verandering (bij interne organisatie)

-

de kracht van diversiteit; specifiek voor deelnemers, niet bij bestuursstijlen

-

kracht van taal: nieuwe woorden en (positieve) verhalen maken een nieuwe wereld

Ten tweede zien we een spanning tussen enerzijds dat in de organisatieontwikkeling eigenlijk
iedereen mee ‘moet,’ en anderzijds dat men het wel leuk wil houden. Dit sluit aan op het eerste
aspect. We zien bij alle vier de gemeenten een beweging van vrijblijvend naar meer dwingende
institutionalisering, in de vorm van verplichte cursussen, opgestelde persoonlijke
leiderschapsprofielen en competentie-eisen.
Ten derde, zien wij een verschil met andere organisatieveranderingen in die zin dat de gewenste/
noodzakelijke verandering echt tussen de oren van mensen ‘moet’ komen: oprechtheid is een
terugkerend essentieel onderdeel van de gewenste houding van een ambtenaar. Daarvoor wordt
samen doen, denken en leren van belang geacht, in ieder geval in theorie. Voor ons is opvallend dat
in alle gemeenten het gezamenlijk invulling geven aan kaders die door de bestuurlijke top zijn
opgesteld en opgelegd, niet als top-down ervaren wordt.
Ten vierde, de nadruk voor vergroting van aansluitingsvermogen lijkt voornamelijk op proces te
liggen, en veel minder inhoud. Aangezien voorheen de positie van de gemeentelijke organisatie
vooral inhoudelijk was, is deze ommezwaai te begrijpen als innovatieve insteek. Wel zien we overal
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dat de enkelzijdige nadruk op proces betekenisgeving vertroebelt. Dit roept vragen op zoals: “Wat
zijn we aan het doen? En doen we het goede?”.
Ten vijfde, gebruiken alle onderzochte gemeenten diverse aanpakken en instrumenten die op elkaar
ingrijpen om de verandering naar meer aansluitingsvermogen vorm te geven. Voor diverse
onderdelen van aansluitingsvermogen (bijvoorbeeld motivatie analyses en goed werkgeverschap) en
activiteiten (procesbegeleiding en communicatie) wordt een variëteit aan instrumenten ingezet. Zie
Bijlage 2 voor een overzicht van genoemde instrumenten.
Tot slot lijkt het keuzeproces voor een bepaalde strategie of instrument vaak enigszins arbitrair is
verlopen: men hoorde iets, las iets, zag het bij een ander, had er al ervaring mee op een andere plek
of voor een ander thema, deed een training of workshop en dacht: ‘Ja, hier kan ik iets mee’. Daar
werd op voortgeborduurd.

Opvallende verschillen
Uit gesprekken en documenten komt naar voren dat in de betrokken gemeenten
organisatieontwikkeling eerst gericht was op het wijzigen van de organisatiestructuur. Nu zien we
een verschuiving naar cultuur, houding en werkwijzen van mensen. In twee gemeenten gaan de
organisatieontwikkelingen gericht op aansluitingsvermogen gepaard met een fysieke
structuurverandering: in beiden gemeenten werkt nu de meerderheid van de ambtenaren in een
nieuw stadskantoor.
In de vier casussen zien we per gemeente een actieve club mensen, wij zullen ze ‘firestarters’
noemen. Deze zijn overtuigd van de noodzaak en het voordeel van de verandering naar meer
aansluitingsvermogen en zetten zich hier vol overgave voor in. Per gemeente verschilt waar deze
personen werken en de hoedanigheid van de inzet: van burgemeester tot programmamanager
organisatieontwikkeling, tot actieve wijkambtenaar, tot de directeur bedrijfsvoering.
De mate waarin mensen, binnen en buiten de organisatie, door de firestarters worden betrokken in
een dialoog over wat wenselijk is, verschilt per gemeente. In de ene gemeente bleef dit een open,
zich herhalend proces. In een andere gemeente leidt zo’n proces niet noodzakelijkerwijs tot een
gevoel van gedeeld eigenaarschap, waarbij sommige mensen verzochten dat ‘iemand helder gaat
communiceren wat we gaan doen’. In sommige gemeenten leek ook wat sprake te zijn van
reorganisatiemoeheid. Dan kan nog eens extra aandacht voor aansluitingsvermogen ook leiden tot
onbegrip en irritatie bij sommige ambtenaren, bijvoorbeeld als die zich niet herkennen in de richting
van verandering, of als zij denken “Dat doe ik toch al lang, dus dit slaat niet op mij.”
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Reflectie aansluitingsvermogen
Algemeen beeld
Uit documenten en gesprekken blijkt dat in alle casussen situaties zijn waar geleerd wordt en er
netwerken of structuren zijn om te leren; ook doen deze gemeenten mee aan dit onderzoeksproject
vanuit het idee om over zichzelf en van anderen te leren. De structuren zijn voornamelijk gericht op
uitwisseling tussen enthousiaste actieve ambtenaren (soms in combinatie met burgers). Wij kwamen
in onze resultaten nauwelijks tegen dat ook wordt stil gestaan bij het ‘waarom’ van leren of het leren
over strategie of aanpakken.

Uit gesprekken en observaties springen drie zaken er het meest uit aangaande leerprocessen. Ten
eerste, dat leerprocessen voornamelijk gericht zijn op ‘hoe leer ik samen te werken met mensen van
buiten de organisatie’; individueel of in een/ met een relatief klein deel van de organisatie. Ten
tweede valt het de onderzoekers op dat het vertrekpunt voor leerstrategieën voornamelijk ligt op
verbale/ geschreven kennisoverdracht. In gesprekken en focusgroepen kwam naar voren dat men
het beste gaat open staan voor nieuwe veranderingen door deze aan den lijve te ervaren. Dit kan
bijvoorbeeld door een halve dag mee te lopen met een collega van een andere afdeling/ met een
andere functie. Overigens zijn er nog andere wijzen waarop verschillende individuen leren om in
ogenschouw te nemen – denk bijvoorbeeld aan dromen of ‘afkijken’ (zie onder meer leerstijlen van
Kolb, bijlage 2). Ten derde, gaf iedereen aan dat de weg van een inhoud gedreven aanpak naar een
proces gedreven aanpak een leerproces is waar tijd en ruimte voor nodig is.

Specifieke vormen van leerprocessen en lessen zijn het benoemen van obstakels en kansen. Omdat
het zien en werken hiermee essentieel is in veranderprocessen, besteden we hier apart aandacht
aan. In alle gemeenten worden in meer of mindere mate de volgende aspecten als obstakels en
kansen voor aansluitingsvermogen genoemd:
-

Helderheid over rollen en petten – van individuen en van de organisatie – en de richting die
organisatie op gaat. Het is van belang om geloofwaardigheid te behouden bij het schakelen
tussen verschillende rollen zowel als persoon als organisatie. Oprechtheid is hierbij een van
de belangrijkste sleutels.

-

Gebrek aan ruimte voor leren, bijvoorbeeld als de organisatie (soms het bestuur) stuurt op
snelle resultaten en dat kan struikelen over de eigen voeten opleveren.

-

Gewoontes. Zowel de dagelijkse gang van zaken en organisatiecultuur als de planning- en
control cyclus; in meerdere gemeenten geeft men aan dat de laatste processen, timing en
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projecten domineert. Ook blijkt dat veel medewerkers zichzelf weer taken gaan opleggen
(om op te worden beoordeeld) zodra de manager dat niet meer doet. Verder geven alle
gemeenten aan dat als puntje bij paaltje komt, ‘thema/ domein’ en stedelijk voorrang
verkrijgen boven gebiedsgerichte en wijkaanpakken.
-

Ervaring met het omgaan met paradoxen. Reële spanningen die worden ervaren zijn het
jongleren van flexibiliteit en maatwerk met continuïteit en integriteit. Of bijvoorbeeld: door
meer open en een netwerkorganisatie op te stellen komt er op dit moment juist meer werk
en kunnen burgers ambtenaren makkelijker vinden in plaats van dat ambtenaren taken of
activiteiten kunnen afstoten die anderen oppakken.

-

Angst. Specifiek om mensen (extern en intern) teleur te stellen of iets verkeerd te doen.

-

‘Controlereflex’ van de gemeenteraad. Wij krijgen uit de data de algemene indruk dat de
ambtelijke organisatie en/ of burgemeester en wethouders doorgaans sneller veranderen
dan de gemeenteraad. De meerderheid van de raadsleden zijn zoekende naar nieuwe
invulling van hun rol.

Qua leerprocessen zien wij drie kansen voor het verder aanjagen van aansluitingsvermogen. Ten
eerste, de vertaalslag van lessen over samenwerking met ‘buiten’/ nieuwe manieren van werken
voor collega’s die ofwel vanuit hun functie niet direct in aanraking komen met ‘buiten’ of meer
moeite hebben om complexiteit te bevatten. Ten tweede, leren gericht op samenwerking met
collega’s (en vertaalslag hiervan naar niet-collega’s) aangezien dit bij integraal werken voor velen
ook een nieuwe stap is. En ten derde een meer systematische aanpak van leren, voorbij het delen
van ervaring en inspiratie alleen. Ondanks dat ieder proces op zich uniek is, en ondanks dat eenieder
zijn/haar eigen leerweg heeft, kan dit helpen om steeds effectiever met aansluitingsvermogen te
werken, al is het maar in grote lijnen. Dit laatste lijkt overigens in ten minste twee betrokken
gemeenten als te gebeuren, in de vorm van interne lerende netwerken.
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Discussie
Een bewustzijn van systemen
Binnen de onderzochte gemeenten kwamen we regelmatig (in interviews en focusgroepen) een
negatieve lading van het woord systeem tegen. In het bijzonder bij de ‘tegenstelling’ systeemwereld
versus leefwereld. In dit rapport gebruiken we het woord systeem in transitiekundige zin, als een
neutraal iets dat er eenvoudigweg is. Een systeem is altijd onderdeel van een grotere omgeving, vaak
ook weer van andere systemen. Zo is een ambtenaar onderdeel van een afdeling en een afdeling
onderdeel van een gemeentelijke organisatie. En, belangrijk voor aansluitingsvermogen, een
gemeentelijke overheid is onderdeel van een regionaal systeem, met problemen, burgers en
uitdagingen. Door te achterhalen in wat voor systeem men zich bevindt, kunnen acties meer kracht
bijgezet worden en wordt men zich ook bewust van zowel het belang als de relativiteit van de eigen
rol, positie en invloed. Vanuit transitieperspectief is de negatieve lading van het begrip systeem dan
ook opvallend.
Uit de onderzoeksresultaten krijgen wij de indruk dat in alle gemeenten het versterken van
systeembewustzijn, dus het besef onderdeel uit te maken van een groter systeem, kan bijdragen aan
de verdere ontwikkeling van aansluitingsvermogen. Systeembewustzijn valt uiteen in drie aspecten.
Het eerste is het bewustzijn over waarom nieuwe vormen van governance (aansluitingsvermogen) te
verkiezen zijn boven traditioneel bestuur, in plaats van de aanleiding tot nieuwe werkwijzen en
houding. Vanuit transitieperspectief ligt het waarom in de persistentie van maatschappelijke
vraagstukken waar markt en overheid met klassieke aanpakken niet slagen (macro trends). Door
deze kennis te koppelen aan andere manieren van werken, zoals met maatschappelijk
initiatiefnemers, kunnen ambtenaren kansen oppakken en oplossingen (mede-)aandragen.
De tweede is positionering van gemeenteambtenaren ten opzichte van andere mensen en partijen
en binnen de organisatie ten opzichte van collega’s. Bij enkele gemeenten kwamen we tijdens de
focusgroepen en ook in documenten tegen dat ‘de gemeente de maatschappij’ zou gaan helpen. Dat
is op zichzelf al een belangrijke verschuiving ten opzichte van de gedachte dat de overheid als
centrum van de maatschappij. De manieren waarop de verschillende gemeenten hieraan vervolgens
invulling geven, zeker voor wat betreft procesgerichte veranderingen, geven ook blijk van een
duidelijke praktische verschuiving. Een logische volgende stap is de ontwikkeling van een bewustzijn
van de gemeente onderdeel als onderdeel van de maatschappij, als partner van allerlei andere
maatschappelijke partijen (bedrijven, maatschappelijke organisaties). Figuur 1 op de volgende pagina
geeft inzicht in het verloop van systemisch bewustzijnsproces.

21

Het derde aspect is de balans tussen proces en doel: wanneer het waartoe van
aansluitingsvermogen niet helder is, lokt dit de vraag uit waarop processen gefaciliteerd worden.
Wellicht hang hiermee samen dat alle gemeenten duidelijke opvattingen hebben over het proces
achter aansluitingsvermogen, maar voornamelijk vage of afwezige opvattingen over de vraag voor
welk soort maatschappelijk probleem aansluitingsvermogen een oplossing is. Daarmee krijgt
aansluitingsvermogen het karakter van doel op zich, in plaats van middel. Vanuit transitiekundig
perspectief zou een krachtigere oriëntatie op het maatschappelijk systeem, op transities in the
making, wenselijk zijn, ook om betekenis te geven aan de rol en effectiviteit van
aansluitingsvermogen. Hiermee bedoelen we niet het vast stellen van één duidelijke stip op de
horizon, maar wel een inhoudelijke oriëntatie op de vraagstukken waarvoor aansluitingsvermogen
een rol speelt. Zoals de decentralisaties in de zorg, de energietransitie, of stadslandbouw.

Figuur 1 Schematische weergave beweging positionering gemeente ten opzicht van de maatschappij

Leren en monitoring
In de gemeenten die wij hebben onderzocht is duidelijk aandacht voor het verzamelen en delen van
leerervaringen, maar wel met name onder de medewerkers die zich al met aansluitingsvermogen
bezig houden. Die situatie biedt een mooie kans om leerervaringen ook te vertalen naar
medewerkers die dat nog niet doen, die bijvoorbeeld vanuit hun functie niet direct in aanraking
komen met ‘buiten’ of die gewend zijn om op één thema te werken in plaats van integraal.
Tegelijkertijd gaat leren en reflectie ook over meer dan het uitwisselen van ervaring. Zo heeft in
transitiekundig perspectief leren een belangrijke relatie met monitoring. Uit ons onderzoek komt
enige aversie van meten/ meetbaarheid van de effecten van aansluitingsvermogen naar voren.
Opvallend is de neiging naar organisch werken, weg van blauwdruk en daarmee ook van monitoring
bijvoorbeeld van de effecten van aansluitingsvermogen, kwantitatief dan wel kwalitatief. Een helder
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voorbeeld hiervan is dat er bij de casusgemeenten geen informatie lijkt te zijn over de groei, afname
of stabiliteit van aantallen burgers of ambtenaren dat actief is in de doe-democratie. Activiteiten
lijken dus hoofdzakelijk gebaseerd op een gevoel, in plaats van een cijfer, dat er nu meer mensen
actief zijn dan eerder.

Zeker in deze prille fase van de transitie is verandering vooral zichtbaar door te kijken naar
vernieuwingen op specifieke thema’s of delen van de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd is het
ook belangrijk om de doorwerking naar de gehele gemeentelijke organisatie van eerste initiatieven,
pilots, programma’s, etcetera, te monitoren. Juist in de komende jaren vraagt een voortschrijdende
transitie niet alleen om vernieuwende processen en projecten maar ook om veranderingen op de
schaal van de gemeentelijke organisatie. De vraag is hierbij zowel of (en hoe) doorwerking naar de
gehele gemeente plaats vindt, als hoe dit uiteindelijk de gemeente als geheel verandert.
In dit opzicht bevelen we reflexieve monitoring aan: een methode van monitoring gebaseerd op
leren en verbeteren in plaats van meten en beoordelen. Reflexieve monitoring helpt om te leren in
en bij experimenten en ontdekkingstochten. Reflexieve monitoring kan gebruik maken van het
verzamelen van leerervaringen, zoals dat al veel lijkt te gebeuren, maar koppelt die ook aan de
doelen van aansluitingsvermogen. Deze methode benadrukt het belang van het waartoe van
aansluitingsvermogen. Op basis van ervaringen met aansluitingsvermogen wordt bedacht wat de
volgende ontwikkelingsstap voor en van aansluitingsvermogen is. Ook kan men dan op het waartoe
van aansluitingsvermogen herbezinnen.
Tot slot, de gemeente heeft uiteraard een schat aan inhoudelijke kennis. Door voorbij het proces te
gaan, door die inhoud aan het proces te koppelen, kan de gemeente haar aansluitingsvermogen
verder ontwikkelen. Het is de kunst om in balans met elkaar inhoud met proces te verbinden waarbij
diverse kennissoorten gebruikt en gewaardeerd worden. Zo kunnen mensen samen betekenis geven,
in woorden en daden, aan veranderingen rondom aansluitingsvermogen.

Meervoudigheid
Na het vastlopen in structuren is het begrijpelijk om – soms uitgesproken, soms onuitgesproken –
even helemaal een andere kant op te willen bewegen: een slinger die de andere kant op zwaait.
Door extreem weg te bewegen van het huidige dominante denken en doen, kan (mogelijk) met
momentum in die dominantie een gat (of gaatje) worden geslagen. Tegelijkertijd kan
aansluitingsvermogen geen alles-in-één oplossing zijn, zoals uit de data blijkt. Dat roept de vraag op
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hoe gemeenten kunnen omgaan met soms ogenschijnlijk tegengestelde waarden en werkwijzen, en
hoe zij een samenhangende balans kunnen vinden tussen ‘nieuwe’ en ‘oude’ rollen en manieren van
werken. Een parallel met het verleden kan gezien worden in New Public Management (NPM). De
wens om, met NPM, efficiënt en effectief mensen te helpen is positief, maar zodra dit de boventoon
gaat voeren en andere zaken verdringt, schiet het zijn doel voorbij. Dat geldt ook voor de
verandering waar we nu in zitten.
Cruciaal hierbij is de omarming van paradoxen. Een paradox is een schijnbare tegenstrijdigheid – hier
zijn de verschillende aspecten dus verenigbaar, al lijkt in eerste instantie niet zo (we ervaren
spanning) of zijn we het niet zo gewend. Dat is precies het verschil met een dilemma: ‘een lastige
keus tussen twee onaangename zaken’ (Van Dale), waar de twee aspecten dus niet samengaan.
Binnen transitieperspectief merken we dat het denken in paradoxen in plaats van dilemma’s ruimte
biedt aan meervoudige kanten van situaties. Een voorbeeld uit een van de casussen waar paradoxen
omarmt worden is dat het werken met en tussen integriteit en belangenverstrengeling een ‘leuk
spanningsveld’ werd genoemd. In bijlage 4 hebben we veelvoorkomende paradoxen op een rijtje
gezet. Hier lichten we er een toe. In Oldebroek werd namelijk de participatieparadox genoemd. Dit
houdt in dat een gemeente minder bepaalt wat mensen willen/ goed voor hen is en daar dus
‘terugtreedt’. Tegelijkertijd treedt zij naar voren en is betrokken om mensen te helpen inzicht te
krijgen in wat voor hen van belang is qua samenleving: hoe ze die willen en hoe en wat ze daar zelf
aan kunnen en willen bijdragen.

Deze meervoudigheid gaat naast werkwijzen binnen één bestuursstijl ook op voor toepassing van
meerdere bestuursstijlen afhankelijk van de situatie. Bij de casusgemeenten zagen we al wel
voorbeelden van het eerste, maar nog niet van het laatste. Dit is vergelijkbaar met wat de
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) noemt in Sedimentatie in sturing (2015): ‘Geen
een organisatie die helemaal anders moet, maar een organisatie die meerdere systemen naast
elkaar beheerst.’
Het erkennen van diversiteit en meervoudigheid zien we ook terug in allerhande strategieën voor
organisatieverandering. Een helder voorbeeld hiervan is de theorie van De Caluwé. Hij geeft 5
veranderstrategieën ieder een kleur. Iedere kleur heeft zwakkere en sterkere punten, waardoor deze
meer of minder past bij een bepaalde context, beoogd doel of de (tijdelijke) voorkeuren van een
persoon. Toch wordt in de praktijk vaak voor een oplossingsrichting gekozen, of worden mensen
eendimensionaal (of in dit geval: gekleurd) betiteld – bijvoorbeeld als ‘hij is blauw en zij is geel’. Het
is zaak om ook daadwerkelijk in de praktijk aan deze meervoudigheid ruimte te geven: dat het
normaal wordt op diverse ‘tegengestelde’ manieren te werken en denken.
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De meervoudigheid slaat ook op tijdsdimensies. Wat bedoelen we daar mee? We zien voor de
verandering richting meer aansluitingsvermogen een diversiteit aan snelheden waarmee mensen
fasen doorlopen. Grof geschetst gaan die van weerstand of ongeïnteresseerd zijn naar
burgerparticipatie, naar overheidsparticipatie naar ‘we doen het samen’: het woord participatie
wordt in de laatste fase niet meer genoemd. Waar in de eerste fase ervaring (proeverij/ snuffelen)
en inspiratie van belang is, kunnen vervolgens de diverse burgerparticipatieladders en tot slot
‘overheidsparticipatieladder’ (van reguleren tot loslaten) als houvast worden gebruikt. Zodra iemand
in haar kern het samen-en-alleen doorgrond zijn dergelijke hulpmiddelen minder noodzakelijk maar
blijft kritische spiegeling essentieel. Bij alle fasen geldt dat oprecht betrekken van mensen een
sleutel tot succes is.

Daarbij blijkt uit onze gesprekken dat mensen die vanuit hun functie in aanraking komen met
complexe problemen, nieuwe manieren van werken sneller oppikken dan personen die – in hun
functie – niet direct met ‘veranderingen buiten’ van doen hebben. De ervaring met complexiteit
maakt dus dat aansluitingsvermogen meer betekenis krijgt. Voor de verdere ontwikkeling van
aansluitingsvermogen kan het dus helpen om anderen mee te nemen in gewenste en/ of
noodzakelijke veranderingen.

Ook voor taal geldt een meervoudigheid. Nieuwe woorden kunnen worden gebruikt om een
gewenste, nog niet normale, werkelijkheid mede vorm te geven. Daarbij blijkt het van belang om
nieuwe woorden gezamenlijk betekenis te geven. Niet door te zenden, maar door middel van
interactie en het koppelen van nieuwe woorden aan oude en nieuwe ervaringen. Het omgekeerde
kan tot op zekere hoogte ook – door juist ‘oude’ woorden te gebruiken voor de beschrijving van een
nieuwe aanpak kunnen veranderingen in gang worden gezet. Vaak omdat mensen zichzelf dan
enigszins herkennen en dat schept vertrouwdheid. De oude woorden vormen dan een soort Paard
van Troje voor een nieuwe aanpak.

Tot slot staan we stil bij de paradox van heldere rollen. Het op tafel leggen van belangen en het
benoemen van de eigen rol draagt bij aan wederzijds begrip. Tegelijkertijd kan helderheid ook
zorgen voor hokjes denken met ‘wij en zij’. Zo ervoer één van de deelnemende gemeenten dat juist
door ‘anoniem’ als burger te praten met mede-inwoners van de stad, hele andere dingen werden
verteld en een andere houding werd ingenomen qua ‘Hee dat kan ik zelf ook best oppakken’, dan
wanneer men het gesprek in ging als ambtenaar. Wel bestaat overal het beeld dat door verbinding
te creëren vooroordelen verdwijnen en herkenning en meer ruimte voor oplossingen ontstaat.
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Suggesties en aanbevelingen
Systeem bewustzijn
Voor aansluitingsvermogen bestaat geen blauwdruk. Laat je inspireren door anderen binnen de
organisatie – bijvoorbeeld door andere onderdelen/ afdelingen/ thema’s – en buiten de organisatie.
Maar neem altijd de eigen context als vertrekpunt: wat betekent aansluitingsvermogen in jouw
gemeente – waarom zou je er mee bezig gaan, en waartoe?
Een van de aanleidingen waarom gemeenten veranderen, is dat ‘burgers’ meer zelf oppakken: dit
gebeurt, maar burgers worden er ook actief toe aangezet of uitgenodigd. Soms lopen burgers voor
op de gemeente, en soms loopt de gemeente voor. Dat kan wellicht overweldigend zijn, zeker als je
dan ook tegelijkertijd wil je vaststellen waarom je doet wat je doet. De tip: accepteer parallelle
processen en dat je niet alles kan bijbenen. Dat hoort gewoon bij aansluitingsvermogen
In sommige gemeenten gaf men aan dat een maatschappelijke visie houvast geeft bij positionering,
keuzes, activiteiten en gesprekken (met collega’s en extern). Vanuit transitieperspectief
onderschrijven wij dat. De tip: ga op zoek naar wie van het bestuur bereid is om een opdracht tot
een gezamenlijk visieontwikkelingsproces te geven.
Valkuilen van integraal werken zijn dat het een stuk langer duurt om iets voor elkaar te krijgen,
miscommunicatie in de hand kan werken door de veelheid aan betrokken mensen/ partijen, en dat
iemand haar/ zijn hand (per ongeluk) overspeelt. Verwachtingenmanagement is dus specifiek van
belang. Wees hier op bedacht en zoek naar instrumenten en werkwijzen voor communicatie en
kennisdeling die dit ondervangen.

Reflectie en leren
Neem diversiteit in leerstijlen als uitgangspunt voor het faciliteren en verbreden van leerprocessen
intern, extern en gecombineerd. Context gebondenheid is namelijk zowel voor organisaties als voor
individuen relevant.
Door het creëren van terugkerende bijeenkomsten en dialogen waar mensen samen betekenis
kunnen geven aan veranderingen – rondom aansluitingsvermogen of anderszins, kan ook het
(gemeenschappelijke) bewustzijn over het belang van aansluitingsvermogen versterkt worden.
Zoals gezegd, er bestaat geen blauwdruk voor aansluitingsvermogen. Dat betekent dat het
ontwikkelen en versterken van aansluitingsvermogen tijd kost en gepaard gaat met fouten maken.
Reken die fouten niet direct af, maar vier ze als belangrijke leerervaringen. Maak een pas op de
plaats – zeg wellicht sorry – en herbezin (voor jezelf en samen) op hoe nu verder.
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Zoek en vind in de structuur van planning- en control budgettaire ruimte voor experimenten. Juist
een experiment is, welhaast per definitie, een ruimte waarin ook fouten maken en leren thuis horen.
Misschien willen de wethouders er wel een deel van hun budget voor afstaan.
Niet iedereen kan of wil een contactambtenaar te zijn die moeiteloos de rollen van speld, katalysator
en intermediair oppakt. Door gezamenlijk te reflecteren op: waar passen de betreffende
vaardigheden en hoe verhouden die zich tot breder geldende waarden, waar knelt het en waarom,
kun je met meer aandacht voor het individu de talenten en passies van medewerkers benutten.

Meervoudigheid
Aansluitingsvermogen en faciliterend werken zal naar alle waarschijnlijkheid nooit oudere
werkwijzen vervangen. Om die meervoudigheid ook een plek te geven kan het wellicht helpen om
ruimte te geven aan diverse manieren van werken en fasering. Bijvoorbeeld door mensen met een
‘oude’ werkwijze binnen de vernieuwende insteek te laten wennen en te horen wat de
onderliggende redenen (belangen, wensen en verwachtingen) zijn om op die wijze te blijven werken.
Integraal werken is voorbeeld van intern systemisch denken – mogelijk kan dit een opstap vormen
voor ‘extern’ systemisch denken.
Om te experimenteren en fouten te mogen maken is een gevoel van veiligheid nodig. Tegelijkertijd
helpt verandering van omgeving om uit gewoontes te stappen en iets nieuws te proberen (denk
bijvoorbeeld aan hei-dagen). De bijbehorende uitdaging is om vernieuwing niet ten koste van
veiligheid te laten gaan, want anders komen medewerkers nooit toe aan het maken van de fouten
die nodig zijn om te leren.
In de aanjaagfase balanceren mensen tussen iemand een schouderklopje geven omdat deze iets
doet wat in lijn ligt met hun/ de beoogde verandering en de indruk wekken dat het bijzonder is wat
zij doet want je wil dat dit het nieuwe normaal wordt. Zoals gezegd leren mensen op verschillende
wijzen en verschillende tempo’s. Dus hier is het ook een kwestie van doen, weer loslaten en zelfs
tegendruk bieden: samen een omgeving creëren waarbij helder over wensen en verwachtingen
wordt gecommuniceerd.
Wanneer op basis van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt, wie heeft het laatste woord: de
burgemeester, de gemeenteraad, de inwoners – en welke dan? Hiervoor is geen pasklare oplossing.
Vertrouw erop dat je al doende zult leren wat wanneer past.
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Laatste suggesties
De laatste tips die we willen meegeven betreffen voornamelijk het belangrijke punt van
communicatie en grenzen stellen. Bij samenwerking, of het nou met collega’s, raadsleden of
‘externen’ is: houdt contact. Ook als je mensen moet teleurstellen, is iets beter dan niets.
Specifiek ten aanzien van het bestuur is het handig om wel dekking te krijgen maar hen geen
eigenaar te maken omdat mensen – vanuit bestuur als vanuit ambtenaren en mogelijk burgers – dan
weer snel vervallen in ‘oude’ rollen en werkwijzen.
In de lijn van werken vanuit de eigen context is een bewustzijn van de politieke situatie handig; dit
werd ook wel ‘politieke gevoeligheid’ genoemd als vaardigheid die elke ambtenaar zou moeten
hebben. Hoewel de ambtelijke organisatie uitvoerend en voorbereidend werkt, is het in een systeem
van vierjaarlijkse verkiezingen cyclus ook een kennisdrager (en kan in die zin enigszins sturend zijn).
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Conclusie
De drie aanleidingen tot verandering zijn in de gemeenten die wij hebben onderzocht overal
grotendeels het zelfde. Deze zijn: een mismatch tussen organisatiestructuren en problemen ‘buiten’
de organisatie, minder financiële ruimte en schurende interne machtsstructuren. De achterliggende
strategieën zijn te verdelen in twee richtingen: een maatschappelijk georiënteerde verandervisie of
een visie die meer op de interne organisatie is gericht. Bij de gemeenten met de maatschappelijke
visie zien we dat zij steun halen uit deze visie. We zien bij iedere casusgemeente verschillende
manieren waarop invulling wordt gegeven aan aansluitingsvermogen: sommige aanpakken en visies
overlappen, andere zijn weer helemaal anders. Overal is er een actieve club mensen die de
meerwaarde en/ of noodzaak van verandering naar aansluitingsvermogen ziet. Wanneer we kijken
naar de keuze voor bepaalde aanpakken dan lijkt deze vooral pragmatisch ingegeven: men heeft iets
gelezen en denkt ‘Ja, daar kan ik iets mee’. In alle casussen zijn er netwerken of structuren om te
leren. De structuren zijn voornamelijk gericht op uitwisseling tussen enthousiaste actieve
ambtenaren (soms in combinatie met burgers). Wij kwamen in onze resultaten nauwelijks tegen dat
ook wordt stil gestaan bij het ‘waarom’ van leren of het leren over strategie of aanpakken.

Uit de onderzoeksresultaten krijgen wij de indruk dat alle casusgemeenten hun
aansluitingsvermogen kunnen versterken door meer aandacht te geven aan drie aspecten:
systeembewustzijn, leren en monitoring en meervoudigheid (specifiek paradoxen).
Systeembewustzijn, dus het besef onderdeel uit te maken van een groter systeem, kan bijdragen aan
de verdere ontwikkeling van aansluitingsvermogen. Systeembewustzijn valt uiteen in drie aspecten.
De eerste is het bewustzijn over waarom nieuwe vormen van governance (aansluitingsvermogen) te
verkiezen zijn boven traditioneel bestuur, in plaats van de aanleiding tot nieuwe werkwijzen en
houding. De noodzaak ligt in transitiekundige zin in de persistentie van maatschappelijke
vraagstukken waar markt en overheid met klassieke aanpakken niet slagen (macro trends). De
tweede is positionering van gemeenteambtenaren ten opzichte van andere mensen en partijen en
binnen de organisatie ten opzichte van collega’s. De derde is de balans tussen proces en doel:
wanneer het waartoe van aansluitingsvermogen helder is, kan daarop gefaciliteerd worden. Vanuit
transitiekundig perspectief zou een krachtigere oriëntatie op het maatschappelijk systeem, op
aanstaande transities, wenselijk zijn. Wanneer het lukt om naast werkwijzen ook bij bestuurs- en
leerstijlen ruimte te bieden voor paradoxen en meervoudigheid verwachten wij dat
gemeenteambtenaren gemakkelijker en met meer plezier en voldoening kunnen laveren tussen de
spanningen en de kansen die de huidige maatschappelijke veranderingen met zich meebrengen.
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Bijlagen
Bijlage 1 Drie casusbeschrijvingen
Casus: gemeente Groningen
Onderstaand beschrijven we beknopt de casus van de gemeente Groningen. Het doel van de
onderzoekers is een grove schets te maken van activiteiten en inspanningen rondom
aansluitingsvermogen. Zo willen we op een verhalende wijze in grote lijnen recht doen aan doelen,
insteken, houdingen en actieve krachten per gemeente. Voor de structurering hanteren we de
driedeling – strategie, concrete invulling in de praktijk en reflectie & leren.

Strategie
In Groningen zien we als strategisch doel: intern integraal werken om zo beter met de stad te
kunnen samenwerken. Hiertoe heeft Groningen allerlei activiteiten en programma’s opgezet, en
organisationele veranderingen doorgevoerd. Dit alles op basis van een én-én houding van het
College ten aanzien van aansluitingsvermogen—enerzijds zetten wethouders zich actief in voor
aansluitingsvermogen, anderzijds geven ze ook zij ook politiek dekking aan mensen die zich (nog)
niet met vernieuwende manieren van (samen)werken bezig houden.

Concrete invulling in de praktijk
Drijvende krachten binnen Groningen zijn verspreid over de organisatie, opvallend is de zeer actieve
rol van medewerkers van Stadscoördinatie.
Groningse wethouders hebben 2015 uitgeroepen als experimenteerjaar en twee sporen van
verandering opgestart, genaamd Veranderlabs en Gebiedsgericht werken. De veranderlabs zijn voor
de gemeente een manier om te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking, met
onderwerpen die uiteenlopen van innovatie sociale zekerheid en binnenstadsdistributie tot sporten
in Hoogkerk en wijkgericht werken. Voor ieder veranderlab is een wethouder verantwoordelijk. In
een Veranderlab leren en experimenteren bewoners, een wethouder, raadsleden, ambtenaren,
wetenschappers en ondernemers samen en het doel is om brede impact te hebben. Iedereen die wil
bijdragen, kan aansluiten. bijvoorbeeld op het gebied van sport, welstand, dagbesteding en sociale
zekerheid. De veranderlabs belichamen dus experimenteerruimte voor aansluitingsvermogen.
In het kader van gebiedsgericht werken hebben wethouders zowel een verantwoordelijkheid per
thema als per gebied (als ‘wijkwethouder’). Gebiedsteams ondersteunen de wethouder met
informatie en brengen integraal werken in praktijk. Gebiedsteams bestaan uit 8 ambtenaren uit
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verschillende afdelingen (beheer, ruimtelijk, sociaal, een teamleider van de sociale wijkteams, een
stadsdeelcoördinator, een dwarskijker (vaak van de concernstaf) en een secretaris).
Voor de veranderlabs en het gebiedsgericht werken is ook financieel ruimte gemaakt, met de
afspraak dat die ruimte er de komende jaren ook zal blijven (al blijkt in de praktijk dat directeuren
herhaaldelijk gevraagd moet worden om deze continuïteit te garanderen). De veranderlabs en het
gebiedsgerichte werken zijn voor alle medewerkers toegankelijk maar feitelijk doen er zo’n 60
mensen (van de 3000 ambtenaren) aan mee.
Daarnaast is er het Let’s Gro festival, een al eerder ingezet spoor dat nu is overgenomen door het
College. Het is ‘de toekomst van de stad verpakt in een festival’. Let’s Gro is een alternatieve wijze
om een structuurvisie met de stad te maken die is overgenomen door het huidige college. Het
festival toont zowel onderwerpen die uit de stad als uit de gemeente opkomen. Naast een
organiserend kernteam wordt er binnen en buiten de gemeente gewerkt met vrijwilligers.

Reflectie & leren
Groningen heeft een aanpak gericht op het adaptiever maken van de organisatie en mensen ‘vanuit
hun kracht’ laten werken. Er is een directeur verantwoordelijk maar deze heeft met opzet geen
programma vastgesteld: hij stelde dat deze aanpak ook ‘onzichtbaar programmeren’ genoemd kan
worden. Hier onder vallen diverse activiteiten (storytelling, creatieworkshops en
inspiratiebijeenkomsten) die als ogenschijnlijk los zand wel degelijk aan elkaar hangen en gericht zijn
op het versterken en in de spotlight zetten van mensen die het ‘al anders doen’. Deze activiteiten
maken het dus ook mogelijk dat medewerkers verhalen en ervaringen over aansluitingsvermogen
met elkaar delen. Een ander onderdeel van organisatieontwikkeling is dat mensen verantwoordelijk
zijn geworden voor hun eigen opleidingsbudget; hier houdt ieder zelf de eigen ontwikkeling binnen
het teamverband in het oog.
De directeuren die het meest betrokken zijn bij gebiedsgericht werken vormen samen de
Gebiedsraad. Vanuit de concernstaf zijn negen mensen minder dan één dag in de week betrokken
om gebiedsgericht werken een impuls te geven. Dit team bekijkt keer op keer op drie lijnen – overleg
met bestuur, organisatie van gebiedsteams en verbreding van houding en gedrag in de organisatie –
wat de situatie is en welke stappen dan vereist zijn.
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Casus: gemeente Hoorn
Onderstaand beschrijven we beknopt de casus van de gemeente Hoorn. Het doel van de
onderzoekers is een grove schets te maken van activiteiten en inspanningen rondom
aansluitingsvermogen. Zo willen we op een verhalende wijze in grote lijnen recht doen aan doelen,
insteken, houdingen en actieve krachten per gemeente. Voor de structurering hanteren we de
driedeling – strategie, concrete invulling in de praktijk en reflectie & leren.
Strategie
Hoorn heeft voor zichzelf in de stadsvisie uit 2005 – die toen samen met de stad gemaakt is – het
doel gesteld ‘Een levendige stad voor iedereen’ te zijn. Dit is waar de ambtelijke organisatie naar toe
werkt.
De organisatieveranderaanpak onder andere van &Samhoud vormt de onderliggende basis voor
deze ontwikkeling. Hierbij is niet alleen een ‘hoger doel’ van belang, maar ook werken vanuit
kernwaarden en –kwaliteiten, en ‘gewaagde doelen’ (zie voor verdere uitleg en aanvullende figuren
van deze aanpak bijlage 7). De aanpak heeft in ieder geval een verandering in een reeks
gemeentelijke doelen gehad (zie Tabel 1).
Tabel 1 Verandering gewaagde doelen gemeente Hoorn

Gewaagde doelen 2015
Excellente dienstverlening
Goed werkgeverschap
Klimaatneutraal
Sluitende begroting

Gewaagde doelen 2020
Netwerkend partnerschap
Eigenaarschap en persoonlijk leiderschap
Integrale duurzaamheid
Financieel evenwicht

De veranderende doelen kunnen gezien worden als een aanwijzing voor de ontwikkeling van
aansluitingsvermogen. Waar de doelen van 2015 nog blijk geven van denken vanuit gemeentelijk
perspectief, daar vallen in de doelen van 2020 termen als partnerschap en integraliteit op.
Concrete invulling
Aan deze vier doelen wordt in allerlei verbanden gewerkt. De aanjagers van de verandering waren in
eerste instantie de directie en een MT-lid als projectleider, ondertussen is dat steeds meer het
gehele managementteam.
De woorden die men in Hoorn gebruikt voor het werken aan aansluitingsvermogen zijn een indicatie
voor hoe men aansluitingsvermogen ziet. Zo heeft het managementteam ervoor gekozen om zichzelf
de Strategische Tafel te noemen, geïnspireerd op de Ronde Tafel uit de Arthur-legende, vanuit de
idee van gelijkwaardigheid en het uitwisselen van verhalen. Daarnaast spreekt met niet van
veranderprojecten, maar van zeven veranderstromen, met namen zoals Storytelling, Eregalerij en
Strategisch Steunpunt, om het voortdurende karakter aan te geven van werken aan
aansluitingsvermogen. Ieder Strategische Tafel-lid heeft minstens 1 veranderstroom onder haar/ zijn
hoede. Vanuit de veranderstromen worden er allerlei activiteiten (ook projecten) ondernomen. De
stromen worden vervolgens in een aantal organisatieontwikkelingsprogramma’s omgevormd.
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Enkele jaren geleden is gestart met projectmatig werken, onder meer om meer integraal te gaan
werken. De gezamenlijkheid binnen de ambtelijke organisatie en laagdrempeligheid van de
Strategische Tafel zijn de afgelopen jaren gestimuleerd door diversiteit van gesprekspartners op een
aselecte estafettewijze te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn de bordjeslunch (lunchen met
gemeentesecretaris en directeur bedrijfsvoering, waarbij je jouw bordje aan een volgende door
geeft) en estafettevisie (waarbij de visie voor de gemeente met diverse groepen werd besproken en
gevormd).
Er wordt een spanning aangegeven loslaten en sturen op gewenste gedrag: specifiek tussen mensen
vrijblijvend zelf dingen laten doen enerzijds en een gewenste richting en bijbehorende level van
activiteit vanuit de Strategisch Tafel. De Strategische Tafel geeft aan dat het zaak blijft om het proces
onder de aandacht te blijven brengen omdat de aandacht vanuit de rest van de organisatie
verwatert. Dit heeft onder andere met vrijblijvendheid te maken: het voordeel van ‘zelf doen’ is dat
het leuk is maar het nadeel dat het bij een volle agenda van de takenlijst afvalt.
Reflectie & leren
Voor het versterken van leiderschap zijn profielen opgesteld: een voor managers en een voor
werknemers. Daaraan zal verder gewerkt worden via trainingen zoals ‘Mission to Mars’ en ‘lean
game’ die out-of-the-box denken en team building kunnen versterken. Verder is binnen de
organisatie een prikbord waar mensen kunnen aangeven om taken (buiten ‘hun eigen functie’) op te
pakken. Omdat dit kan leiden tot een extra vol takenpakket willen ze nu ook experimenteren dat een
persoon haar/ zijn ‘kerntaken’ ook op dat prikbord kan zetten. Al is geleerd dat het beter werkt om
een persoon direct te vragen of deze interesse heeft ergens aan deel te nemen, dan een losse
oproep op intranet.
Bovenstaande betreft programma’s en is vooral intern gericht: met het idee ‘eerst binnen goed voor
elkaar dan naar buiten’. Maar op projecten wordt ook al met ‘externen’ gewerkt. Door train de
trainers en procesbegeleiding worden leerprocessen over interne processen en samenwerking met
externen gefaciliteerd. Bijvoorbeeld in sociale mediabeleid- en acties met discussies op Facebook
over de invulling van de binnenstad. Of de aansluiting bij inwoner Whatsapp-groepen die zich richten
op veiligheid in de wijk. Er wordt nu bij het maken van beleid beter gekeken naar wat er buiten
gaande is dan eerder: er is een kruisbestuiving tussen werkwijzen (onder andere op projectbasis) en
organisatiedoelen (proces). Een laatste voorbeeld is de huidige zoektocht naar een burgemeester
waar alle bewoners bij betrokken worden. Al deze activiteiten zijn leerprocessen voor de
ambtenaren en voor de inwoners.
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Casus: gemeente Oldebroek
Onderstaand beschrijven we beknopt de casus van de gemeente Oldebroek. Het doel van de
onderzoekers is een grove schets te maken van activiteiten en inspanningen rondom
aansluitingsvermogen. Zo willen we op een verhalende wijze in grote lijnen recht doen aan doelen,
insteken, houdingen en actieve krachten per gemeente. Voor de structurering hanteren we de
driedeling – strategie, concrete invulling in de praktijk en reflectie & leren.

Strategie
De gemeente Oldebroek heeft als strategisch doel een sterke gemeenschap – samen met inwoners
en bedrijven. De focus is vanuit een discussie over kerntaken met ‘Meer samenleving, minder
overheid’ gegaan naar ‘Meer samenleving, andere overheid’.

Concrete invulling
Drijvende krachten in Oldebroek zijn de burgemeester, de gemeentesecretaris en enkele
ambtenaren die al jarenlange ervaring hebben met werken ‘met bewoners’. Centrale begrippen in
de Oldebroekse aanpak zijn lokale logica en participatieparadox. Lokale logica betekent dat bij alle
activiteiten wordt uitgegaan van de lokale kracht en identiteit: kijken wat er lokaal logisch is en past.
Er wordt steeds gezocht naar de juiste schaalgrootte om problemen en kansen op te pakken. Dit
betekent bijvoorbeeld dat nu in de grootste kern (Wezep, 13.680 inwoners) met wijken gewerkt gaat
worden, in plaats kernbreed. De participatieparadox houdt in dat de gemeente minder gaat bepalen
wat mensen willen en daar dus ‘terugtreedt’ maar tegelijkertijd naar voren treedt en betrokken is
om mensen te helpen inzicht te krijgen in wat voor hen van belang is qua samenleving: hoe ze die
willen en wat ze daar zelf aan kunnen doen.

Oldebroek heeft drie programma’s als sporen voor het werken aan aansluitingsvermogen: 1)
invoering van nieuwe taken (sociale domein); 2) verbeterde dienstverlening; en 3) Oldebroek voor
Mekaar (OvM). OvM is een apart programma, maar de gemeente gebruikt de onderliggende ideeën
nu organisatiebreed, dus ook voor nieuwe taken en dienstverlening. Daarom richten we ons in het
rapport en deze casusbeschrijving op OvM.

De start van OvM was een busreis waar geïnteresseerden (ambtenaren en inwoners en bestuurders)
voor uitgenodigd werden. De excursie ging naar Boekel en Peel en Maas. Een flink deel van de
geïnspireerde personen vormen nu de Koersgroep. De Koersgroep wil OvM voor elkaar krijgen en
zonder formele toezegging hebben mensen de intentie in ieder geval tot eind 2016 onderdeel te
blijven van deze groep.
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Naast de Koersgroep bestaan er per kern dorpsgroepen en is er een Stuurgroep. De Stuurgroep
bestaat uit de gemeentesecretaris, de programmamanager en communicatiemedewerker en
burgemeester en houdt zich bezig met ontwikkeling van het programma OvM, doelen van de
gemeente, projectmanagement en voorbereiding van besluitvorming door College en
gemeenteraad.

Voor de dorpsgroepen zijn in totaal drie dorpscontactambtenaren. De dorpscontactambtenaar is
aanspreekpunt, zowel voor individuele bewoners als voor de dorpsgroep. Deze voert het overleg
met de dorpsgroep. Er wordt nu gewerkt om een online samenlevingsplatform op te zetten. In
Oldebroek is met opzet gekozen niet een verantwoordelijk wethouder per kern aan te stellen, om
eventueel cliëntelisme te voorkomen.

Reflectie & leren
Medewerkers zijn getraind in een houding van waarderend verkennen (via trainingen over
Restorative Practice en Appreciative Inquiry). Ook volgt het MT de training egostrippen, wat gaat
over het in verbinding komen met jouw gesprekspartner. Recent is een HR-plan opgesteld om meer
lijn te brengen in de verschillende trainingen en om te concretiseren wat de leidende waarden van
Oldebroek in de praktijk voor de ambtenaar (en diens functie) betekenen. Medewerkers zijn
verantwoordelijk voor de inhoud, leidinggevenden voor eindresultaten en facilitering. Daarnaast is er
een intern leerplatform waar medewerkers die veel met OvM bezig zijn aan de hand van casussen
intervisie met elkaar plegen.

37

Bijlage 2 Overzicht gebruikte aanpakken en instrumenten
Veranderstrategie
&Samhoud (Hoorn)
Kleurenstrategie van De Caluwé
Waardenverkenning
Egostrippen (Oldebroek)
Mymotivation (Hoorn)
Restorative Practice (Oldebroek)
Waarderend verkennen/ Appreciative Inquiry (Utrecht, Oldebroek)
Communicatie, gezamenlijk betekenisgeven en leren
Dagstarts (Utrecht)
Estafettevisie (Hoorn)
Factor C (Hoorn en Oldebroek)
Intervisie
Leerstijlen van Kolb
Stadsgesprekken/ ‘het goede gesprek’ (Utrecht)
Storytelling
Inspirerende activiteiten
Creatieworkshops
Excursies met diverse groep (binnen en buiten de gemeente) naar andere gemeenten
Festival, binnen of buiten de gemeente waar sommige ambtenaren betaald de kar trekken en andere
ambtenaren – en mogelijk ook externen – als vrijwilliger op intekenen.
Proeverijen – waaraan opleidingsbudget kan worden besteed (Groningen)

Overig
A&O placemets/ speelposters (Hoorn)
Experimenten; budget voor vrij maken
Great place to work (Hoorn)
Lean management
Utrechts Proces Plan – stedelijke ontwikkeling
Visitatiecommissie (Utrecht)
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Bijlage 3 Waarden van de gemeenten en gewenste basishouding ambtenaren
Groningen
Coalitieakkoord 2014 –2018: Voor de Verandering
Waarden: samenwerken, betrouwbaar, lef, open en daadkrachtig.
(Uit nota Organisatieontwikkeling: “Direct bij de start van de organisatieontwikkeling had iedereen al
wel in de gaten, dat we zouden moeten werken aan houding en gedrag die passen bij ‘Eén
Groningen, één organisatie’. En dan gaat het niet om houding en gedrag van de ander, maar die van
jezelf! De leidraad hiervoor vormden in de afgelopen jaren de kernwaarden die we in 2012 hebben
gekozen en die we in de organisatievisie hebben opgenomen.”)
Hoorn
Coalitieakkoord 2014 – 2018: de kracht van verbinding
Waarden: ondernemend, een stap verder, openheid, samen in partnerschap, plezier
(Kernkwaliteiten: lef, denken vanuit de stad, mobiliseren van eigen kracht, ja-denken)
Oldebroek
Coalitieakkoord 2014 – 2018: Samen verantwoordelijk
Waarden: Samenwerken & verbinden; Open, lef en transparant; Vertrouwen en Vakmanschap
Utrecht
Coalitieakkoord 2014 – 2018: Utrecht maken we Samen
Waarden: Open, Scherp, Wendbaar en Betrouwbaar (ook veelgebruikt: Binnen is Buiten en Via B)
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Bijlage 4 Geobserveerde paradoxen
Een paradox is een schijnbare tegenstrijdigheid – hier zijn de verschillende aspecten dus verenigbaar,
al lijkt in eerste instantie niet zo (we ervaren spanning) of zijn we het niet zo gewend. Dat is precies
het verschil met een dilemma: ‘een lastige keus tussen twee onaangename zaken’ (Van Dale), waar
de twee aspecten dus niet samengaan. Binnen transitieperspectief merken we dat het denken in
paradoxen in plaats van dilemma’s ruimte biedt aan meervoudige kanten van situaties. Een
voorbeeld uit een van de casussen waar paradoxen omarmt worden is dat het werken met en tussen
integriteit en belangenverstrengeling een ‘leuk spanningsveld’ werd genoemd.


Een omgeving creëren op zo’n wijze dat deze zorgt dat mensen vanzelf meer
verantwoordelijkheid pakken – zowel intern als extern.2



Mensen een prettige vrije keus willen laten in een opgelegde verandering.3



Zorgen & borgen combineren met ruimte voor initiatief; dereguleren en ruimte inkaderen.



Het aanjagen van verandering en als verantwoordelijke worden gezien voor verandering.



Iemand schouderklopje geven omdat deze iets nieuws doet en de indruk wekken dat het
bijzonder is wat zij doet want je wil dat dit het nieuwe normaal wordt.



Erkenning dat ieder zijn eigen leerproces heeft en voorkomen om continue met een nieuwe
groep/ nieuw proces helemaal vooraan te beginnen.



Het opschrijven van leerervaringen of processen (dus ‘vastleggen’) en deze dynamisch
houden (dus vermijden dat dit een nieuwe statische standaard wordt); flexibele structuren.



Werken met/ wisselen tussen maatschappelijk belang en individueel belang.



Stroomlijning van processen en capaciteit voor maatwerk.



Erkennen en gedogen ‘oude’ houding & werkwijzen en ruimte voor meervoudigheid in
werkwijzen.



Aanmoediging dat anderen activiteiten oppakken en afstoting van verantwoordelijkheid
resulteert (nu) in meer en uiteindelijk in ander (en misschien minder) werk voor
medewerkers van een open netwerkorganisatie.



Verbetering door (tijdelijke) verslechtering.4

2

Waardoor mensen o.a. zelf belangen – eigen en die van anderen – afwegen en lastige keuzes maken.
bepaalde denkwijzen en werkhouding waarin iedereen mee ‘moet’ en de verandering leuk willen houden
4 Samenwerking tussen inwoners en ‘wijkambtenaren’ ging op rolletjes, zodra ‘beleidsambtenaren’ de wijk in gaan dan zijn
er hobbels te nemen voordat samenwerking wederom soepel verloopt.
3
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Bijlage 5 Houding en werkwijzen: kenmerken van de ‘nieuwe’ gemeenteambtenaar
Op basis van alle onderzoeksgegevens komen wij tot een compilatie van wat nu bij de
casusgemeenten een gewenste houding, werk- en denkwijzen van een gemeenteambtenaar lijken te
zijn:

Van

Naar

Nee, mits

Ja, en

Superioriteit qua positie en kennis

Gelijkwaardigheid qua positie en kennis

Bedacht op gemeentehuis/ achter bureau

Bedacht door of met mensen buiten gemeentehuis

Werken op gemeentehuis

Werken in de gemeente (dorp/ stad)

Uitvoering delegeren

Uitvoering door anderen, zonder controle

Waarde vakspecialisme

Waarde diversiteit qua kennis en achtergrond

Mensen behandelen als een nummer

Oprechte betrokkenheid

Eenheidsworst

Maatwerk

Binnen de regels blijven

Regels oprekken en experimenteren

Afwachtend

Proactief

Taken

Resultaten

Hoofdzakelijk 1 team/ afdeling

Integraal

Afschuivend of delegerend

Eigenaarschap

Management & ontwikkeling

Leiderschap
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Bijlage 6 Interviewprotocol
Inleiding
1. Wie bent u? En wat hebt u te maken met organisatieverandertraject/ aansluitingsvermogen bij de gemeente xx?
Definiëring participatie en veranderdruk
2. Waarom is de gemeente xx gestart met organisatieverandering (voor aansluitingsvermogen); wat was de
aanleiding?
o Specifiek: wanneer was dat en kwam dat door druk van buiten, binnen, beide?
o Welke vorm had deze druk?
3. Wat ziet u als rollen voor gemeente xx, en waarom? Geldt dat zowel voor ambtelijk als politieke deel?
Strategie
4. Hoe zou u de strategie van gemeente xx om de gemeentelijke organisatie anders in te richten definiëren?
5. Waarom gebruikt gemeente xx deze strategie (actief voor gekozen, organisch ontstaan etc.)?
6. Onderscheidt u, binnen en buiten de gemeente, verschillende fasen in het ontwikkelen en uitrollen van deze
strategie? Zo ja, welke?
7. Of, en hoe, vindt doorwerking van deelprojecten en –activiteiten aangaande aansluitingsvermogen naar de gehele
gemeente plaats? En hoe verandert dit uiteindelijk de gemeente als geheel?
8. Hoe spelen politieke en ambtelijke organisatieonderdelen van gemeenten op elkaar in/ houden ze elkaar in
greep/ stimuleren elkaar voor zowel bij organisatieverandering als bij aansluiting op maatschappelijke
initiatieven?
In de praktijk
(Op welke manier geven ambtenaren van de gemeente xx invulling aan strategie; maken ze abstracte concreet?)
9. Wat betekent deze strategie voor
o Organisatie van interne organisatie: ambtenaren, raadsleden, B&W, gs (-> afhankelijk van eerdere
antwoord op verhouding rollen gemeentelijke organisatie t.o.v. raad/ politiek)?
o Individuen die bij/ voor gemeente werken?
o Samenwerking gemeente met anderen?
10. Hoe wordt vormgegeven aan (individuele) competenties en borging daarvan?
11. (als nog niet aan bod is gekomen) Wat betekent faciliteren, aansluitingsvermogen en participatie in dagelijkse
praktijk?
12. (als nog niet aan bod is gekomen) Hoe wordt vormgegeven aan verantwoording, kennisuitwisseling, leren en
monitoring?
Kansen, obstakels en toekomst
13. Wat zijn obstakels om organisatieverandering voor aansluitingsvermogen te versnellen en/ of verbeteren?
14. Wat zijn kansen om organisatieverandering voor aansluitingsvermogen te versnellen en/ of verbeteren?
15. Wat zijn volgens u de cruciale stappen (over 5, 10, 15 en 20 jaar) om te zorgen dat gemeente xx
aansluitingsvermogen versnelt en/ of verbetert?
16. Wat lijken indicatoren waar je aan kan draaien t.a.v. interne gemeentelijke organisatie (in verhouding met haar
omgeving) om aansluitingsvermogen op maatschappelijke initiatieven te vergroten?
Bronnen voor ons onderzoek
17. Wie zou interessant zijn om mee te spreken of voor een bijeenkomst uit te nodigen?
18. Welke documenten raad u aan in te zien in het kader van dit onderzoek?
Afsluiting
19. Welk afsluitend statement wilt u meegeven aan de personen die verder gaan met de analyse een aanbevelingen
aangaande leerprocessen in en indicatoren van organisatieverandering om om te gaan met veranderende
verhouding gemeente & omgeving?
20. Zijn er nog zaken die u graag wil noemen in het kader van dit onderzoek en nog niet aan bod zijn gekomen?
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Bijlage 7 &Samhoud bol & strategiehuis
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