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Voorwoord
In het tweede jaar van mijn Bachelor Public Administration aan BAZN de
bestuursacademie te Tilburg twijfelde ik nog altijd. Zou mijn afstudeerrichting het
specialistische Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken worden of zou ik toch kiezen voor
de meer algemene richting Beleid, Bestuur en Management? Gezien mijn functie als
beleidsmedewerker Sociale Zaken in Geldrop-Mierlo zou het logisch geweest zijn de
specialistische richting te volgen. Echter, ik raakte meer en meer gefascineerd door de
rol van het management binnen de afdeling. Dat was voor mij de aanleiding te kiezen
voor de afstudeerrichting Beleid, Bestuur en Management.
Het onderwerp voor mijn scriptie vindt zijn oorsprong in de praktijk van de afdeling
Sociale Zaken in Geldrop-Mierlo. Ik heb van september 2004 tot oktober 2007 met veel
plezier bij deze gemeente gewerkt. Hier maakte ik op lokaal niveau kennis met de wereld
van het openbaar bestuur. Een afdeling Sociale Zaken waar ik samen met vele collega’s
mijn best deed iets goeds neer te zetten.
In mijn jaren in Geldrop-Mierlo gebeurde het vrij geregeld dat ik het niet eens was met
de handelwijze van het management van de afdeling. Ik had duidelijke ideeën over de
(volgens mij) juiste aanpak. Afgezien van het feit dat niemand op mijn mening zat te
wachten, realiseerde ik me maar al te goed dat ik mijn mening niet met argumenten kon
onderbouwen.
Het is dan ook niet vreemd dat ik bij het zoeken naar een onderwerp voor mijn scriptie al
snel uitkwam op de rol van de manager binnen de afdeling Sociale Zaken. Misschien dat
er mensen zijn die zichzelf of anderen menen te herkennen in mijn onderzoek. Hoewel
dit gezien de aard van het onderzoek onvermijdelijk is, is mijn aandacht niet speciaal
op hen gericht. Zij vormen een 'toevallig' onderdeel van de afdeling Sociale Zaken van
Geldrop-Mierlo en daarmee een onderdeel van de te onderzoeken casuïstiek.
Ik heb bijzonder veel moeite gehad de vraagstelling duidelijk te krijgen, maar door de
gesprekken met mijn scriptiebegeleider Jo Linders kregen mijn plannen steeds meer
vorm. Het resultaat is een scriptie waarin ik het proces beschrijf van mijn zoektocht.
Een zoektocht naar de rol die het management van de afdeling Sociale Zaken in
Geldrop-Mierlo zou moeten vervullen om een klantgerichte, samenwerkende afdeling
te worden. Ik hoop met dit onderzoek een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het
verbetertraject zoals dat al enige jaren loopt binnen de gemeente.
Bij het maken van deze scriptie heb ik veel hulp gehad. Ik noem om te beginnen Cock
de Kruijff. Zij was degene die vanaf het begin in mijn capaciteiten heeft geloofd. Jo
Linders, mijn scriptiebegeleider, die ik heb leren kennen als een ware mentor/stimulator.
Erny Bannink en Marjet Robben, mijn coaches. Zij hebben mij doen inzien waar mijn
capaciteiten liggen en me zo geholpen de juiste (studie)richting te kiezen. Annemarie
Vervoordeldonk en Nina Korse: twee controllers die mij voor heel veel taal- en stijlfouten
hebben behoed. Annemarie op het Nederlandse en Nina op het Engelse taalgebied.

Paul Korse, coördinator pur sang die zich als echtgenoot onder andere volledig heeft
ingezet voor de voortgang van het project 'huishouden'. Natuurlijk vergeet ik Tilly
Lammers, Frans Siemer, Cees Martens en Gerjan Beniers niet in mijn dankwoord.
Zij zorgden stuk voor stuk voor waardevolle input. Net als mijn oud-collega’s van
Geldrop-Mierlo. Zonder hun steun had ik dit onderwerp nooit kunnen oppakken.
Marja Q. van Leeuwen
Best, maart 2008

Summary
This paper is about management. What typical features characterize a manager
who promotes cooperation? Which skills does he master? I ask these questions
in consequence of the problems which occurred at Social Affairs Department of
the municipality Geldrop-Mierlo. Since 2005, this compartment had to deal with a
dissatisfied council of her clients of Social Affairs Department. Together with the town
council that was also not contented about Social Affairs Department, this dissatisfaction
gave the town council enough reason to give orders for an investigation led by an extern
office.
The investigation took place in May 2005 by Bestuur & Management Consultants
(BMC). During the investigation, the advisors of BMC had conversations with internal
and external relations of Social Affairs Department and also spoke with the employees
of the compartment proper. Concluding to this investigation, BMC gave some
advices about the things the department had to change would they wish to become a
customer-focused compartment. However, the changes, suggested by BMC at that time,
were not really taken into consideration by the department.
For me, this was a reason to have a closer investigation. If an organization wants to be
customer directed, it is very important to stimulate the cooperation in that compartment.
Cooperation and customer-orientation are interconnected with each other. For
stimulating cooperation are many ways, among them optimizing the management as a
very efficient one.
In this connection it is important to establish a manager who has the skills to stimulate
cooperation. What skills are these exactly? To get an answer on to this question, I have
done a lot of literature search. Besides this theoretical approach I also ran my own little
investigation: I have had several interviews with managers at the field and I watched
the signals in their working environment carefully. The outcome of this research in
combination with the literature search can be found in the qualification profile that I give
for the cooperating manager.
Of course, this manager also needs the skills necessary for any 'default' manager.
However, besides these skills the following are of great importance for a cooperating
manager: being clear; - being engaged, - having faith and - knowing how to cooperate.
I end this special paper giving conclusions and recommendations to the compartment
of Social Affairs Department in Geldrop-Mierlo. These recommendations are also
applicable for other organizations who consider cooperation of major importance.
Best, March 2008

Samenvatting
Deze scriptie gaat over management. Welke eigenschappen karakteriseren de manager
die de samenwerking bevordert. Over welke vaardigheden moet hij beschikken? Deze
vragen stel ik naar aanleiding van de problemen die zich voordeden op de afdeling
Sociale Zaken van de gemeente Geldrop-Mierlo. In 2005 waren zowel de gemeenteraad
als het Cliëntenplatform Minima ontevreden over het functioneren van deze afdeling. Voor
de gemeenteraad was dit voldoende reden tot onderzoek door een extern adviesbureau.
Dat onderzoek werd uitgevoerd door Bestuur & Management Consultants (BMC) en vond
plaats in mei 2005. Voor dit onderzoek spraken de BMC-adviseurs met zowel interne als
externe relaties van de afdeling Sociale Zaken. Daarnaast hadden ze gesprekken met
medewerkers van de afdeling. In het onderzoeksrapport dat volgde gaf BMC adviezen
over wat er moest gebeuren als de afdeling een klantgerichte afdeling wilde worden.
Echter, de veranderingen die BMC destijds voorstelde, werden niet allemaal door
de afdeling opgevolgd. Voor mij was dit een reden voor nader onderzoek. Als een
organisatie klantgericht wil werken, is het erg belangrijk dat de samenwerking op
de afdeling wordt gestimuleerd. Samenwerking en klantgerichtheid zijn aan elkaar
gekoppeld. Er zijn diverse manieren waarop samenwerking gestimuleerd kan worden.
De wijze van management heeft een grote invloed op de samenwerking. Het is daarom
belangrijk een manager te zoeken die de samenwerking kan stimuleren. Over welke
vaardigheden moet hij dan precies beschikken? Om een antwoord te krijgen op deze
vraag, heb ik literatuuronderzoek gedaan. Naast deze theoretische benadering deed ik
ook zelf een klein onderzoek: ik interviewde managers uit het veld en vroeg ze naar de
signalen die zij opvingen in hun werkomgeving. De uitkomsten van deze vraaggesprekken
in combinatie met het literatuuronderzoek resulteerden in de profielschets die ik opstelde
voor de samenwerkende manager.
Uiteraard beschikt deze manager over de vaardigheden waarover ook de 'standaard'
manager beschikt. Daarnaast zijn voor de samenwerkende manager de volgende
eigenschappen van groot belang: - duidelijk zijn, - betrokkenheid tonen, vertrouwen
hebben en samenwerking weten te stimuleren. Ik eindig deze scriptie met conclusies
en aanbevelingen voor de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Deze aanbevelingen zijn ook van toepassing op andere organisaties die samenwerking
belangrijk vinden.
Best, maart 2008

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 komen de volgende zaken aan de orde: de aanleiding en maatschappelijke
relevantie van dit onderzoek worden in paragraaf 1.1 behandeld en in paragraaf 1.2
komt de probleemstelling aan de orde. In hoofdstuk 2 geef ik het theoretische kader aan
waarbinnen ik deze scriptie schrijf. In hoofdstuk 3 paragraaf 2 en verder behandel ik het
belang van samenwerken en de relatie tussen samenwerking en klantgerichtheid. Hier
komen de parameters die invloed uitoefenen op de samenwerking aan bod.
Ik concentreer me op de factor management en kom in hoofdstuk 4 paragraaf 3 met
een lijst van de (kern)competenties waarover een manager Sociale Zaken zou moeten
beschikken. Met deze kennis onderzoek ik de situatie zoals die in Geldrop-Mierlo
was, wat er in Geldrop-Mierlo is veranderd en wat de actuele situatie is (paragraaf
5.2 en verder). Naar aanleiding hiervan trek ik in hoofdstuk 6 conclusies en doe ik
aanbevelingen. Omdat deze gemeentelijke organisatie vergelijkbaar is met vele andere
gemeenten van soortgelijke grootte en samenstelling, kunnen de conclusies en
aanbevelingen ook voor andere (gemeentelijke) organisaties waardevol zijn.
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I

INLEIDING

1.1
1.1.1

Aanleiding en maatschappelijke relevantie
Coalitieprogramma
Het coalitieprogramma van Geldrop-Mierlo 2006-2010 heeft als titel
meegekregen: "Niet alleen halen maar ook brengen" (Bijlage 1). Dit programma
is opgesteld door de fracties van Democratische Groepering Geldrop
(DGG), PvdA/Groen Links, CDA en Dorpspartij Mierlo (DPM). Thema is het
tweerichtingsverkeer tussen raad en burgers, tussen college en raad en tussen
ambtenaren en burgers. Het programma beschrijft dat er tegenover een dienst
een wederdienst hoort te staan.
In het programma Zorg en inkomen wordt gesproken over de eigen
verantwoordelijkheid van de burger. Uiteraard krijgen burgers voor wie dat
noodzakelijk is, steun van de gemeente. Het bestaande beleid moet tegen
het licht gehouden worden en waar nodig bijgesteld. Een van de doelen

1

Verbetertraject dat de afdeling

Sociale Zaken in 2005 op eigen
initiatief startte om tot een beter
functionerende afdeling te komen.
Als bijlage toegevoegd bij het
Afdelingsplan Sociale Zaken 2007, 25
april 2006 (bijl.E).

die in het coalitieprogramma wordt genoemd, is via het Verbeterplan1 een
maximale inspanning te leveren ter verbetering van het functioneren van de
afdeling Sociale Zaken: "Op basis van het rapport van Bestuur & Management
Consultants (BMC) en met behulp van de landelijke Benchmark, dient in 2006
en volgende jaren via het Verbeterplan een maximale inspanning geleverd
te worden ter verbetering van het functioneren van de afdeling Sociale
Zaken. Het ingezette Verbeterplan zal daarom gecombineerd worden met de
aanbevelingen van het onderzoek door BMC. Belangrijke aandachtspunten
daarbij zijn het halen van de doelstellingen en het verbeteren van de
klantgerichtheid. De bestuurlijke aansturing en het management van de
afdeling Sociale Zaken moeten deze periode sterk verbeterd worden. De raad
wordt periodiek (minimaal 4 keer per jaar) geïnformeerd over de voortgang van

2

Coalitieprogramma 2006-2010 ‘Niet

het verbeterproces."2

alleen halen maar ook brengen’ (blz.

Ook geeft de raad in dit coalitieprogramma aan dat het van groot belang is

13, 5.2).

dat het beleid van Sociale Zaken gedragen wordt door de cliënten. Om deze
woorden kracht bij te zetten zullen alleen raadsvoorstellen van de afdeling
Sociale Zaken die zijn voorzien van een advies van het Cliëntenplatform Minima
door de raad worden behandeld. Hieruit blijkt dat de raad van Geldrop-Mierlo
klantgerichtheid hoog op de prioriteitenlijst heeft gezet.

1.1.2

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In januari 2006 voerde InternetSpiegel een medewerkerstevredenheids-

3

MTO, ISP384 InternetSpiegel,

onderzoek (MTO)3 uit in de gemeente Geldrop-Mierlo. Organisatiebreed heeft

januari 2006. Gegevens waren via

67% van de medewerkers dit ingevuld. Voor de afdeling Sociale Zaken was dit

de gemeentelijke internetsite voor

percentage 76%. De vragen waren verdeeld over zestien categorieën.

personeel beschikbaar.

Figuur 1 geeft de uitkomsten van de categorie Informatie en communicatie.
Figuur 2 toont de uitkomsten van Wijze van leidinggeven door direct
leidinggevende. Figuur 3 gaat in op Relaties met collega’s.
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Figuur 2: Wijze van leidinggeven door direct leidinggevende
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Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek gaf het management
van de afdeling Sociale Zaken een schriftelijke reactie aan de medewerkers. Ik
citeer daaruit: "Ten opzichte van andere afdelingen zijn de medewerkers van de
afdeling Sociale Zaken niet erg tevreden. Op 13 van de 16 onderdelen zijn we
ontevredener dan de andere afdelingen."
Klantgerichtheid heeft onder andere te maken met de snelheid van werken en
het nakomen van afspraken. Gegevens die hiervoor meestal gebruikt worden
komen enerzijds voort uit analyse van doorlooptijden van de werkprocessen en
anderzijds uit medewerkers- en/of klanttevredenheidsonderzoeken. Het MTO
maakt duidelijk op welke onderdelen gerichte verbeterplannen wenselijk zijn:
-

communicatie en informatie;

-

leidinggeven door direct leidinggevende;

-

relaties met collega’s.

Hoewel optimalisering van klantgerichtheid altijd een goede zaak is, merk ik op
dat de klantgerichtheid van Geldrop-Mierlo, als die vergeleken wordt met die
van andere gemeenten, zeker niet slecht scoort.

1.1.3

Klantgerichtheid gemeenten Nederland
Klantgerichtheid is belangrijk. De burger en de overheid hebben verschillende
rollen, afhankelijk van de aard van de overheidsactiviteit (fig.4). Het is de vraag

4

Gemeenten behandelen burgers te

of een burger die een beroep doet op de gemeentelijke organisatie als klant4

veel als klant, Binnenlands Bestuur,

gezien moet worden. Bij gebrek aan een meer passende benaming wordt hij zo

44-07 (blz.1).

genoemd.

Rol burger

Rol overheid

Aard overheidsactiviteit

kiezer

Democratische representant

Collectieve keuzes

klant

Dienstverlener

Zo goed mogelijke service

Onderdaan

Regeltoepasser en handhaver

Voorschrijven en handhaven / afdwingen

Maatschappelijk betrokkene, partner

Ontwikkelaar

Ideeën uitwisselen, samenwerken

Wijkbewoner, gebruiker

Beheerder

Onderhoud plegen, faciliteiten bieden

Figuur 4: Rollen van burger en overheid (Aardema, 2004)

15
Hoe is de klantgerichtheid van (andere) gemeenten in Nederland? Om hierop
antwoord te krijgen, heb ik onder andere gebruikgemaakt van het onderzoek
5

De Staat van de Gemeente,

deelrapport 2: gemeenten met 25.000
– 50.000 inwoners.
Onderzoek uitgevoerd door BMC
advies, verandermanagement
en coaching, Deloitte en PON,
instituut voor advies, onderzoek
en ontwikkeling in Noord-Brabant,
februari 2007.

De Staat van de Gemeente.5 Dit is een klanttevredenheidsonderzoek naar
de integrale gemeente. De Staat van de Gemeente vergelijkt gemeenten
van vergelijkbare grootte met elkaar. Geldrop-Mierlo is vergeleken met 20
gemeenten die allemaal vallen binnen de categorie van 25.000 – 50.000
inwoners. De uitslagen van het onderzoek werden op 12 februari 2007
gepubliceerd. De Staat van de Gemeente gaat uit van zes burgerrollen (kiezer,
klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler). Ik concentreer
me hier op de rol van de burger als klant. Dit onderzoek had niet specifiek
betrekking op de afdeling Sociale Zaken, maar op algemene klantgerichtheid
van de deelnemende gemeenten.
De Staat van de Gemeente geeft de volgende toelichting bij de burger als klant:
"De burger als klant is de burger die recht heeft op een behoorlijke kwaliteit
van dienstverlening. Gemiddeld verschijnt de burger één keer per jaar aan het
loket, daarnaast gaat het tegenwoordig in toenemende mate ook om digitale
loketservice. Hoe wordt de burger behandeld als hij aan het loket of op de
gemeentelijke website verschijnt?"
In het onderzoek komen zaken aan de orde als openingstijden en wachttijden
aan het loket, maar ook zaken als vakkundigheid, snelheid van werken en
informatieverstrekking van ambtenaren.
Aan de hand van de antwoorden die door de burgers zijn gegeven, is een
rapportcijfer gegenereerd voor de burgerrol klant. De rapportcijfers van de 21
deelnemende gemeenten varieerden van 6,5 tot 7,4 met als gemiddelde een
6,9. Geldrop-Mierlo scoort met het cijfer 6,8 iets onder het gemiddelde voor de
burgerrol klant in het onderzoek.
Concluderend kunnen we stellen dat de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek onder inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo (externe
klantgerichtheid) een zeer gemiddeld beeld geven. Geldrop-Mierlo scoort niet
aanzienlijk slechter dan andere, in grootte vergelijkbare gemeenten. Het MTO
laat van de afdeling Sociale Zaken uitslagen zien die afwijken ten opzichte van
het gemiddelde van de integrale gemeente Geldrop-Mierlo. Op dit onderdeel
kunnen zeker verbeteringen worden geboekt. Vraag is hoe de klantgerichtheid
van Geldrop-Mierlo verbeterd kan worden.

1.2

Probleem-, doel- en vraagstelling
De klantgerichtheid van Geldrop-Mierlo moet verbeterd worden. Deze

6

Zie noot 2, Programma 8

Gemeentelijk ondernemerschap
(blz.21).

expliciete opdracht gaf de raad mee aan het college.6 Er zijn verschillende
manieren om de klantgerichtheid te vergroten.
-

Samenwerking leidt tot klantgerichtheid.
Om klantgerichtheid te vergroten is het van belang samen te werken. Ik toon
dit aan, met behulp van literatuuronderzoek.

-

Het management heeft een grote invloed op de samenwerking.
Als samenwerking tot klantgerichtheid leidt, is het van belang de
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samenwerking te optimaliseren. Hoe wordt een optimale samenwerking
bereikt? Daarop hebben verschillende factoren invloed. Een belangrijke
factor is de manier van management. Ik toon aan, opnieuw aan de hand van
literatuuronderzoek, welke managementstijl een gunstig effect heeft op de
samenwerking. In deze scriptie zoek ik het antwoord op de volgende vraag.
Onderzoeksvraag:

Over welke competenties moet een manager beschikken
die de samenwerking wil bevorderen?
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II

THEORETISCH KADER

2.1

Inleiding
Enkele zaken dienen binnen een theoretisch kader geplaatst te worden. De
definities heb ik opgenomen om eventuele onduidelijkheid over de betekenis
die in deze scriptie aan bepaalde begrippen gegeven wordt, weg te nemen.
Onder het kopje 'methodologie' geef ik aan op welke manier ik het onderzoek
heb uitgevoerd en kader ik het onderzoeksterrein af.

2.2

Definities
Competentie

7

Competentiemanagement, Roel Grit
e.a., 2004 (blz.14).

De combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en houding die
nodig is om in een bepaalde beroepssituatie goed te kunnen functioneren.7
Competentiemanagement

8

Zie noot 7.

De planmatige ontwikkeling van persoonlijke competenties.8
Dienst
Het aanbod van werkzaamheden en handelingen die door een openbare

9

Klantgericht management, Mieke

Besamusca-Janssen, 1997 (blz.19).

instelling voor een publieksgroep verricht worden en die men met afnemers wil
ruilen.9
Empathie

10

Handboek

Het vermogen te ervaren wat anderen voelen en vinden.10

managementvaardigheden, Robert E.
Quinn e.a. 2006 (blz .45).

Kernkwaliteiten
Eigenschappen of persoonskenmerken die tot het wezen, de kern, van een
persoon behoren. Ze doordringen de hele mens (…), de kwaliteit kleurt de

11

Zie noot 7 (blz.28).

mens; het is de specifieke sterkte waar je bij hem of haar direct aan denkt.11
Klanten

12

Zie noot 9 (blz.233).

Personen of groepen aan wie een instelling diensten levert.12
Klantgericht werken
De houding van dienstverleners ten opzichte van hun afnemers waarbij wordt
uitgegaan van de wensen en behoeften van afnemers en een bereidheid om
binnen de mogelijkheden en beperkingen van de organisatiedoelen met volle
inzet en conform afspraken aan die wensen en behoeften van afnemers te

13

Zie noot 9 (blz.19).

voldoen.13
Leider

14

Leiderschap in de 21ste eeuw,

Dominique Haijtema, 2005 (citaat van
Stephan Covey).

Iemand die richting geeft en emotionele betrokkenheid stimuleert.14

18
Manager
Runt een bedrijf zoals het gerund moet worden en beantwoordt aan de
15

Zie noot 15 (citaat van John Kotter).

verwachtingen omtrent budget, tijd enzovoort.15
Organisatiecultuur
De waarden en normen die een groep mensen in een organisatie met elkaar
delen en die hen onderscheiden van andere organisaties, en de wijzen waarop

16

Integraal management, Buurma e.a.,
2007 (blz.30).

zij daarmee omgaan in relatie tot elkaar, hun werk en de omgeving van de
organisatie.16
Samenwerken
Het samenwerken, synoniem: Coöperatie: vóór alles is nodig eendrachtige
samenwerking; in nauwe samenwerking met -; een geest van samenwerking;
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Van Dale, Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal.

2.3

- wijze van samenwerken (= met elkaar, met verenigde krachten werken,
gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werken) van personen.17

Methodologie
Om antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag deed ik literatuuronderzoek
en onderzocht ik wat de mensen 'uit het veld' erover te zeggen hebben. Ik

18

Frans Siemer uit Lisse,

Cees Martens uit Etten-Leur,
Gerjan Beniers uit Bladel en
Tilly Lammers uit Deventer.

interviewde vier willekeurig gekozen managers18 binnen een gemeentelijk
organisatie. Daarnaast maakte ik gebruik van onderzoekgegevens van Bestuur
& Management Consultants (BMC), verslagen van de gemeenteraad van
Geldrop-Mierlo. Speciale aandacht wil ik vestigen op gegevens waarover ik
de beschikking had dankzij het feit dat ik enige jaren als ambtenaar werkzaam
was bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Ik doel hier op de uitslagen van het
MTO en de reactie van het management daarop. Ook internet speelde in mijn
gegevensverzameling een belangrijke rol. Mijn onderzoek is mede gebaseerd
op gesprekken die ik voerde met medewerkers van de afdeling Sociale Zaken
van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Samenwerking wordt door meer parameters beïnvloed dan de wijze van
management binnen een organisatie. De invloed die deze overige parameters
uitoefenen op de samenwerking worden weliswaar zijdelings aangehaald, maar
vallen buiten de opzet van dit onderzoek.

2.4

Resumé
De onderzoeksvraag zoals geformuleerd in paragraaf 1.2 vraagt om duidelijke
theoretische kaders binnen welke het onderzoek heeft plaatsgevonden.
Daartoe heb ik aangegeven wat in de context van deze scriptie wel, en wat niet
binnen de kaders van dit onderzoek valt. De begrippenlijst die is opgenomen,
zorgt ervoor dat de betekenissen die ik in deze scriptie aan bepaalde zaken
geef, slechts voor één uitleg vatbaar zijn.
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III

SAMENWERKEN

3.1

Inleiding
Er zijn verschillende redenen om samen te werken. Een daarvan is om
duidelijk te krijgen wie we met elkaar zijn en wat we met elkaar willen
bereiken. (Coppoolse, 1997). De manier waarop men over samenwerking
denkt in een organisatie geeft aan hoe men denkt over de ontwikkeling van
de organisatiecultuur en daarmee de doelgerichtheid van de werknemers.
Samenwerken voegt iets toe. Het resultaat van de inspanning valt of
staat soms door wel of niet samenwerken. Door samen te werken wordt
gebruikgemaakt van elkaars ervaring, vaardigheden en inzet (Quinn, 2006).
Het zorgt ervoor dat mensen die deel uitmaken van een team, in een creatieve
dialoog met elkaar en hun omgeving zijn. Door de inbreng van de verschillen
binnen de groep ontvouwen zich soms krachten die het individuele te boven
gaan: het geheel is dan meer dan de som der delen! (Aardema, 2004).
Samenwerkende teams die bestaan uit mensen met verschillende kwaliteiten
kunnen tot grootse resultaten komen (synergie). Vanuit het perspectief van de
lokale overheid is samenwerken een hoofdstuk apart. De burger beoordeelt de
gemeente niet op één onderdeel van haar functioneren maar op de prestaties
van alle taakgebieden. "Het is als het ware simultaan schaken, maar dan wel op
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Presterende gemeenten, Hiemstra,
2004 (blz. 15).

verschillende borden en met verschillende spelregels." 19
Samenwerken is belangrijk omdat veel vraagstukken in onze complexe
maatschappij vragen om een aanpak vanuit verschillende disciplines. Het is
duidelijk dat men gebruik moet maken van elkaars deskundigheid, ervaring
en kennis door samen te werken. Wat is de invloed van samenwerking op
klantgerichtheid?

3.2

Samenwerken en klantgerichtheid
Samenwerken is meestal geen doel op zich, maar een middel om tot
grootse zaken te komen. Zo heeft samenwerking invloed op de klantgerichtheid. Om tot een beter presterende gemeente te komen is het
van essentieel belang het gedrag van medewerkers en de dynamiek in
de organisatie te veranderen. Reorganisaties leiden vaak niet tot meer
klantgerichtheid. Een veelvoorkomende oorzaak is dat de interventies gericht
zijn op de organisatiestructuur en niet op de cultuur van de organisatie. Met
name de organisatiecultuur moet veranderen om tot betere individuele en
collectieve prestaties te komen. Niet elke verandering leidt tot een verbetering.
Om tot betere prestaties te komen, gelden de volgende criteria:
-

de verandering moet uitgaan van een richtinggevende visie;

-

een stapsgewijs plan van aanpak moet de visie naar een

		
-

praktijkgerichte missie vertalen;
medewerkers moeten direct participeren onder regie van de betrokken

managers (Hiemstra, 2003).
Individuele prestaties varen wel bij samenwerking. Samenwerken leidt tot
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kwalitatief betere resultaten dan solitair werken. Het is niet slechts een
optelsom van de inzet van de een plus de inzet van de ander. De toegevoegde
waarde van samenwerken is de inzet van de combinatie (Coppoolse,
1997). Als er binnen een organisatie niet wordt samengewerkt, kunnen zeer
specialistische afdelingen ontstaan die niet mét elkaar maar náást elkaar
werken: verkokering. Dit kan een bedoeld effect zijn en daarmee functioneel.
Sommige specialismen gaan zo ver dat aan verkokering niet te ontkomen
valt. Dit is het geval als aan een bepaald professioneel niveau voldaan moet
worden. Verkokering kan echter ook allerlei onbedoelde neveneffecten
opleveren. Dat gebeurt als specialisten al dan niet gevormd binnen teams in
de organisatie elkaar gaan tegenwerken. Dit is dan een rechtstreeks gevolg
van het gebrek aan samenwerking, een te sterke verkokering. Dan spelen
er zaken als: ik bemoei me niet met jouw portefeuille of sector, als jij je dan
maar niet (hinderlijk) met de mijne bemoeit. Zo ontstaan eilandjes, schotten
tussen beleidsterreinen, teams, afdelingen. Zo ontstaat ook een gebrekkige
samenwerking (Aardema, 2004).
Een organisatie die uit is op verbetering, is creatief en flexibel om zo
vernieuwend te kunnen optreden maar ook om slagvaardig te zijn. Die
combinatie varieert, wat wil zeggen dat ook de toegevoegde waarde per
combinatie varieert. Het is duidelijk dat bureaucratie de flexibiliteit en
creativiteit danig kan verstoren. Een organisatie die weet wat ze wil en haar
doelstellingen zuiver heeft, weet dat samenwerking een essentiële voorwaarde
is om te blijven bestaan. Zo’n organisatie ziet problemen en veranderende
omstandigheden niet als een bedreiging maar als een uitdaging. Starre
bureaucratie werkt verstikkend. Een organisatie die zich niet kan ontwikkelen,
aanpassen, is niet in staat te leren en zal zich op de langere termijn niet kunnen
handhaven. Om die ontwikkeling te stimuleren, de aanpassingsbereidheid te
vergroten, is samenwerking noodzakelijk. Op deze wijze verbetert de kwaliteit
van de dienstverlening en dit heeft als direct gevolg dat de klantgerichtheid
toeneemt. Overigens is klantgerichtheid niet: "u-vraagt-wij-draaien".
Klantgericht werken begint op de eigen werkplek, met de service naar collega’s
en het openstaan voor samenwerking en ideeën van collega’s.

3.3

Parameters in relatie tot samenwerking
Samenwerking heeft een belangrijke invloed op de mate van klantgerichtheid
van een organisatie. Welke factoren oefenen invloed uit op de samenwerking
binnen een organisatie? Ik noem de vijf parameters en voorzie die van een
korte toelichting.
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3.3.1

Visie en missie
Voordat ik inga op het belang van visie en missie, geef ik uitleg over de beide
begrippen. Een visie geeft de richting, het waarheen aan. Waar willen we als
organisatie op langere termijn uitkomen? De missie betreft het waarom van een
organisatie: wat is het dat ons bindt en inspireert? (Aardema, 2007).
Een organisatie of team kan zich als samenwerkende groep pas ontwikkelen
als er genoeg samenhang is tussen visie en missie en de daaruit afgeleide
doelstellingen. Omdat de maatschappelijke problemen steeds complexer
worden, nemen de coördinatieproblemen bij lokale overheden steeds meer toe.
De problemen vragen namelijk meer en meer om een multidisciplinaire aanpak
waarbij verschillende eenheden zijn betrokken. Partners en doelgroepen
verwachten van de gemeente dat ze met een samenhangende oplossing, een
integrale visie komt. Ook de vernieuwing van het dienstverleningsconcept zorgt
voor nogal wat coördinatieproblemen. De komst van de eenloketgedachte,
brede publieksbalies, digitale loketten, enzovoort betekent voor een gemeente
vooral dat ze moet zoeken naar een integrale en samenhangende benadering.
Afstemming en coördinatie tussen frontoffice en backoffice is van groot belang.
Behalve deze fysieke afstemming is er steeds meer behoefte aan afstemming
tussen overheden en andere (particuliere) organisaties die gericht zijn op
bepaalde gebieden, functies of producten. De gemeente heeft op steeds meer
van die gebieden de regierol toegewezen gekregen. Om deze regie te kunnen
uitvoeren - en dan met name de visionaire regie, waarbij geen sprake is van
doorzettingsmacht - is een gemeenschappelijke visie een vereiste. Samen
met partners in het netwerk zoekt de gemeente naar maximale gezamenlijke
toegevoegde waarde (Buurma, 2007). Pas dan kunnen de taak- en
procesfuncties van alle samenwerkende partijen, extern, in de keten en intern
gegroepeerd worden rondom een 'wij' en kan positief vorm worden gegeven
aan samenwerking.

3.3.2

Middelen
Verantwoordelijkheid dragen en invloed uitoefenen zijn inherent aan
samenwerken. Het betekent dat er middelen ter beschikking moeten staan.
Er moet tijd beschikbaar zijn om als groep te functioneren. Tijd om deel uit
te maken van een klankbordgroep. Tijd om deel te nemen aan een matrix
die als projectgroep functioneert. Tijd om de bilaterale gesprekken tussen
leidinggevende en werknemer uit te breiden met afstemmingsbijeenkomsten
met andere afdelingen, clusters en/of functies.
Tijdgebrek kan er de oorzaak van zijn dat groepsleden zich meer op hun
specifieke taken dan op de coördinatie en planning richten. Het project met het
benoemde resultaat krijgt meer prioriteit dan het proces van de teamvorming.
Als het management teamvorming serieus neemt, maakt het daarvoor tijd
vrij. Om medewerkers te leren hoe ze moeten samenwerken dient scholing
te worden ingezet. De manager moet worden bijgeschoold om de rol van
stimulator te kunnen vervullen.
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3.3.3

Organisatiecultuur
Om tot samenwerking te komen is de organisatiecultuur van belang. Een
organisatie is geen eiland. Net zoals het verleden, is ook de huidige omgeving
van invloed op hetgeen de organisatieleden bindt. Afnemers, toeleveranciers,
maatschappelijke groeperingen enzovoort oefenen invloed uit op het gedrag
van de groepsleden (Buurma, 2007). Wat hieronder verstaan wordt is
veelomvattend. Het komt erop neer dat met het kantelen van de organisatie
(veranderen van organisatiestructuur) geen verandering in de mentaliteit
bewerkstelligd wordt. De cultuur binnen een organisatie is iets wat groeit.
Veranderingen in de cultuur, en dan met name veranderingen in houding en
gedrag, zijn zaken die veel tijd kosten. Dit vraagt naast een voorbeeldfunctie,
vooral veel geduld.

3.3.4

Professionaliteit
De belangrijkste vraag bij het vormen van een team is de vraag of de individuen
onafhankelijk van elkaar niet beter functioneren dan als samenwerkende
groep. Als dat zo is, dan moet de teamvorming achterwege blijven en
kunnen de onafhankelijk functionerende individuen beter niet in een team
werken. Soms verdient samenwerking een stimulans. Dat is het geval als
de kwaliteit van het resultaat positief wordt beïnvloed door samenwerking.
Samenwerking zorgt er in dit geval voor dat er gebruikgemaakt wordt van
elkaars vaardigheden, inzet en ervaringen. Binnen een samenwerkende
groep moet er voldoende afstemming zijn tussen de onderlinge verschillen
en de individuele mogelijkheden. Een van de oorzaken van klagende
managers is in sommige gevallen dat de medewerkers zo taakvolwassen
(professionele houding, taakgericht, zelfstandig) zijn dat het management
vreest voor controleverlies. Menig manager zal dat controleverlies proberen
te herstellen door meer voorschriften en protocollen op te stellen. Dit is niet
de juiste manier van handelen. Immers door alles vast te leggen wordt het
zelforganiserende vermogen van een samenwerkingsverband aangetast. De
taakvolwassenheid van de medewerkers wordt ondermijnd. Anderzijds kan
ook het tegenovergestelde ontstaan. Dit doet zich voor als er angst bestaat
voor (te grote) bundeling van kennis en kunde door samen te werken. Niet
zelden leeft die angst bij het management, en dat kan tot gevolg hebben
dat de medewerkers in zo’n situatie teruggeworpen worden op zichzelf.
Het management honoreert dan niet de behoefte aan richtpunten voor de
gezamenlijke inspanning bij werknemers (Coppoolse, 1997).
Samenwerken is mooi, maar te veel samenbrengen van de krachten kan ervoor
zorgen dat de autonomie van de medewerkers, de clusters, de teams danig
wordt aangetast. Dan werkt samenwerking averechts. Mopperende collega’s
zijn dan in de meerderheid omdat ze hun eigenheid niet in hun functie kwijt
kunnen. Ze kunnen zich niet onderscheiden.
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3.3.5

Management
Een manager die de interne samenwerking wil bevorderen, moet over de
vaardigheden beschikken die in het interne zachte kwadrant liggen. Hij is
een stimulator. Om de externe samenwerking te bevorderen, worden van de
manager eigenschappen verwacht die in het externe zachte kwadrant liggen.
Hij is een verkenner (fig.5) (Aardema, 2004).

ZACHT
STIMULEREN
luisteren, begrijpen, inspireren,
ruimte geven, laten groeien

SAMENBRENGEN
groepsgevoel, elkaar helpen
en ondersteunen

VERNIEUWEN
mee met de tijd, reflecteren,
bedenken van nieuwe visies,
mogelijkheden en betekenissen

VERKENNEN
ontdekken, praten, lobbyen
en onderhandelen

INTERN

EXTERN
BEHEERSEN
afspraken nakomen, voortgang
bewaken, rapportages, overzichten

REGELEN
werkafspraken maken,
coördineren, houvast bieden met
structuren en procedures

PRESTEREN
niet praten maar doen, productie
leveren, doelen bereiken, de beste zijn

KOERS BEPALEN
strategische visie en missie,
doelen formuleren, knopen
doorhakken

HARD

Figuur 5: Schema activiteiten van leiders volgens Aardema
De netwerkende manager treedt op als woordvoerder tussen organisatie
en externe omgeving. Hij bewaakt het imago en de externe legitimiteit van
de organisatie en heeft een goed gevoel voor de stakeholders die voor de
organisatie van belang zijn. Hij kan goed onderhandelen en overeenstemming
bereiken (Buurma, 2007).
Goed management is een voorwaarde om de taakvolwassenheid en
de structurering binnen een organisatie te ontwikkelen. Er worden ook
eisen gesteld aan de persoonlijke kracht van het management. Als het
hieraan ontbreekt, zullen veranderingen weerstand ondervinden: de
veranderingsbereidheid is laag en de medewerkers voelen zich niet door de top
gesteund. Die steun is noodzakelijk, immers de relatie tussen het management
en de medewerkers moet er een zijn van wederzijds vertrouwen en goede
samenwerking. Opvallend is dat het management over het algemeen teamwerk
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belangrijk vindt en aangeeft dat het wezenlijk is voor het goed functioneren
van de organisatie. De vraag die zich vervolgens voordoet, is waarom dan zo
weinig managers zich actief bezighouden met programma’s voor teambuilding.
Hier zien we ook de rol van de politiek. Uiteraard is de gemeenteraad niet
verantwoordelijk voor de inrichting van de gemeentelijke organisatie, maar
de politieke leiders zijn wel verantwoordelijk voor het aannemen, beoordelen
en ontslaan - en daarmee dus voor het functioneren - van de ambtelijke
topmanagers.

3.4

Resumé
In dit hoofdstuk toonde ik aan dat klantgerichtheid en samenwerking
rechtstreeks met elkaar verband houden. Ik behandelde in het kort de factoren
die invloed hebben op de samenwerking in een organisatie:
-

visie en missie;

-

middelen;

-

organisatiecultuur;

-

professionaliteit;

-

management.

In het volgende hoofdstuk ga ik verder in op de factor 'management'. Centraal
staat de vraag over welke competenties de manager moet beschikken die de
samenwerking wil bevorderen.
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IV

MANAGEMENT

4.1

Inleiding
Verschillende factoren hebben invloed op de mate van samenwerking binnen
een organisatie. Een belangrijke rol is weggelegd voor het management. Het
management namelijk oefent op zijn beurt invloed uit op de factoren visie en
missie, middelen, organisatiecultuur en professionaliteit. Het onderzoek dat ik
deed naar de gewenste rol van het management is tweeledig:
-

literatuuronderzoek: ik verwijs naar modellen en concentreer me met

		

name op wat de betreffende auteurs te melden hebben op het gebied van

		

het bevorderen van samenwerking (zie literatuurlijst);

		

4.2
4.2.1

vraaggesprekken: ik verwijs naar interviews die ik managers van gemeenten
(met name werkzaam binnen de Sociale Dienst) heb afgenomen.

Management in relatie tot samenwerking
Literatuuronderzoek
Kwadranten volgens Quinn
De omgeving is een dynamisch veld dat invloed heeft op het menselijk
bewustzijn. Gedrag wordt beïnvloed door de totaliteit van de situatie van
een individu. Ook de dynamiek van een samenwerkende groep is afhankelijk
van de totaliteit van de situaties van de individuen (Lewin, 1890-1947). Het
concurrerend waardemodel gaat uit van vier kwadranten (fig.6) (Quinn,2006).

FLEXIBILITY
1. living with change
2. thinking creatively
3. creating change

1. understanding self and others
2. communicating effectively
3. developing subordinates

MENTOR
1. building teams
2. using participative decision making
3. managing conflict

INNOVATOR

FACILITATOR

BROKER

INTERNAL
1. monitoring personal performance
2. managing collective performance
3. managing organizational performance

1. building and maintaining a power base
2. negotiating agreement and commitment
3. pressing ideas

EXTERNAL
MONITOR

PRODUCER

COORDINATOR

1. working productively
2. fostering a productive work environment
3. managing time and stress

DIRECTOR

1. managing projects
2. designing work
3. managing across functions

1. visioning, planning and goal setting
2. designing and organizing
3. delegating effectively

CONTROL
Figuur 6: Concurrerend waardemodel volgens Quinn
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Elk kwadrant wordt gekenmerkt door specifieke vaardigheden en talenten:
		
-

De stimulator moedigt teamwork en cohesie aan, en bemiddelt
interpersoonlijke conflicten.
De mentor is hulpvaardig en toegankelijk en zet zich in voor de

		

ontwikkeling van mensen door middel van een zorgzame, empathische

		

aanpak.

-

De innovator is creatief en faciliteert aanpassing en verandering.

-

De bemiddelaar is politiek scherpzinnig, overtuigend, invloedrijk en

		

krachtig en houdt zich in het bijzonder bezig met het handhaven van de

		

externe legitimiteit en het verwerven van externe resources.

-

De producent is taakgeoriënteerd en resultaatgericht en motiveert

		

de leden om de productie te laten stijgen en de vastgestelde doelen te

		

behalen.

-

De bestuurder houdt zich bezig met de planning en het vaststellen

		

van de doelen, bepaalt wat de doelstellingen zijn en legt de

		

verwachtingen duidelijk vast.

-

De coördinator handhaaft de structuur, plant, organiseert en

		

coördineert de inspanningen van het personeel en let op de logistieke

		

en huishoudelijke kwesties.

De manager die samenwerking wil bevorderen, heeft vooral vaardigheden die
liggen in de kwadranten 'human relations' en 'open systeem'.
Processturing
Om samenwerking te bevorderen is het essentieel dat er goed gestuurd wordt
en dan met name op het proces. Het sturen van het proces betekent plannen
maken en ook uitvoeren. Het betekent gemaakte plannen controleren en indien
nodig bijsturen (fig.7).

PDCA Cycle

Figuur 7: W.Edwards Deming: the PDCA cycle
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Dit model staat ook bekend als het PDCA-model. Het gaat ervan uit dat elk
proces zich ergens in de denkbeeldige cirkel bevindt. De plaats is niet zo van
belang. De cirkel dient als hulpmiddel om de positie te bepalen. Als de positie
bepaald is, kan worden afgelezen wat de volgende stap moet zijn: Plan – Do –
Check – Act (PDCA). Door dit consistent uit te voeren, neemt de kwaliteit van
de afdeling, van de organisatie, van het individu toe. Deze opwaartse beweging
wordt geborgd door het consequent controleren en ingrijpen of bijsturen.
Het bovenstaande impliceert dat de positie bepaald wordt door de sterke
punten te benoemen en de ontwikkelpunten om te zetten in een (verbeter)plan
zoals bijvoorbeeld in het INK-managementmodel (fig.8).

Waardering
door
Personeel

Personeel

Visie
en
Beleidsvormig

Leiderschap
en
Management
Cultuur
en
Klimaat

Management
van
Processen
primaire
en
secondaire

Resultaten
en
Opbrengsten

Waardering
door de
Maatschappij

Middelen
en
Voorzieningen

ORGANISATIE

Waardering
door Klanten /
Leveranciers

leren en
verbeteren

RESULTATEN

Figuur 8: INK-managementmodel

Een verbeterplan vindt zijn oorsprong in de PDCA-cirkel van Deming. Dit model
helpt om de uitgangspositie te bepalen. In het schema zien we dat de linker
drie kolommen met elkaar in verband staan, immers zij vertegenwoordigen de
organisatie. De rechter twee kolommen tonen de resultaten. Om de positie te
bepalen is het van belang te weten hoe de waardering op dit moment is. De
waardering door medewerkers, klanten, leveranciers en maatschappij. Hiertoe
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wordt een nulmeting uitgevoerd. Hulpmiddelen die de gemeentelijke overheid
tot haar beschikking heeft zijn de MTO’s die bijna alle gemeenten regelmatig
20

Zie noot 5.

onder hun personeel laten uitvoeren, en De Staat van de Gemeente.20
In dit managementmodel zien we dat tussen visie en beleidsvorming en
management van processen een kolom is gesitueerd die uit vier blokken
bestaat, te weten: personeel, leiderschap en management, cultuur en
klimaat en middelen en voorzieningen. Deze drie kolommen samen vormen
de organisatie. Als de organisatie als geheel goed functioneert, wordt dat
duidelijk in de kolom management van processen. Die waardering vertaalt
zich in de kolom personeel, klanten/ leveranciers en maatschappij. Dit
resulteert in de mate van tevredenheid over de resultaten en opbrengsten.
Het INK-managementmodel toont dat de eindresultaten de optelsom zijn
van diverse factoren, die allemaal hun oorsprong vinden in de visie en
beleidsvorming.
De sleutel tot het succes bij de uitvoering en handhaving van gezamenlijke
afspraken ligt in de samenwerking. Die moet zodanig zijn dat iedereen
beseft dat hij een bijdrage levert als een onmisbaar deel van het geheel. Dat
gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Als het daaraan
ontbreekt, gaan de individuele belangen overheersen en wordt de kracht van
het samenwerken niet benut. Als er integraal samengewerkt wordt, dan is er
een netwerk dat als één team aan oplossingen voor de klant werkt. De sfeer
moet open zijn, vertrouwen en onderlinge steun uitstralen. Op zo’n manier
samenwerken vraagt om een onafhankelijk regisseur die waakt over alle
belangen. Hij zorgt voor een taak- en risicoverdeling, een gezamenlijk gebruik
van kennis en middelen en bevordert de cultuur van samenwerking. Eigenlijk
vervult deze regisseur twee schakelfuncties tegelijk: enerzijds tussen het team
en de gezamenlijke klanten, anderzijds tussen de onderlinge partners (BKC,
2005).
Management en samenwerken volgens Coppoolse
Voorwaarden om tot samenwerking te komen zijn afstemming, doelgerichtheid
en betrokkenheid. Vaak ontbreekt het aan een overkoepelende en verbindende
visie en sturing. Om te voorkomen dat een organisatie in stukjes uiteenvalt is
samenwerking noodzakelijk. Het management van een groepsgestuurd proces
is een functie binnen die groep en die functie moet gedelegeerd worden aan
een deskundige op het gebied van sturing en controle. Het management heeft
een belangrijke taak om verbindingen te (blijven) leggen tussen de individuele
doelstellingen en de groepsdoelstellingen. De groep die samenwerkt moet
verantwoordelijkheid dragen. De manager van de samenwerkende groep
moet zich vooral richten op het creëren van een groepscultuur. Verschillen
mogen er zijn, maar steeds moet de manager zich afvragen of de verschillende
professionele identiteiten elkaar wel erkennen en aanvullen. Hier ligt zijn taak.
Daarnaast moet de manager onderscheid kunnen maken tussen functionele
behoeften, wensen, motieven en visie enerzijds en wensen en behoeften die
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niet functioneel zijn anderzijds. Hij moet een evenwicht zoeken in zijn manier
van leidinggeven tussen taakgericht leiderschap en sociaal-emotioneel
leiderschap. De formele leider, die zich te veel richt op de taak en te weinig op
de relaties en het klimaat, zal draagvlak kwijtraken. In dat geval staat er niet
zelden een informele leider op die steun krijgt van het team omdat hij het tekort
van de formele leider opvult. Deze acceptatie van de informele leider door de
groep betekent dat de formele leider van de informele leider afhankelijk wordt
en met hem moet samenwerken.
In een samenwerkende groep is er behoefte aan een manager die:
a. regels toepast;
b. ordening en structuur aanbrengt;
c. afstemming van verschillende werkterreinen, disciplines enzovoort
		

bevordert;

d. snel durft te beslissen (ook als de druk op het team groot is).
Een manager die resultaten wil neerzetten binnen de groep besteedt eerst
aandacht aan het persoonsgericht leidinggeven. Deze manager kan rekenen op
sympathie van zijn medewerkers. Op het moment dat die sympathie er is, gaat
de manager over op taakgericht leidinggeven. Het team, dat sympathie voor
de manager koestert, voert zonder mopperen de duidelijke opdrachten uit.
Taakgericht managen heeft echter ook succes in het tegenovergestelde geval:
als het team als los zand aan elkaar hangt en de taak het enige uitgangspunt
is voor de manager. Om als manager binnen de samenwerking effectief te
zijn, is het van belang aan de behoeften van de groep tegemoet te komen. Dat
betekent dat de manager zorgt voor gestructureerd werk en goede relaties
met deskundigen. Uiteraard heeft deze manager ook de bevoegdheden om
zijn machtspositie daadwerkelijk te gebruiken. Omdat de manager innovatie
en ontwikkeling moet bevorderen, is het noodzakelijk dat stagnatie in de
ontwikkeling van de samenwerking geanalyseerd en bewerkt kan worden.
Nogmaals: het management moeten we zien als een onderdeel, een functie
binnen het proces om doelstellingen te halen. Als het samenwerkingsverband
goed is (en dat vereist sturing en controle) dan is de managementfunctie
slechts complementair. Afhankelijk van de situatie wordt er gevraagd om een
bepaalde vorm van management: situationeel management.
"Een leider geeft richting en stimuleert de emotionele betrokkenheid. Nieuw
leiderschap heeft niets te maken met het managen van mensen. Als mensen
betrokken zijn, hoeven ze niet gemanaged te worden. Als medewerkers
zich identificeren met de doelstellingen zijn zij prima in staat om zichzelf te
21
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managen." 21
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De vier basisstijlen van management:
-

De directieve stijl van leidinggeven
De manager heeft een sterk sturende taakgerichte instelling. Hij maakt
constant duidelijk wat het doel van de samenwerking is en welke resultaten
er in de vorm van taken worden verwacht. Hij controleert de resultaten. Er is
eigenlijk geen ruimte tot ontwikkeling en ook geen ruimte voor professionele
autonomie. De manager is verantwoordelijk voor het behalen van de
doelstellingen. De kans op frustraties en verzet is groot.

-

De overtuigende en stimulerende stijl van leidinggeven
De manager is sterk gericht op de taak en ook op de mensen. Hij legt
relaties tussen de individuele professionaliteit en de groepsdoelen en
stimuleert zo inzet en betrokkenheid. Hij zorgt voor optimale relaties en
probeert misbruik van macht zoveel mogelijk te beperken. Risico van deze
stijl van leidinggeven is dat de manager te veel beslissingen aan de groep
overlaat en te vaak naar het compromis zoekt.

-

De participerende stijl van leidinggeven
De manager is gericht op mensen en heeft vertrouwen in de capaciteiten
van zijn mensen. Hij is betrokken en geïnteresseerd. Hij geeft erkenning
en waardering. Hij biedt ondersteuning en zet zich in voor optimale
condities om de doelstellingen te halen. Hij spoort aan tot ontwikkeling en
vernieuwing en is hoopvol en positief. Zijn leuze is: we doen het redelijk
goed, maar het kan anders en beter. Gevaar van deze managementstijl is
dat hij de cultuur van een organisatie aardig onder druk kan zetten. Dat
geldt zeker als er angstige, onzekere managers zijn. Een andere valkuil is
dat managers zich te veel met de werknemers vereenzelvigen.

-

De delegerende stijl van leidinggeven
De manager heeft een goede en open verstandhouding met de
medewerkers. Hij heeft respect voor en vertrouwen in hun deskundigheid.
Hij kan delegeren en doet dat ook. Hij is vooral bezig met resultaten,
initiatieven en innovaties. De contacten die de manager heeft zijn zakelijk,
bedachtzaam, kalm en efficiënt. De manager is afstandelijk en betrouwbaar,
stelt hoge eisen en is alert. Als het moet is hij confronterend en recht
door zee. Hij richt zich op de grote lijnen en is ervan overtuigd dat de
groep die samenwerkt dat zonder hem ook kan. Een dergelijke manier van
leidinggeven kan alleen als de visie, missie en doelstellingen duidelijk zijn.
Op deze basis kan er wederzijds respect en vertrouwen ontstaan tussen
het management enerzijds en de samenwerkende groep anderzijds. Het
bestaansrecht van de groep is gelegen in de externe realiteit.
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Management en samenwerken volgens Aardema
De manager moet ervoor zorgen dat mensen onderling betrokken zijn en
ondernemend gedrag vertonen. Hij stuurt mensen aan door ze aan te spreken
op de kwaliteit van hun werk, het resultaat, maar geeft ook ruimte door zich
niet met de inhoud te bemoeien. Als de manager zo zijn werk doet, ontstaat er
samenwerking en samenhang en neemt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.
Aardema constateert dat er naast de samenwerkingsconstructies tussen
organisaties of organisatieonderdelen, steeds meer aandacht is voor de
zogenaamde 'zachte' samenwerking binnen de organisatie. Hiermee doelt hij
op het teamgericht werken en de teamverantwoordelijkheid.
Het is de taak van de manager te zoeken naar de balans tussen autonomie
en samenwerking; tussen vergaderen en teamwork; tussen zelfsturing en
zelfzucht; tussen individueel en collectief.
De manager heeft ook een belangrijke taak in het evenwichtig verdelen van
de teamrollen. Niet iedereen hoeft overal even goed in te zijn. De manager
gebruikt daartoe de acht leiderschapsactiviteiten uit het kwadrantenmodel.
"Voor leidinggevenden betekent het onder andere dat ze niet meer over de
inhoud van het werk gaan. We hebben formats gemaakt die mensen dwingen
om elkaar op te zoeken en hun werk met elkaar af te stemmen. Daardoor
zijn we af van de situatie die in het verleden voorkwam, waarbij een nota
22

Verbindend Leiderschap, Harrie

soms drie tot vijf keer tussen afdelingen heen en weer werd geschoven. Het

Aardema, 2004 (gesprek met Herman

gaat om het geven en nemen van ruimte en het leren wat het is om je eigen

Geerding, gemeentesecretaris Almelo,

verantwoordelijkheid te dragen. Daar moeten leidinggevenden situationeel

op 25 november 2003 (blz.102).

mee kunnen omgaan." 22
Management en samenwerken volgens Hiemstra
Managers moeten medewerkers aanspreken op gedrag. Als dat niet gebeurt,
heeft een traject waarin medewerkers bijeenkomen om de samenwerking te
versterken slechts tijdelijk effect. Ook zal de manager zich moeten inzetten
om gedragsverandering te bewerkstelligen. Een gemeente die zich naar buiten
richt, moet in haar bestuurders het voorbeeldgedrag zien. De manager moet
zich ervan bewust zijn dat hij maatregelen kan nemen om de prestaties van
zijn afdeling positief te beïnvloeden. Hij zal zich steeds moeten afvragen of
hij een bepaalde keuze maakt omdat dat mode is, of omdat het effectief is.
Een reorganisatie, die vaak inzet is om tot meer efficiëntie en effectiviteit van
de organisatie te komen, verandert niet de instelling en bekwaamheid van
de mens. Het gedrag van bestuurders en het gedrag van ambtenaren zijn de
sleutel tot het verbeteren van de samenwerking. Hiemstra stelt centraal dat
het niet alleen noodzakelijk is dat de manager duidelijk stuurt op prestaties,
maar vooral dat hij duidelijk maakt dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun
gedrag. Daarop spreekt de manager ze aan en coacht ze. Voor een goed
samenwerkende gemeentelijke organisatie die goed presteert, is de kwaliteit
van leiderschap cruciaal. Een manager die de samenwerking bevordert, is
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niet alleen iemand die de mensen het juiste pad laat kiezen, maar vooral ook
iemand die inspireert en mensen weet te motiveren dat pad te volgen. De
manager zal, om tot betere prestaties te komen, het gedrag van medewerkers
moeten veranderen. Om tot die verandering te komen, zijn een paar zaken van
wezenlijk belang.
1. de manager moet beschikken over een richtinggevende visie;
2. de manager moet de visie vertalen naar een missie en daaruit
		

voortkomende doelstellingen;

3. de manager moet zorgen voor directe participatie van de betrokken
		

medewerkers onder zijn regie.

Het sleutelwoord voor de manager die zijn werk goed doet is 'betrokkenheid'.
Persoonlijke betrokkenheid. Persoonlijk commitment. Dat commitment begint
bij de ambtelijke top. Het wil zeggen dat de visie actief uitgedragen wordt,
dat managers en medewerkers gepassioneerd discussiëren. Persoonlijke
betrokkenheid uit zich ook in het alert reageren op voorstellen, in het snel
wegnemen van obstakels. Het uit zich in de bereidheid van de manager om
overleg bij te wonen dat dieper in de organisatie gaande is. Managers denken
vaak dat ze voldoende betrokken zijn. Het gevoel dat medewerkers over de
betrokkenheid van hun managers hebben, geeft echter een heel ander beeld.
Betrokkenheid vraagt toewijding en voorbeeldgedrag van de ambtelijke top. Als
de top niet overtuigd is van de noodzaak om tot prestatieverbetering te komen;
geen of onvoldoende tijd of energie heeft om ermee aan de slag te gaan, dan
kan de organisatie er beter niet aan beginnen. Managers zouden moeten
focussen op doelen, systematisch plannen en de voortgang moeten bewaken.
Managers moeten enerzijds richting geven en anderzijds ruimte laten voor de
inbreng van medewerkers.

4.2.2

Vraaggesprekken
In september 2007 heb ik vraaggesprekken gehad met vier willekeurig
gekozen managers in dienst van een gemeentelijke organisatie. Doel van deze
gesprekken was duidelijk te maken over welke kernkwaliteiten een manager
(van de Sociale Dienst) zou moeten beschikken om de samenwerking binnen
zijn organisatie/afdeling/dienst te stimuleren. In onderstaande tabel (fig.9) heb
ik alle genoemde competenties opgenomen. De competenties betrokkenheid,
duidelijkheid, vertrouwen en samenwerken zijn door alle geïnterviewden
genoemd.

33

Bladel

Deventer

Etten-Leur

Lisse

BETROKKENHEID

- Eén-op-één relaties kunnen
aangaan
- Betrokkenheid (als coach,
mentor)
- Durf je kwetsbaar op te stellen

-

Medewerkers steunen
Betrokkenheid
Veiligheid bieden
Echte interesse tonen
Bewustzijn van alle
(mannelijke) ego’s
- Empathisch vermogen
- Feeling hebben voor
kwetsbaarheid

- Soms gaat persoonlijke
ontwikkeling boven
organisatiebelang
- Coachen
- Stimuleer (interne) mobiliteit

- Coachen

DUIDELIJKHEID

- Niet alles slikken
- Geen voorkeursbehandeling

- Duidelijke voorwaarden stellen
- Inzicht in taken geven

-

- Duidelijke communicatie
- Maak mensen
verantwoordelijk

VERTROUWEN

- Heb vertrouwen in de
organisatie
- Met vertrouwen naar de klant

- Mensen ruimte kunnen geven
(ook om fouten te kunnen
maken)
- Vertrouwen bieden en geven
aan medewerkers

- Met vertrouwen

- (redelijke mate van)
vertrouwen hebben

SAMENWERKEN

- Benader het team als het kan
integraal
- Werk als team
- Voel de afhankelijkheid van
elkaar

- Uitgaan van gelijkwaardigheid
- Zorgen voor chemie tussen
personen

- Samenwerken

- Samenwerken stimuleren
- Niet wij-tegen-zij-verhaal

KLANTGERICHTHEID

- Klantvriendelijk

- Stel jezelf steeds de vraag:
hoe zou ik me voelen als ik op
dit moment in de huid van de
klant zat?

- Klant altijd centraal stellen

- Visie

- Management moet de neuzen
dezelfde kant op steken

- Voorbeeldfunctie

- Voorbeeldgedrag: hoe wil je
zelf behandeld worden?

VISIE

- Overtuigend zijn

VOORBEELDFUNCTIE

- Eerlijk durven zijn
- Jezelf durven zijn

STUREN

- Impopulaire beslissingen met
verve nemen

AANSPREKEN OP
GEDRAG
FACILITEREN

- Geduld hebben, niet afdwingen
- Medewerkers kunnen laten
schitteren en zelf dan op de
achtergrond kunnen blijven
- Mensen op hun gedrag kunnen
aanspreken;
- Afspraak is afspraak

- Faciliteren

Probleemanalyse
Resultaatgerichtheid
Verantwoordelijkheid
Plannen en organiseren

- Faciliteren

Figuur 9: Vraaggesprekken in kaart gebracht

- Aanspreken op houding en
gedrag
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4.3

Competenties management
In Amerika is onderzoek gedaan naar 402 personen die in hun eigen
organisatie (bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs en overheid)
bekendheid genoten als uiterst effectieve managers (Whetten e.a., 2002). Dit
onderzoek kwam tot stand door leden van de hoogste leiding te vragen de
meest effectieve managers binnen hun organisatie te noemen. Deze werden
vervolgens geïnterviewd om vast te stellen welke eigenschappen geassocieerd
worden met de effectiviteit van de manager. Figuur 10 toont een top-10 van de
genoemde zestig kenmerken.

De meest genoemde vaardigheden van effectieve managers
1

Mondelinge communicatie (inclusief luisteren)

2

Tijd- en stressmanagement

3

Management van individuele beslissingen

4

Herkennen, diagnosticeren en oplossen van problemen

5

Anderen motiveren en beïnvloeden

6

Delegeren

7

Doelen stellen en een visie verwoorden

8

Zelfinzicht

9

Teamvorming

10

Conflictmanagement

Figuur 10: Top-10 volgens Whetten e.a.
Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en de vraaggesprekken die ik
had met managers binnen de gemeente kom ik tot een aantal competenties
dat daarnaast van wezenlijk belang is voor de manager die samenwerking wil
bevorderen (fig.11).

De meest genoemde vaardigheden van managers die samenwerking bevorderen
1

Betrokkenheid

2

Duidelijkheid

3

Vertrouwen

4

Samenwerken

5

Klantgericht zijn

6

Visie hebben

7

Voorbeeldfunctie

8

Sturen

9

Aanspreken op gedrag

10

Faciliteren

Figuur 11: Top-10 samenwerkende manager
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De kwaliteiten die in de top-4 zijn opgenomen licht ik kort toe.
1. Betrokkenheid
Een betrokken manager is iemand die oog en oor heeft voor zijn personeel.
Betrokkenheid betekent niet dat er vanuit de eigen vakinhoudelijke
betrokkenheid en gedegen dossierkennis zelf met de oplossing gekomen
moet worden. Het betekent ook niet dat er operationele interventies gepleegd
zouden moeten worden. Het betekent wel dat de ander in zijn waarde
wordt gelaten en ondersteuning krijgt door strategische interventies zoals:
waarom, waartoe, enzovoort (Aardema, 2007). Volgens Coppoolse (1997) is
betrokkenheid, naast doelgerichtheid een voorwaarde om tot samenwerking
23

Gerjan Beniers, interim-manager
ISD de Kempen, Bladel.

te komen. Beniers23 heeft bij het samengaan van vijf Sociale Diensten tot een
intergemeentelijke sociale dienst begrip getoond voor de angst die er leefde
onder het personeel en mensen de tijd gegeven aan de nieuwe situatie te
wennen. Hij zegt zijn medewerkers serieus te nemen en zijn best te doen ze
verder te helpen. Persoonlijke betrokkenheid betekent dat de manager soms
het persoonlijk belang van zijn medewerker zwaarder laat wegen dan het
organisatiebelang. Hoewel dit op het eerste gezicht slecht voor de organisatie

24

Cees Martens, hoofd Sociale Zaken,
Etten-Leur.

lijkt uit te pakken, hoeft dat zeker niet altijd het geval te zijn. Martens24 licht
dat als volgt toe: "Stel, een werknemer functioneert uitstekend maar binnen
de organisatie zijn geen doorgroeimogelijkheden voor deze persoon. Dan kun
je twee dingen doen. Je laat de betreffende persoon zitten waar hij zit, met
het risico dat hij door gebrek aan uitdaging gedemotiveerd raakt, of je gaat
in gesprek met de werknemer en zoekt samen met hem naar mogelijkheden
om intern of extern aan zijn wensen tegemoet te komen. Hoewel dit in eerste
instantie niet in het belang van de afdeling (organisatie) lijkt, is het dat wel. Door
te tonen dat je het beste voor hebt met deze medewerker, door je niet alleen
in te zetten voor de afdeling maar ook voor het persoonlijk belang van een
van je werknemers, raak je weliswaar deze ene werknemer kwijt, maar bind je
de overige werknemers. Zij zien dat je ook betrokken bent bij het persoonlijk

25

Tilly Lammers, Teammanager
Welzijn & Zorg, Deventer.

belang en binden zich aan jou en je organisatie." Lammers25 zegt iets
soortgelijks en merkt het volgende op: "het maakt dat mensen voor je willen
werken en dat is vele malen effectiever en bevredigender voor alle partijen dan
mensen die voor je moeten werken."
2. Duidelijkheid
Door taken en verantwoordelijkheden helder te maken, voorkomt een manager
misverstanden. Een manager die duidelijkheid een belangrijke plaats geeft,
kan werkzaamheden van werknemers, werk of projectgroepen organiseren
(Buurma e.a., 2007). Martens vertaalt de organisatievisie in "hapklare brokken".
Op deze manier maakt hij begrippen als 'excellente dienstverlening' voor
iedere medewerker concreet, dus duidelijk. Martens noemt ook de rol van
de medewerkers in een samenwerkingsverband. Bij gedrag en houding
die een ongunstige invloed op de samenwerking hebben, is het belangrijk
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duidelijk aan te geven wat de (negatieve) rol van de medewerker is in het
26

Frans Siemer, manager ISD

samenwerkingsverband. Siemer26 noemt het feit dat het beleid van de diverse

Teylingen, Lisse.

gemeenten binnen ISD Teylingen niet synchroon loopt, als voorbeeld van hoe
het niet moet. Hij zegt daarover: "Het is weliswaar goed hanteerbaar, maar
vraagt expliciete duidelijkheid. Net zoals het van belang is dat er duidelijkheid is
over ieders taken en verantwoordelijkheden." Voor Beniers komt duidelijkheid
in de vorm van eerlijkheid. Eerlijk zijn over wat wel en niet kan. "Ik ben als
interim-manager vanaf het begin heel duidelijk geweest over de boodschap
waarmee ik op pad gestuurd ben en stel dingen niet mooier voor dan ze zijn."
3. Vertrouwen
Zonder onderling vertrouwen en respect overheersen de individuele belangen
(BKC, 2005). Dat vertrouwen noemden de managers van alle gemeenten
expliciet. Lammers verwoordt het als volgt: "Veiligheid, vertrouwen en respect
is samenwerken." Beniers zegt over het devies van ISD de Kempen het
volgende: "klantvriendelijk, snel en met vertrouwen." Ook Siemer heeft een
soortgelijk devies: "Heb een redelijke mate van vertrouwen. ISD Teylingen heeft
dat vertrouwen en straalt dat ook uit in de werkprocessen. Sinds enkele jaren
toetsen wij aanvragen niet standaard maar steekproefsgewijs. Op basis van
willekeur en op basis van risicoprofielen. Ook de klantmanagers weten waarop
ze moeten letten. Dat is een kwestie van vertrouwen." Martens zegt over
vertrouwen: "Delegeren en regie voeren heeft álles met vertrouwen te maken."
4. Samenwerken
Om samenwerking te bevorderen moet je als manager ook vaardigheden in
die richting hebben. Siemer: "De klantmanager is de zon van het heelal. Alle
andere functies binnen de dienst stellen zich faciliterend op en cirkelen als
planeten om die zon. Ook het management. De klantmanager voert de regie en
samenwerking is derhalve noodzaak. Het management grijpt in bij onenigheid
of (grote) problemen. Dan worden de mensen bij elkaar gezet en wordt er
gepraat." Communiceren is van wezenlijk belang om samen te kunnen werken.
Beniers geeft aan dat samenwerking in ISD de Kempen geen loos begrip is.
In januari 2007 werden de vijf gemeentelijke sociale diensten samengevoegd
tot één intergemeentelijke sociale dienst. Beniers zegt daarover: "We hebben
ons toen als doel gesteld dat we er samen voor zouden zorgen dat alle cliënten
voor eind januari hun uitkering van die maand zouden ontvangen. In geval
van nood zouden we met zijn allen aan die klus werken, dat is commitment.
De initiatieven kwamen vanuit de medewerkers zelf, en dat is mooi. Samen
voelden we ons verantwoordelijk en samen waren we aansprakelijk. Het schept
teamspirit en bevordert de samenwerking."
Samenwerken met partners is weer een klasse apart. De overheidsinstelling
moet de rol en ambities van dergelijk autonome partners (andere
overheidsinstellingen, zelfstandige bestuursorganen, private rechtspersonen)
erkennen en respecteren om een goede samenwerking mogelijk te maken.
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Samenwerking wordt steeds belangrijker nu de overheid meer aan de
maatschappij wil overlaten (Buurma e.a., 2007). Voor Lammers heeft de
samenwerking behalve intern ook extern duidelijk vorm gekregen. Ze werkte
als regisseur samen met zo’n 25 partners om het Wmo-beleid vorm te geven.
Interactieve beleidsvorming in optima forma. Dat deed ze door met alle
partijen (woningbouwcorporaties, zorginstellingen, cliëntenraden enzovoort) te
brainstormen. Lammers daarover: "Het was geen gemakkelijke taak, maar door
deze manier van (samen)werken ontstond er wel beleid dat vanaf het begin
door de gemeenschap werd gedragen."

4.4

Resumé
In dit hoofdstuk geef ik aan over welke competenties de manager moet
beschikken die de samenwerking binnen zijn organisatie/afdeling/cluster/
team wil verbeteren. Dit doe ik aan de hand van literatuuronderzoek en
vraaggesprekken. Naar aanleiding daarvan kom ik tot een zogenaamde top-10.
Zowel het theoretisch als het praktisch onderzoek laat dezelfde uitkomsten
zien. De competenties die door de managers uit het veld van belang worden
geacht, krijgen ook veel belang toegekend in de door mij onderzochte
literatuur. Het is duidelijk dat deze competenties met name komen uit de
hoek van de emotionele intelligentie (Goleman, 1995). Het zijn vaardigheden
als zelfinzicht, zelfregulering, motivatie en empathie en interpersoonlijke
vaardigheden.
We weten nu over welke vaardigheden een manager moet beschikken die
de samenwerking en daarmee de klantgerichtheid wil verbeteren. Tijd om
onderzoek ter plaatse te doen: hoe kan deze wetenschap worden toegepast in
de praktijk van Geldrop-Mierlo?
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V

GELDROP-MIERLO

5.1

Inleiding
In het vorige hoofdstuk gaf ik aan over welke competenties de manager moet
beschikken die de samenwerking binnen zijn organisatie/afdeling/cluster/
team wil verbeteren. In dit hoofdstuk onderzoek ik de problemen waarmee de
afdeling Sociale Zaken van Geldrop-Mierlo worstelt. Ik analyseer wat er in het
recente verleden is gebeurd en waar verbeteringen mogelijk zijn.

5.2

Geschiedenis en organisatie
Sinds 1 januari 2004 is Geldrop-Mierlo één gemeente met één ambtelijke
organisatie die werkt via het sectormodel. Aan het hoofd daarvan staat de
gemeentesecretaris, die als lid van het Management Team leiding geeft aan de
diverse afdelingen.

5.2.1

De afdeling Sociale Zaken
Het management van de afdeling Sociale Zaken is in handen van het
afdelingshoofd.
Op 1 januari 2007 is de personele situatie van de afdeling Sociale Zaken in
Geldrop-Mierlo als volgt: de afdeling telt ruim 33 fulltime banen, ingevuld door
41 personen. Zestien van hen werken fulltime. Het aantal vrouwen vormt met
25 personen een kleine meerderheid. Toch kunnen we spreken van een gelijke
man-vrouwverhouding. Immers: van het aantal personen dat fulltime werkt,
wordt slecht een kwart door vrouwen opgevuld!

afdelingshoofd

secretariaat

Uitvoeringskantoor Wmo
SENIOR

Uitkeringsadministratie
SENIOR

Werk & Inkomen
SENIOR

Figuur 12: Organogram afdeling Sociale Zaken van de gemeente Geldrop-Mierlo

Interne controle,
Beleid &
Juridische
Zaken
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Om de afdeling bestuurbaar te houden beschikt het afdelingshoofd over drie
senior medewerkers. In praktijk is het veelal de senior medewerker die de
aansturing op zich neemt. Hoewel het afdelingshoofd hem verantwoordelijk
maakt voor te behalen resultaten van zijn team, heeft hij niet de daarbij
passende bevoegdheden: als een werknemer binnen zijn cluster niet
functioneert kan hij die niet aansturen door sancties op te leggen.
Het afdelingshoofd geeft rechtstreeks aansturing aan (fig.12):
a. de werknemers van het bedrijfsbureau (1 jurist, 1 medewerker interne
		

controle, 3 beleidsmedewerkers;

b. de secretaresse;
c. het team Werk & Inkomen
d. het team Uitkeringsadministratie;
e. het team Uitvoeringskantoor Wmo.
De span of control is in deze situatie erg groot. Om die reden sturen de
senioren zo’n dertig mensen functioneel aan. De senior Uitkeringsadministratie
heeft zes medewerkers onder zijn hoede, de uitkeringsadministratie ook
plusminus zes en de overige 18 medewerkers zijn gelijkwaardig verdeeld over
de clusters Werk & Inkomen en worden door één senior aangestuurd. Medio
2005 heeft de gemeenteraad Bestuur & Management Consultants (BMC)
27

De Afdeling Sociale Zaken van de

de opdracht gegeven voor een organisatieonderzoek.27 Dit onderzoek had

Gemeente Geldrop-Mierlo,

als doel: het functioneren van de afdeling Sociale Zaken in kaart brengen en

Bestuur & Management Consultants,

aanbevelingen doen teneinde kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringen te

28 oktober 2005.

5.3
5.3.1

veroorzaken op het gebied van klantgerichtheid en effectiviteit.

Onderzoek BMC
Inleiding
BMC voerde dit onderzoek uit door interne en externe stukken te bestuderen
en interviews te houden. BMC sprak in het kader van dit onderzoek met de
volgende instanties/mensen:

5.3.2

-

een afvaardiging van het CPM;

-

de gemeentesecretaris;

-

het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI);

-

een in de gemeente werkzaam re-integratiebedrijf;

-

de wethouder Sociale Zaken.

Stand van zaken
Naar aanleiding van een nulmeting concludeerde BMC dat de afdeling Sociale
Zaken 'zoekende' was. Er kwamen positieve aspecten uit het onderzoek naar
voren, te weten:
-

alle re-integratiedoelstellingen waren gehaald;

-

er werd weinig fraude geconstateerd;

-

het aantal klachten was erg laag;

-

de kosten per klant waren erg laag;

-

het ziekteverzuim op de afdeling was erg laag.
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Naast deze positieve waren er ook negatieve signalen:
-

De samenwerking tussen onderdelen, vooral tussen Administratie en
Werk & Inkomen, is niet optimaal.
Er zou weinig onderling vertrouwen zijn en een gebrek aan 			
afstemming en voortslepend verschil van inzicht. Het gevolg hiervan is een
traagheid waarvan de klant, die op zijn beschikking wacht, rechtstreeks de
dupe is.

-

Tips betreffende uitkeringsfraude worden niet voldoende nagevolgd.
Hoewel er als positief aspect werd genoemd dat er weinig fraude werd
geconstateerd, was dit niet alleszeggend. Er werd weliswaar weinig
fraude geconstateerd, maar dat kwam vooral omdat tips betreffende
uitkeringsfraude niet voldoende werden nagevolgd.

-

Onvoldoende uitstroom naar werk.
De re-integratiedoelstellingen werden weliswaar gehaald, maar dat
kwam niet door de inspanningen op het gebied van re-integratie. Er werd
onvoldoende gedaan aan re-integratie. Het feit dat alle doelstellingen
op het gebied van re-integratie werden gehaald heeft te maken met de
manier van meten. Als doelstelling werd het aantal trajecten genoemd dat
gevolgd moest worden. Het aantal trajecten dat gevolgd wordt is echter
niet zo interessant. Veel interessanter is het te meten hoeveel mensen er
zijn uitgestroomd naar werk, al dan niet met behulp van een succesvol
traject. Het middel is hier doel geworden. Een inspanning kan goed worden
geleverd, zonder dat deze effectief is. Het te behalen resultaat moet leidend
zijn, niet de inzet die wordt geleverd (Hiemstra, 2003). Onderstaande
passage uit het onderzoek (bijlage 2) heb ik letterlijk overgenomen omdat
het de omvang van de problemen op Sociale Zaken in enkele zinnen
weergeeft:
"De samenwerking tussen de onderdelen, vooral tussen Administratie en
Werk & Inkomen, is vaak stroef. Er is weinig onderling vertrouwen, een
gebrek aan afstemming en voortslepend verschil van inzicht, waardoor
beschikkingen vaak te laat de deur uitgaan (…) Nog belangrijker is dat
medewerkers stellen dat doelstellingen, werkzaamheden en vooral
prioritering van taken onduidelijk zijn. Veel functies en werkprocessen zijn
inderdaad niet volledig omschreven. Maar ook als taken op papier wel
duidelijk zijn, bestaat er veel ruimte om ze naar eigen inzicht in te vullen, en
onderdelen te laten liggen (zie achterstand bij terugvordering). Medewerkers
worden daar weinig op aangesproken, of laten er zich slecht op
aanspreken en passen hun gedrag niet aan. Het management en de senior
medewerkers wijten dit aan een gebrek aan eigen verantwoordelijkheid
op uitvoerend niveau, en in een enkel geval ook op het gebrek aan formele
bevoegdheden van senioren. Een contraproductieve situatie, waarbij leiding en

28

Zie noot 27 (blz.4).

medewerkers naar elkaar wijzen voor oplossingen."28
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-

Communicatie is niet optimaal.
Over de communicatie op de afdeling Sociale Zaken schrijft BMC dat de
afdeling zelf al jaren probeert de (onderlinge) communicatie te verbeteren.
Het lijkt er echter op dat de afdeling is blijven steken in het onderkennen
van de problemen. Het oplossen is nog niet aan de orde geweest.

5.3.3

Oplossingsrichtingen
Om tot oplossingen voor de problemen binnen de afdeling Sociale Zaken te
komen, benoemde BMC vier kernoorzaken van de problemen.
1. Ontbreken van duidelijke visie
"Eigenlijk ontbreekt het de gemeente Geldrop-Mierlo aan een duidelijke
visie op het terrein van de gemeentelijke sociale zekerheid. Een heldere,
gedragen visie draagt bij aan het concretiseren van beleidsvoornemens (…)

29

Zie noot 27 (blz.6, 5.2.1 en 5.2.3).

Als de koers onduidelijk is, is het lastig sturen in de goede richting."29
2. Bestaand beleid onvoldoende 'ingedaald' in de afdeling
3. Onvoldoende directe aansturing
"Er bestaat naast een letterlijke afstand (plaats in het gebouw) ook een
figuurlijke afstand tussen beleid en uitvoering. Verder is de afstand tussen
hoofd en medewerkers vrij groot (zij het dat deze recent kleiner wordt)
en hebben senioren geen hiërarchische bevoegdheden. Juist in een
veranderde organisatie met veranderde taken leidt dat makkelijk tot het

30

Zie noot 27 (blz. 6, 5.2.3).

bewandelen van eigen wegen door individuele medewerkers."30
4. Cultuur
"Men spreekt elkaar niet (duidelijk) aan. Hoewel alle gesprekspartners
dat een specifiek Brabants verschijnsel noemen, treffen wij dit in
gemeenten door heel Nederland aan. Gemeenten zijn als gevolg van de
noodzaak tot politieke verantwoording van nature hiërarchisch ingestelde
organisaties, hetgeen per definitie remmend werkt op eigen initiatief van
de medewerkers. Het wegsnijden van een hiërarchische laag (gevolg van
invoering van het nieuwe organisatiemodel) leidt niet vanzelf tot verandering

31

Zie noot 27 (blz.6, 5.2.4).

daarin."31
Met de invoering van het nieuwe organisatiemodel op 1 januari 2004
werd gepoogd een plattere organisatie te creëren. Zo’n verandering leidt
niet vanzelf tot ander gedrag: ander gedrag ontstaat pas als mensen
elkaar gaan aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden, als het
gezegde afspraak is afspraak ook geldt voor collega’s onderling. De
cultuurverandering waarmee gedrag alles te maken heeft, staat los van de
structuurverandering die reorganisaties veroorzaken (Hiemstra, 2003).
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In mijn onderzoek concentreer ik me op drie kernoorzaken van de problemen
van de afdeling Sociale Zaken in Geldrop-Mierlo:
-

onvoldoende directe aansturing

-

cultuur

-

het ontbreken van een duidelijke visie

Deze kernoorzaken staan onlosmakelijk met elkaar in verband. Als deze drie
problemen worden aangepakt, zal het met de vierde kernoorzaak de indaling
van het beleid in de afdeling, als afgeleide oorzaak, 'vanzelf' goed komen.
32

Zie noot 1.

In het Verbeterplan32 dat in 2005 al op eigen initiatief door de afdeling was
ingezet, werden de oplossingsrichtingen van BMC meegenomen. Puntsgewijs
bekijk ik wat de oplossingsrichtingen van BMC behelsden en wat ermee is
gebeurd.
Het ontwikkelen van een centrale visie als basis voor beleid
Dit is een logisch vertrekpunt voor verandering. De raad zou hierin het
voortouw moeten nemen. Het betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.
De visie moet resulteren in een missie en deze moet dienen als basis voor
het stellen van prioriteiten. Zo kunnen resultaatafspraken opgesteld worden.
Die keuzes zijn vaak moeilijk omdat het ook betekent dat men een uitspraak
moet doen over wat géén prioriteit heeft. De te ontwikkelen visie zou als basis
voor beleidskeuzes moeten dienen. Een visie is een kernachtige uitspraak
die verwoordt wat wij als gemeente belangrijk vinden… De visie zou gelezen
moeten kunnen worden als: Gemeente Geldrop-Mierlo vindt dat (…). Het

33

Afdelingsplan 2007 Sociale Zaken,
25 april 2006.

afdelingsplan 200733 laat ons geen duidelijke visie zien. Hoewel sommigen
binnen de afdeling Sociale Zaken wel met de visie uit de voeten zullen kunnen,
mist de visie de kernachtigheid die BMC nu juist propageerde. Een rondje over
de afdeling Sociale Zaken, waarin ik verschillende functionarissen vroeg wat de
visie was van de afdeling Sociale Zaken, maakte duidelijk dat weinigen op de
hoogte waren. Slechts een enkeling kan hem in gewone woorden weergeven.
In onderstaand kader is de visie, zoals omschreven in het Afdelingsplan Sociale
Zaken 2007, integraal overgenomen.
"De afdeling Sociale Zaken is een zakelijke, professionele en klantgerichte
organisatie die samen met vele in- en externe partijen (Welzijn, Economische
Zaken, ketenpartners en regiogemeenten etc.) gericht is op activering in de
vorm van werkgelegenheid en maatschappelijke activering (vrijwilligerswerk)
voor burgers van de gemeente en indien nodig zorg draagt voor een (tijdelijk)
inkomen waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de burger blijft bestaan
en waarbij de schadelast voor de gemeente zoveel mogelijk beperkt wordt.
Ook zorg wordt geleverd namelijk als noodzakelijke voorwaarde om in eigen
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Zie noot 33 (blz.1).

middelen te gaan voorzien of als zorg in het kader van de Wmo."34
Is het na lezing van deze visie duidelijk welke prioriteiten er gesteld zijn?
Bovengenoemde visie draagt niet bij aan duidelijkheid en maakt het moeilijk
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een missie en daarbij horende doelstellingen per afdeling en medewerker vast
te stellen.
Strakkere aansturing
Om goed sturing te kunnen geven, strakker te kunnen sturen is het niet per
definitie nodig dat de hiërarchische bevoegdheden van de senior medewerkers
worden uitgebreid. Wel stelt het eisen aan de betrokkenen. Om zonder
bevoegdheden meer ruimte en spankracht te krijgen, worden er hoge eisen
gesteld aan de competenties van betrokken medewerkers. Behalve de
competenties van de senior medewerker, zijn ook de competenties van het
management aan de orde. Het management moet zich afzijdig houden van
de inhoud en moet kunnen delegeren. De senior moet alle ruimte die hij heeft
gebruiken. De manager heeft hierin een sterk op resultaten sturende rol: niet
alleen worden zaken afgesproken, maar de zaken die afgesproken zijn, worden
ook opgevolgd. Kortom, strakke sturing betekent dat er niet zonder meer vanuit
wordt gegaan dat een gemaakte afspraak wel nagekomen zal worden. BMC
stelt dat competenties belangrijker zijn dan hiërarchische bevoegdheden om
de afdeling aan te sturen. Het is de vraag of hier voldoende aandacht aan is
35

Zie noot 1.

besteed. In het Verbeterplan35 dat door het management van Sociale Zaken is
opgesteld, zijn alle onderwerpen die verband houden met strakkere aansturing
opgenomen onder de noemer gedrag, ofwel cultuurverandering. Dit maakt
het moeilijk om de ontwikkelingen op het gebied van strakkere aansturing
nauwkeurig in beeld te krijgen. Hierop kom ik later terug als Cultuurverandering
wordt behandeld.
BMC zegt over oplossingen inzake de kwestie van strakkere aansturing: "(…)
vereist niet per se formele uitbreiding van de hiërarchische bevoegdheden
van de senior: meer ruimte en spankracht is ook mogelijk zonder 'strepen',

36

Zie noot 27 (blz.8).

zij het dat dit hogere eisen stelt aan alle betrokkenen." 36 Wellicht is het
zinvol feedback als een waardevolle instrument in te zetten om te komen tot
maximale ontwikkeling van competenties.
Cultuurverandering
Door duidelijk te maken wat ieders rol is in het resultaat, kan het gedrag
makkelijk aangepakt worden. Als werkafspraken niet worden nagekomen, moet
verantwoording worden afgelegd. De leidinggevende spreekt de werknemer
aan op het feit dat hij zijn resultaten niet heeft behaald. Op deze wijze zal het
duidelijk worden wie er meewerken aan het behalen van het resultaat, en wie
er een slechte invloed op hebben. We spreken degenen met een negatieve
inbreng aan op hun gedrag. Als collega’s maar ook als leidinggevenden. Als
dat gebeurt, geeft dat een impuls aan de medewerkers die hun werk goed
doen. Zij zullen gemotiveerd worden dat te blijven doen. Cultuurverandering
kan aanvangen door op resultaten te sturen. Discussies gaan niet langer over
(voor)oordelen, gevoelens en meningen, maar over meetbaar resultaat. Dat
betekent dat gesprekken opbouwend van karakter zullen zijn en feedback
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zullen opleveren. Cultuurverandering moet organisatiebreed worden ingevoerd.
Management en senior medewerkers hebben hier een voorbeeldfunctie. Bij
de kernoorzaak Strakkere aansturing kwam al aan de orde dat verschillende
verbeteracties in deze richting niet onder de kop Strakkere aansturing
37

Zie noot 1.

maar onder de kop Cultuur zijn opgenomen. Zo noemt het Verbeterplan37
verschillende cultuuraspecten die aangepakt gaan worden. In onderstaande
tabel (fig.13) zijn ze schematisch weergegeven:

Wat

Wie

Wanneer

Actieve houding om die informatie die je nodig hebt
voor je werk te gaan halen in plaats van te wachten tot
iemand het komt brengen.

Iedereen

Structureel: Houding en gedrag worden vertaald in
competenties en worden betrokken bij de beoordeling
(en in bilateraal werkoverleg).

Open houding ten aanzien van verbeteringen.

Iedereen

Idem

Openstaan voor eigen kwaliteitsverbetering.

Iedereen

Idem

Gedragsnormen nakomen. Afspraak is afspraak. Bij elk
probleem hoort een oplossing. Complimenten maken.

Iedereen

Idem 38

Bespreekbaar maken van gedrag.

Iedereen

Idem 39

Figuur 13: Verbeteren cultuur

Als opmerking in de kolom ‘wat gaat

De onderwerpen die genoemd worden bij cultuurverandering, zijn vaak gebaat

het kosten’ staat hier vermeld: Werken

bij strakke sturing. Als voorbeeld noem ik dat onder de kop Cultuurverandering

aan gedrags-/cultuurverandering kost

is opgenomen: elkaar aanspreken op gedrag. Het onderwerp 'concrete
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veel tijd.

resultaatafspraken tussen manager en werknemer' houdt hiermee direct
verband, maar is niet opgenomen onder een kop Strakkere sturing.
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Als opmerking in de kolom ‘wat

BMC gaf in haar rapport aan: "De focus op resultaten is meteen ook een

gaat het kosten’ staat hier vermeld:

centraal onderdeel van de wenselijke cultuurverandering. Als het beoogde

Dit vereist een zeer actieve houding

resultaat en de rol van eenieder daarin duidelijk zijn, wordt het makkelijker

waarbij luisteren, zien wat er gebeurt

mensen aan te spreken op gedrag dat niet leidt tot het resultaat."40 BMC geeft

en dit ter discussie stellen veel extra

hier aan dat cultuur positief beïnvloed kan worden door op resultaten te sturen.

tijd kost.

In het Verbeterplan echter lijken actie en gevolg te zijn verwisseld. Hierin wordt
het sturen van gedrag gebruikt als middel om te komen tot betere resultaten.

40

Zie noot 27 (blz.9).

Er is sprake van een ernstig misverstand. BMC zegt namelijk dat als discussies
niet langer over (voor)oordelen, gevoelens en meningen gaan, maar over
keihard resultaat mensen pas echt elkaar kunnen aanspreken op gedrag. Deze
opvatting zien we ook terug bij Coppoolse (1997).
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5.4

Actuele situatie
De afdeling Sociale Zaken heeft onder leiding van het management getracht
de gedane aanbevelingen op te volgen. De gemeentesecretaris heeft het

41
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management van Sociale Zaken opdracht gegeven het Verbeterplan41 te
begeleiden. Het management van genoemde afdeling heeft een sleutelpositie
met betrekking tot het functioneren van de afdeling. Wellicht zou het voor
de beeldvorming beter geweest zijn als een extern procesbegeleider was
aangesteld. Immers, in dat geval zou buiten kijf staan dat er geen sprake was
geweest van 'dubbelepetproblematiek'.

5.5

Resumé
De competenties die een samenwerkende manager moet hebben, komen
ook tot uiting in het rapport dat BMC neerlegt. De vraagstukken die in het
BMC-onderzoek aan de orde kwamen, zijn anno maart 2008 nog altijd
actueel. De oplossingsrichtingen tonen aan dat er onder andere een 'strakkere
aansturing' zou moeten zijn. Hieronder wordt verstaan dat de manager
faciliterend moet optreden: "inhoudelijke vragen van medewerkers steevast
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Zie noot 27 (blz. 8).

naar de senior doorverwijzen (…)".42 Ten aanzien van de klantgerichtheid
komen oplossingsrichtingen aan de orde die het nakomen van afspraken en
de samenwerking betreffen. Het rapport van BMC was van grote waarde om
antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag. Dit rapport vormde samen met
het onderzoek naar het ideale profiel van de samenwerkende manager de basis
voor mijn conclusies en aanbevelingen voor de afdeling Sociale Zaken van
Geldrop-Mierlo.

46
VI

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1

Conclusies
Het management van de afdeling Sociale Zaken heeft geprobeerd de door
BMC gedane aanbevelingen op te volgen. De gemeentesecretaris heeft
er niet verstandig aan gedaan het zittende management, dat blijkens het
rapport van BMC in sommige opzichten zelf (een onderdeel van) het probleem
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Zie noot 1.

was, opdracht te geven het Verbeterplan43 te begeleiden. Dit proces had
door een onafhankelijke derde begeleid moeten worden. Ook een enkel
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Uit het verslag naar aanleiding

van de behandeling van het BMCrapport in de raadsvergadering van
22 december 2006 : De heerVan
den Eijnden ziet in het rapport zijn
standpunten inzake functioneren van

gemeenteraadslid is die mening toegedaan.44
Welke lering wordt getrokken uit de recente geschiedenis en hoe kan de
samenwerking (en daarmee de klantgerichtheid) binnen de afdeling Sociale
Zaken verbeteren? De aanbevelingen gaan over samenwerking die voor
verbetering vatbaar is als de manager met de juiste competenties aangesteld
wordt. Voor Goleman (1997) is het duidelijk dat deze competenties (zelfinzicht,

de afdeling, zoals in het verleden al

zelfregulering, motivatie, empathie en interpersoonlijke vaardigheden) uit de

eerder onderzocht en beoordeeld,

hoek van de emotionele intelligentie komen. Het aanstellen van een manager

bevestigd. Hij adviseert een externe
manager aan te trekken.

die beschikt over de vereiste competenties biedt nog geen garantie dat alle
problemen bij de afdeling Sociale Zaken tot het verleden behoren. Echter,
veel van de (door BMC in 2005 al) geconstateerde problemen zijn gebaat bij
effectief management.
Een manager die de samenwerking weet te verbeteren, verhoogt daarmee
de klantgerichtheid. Bovendien zal hij een positieve invloed hebben op de
overige kernoorzaken van de problemen op de afdeling Sociale Zaken van
Geldrop-Mierlo.
Uit: 10 manieren om emotionele armoede te voorkomen: Meer luisteren,
minder begrijpen. Meer zachte informatie, minder rapportages. Meer
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Nieuwsbrief van overheids-

management.nl, 8 februari 2008.

6.2

belangstelling, minder oordeel. Meer hart, minder verstand. Laat hoofd en
hart samenwerken.45

Aanbevelingen
Aanbeveling 1

Selecteer op competenties.
Trek een manager aan voor Sociale Zaken die behalve dat hij effectief is, ook
samenwerking hoog in het vaandel heeft. We praten hier over een manager
die samenwerking wil bevorderen, en vooral vaardigheden heeft die liggen
in het kwadrant human relations: stimulator en het open systeem kwadrant:
innovator en bemiddelaar (Quinn, 2006). Voorwaarden om tot samenwerking
te komen zijn afstemming, doelgerichtheid en betrokkenheid (Coppoolse,
1997). Aardema meent dat de manager de acht leiderschapsactiviteiten uit het
kwadrantenmodel moet gebruiken voor het samenstellen van een evenwichtig
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team. Dat kan alleen als de manager zelf de meerwaarde van teams erkent.
Volgens Hiemstra is het sleutelwoord voor de manager die zijn werk goed doet,
persoonlijke betrokkenheid en persoonlijk commitment.
Dat betekent dat deze persoon in ieder geval moet beschikken over de
volgende vier kernkwaliteiten:
1. betrokkenheid tonen naar personeel;
2. uitgaan van vertrouwen, delegeren;
3. beslissingen durven nemen, duidelijk zijn;
4. de meerwaarde van teams erkennen.
Uiteraard beschikt de samenwerkende manager over meer eigenschappen die
bepalen of hij succesvol is als manager. De volgende competenties zijn daarom
aanvullend van belang. De beoogd manager Sociale Zaken kan uitstekend
communiceren;
-

heeft tijd- en stressmanagement onder de knie;

-

herkent en benoemt problemen en lost ze op;

-

kan een visie verwoorden en doelen stellen;

-

heeft zelfkennis;

-

kan conflicten oplossen.

Aanbeveling 2

Selecteer niet op inhoudelijke kennis.
Het verdient voorkeur iemand aan te trekken voor deze functie die niet 'uit
het veld' komt. Het gebrek aan inhoudelijke kennis vergroot de kans dat de
beoogd manager zich bezighoudt met het managen van deze afdeling en niet
te veel op de inhoud gaat 'zitten'. Coppoolse zegt daarover het volgende:
"Het management van een groepsgestuurd proces is een functie binnen
die groep en die functie moet gedelegeerd worden aan een deskundige op
het gebied van sturing en controle." Een manager is iemand die faciliteert.
Volgens Aardema is de manager degene die stuurt door mensen aan te
spreken op de kwaliteit van hun werk, het resultaat, maar ook door ruimte te
geven en zich niet met de inhoud te bemoeien. Als de manager zo zijn werk
doet, zorgt hij voor samenwerking en samenhang en neemt ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid.
Aanbeveling 3

Benoem een externe interim-manager.
Door een externe interim-manager aan te stellen, kan situationeel management
worden toegepast. De klus is duidelijk: maak van de afdeling Sociale
Zaken een samenwerkende afdeling. Een interim die geen geschiedenis
heeft met de organisatie zal vanuit zijn professionaliteit op het gebied van
management de juiste beslissingen nemen. Het feit dat de afdeling Sociale
Zaken van Geldrop-Mierlo bezig is met een regionaliseringtraject maakt het
extra wenselijk een externe manager deze klus te laten klaren. Een interim
die geen dienstverband heeft bij de afdeling Sociale Zaken zal zijn visie niet

48
laten vertroebelen door persoonlijke belangen zoals 'wat is mijn functie in de
toekomstige organisatie.'
Aanbeveling 4

Vertoon vanaf nu voorbeeldig gedrag.
Cultuur verandert niet door structuurverandering. Senior medewerkers,
management en ook de gemeentesecretaris moeten een voorbeeldfunctie
vervullen. Adagia als afspraak is afspraak en spreek elkaar aan op gedrag
hebben alleen meerwaarde als deze door de hele organisatie, worden
uitgedragen. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Dit is een belangrijk
selectiecriterium.
Aanbeveling 5

Doe iets met de aanbevelingen die gedaan zijn naar
aanleiding van een onderzoek waartoe de organisatie zelf
opdracht heeft gegeven.
Het is fantastisch een onderzoek door externen te laten doen, maar het getuigt
van gezond verstand als er ook iets met de oplossingsrichtingen van een
dergelijk bureau wordt gedaan. Wellicht zou het verstandig geweest zijn als
Bestuur & Management Consultants (BMC) een jaar na de presentatie van het
rapport opdracht had gekregen te evalueren wat er terecht is gekomen van de
uit te voeren aanbevelingen om naar aanleiding daarvan nieuwe aanbevelingen
te doen.
Aanbeveling 6

Werk met feedbackgesprekken.
Schep een cultuur waarbinnen het geven van feedback als een waardevol
instrument wordt gezien om competenties (verder) te ontwikkelen. Er zijn veel
bedrijven op de markt die in opdracht feedbackanalyses van het personeel
doen. Om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen is het zinvol de vragen
te stellen aan de direct leidinggevende, aan twee collega’s die veel met de
betreffende medewerker te maken hebben, aan iemand uit de privé-sfeer (bij
voorkeur een huisgenoot) en aan een klant (kan intern of extern zijn). Deze
analyse wordt daarna gebruikt als vertrekpunt voor het ontwikkelen van
competenties. In het feedbackproces is het essentieel dat er openheid is naar
de persoon over wie het gaat. Bij alle communicatie betreffende de feedback
heeft hij of zij een actieve rol. In voortgangsgesprekken die minimaal eens per
jaar plaatsvinden wordt de competentieontwikkeling besproken.
Aanbeveling 7

Vernieuw de functionerings- en beoordelingssystematiek:
voer competentiemanagement in.
Om cultuurverandering een impuls te geven is het zinvol de
beoordelingssystematiek onder de loep te nemen. Deze gaat te veel uit van
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kennis en te weinig van vaardigheden. Competentiemanagement zou hierin
verandering kunnen brengen. Door dit organisatiebreed te introduceren is het
sturen en ontwikkelen van competenties een continu proces. Het tonen van
gewenst gedrag is dan een onderdeel van het functioneren dat jaarlijks in de
voortgangsgesprekken aan de orde komt en krijgt daarmee de status die het
verdient. Omdat samenwerken een vaardigheid is die niet iedereen van nature
heeft, zal competentiemanagement door te sturen op deze competentie, de
samenwerking doen toenemen. In de huidige (complexe) maatschappij is
het ontwikkelen van vaardigheden minstens zo van belang als het verwerven
van theoretische kennis. Het school- of vakdiploma is uiteraard waardevol,
maar zou aangevuld moeten worden met eisen ten aanzien van een bepaald
competentieniveau. Een combinatie van kennis en vaardigheden op een
bepaald niveau biedt de beste perspectieven.
Aanbeveling 8

Ontwikkel een visie die iedereen begrijpt.
Een visie moet leven en uitgedragen worden. Schroom er niet voor een
professioneel reclamebureau in te schakelen. De visie valt of staat bij het beeld
dat wordt gecreëerd. Zorg ervoor dat de visie bij het personeel leeft. Dit kan
bijvoorbeeld door er in afdelingsbrede overleggen standaard aandacht aan te
besteden.

6.3

Resumé
Ik heb aangetoond dat klantgerichtheid en samenwerking met elkaar zijn
verbonden: een organisatie die optimale klantgerichtheid nastreeft, doet
er goed aan de samenwerking binnen de organisatie te verbeteren. Die
samenwerking is een optelsom van veel factoren. Een van de factoren is de rol
die het management vervult. Het management heeft een grote invloed op de
samenwerking. Welke manager moet worden aangesteld om de samenwerking
optimaal te laten verlopen? De conclusies en aanbevelingen die ik deed, gelden
specifiek voor Geldrop-Mierlo, maar zijn feitelijk toepaspaar op vele andere
organisaties.
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