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Nieuw! 
→  Welke gemeenten 

doen er mee in de 
proeftuinen nieuwe 
bedrĳfsvoering? 

→  #Trotsop! Seizoen 2  
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meld u vast aan voor  
de eerste aflevering!
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Opening van de 
werkconferentie 2015 door 
Mary Ann Schreurs

De eerste spreker van de dag is Mary Ann Schreurs, wethouder innovatie, cultuur, 

design en duurzaamheid van de gemeente Eindhoven.

Zij heet ons welkom in de Lichttoren, een prachtig pand met een rijke historie in het hart van 
(Philips) Eindhoven. Ze spreekt over techniek die innovatie verandering en verbinding 
mogelijk maakt: “Het doel van de overheid is onze maatschappelijke opgave  

te realiseren. Dat hoeven we gelukkig niet meer alleen te doen, maar samen met de burger. 

Dit betekent dat onze organisatie moet gaan veranderen.” En even later spreekt ze tot het 
publiek: “ U bent degene die het mogelijk gaat maken voor onze organisatie. En als u de

plank mis slaat is er geen toekomst voor u en voor onze organisatie.”

Wat is er nodig?

1. Geen ‘lock in’: open systemen die kunnen doorontwikkelen.
2. Gegevens moeten van de mensen zelf zijn.
3. Open data, big data: niet verkopen, het is de publieke taak hier zelf grip op te houden.

Samenwerken met het bedrijfsleven en burgers staat centraal, op weg naar een egalitair  
systeem waarin ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk problematieken  
oplost. “We groeien toe naar een beweging van verbinden van mensen via programma’s, 

waarbij we delen en linken, van buiten naar binnen en andersom. Zelfs gemeentegrenzen 

doen er eigenlijk niet meer toe.” Haar visie is dat mensen tegelijkertijd van meerdere  
RUJDQLVDWLHV�NXQQHQ�]LMQ��ELQQHQ�GH�VWDG�RI�YDQ�PHHUGHUH�JHPHHQWHQ��(U�]RXGHQ�HI¿FLHQF\��
slagen van 25% bereikt kunnen worden: niet door meer te doen, maar door dat te doen wat 
er toe doet. Meer werken kan niet: bij ons is bijna iedereen overbelast. 

Ook benadrukt ze dat met nieuwe manieren van werken niemand het meteen goed doet. 
“Daar moeten we ons niks van aantrekken: het is geen falen, maar leren hoe we het moeten 

doen. Als het wel lukt moeten we de successen ook vieren.” 

³�+HW�LV�DOV�OHUHQ�¿HWVHQ��PHW�YDOOHQ�HQ�RSVWDDQ��(Q�HHQ�IDQWDVWLVFK�JHYRHO�DOV�KHW�OXNW�´

Meer werken 
kan niet: bĳ ons 
is bĳna iedereen 
overbelast.
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Eric Ossel dankt Mary Ann voor haar inspire-

rende woorden, dankt de gemeente Eindhoven 

voor het gastheerschap en vraagt vervolgens 

aandacht voor de organisator achter dit werk-

congres, Henriëtte van den Heuvel, die ook dit 

jaar weer heeft gezorgd voor een inspirerend 

programma. Het netwerk ‘directeuren SSC/

Bedrijfsvoering 100.000+ gemeenten’, waarvan 

Eric voorzitter is, vindt het erg belangrijk om 

ervaringen te blijven delen en elkaar te ontmoe-

ten. Vandaar inmiddels voor de 7e keer deze 

mooie jaarlijkse traditie. En ook dit jaar weer op 

een bijzondere en inspirerende locatie, het 

eerste Philipsgebouw in Eindhoven. 

Hij licht het thema van vandaag toe aan de hand 
YDQ�HHQ�+HLQHNHQ�ELHUWMH��(ULF�ZHUNW�QDPHOLMN�LQ�GH�
Leidse regio, waarin tevens in Zoeterwoude de 
+HLQHNHQ�EURXZHULM�LV�JHOHJHQ��³:H�VWDDQ�HU�QLHW�
zo bij stil, maar zonder juridisch deugdelijke 
FRQWUDFWHQ��JRHG�RSJHOHLG�SHUVRQHHO��¿QDQFLsOH�
systemen, een goede strategie voor inkoop en 
vervoer en ICT om dat allemaal mogelijk te maken 
zou Heineken er niet in slagen om mensen overal 
ter wereld met een biertje in de hand met elkaar te 
verbinden. Anders dan Heineken leveren gemeen�
ten tientallen producten en diensten aan burgers 
en pakken gemeenten in samenwerking met de 
stad en netwerken in de regio maatschappelijke 
opgaven aan. Elke dag is dat weer complex, elke 
dag boeiend en uitdagend, en elke dag stelt het 
hoge eisen aan de bedrijfsvoering, slimme bedrijfs�
voering die zich voortdurend ontwikkelt en zorgt 
voor verbinding tussen opgaven, processen, 
betrokkenen en oplossingen. Daarover gaan we 
het vandaag hebben. De vraag voor vandaag 
 daarbij is: hoe gaat, gelet op de dynamiek in de 
samenleving, deze verbinding zich ontwikkelen en 
wat betekent dit voor de ontwikkeling van de 
bedrijfsvoering. En aan het eind van de dag 
RSHQHQ�ZH�GDQ�VDPHQ�HHQ�ÀHVMH�ELHU�RI�IULV��]RGDW�
we daarmee ook aan onze onderlinge verbinding 
NXQQHQ�ZHUNHQ�´�

Eric Ossel

de dagvoorzitter 
spreekt over het 
thema van de dag: 

verbinden
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Jan van Ginkel: 
“definieer het nieuwe normaal”

De zaal wordt wakker geschud door het prikkelend betoog van Jan van Ginkel, auteur 

van ‘Werken aan de wakkere stad’, een man van radicale innovaties en tevens ge-

meentesecretaris van Schiedam. Net als de wethouder ziet hij de overheid aan bete-

kenis verliezen als niet snel, heel snel, het roer wordt omgegooid.

Op weg naar een samenleving a la Uber?

:H�]LWWHQ�PLGGHQLQ�GH�RQWZLNNHOLQJ�QDDU�HHQ�SDUWLFLSDWLH���QHWZHUN��HQ�LQIRUPDWLHVDPHQOH�
YLQJ��9HUDQGHULQJHQ�JDDQ�UD]HQGVQHO��(HQ����MDULJH�OLMNW�DO�RXGHUZHWV�YRRU�HHQ����MDULJH�HQ�
ziet dat zelf ook zo (!) De autobranche is hard op weg naar de zelfrijdende auto, een rijbe�
wijs is straks niet meer nodig en de stad kan anders worden ingericht, de auto komt naar je 
toe als je hem oproept… Bedrijven als Uber veroveren de markt en dwingen tot nadenken 
RYHU�UDGLFDDO�PHH�YHUDQGHUHQ��.ODQWWHYUHGHQKHLG�YDOW�ELM�KHQ�VDPHQ�PHW�KXQ�GLHQVWYHUOH�
ning, daar kunnen we wat van leren!  

Een zaal vol boventalligen?

:DW�]LMQ�GH�JHYROJHQ�YRRU�EHGULMIVYRHULQJ"�%HGULMIVYRHULQJ�PRHW�PLQGHU��JHHQ�������SURFHQW�
minder, maar terug naar minder dan 10%. Het einde van de bedrijfsvoering is nabij. Straks 
kan iedere medewerker aan de hand van apps het zelf doen, net als kleine bedrijven. Iedere 
groep die werkt aan een maatschappelijke opgave doet zijn eigen bedrijfsvoering. Wat 
overblijft schalen we op of privatiseren we. Shared Service Centra ziet hij dan ook als 
instituten die passen bij gisteren: een vorm van managen via de achteruitkijkspiegel.

Wat gaan we wel doen?

:H�JDDQ�YDQ�SUREOHHPJHVWXXUG�YHUDQGHUHQ�QDDU�YHUODQJHQ�JHVWXXUG�YHUDQGHUHQ��'H�
overheid zal toe moeten naar het centraal stellen van de maatschappelijke opgave zoals de 
PDDWVFKDSSLM�GLH�]HOI�GH¿QLHHUW��QLHW�]RDOV�ZH�GDW�RS�KHW�VWDGVNDQWRRU�GRHQ��$DQVOXLWHQ�RS�
de netwerken die zich in de stad al hebben gevormd. Rond ieder maatschappelijk probleem 
bestaat al een netwerk, anders was het geen thema. Niet denken in organisaties, maar in 
organisatievermogen. Dus: opgaan in onze context, in de stad dus. Het gaat om de kwaliteit 
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van organiseerprocessen. De logica van organisa�
ties leidt altijd tot gedoe en dan hebben we het 
vervolgens vooral over het gedoe. De opgave moet 
leidend zijn. Doe wat goed en nodig is, niet meer 
en niet minder. Niet achter een systeemwereld 
aanhollen. Blijven in de leefwereld. 

“  Problemen oplossen is het  
verleden managen”

In de wakkere stad staat de kracht van lokale 
gemeenschappen centraal – het gaat erom hen te 
IDFLOLWHUHQ��³6KDUHQ´�KHHIW�KLHU�ZHO�QXW��ELMYRRUEHHOG�
met big data. Het gaat dan om hoogwaardige 
services. Als we geen beweging maken hebben we 
veel relevantieverlies. De tijd is bijna op. Nog twee 
tot drie jaar. 

Vraag je bij alles af: Waar draagt dit bij aan het 
verbeteren of verder brengen van de maatschap�
pelijke opgave? En vraag je ook af: wat zou mijn 
GRFKWHU�KLHUYDQ�YLQGHQ"�'H¿QLHHU�KHW�QLHXZH�
normaal!

Eric geeft de zaal vervolgens mee het verhaal van 
Jan vandaag in ons achterhoofd te houden en 
telkens de vraag te stellen: wat betekent dit alles 
voor ons als managers. Hoe manage je het einde 
van de bedrijfsvoering …?

Vraag je bĳ alles af:  
Waar draagt dit bij aan het 
 verbeteren of verder brengen van 

de maatschappelijke opgave? 

En vraag je ook af: 
wat zou mijn dochter hiervan 
 vinden? Definieer het nieuwe 
 normaal!
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Ontmoeten

Na deze warme ontvangst  
biedt de conferentie  
veel gelegenheid voor 
interessante en geani-
meerde ontmoetingen.
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Hans Langeveld is directielid bij de gemeente 

Deventer. Hij heeft een brede portefeuille:  

van financiële functie, bestuurlijke vernieuwing, 

gemeentelijke samenwerking Deventer, 

Olst-Wijhe en Raalte tot kwartiermaker van  

het organisatieontwikkelproces dat in Deventer  

‘Organisatie van de Toekomst’ heet.

Tijdens het werkcongres gaf hij samen met  
Martine Bastiaansen, beleidsstrateeg bij de 
gemeente Deventer, een workshop over de 
organisatie van de toekomst. De gemeente  
Deventer verkende met een vijftal scenario’s de 
toekomst van de gemeentelijke organisatie.  
Vanuit inzicht in trends en ontwikkelingen komen 
de opgaven waar de organisatie aan moeten 
werken. Volgens Hans is het vormgeven van een 
eigen ontwikkelproces voor de organisatie daarbij 
essentieel. Als je voor grote veranderingen in 
opgaven staat, dan is er geen standaard aanpak. 
Sterker nog, in de aanpak zit de kern van de 
EHRRJGH�YHUDQGHULQJ��'DW�PDDNW�KHW�RQWZLNNHO�
proces spannend. Meedoen is in Deventer kiezen 
voor vernieuwing. Bijeenkomsten zijn maatwerk. 
Dat maakt mensen enthousiast en dan komt 
beweging op gang. Enthousiasme, plezier en 
resultaten smaken namelijk naar meer.  
De tip die Hans wil meegeven aan iedereen  
die ook beweging in de organisatie wil, is het: 
blijf vooral niet hangen in denken, maar neem  
ook eens risico door gewoon te doen! 

Tijdens ons werkcongres gaat het volgens Hans 
dan ook vooral om het delen van onze verhalen. 
De opgaven zijn vrijwel allemaal hetzelfde in onze 
shared services, maar de manier waarop je ze 
aanpakt is bepalend voor succes. Er is geen 
EODXZGUXN��GH�WLMG�YDQ�µRQH�VL]H�¿WV�DOO¶�LV�YRRUELM��
maar het delen van verhalen kan een inspiratie�
bron zijn om iets nieuws te proberen in je eigen 
omgeving. Het verbaast dus niet dat Hans en 
Martine in hun workshop dan ook geen lessen  
mee geven maar het Deventer verhaal vertellen. 

Hans Langeveld:

“ Neem ook eens  
een risico door 
gewoon te doen”
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Antje Dekker was op het moment van de 

conferentie nog maar net concerndirecteur van  

de gemeente Emmen. Daarvoor was zij 

gemeente secretaris in Berkelland. Binnenkort 

treedt ze aan als secretaris-directeur van  

Waterschap De Dommel. 

Wat zie je als belangrijke verschillen in de 

bedrijfsvoering tussen kleinere en grotere 

gemeenten?

Mij zijn twee verschillen opgevallen. De eerste  
gaat over de coördinatie mechanismen die je nodig 
hebt. In een kleinere gemeente is dat allemaal  
wat eenvoudiger, zijn er minder verschillende 
afdelingen en zijn werkprocessen dus ook wat 
minder opgesplitst. Dat heeft voordelen als het 
gaat om integrale advisering of snelheid van 
handelen. Dat heeft nadelen op het vlak van 
functiescheiding, en op het gebied van deskundig�
KHLG�RS�GH�YHUVFKLOOHQGH�DVSHFWHQ�YDQ�EHGULMIV�
voering. Het tweede verschil gaat over de beschrij�
ving van de administratieve organisatie.  
Die beschrijving is in een grotere gemeente 
noodzaak en dus ook professioneel van aard. 
Tegelijk moet me van het hart dat ik de overeen�
komsten vele malen groter vind dan de verschillen. 
En veel van de verschillen hebben volgens mij niet 
zozeer te maken met de omvang van de gemeen�
te, maar veel meer met de historie van de organi�
satie en met de cultuur ervan. Dat zijn overigens 
aspecten die niet altijd voldoende aandacht krijgen.

Je hebt een kleine 4 jaar in Emmen gewerkt; 

waarop ben je trots?

De afgelopen jaren zijn veel stappen gezet om  
nog meer volgende de kernwaarden van Emmen 
(verbinden, ruimte, realistisch, daadkracht) te 
werken. Dat zie ik ook terug in bedrijfsvoering. 
Bijvoorbeeld bij aanpassingen van mandaten, 
zodat er meer verantwoordelijkheden en bevoegd�
heden bij uitvoerders liggen. Grote lijn in de  
ontwikkeling van de bedrijfsvoering was het  

Antje Dekker: 

“ We kunnen  
veel van elkaar 
leren.”



10 | Werkconferentie 2015

EHVHI�GDW�HI¿FLsQWH�HQ�HIIHFWLHYH�EHGULMIVYRHULQJ�HHQ�HVVHQWLsOH�YRRUZDDUGH�LV�YRRU� 
goede dienstverlening aan de Emmense inwoners en bedrijven. Daar hoort dan ook bij  
dat je interne dienstverlening op orde is.  
 
Concreet ben ik trots op de volgende stappen:

ƒ� �+HW�JHEUXLN�YDQ�GH�$��PHWKRGH�YRRU�MDDUSODQQHQ�RS�FRQFHUQ��DIGHOLQJ�HQ�WHDPQLYHDX��
met concrete doelen en resultaten, die nu ook gekoppeld is aan de HR gesprekscyclus 
met afspraken over jaarresultaten op individueel niveau. 

ƒ� �+HW�FHQWUDOLVHUHQ�SHU���MDQXDUL������YDQ�DOOH�,&7�IXQFWLHV�PHW�ELMSDVVHQG�JRYHUQDQFH�
model, waarin ruimte is voor de integrale afweging van de behoeften van de primaire 
afdelingen aan informatiemanagement. 

ƒ� �'H�LQYRHULQJ�YDQ�+5����LQ�GH�KHOH�RUJDQLVDWLH��ZDDUGRRU�RQGHU�PHHU�RQGHUOLQJH� 
vergelijking in het loongebouw transparanter is en mobiliteit bevorderd kan worden. 

Wat heeft het directeurennetwerk en werkconferenties me gebracht?

Ik ben heel blij dat ik er vrij snel achter kwam dat het directeurennetwerk bestond.  
Bijeenkomsten leverden altijd bruikbare informatie op, en vooral contacten zodat het  
tussendoor makkelijk was om iemand eens even te mailen of te bellen over een aanpak  
of een oplossing. We kunnen veel van elkaar leren, daarom is het ook goed dat er nu 
JHs[SHULPHQWHHUG�ZRUGW�PHW�HHQ�LQWHUYLVLHJURHS��'DDUQDDVW�ZDUHQ�VRPPLJH�LQOHLGLQJHQ�
echt inspirerend, en dat geeft dan stof om in eigen huis verder te gaan. 
Aan de werkconferenties bewaar ik goede herinneringen: mooie verhalen met goede 
analyses en tegelijk hele praktische workshops, waarmee je als het ware gelijk aan de slag 
kon. Ik vind het bijzonder dat we dat ook in eigen kring kunnen organiseren met zoveel 
inzet, ook van medewerkers van onze gemeenten. Daarmee zijn deze conferenties in 
positieve zin echt anders van aard dan conferenties die door adviesbureaus of zo georgani�
seerd worden. Dat heb ik ook terug gehoord van Emmense medewerkers die deel hebben  
genomen.
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Astrid Suurmeijer is afdelingsmanager Leren 

en Ontwikkelen binnen de Servicedienst 

Rotterdam. Zij was verantwoordelijk voor de 

organisatie van de eerste werkconferentie SSC/

bedrijfsvoering, samen met de toenmalig 

directeur Rob Boeren. 

Wat was de aanleiding voor de eerste  

conferentie?

We waren in die tijd erg zoekende in de ontwikke�
ling van de SSC’s. En in onze contacten met 
andere gemeenten, merkten we dat die bijna 
allemaal met dezelfde vraagstukken zaten. De een 
was op het ene vlak wat verder, de ander op een 
ander vlak. Het kostte iedereen in elk geval erg 
veel tijd en moeite om het wiel uit te vinden. Wat 
als we die kennis zouden bundelen en gaan leren 
van en met anderen? Zo ontstond het idee van de 
werkconferentie.

Wat zie je als grootste veranderingen ten 

opzichte van 7 jaar geleden?

Wat het eerste in me opkomt is de samenwerking 
PHW�H[WHUQH��FRPPHUFLsOH�SDUWQHUV��'LH�ZLOGHQ�LQ�
�����RRN�DOOHPDDO�KHHO�JUDDJ�HHQ�ELMGUDJH�OHYHUHQ�
aan de conferentie. En waren voor een deel ook 
aanwezig en gaven workshops. Wij werkten zelf 
ook toen nog veel met externe inhuur. In Rotter�
dam werkten we toen nog met een model dat dicht 
aanhing tegen de werkwijze van een commercieel 
bedrijf. Wat zegt het nou dat we dat anders doen? 
De beweging zit hem volgens mij hierin dat we 
door al doende te leren nu veel meer vertrouwen 
op de kennis en kunde die we in huis hebben of 
kunnen delen met andere gemeenten. Tot slot is 
de positie van bedrijfsvoering ook veranderd, naar 
een gelijkwaardig partner voor het primaire proces.

Heb je nog suggesties ter verbetering?

Ik ben erg enthousiast over de laatste conferentie. 
Goede sprekers die belangrijke thematiek aanhaal�
den, die stof tot nadenken en napraten gaf. Ik had 
graag best wat meer tijd willen hebben in de 
ZRUNVKRSV�RP�HU�GLHSHU�RS�LQ�WH�JDDQ��'H����
minuten waren soms te kort om het onderste uit de 
kan te kunnen halen.

Astrid Suurmeĳer: 

“ Door al doende  
te leren 
 vertrouwen we 
meer op de kennis 
en kunde die we 
in huis hebben”



12 | Werkconferentie 2015

Ronde tafel: Ontwikkelingen in de stad, 
samenwerking in de triple helix 

,Q�GH]H�URQGH�WDIHO�VSUHNHQ�-DDS�+DHQHQ��(LQGKRYHQ��HQ�7KHR�+RSPDQ��%UHGD��RYHU�KRH�
GH�EHGULMIVYRHULQJ�SUR�DFWLHI�GH�SULPDLUH�SURFHVVHQ�EHWHU�HQ�VQHOOHU�NDQ�RQGHUVWHXQHQ��
inspelend op samenwerking met de stad: met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de 
burgers. Voorbeelden van tips die zijn uitgewisseld:

• Houd ruimte als je toch niet weet hoe het gaat lopen
• Werk met verander labs: meedoen is het belangrijkste 
• Ga actief op zoek naar partners
• Stoppen met accountmanagers 
• Op tijd afscheid nemen 
• In gesprek blijven/monitoren 
• Verantwoorden naar de stad
• Welke verantwoordelijkheid wil je dragen? 
• Schuring met politieke systeem
�� .DQWHOLQJ�QDDU�KRUL]RQWDDO�V\VWHHP
• Opleidingen optimaal inzetten
• Uitwisseling van personeel
• Houd ook vast naast loslaten!
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Workshop Leiderschap in  
bedrĳfsvoering

Johan Boomgaardt uit Rotterdam begint met de vraag: Wat wordt van ons verwacht als 
leiders van de toekomst? De tijd dat de overheid kon zeggen, u vraagt, wij draaien, is 
voorbij. Samenwerking met het primaire proces is de toekomst! De bedrijfsvoering moet 
meedoen in de ketenprocessen, vanaf de start van programma’s of projecten (maatschap�
SHOLMNH�RSJDYH��]RGDW�ZH�KHW�JHKHHO�RYHU]LHQ�HQ�HI¿FLHQF\�EHUHLNHQ��+LM�OHJW�GH�QDGUXN�RS�
GDWD�DQDO\VH��HU�LV�]RYHHO�EHVFKLNEDDU���HQ�GDDUQD�VWXUHQ��%HGULMIVYRHULQJ�LV�YRRU�HHQ�GHHO�
een primair proces geworden, vooral ICT. Als de boel daar plat ligt, ligt alles plat. 

Met leiderschap bedoelt Johan dat de directie meer strategisch moet worden en meer 
integraal en collegiaal verantwoordelijkheid moet nemen, in plaats van het eigen dienstbe�
lang voorop te stellen. Volgende stap in de ontwikkeling is die van samen met het bedrijfsle�
ven aan de slag. Uit de zaal komt het voorbeeld van stichting Buurtwerk: beste werkgever 
van het jaar, geen managers, geen centraal kantoor en bedrijfsvoering…. Gaan we die 
richting uit? Vermoedelijk wel (zie ook Jan van Ginkel), we zullen moeten leren loslaten, 
RQ]H�FRQWURO�GUDQJ�LQSHUNHQ��HQ�PHHU�RS�]RHN�QDDU�GH�:+<��9DQXLW�GH�'UHFKWVWHGHQ�EUDFKW�
Jochem Meulesteen mooie voorbeelden in over hoe je naar zelfsturende teams kunt komen, 
waarbij eigenaarschap voorop staat. Zet een stap, wacht niet af; in de teams leren de 
medewerkers elkaar en elkaars kwaliteiten kennen, en weten op verschillende momenten 
met verschillende rollen om te gaan. Persoonlijk leiderschap begint met het bieden van 
veiligheid, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen.
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Workshop:  
Egoïsme is goed in samenwerking

+HW�ZDV�HHQ�HFKWH�ZRUNVKRS�ZDDU�0DDUWHQ�YDQ�GHQ�%RVFK��66&�=ZROOH��.DPSHQ��2YHULMV�
VHO��HQ�+HQULsWWH�YDQ�GHQ�+HXYHO��3ODWIRUP�6KDUHG�6HUYLFHV�ELM�GH�2YHUKHLG��GH�GHHOQHPHUV�
steeds vroegen stelling te nemen: egoïsme versus collectieve ambitie, ratio versus gevoel, 
planmatig versus organisch organiseren. Vanuit de kampen die ontstonden werd geargu�
menteerd en uiteindelijk gezocht naar een balans. Die anders lag dan zo’n 10 jaar geleden: 
ratio en planmatigheid staan niet meer op één. 

In de oefeningen werd nog duidelijker hoe bepalend de menselijke factor (en alles wat 
normaal onder tafel blijft) is voor het succes van samenwerking
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Workshop:  
Interne dienstverlening, integraliteit 
en de helpdesk

Na een korte inleiding en toelichting op het ontstaan van de helpdesk zijn we in de vorm van 
een World café, onder leiding van Erna Hagen (Apeldoorn), samen aan de slag gegaan in 
drie rondes, langs drie onderwerpen: welke knelpunten waren/zijn er, welke kansen zien we, 
ZDW�]LMQ�RQ]H�YROJHQGH�VWDSSHQ��'H�ZRUNVKRSOHLGLQJ�LV�PHW�HHQ�ÀDS�YRO�DDQEHYHOLQJHQ�GH�
deur uitgegaan en de deelnemers aan de workshop een mooie ervaring rijker!
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Workshop: open data/big data

Welke rol kun je als overheid spelen met de informatie die je hebt en hoe ontsluit je 

die? vraagt Jaap Haenen uit Eindhoven zich af. Nederland is één grote stad. We 

moeten elkaar niet beconcurreren, maar data voor elkaar ontsluiten en samenwerken. 

Steeds de maatschappelijke opgave voorop: waarvoor doen we het en helpt het wat 

we doen?  

Beeld: we starten met een vloot van verschillende boten, niet met 1 mammoettanker. 

 Eindhoven loopt misschien op sommige punten voorop, Amsterdam en Rotterdam weer op 
andere punten. Van belang is dat we van elkaar kunnen leren. Zo kunnen we uiteindelijk 
allemaal overstappen op de winnende bootjes. Wel moeten we ervoor zorgen dat we 
 eigenaar van de data blijven om daarmee te kunnen blijven handelen.

Schuren langs de privacy grenzen.

Wat merkt de burger ervan? De inwoner van Eindhoven kent alleen www.eindhoven.nl. Je 
kunt daar bijvoorbeeld een kaartje vinden van elektrische oplaadpalen, en doorlinken naar 
open data sites, waar je bijvoorbeeld informatie kan krijgen over verkeersbewegingen, 
SDUNHUHQ��FURZG�FRQWURO�ELM�.RQLQJVGDJ��+HW�]LMQ�ZHO�JHDQRQLPLVHHUGH�JHJHYHQV��,Q�KHW�
sociaal domein is de interne uitwisseling van informatie soms wettelijk lastig. Het college 
voor de privacy kijkt met argusogen toe. Rotterdam heeft inmiddels ook onderzoek gedaan 
naar de juridische mogelijkheden, waaronder de nieuwe wet “hergebruik van overheidsinfor�
PDWLH´��0HWDGDWHULQJ�HQ�FODVVL¿FDWLH�]LMQ�YDQ�EHODQJ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH]H�ZHW���

Data is het nieuwe goud

(HQ�JRHGH�GDWD�DUFKLWHFWXXU�LV�QRGLJ��+HW�PRHW�KHOGHU�]LMQ�ZHONH�GDWD�ZH�RSHQEDDU�ZLOOHQ�
hebben en welke echt niet. Zo zou bijvoorbeeld de boekhouding open kunnen, als de salaris�
sen geanonimiseerd zijn. Een beperkt deel bescherm je, en daarnaast zijn de data open – 
maar wel zo dat ze niet zomaar gemuteerd kunnen worden. De buitenwereld vraagt om 
datasets, vraag is ook wat voor data de buitenwereld voor ons heeft.

Het toenemend belang van data betekent ook nieuwe functies in je organisatie: data analis�
ten. Er is een opleidingstraject samen met Fontys ingericht voor big data, bedoeld voor het 
eigen personeel. Opleiden is cruciaal, ook als mensen op enig moment gaan vertrekken. Ze 
JDDQ�GDQ�PHW�HHQ�(LQGKRYHQ�KDUW�HOGHUV�DDQ�GH�VODJ��'DW�LV�RRN�HHQ�ZHQV�
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Toekomst van de  
bedrĳfsvoering 
en SSC’s;  
proeftuinen delen
door Arne Geensen (director EY Public 

Advisory) en Eric Ossel (directeur SSC 

Servicepunt71) 

De maatschappij verandert snel, 

organisaties en hun omgeving zijn 

voortdurend in beweging, bijvoorbeeld als 

gevolg van transities sociaal domein en de 

nieuwe omgevingswet, en ook de 

bezuinigingen gaan voort. Er komt een 

generatie medewerkers aan die meer ruimte, 

flexibiliteit en uitdaging in het werk wil. 

De bedrijfsvoering van de primaire 

processen wordt in veel SSC’s en 

gemeenten continu verbeterd. Vaak gaat het 

om de basis verder op orde te brengen en 

verbeteringen in de huidige groeicurve en 

context door te voeren. Maar, is dit 

voldoende om ook in de toekomst als 

bedrijfsvoering relevant voor je klant te 

blijven? Is het wellicht tijd om een nieuwe 

groeicurve te ontwikkelen om meerwaarde 

te blijven houden? En zo ja, hoe ziet die 

meerwaarde en curve er dan uit?  

(<�KHHIW�RS�EDVLV�YDQ�JHVSUHNNHQ�PHW����
EHGULMIVYRHULQJVGLUHFWHXUHQ�HQ�66&�GLUHFWHXUHQ�
van 100.000+ gemeenten en onderzoek in 
ELQQHQ��HQ�EXLWHQODQG�GH�WUHQGV�LQ�GH�EHGULMIV�
YRHULQJ�HQ�66&�RQWZLNNHOLQJ�JHSUHVHQWHHUG�

de paradigmashift

Arne Geensen 
spreekt over de 
sprong naar een 
nieuwe ontwikkel-
curve in de 
 bedrĳfsvoering
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tijdens een interactieve workshop op 14 oktober jl. De essentie van de trends en ontwikkelingen 
in de bedrijfsvoering kan, zo blijkt uit het onderzoek, worden aangegeven met de volgende 
kenmerken: 
• organiseren vanuit vertrouwen (van low trust, high tolerance naar high trust, low tolerance) 
• niet volledigheid en controleren, maar werken vanuit eenvoud en vertrouwen 
• minder beleid, regels en protocollen, maar meer kaders en ruimte voor variatie 
• meer gebruik maken van landelijke standaards en best practices in plaats van zelf ontwikkelen 
• bedrijfsvoering niet apart organiseren maar meerwaarde in en voor primair proces centraal 
�� GRHQ�HQ�OHUHQ�YHUEHWHUHQ��NRUW�F\FOLVFK�ZHUNHQ��LQ�SODDWV�YDQ�ODQJGXULJ�SODQQHQ�PDNHQ�
�� ,7�HQ�GDWD�DQDO\VH�DOV�GUDJHU�YDQ�GH�EHGULMIVYRHULQJ�HQ�DOV�PRWRU�YRRU�LQQRYDWLH�
• horizontale netwerken, medewerkers zijn eigenaar van bedrijfsvoering en eigen ontwikkeling 
• leefwereld van de professional centraal in plaats van bedrijfsvoering als aparte systeemwereld. 
 

De presentatie die door Arne Geensen en Eric Ossel is gegeven kunt u downloaden op de 
site van het Platform: www.sharedservicesbijdeoverheid.nl.

'H����GHHOQHPHUV�DDQ�GH�ZRUNVKRS�YRHUGHQ�LQVSLUHUHQGH�JHVSUHNNHQ�RYHU�EHGULMIVYRHULQJ�
in de toekomst, leiderschap, lef en beren op de weg. Uit de workshop bleek een grote 
behoefte aan praktijkervaringen met het werken aan bedrijfsvoering met ‘de nieuwe kenmer�
ken’. Zo blijken er al organisaties te zijn die werken zonder (formats, beleid, regelgeving en 
protocollen van de) gesprekscyclus, waardoor er meer tijd is om als leidinggevende en 
medewerker met elkaar in gesprek te zijn. Ziekteverzuim? Een leidinggevende weet prima 
hoe het staat met het ziekteverzuim, ook zonder beleid, regels. omdat hij/zij werkt vanuit een 
EHGRHOLQJ��QDPHOLMN�HHQ�YLWDOH�RUJDQLVDWLH�FUHsUHQ��'DDUYRRU�LV�PHHU�WLMG�DOV�ZH�KHW�¶V\VWHHP¶�
zeer eenvoudig houden. 
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Proeftuinen nieuwe bedrijfsvoering

Het is duidelijk dat het gesprek over de toekomst 
van de bedrijfsvoering is gestart en nog verder 
door zal gaan in de SSC’s en gemeenten. Maar 
niet alleen het gesprek is van belang, ook het 
‘gewoon doen’ is van belang. Gelet op de behoefte 
om praktijkervaringen met elkaar te delen en in lijn 
met ‘best practices benutten en gewoon doen’, is 
in de workshop afgesproken om ‘proeftuinen 
nieuwe bedrijfsvoering’ te ontwikkelen en met 
elkaar te delen. Bijvoorbeeld zoals bovenstaand 
genoemde voorbeelden met betrekking tot de 
gesprekscyclus en ziekteverzuim. Een ieder wordt 
dan ook van harte uitgenodigd ervaringen door te 
geven. Dat kan op de website van het Platform 
Shared Services bij de Overheid.

,Q�GH�HHUVWH�KHOIW�YDQ������]DO�HHQ�ELMHHQNRPVW�
worden georganiseerd om verder in te gaan op de 
toekomst van de bedrijfsvoering en vooral de 
praktijkervaringen en resultaten van de proeftuinen 
met elkaar te delen. Mocht je hierover nader van 
gedachten willen wisselen of je wilt graag een 
inspirerend gesprek over de toekomst van bedrijfs�
voering in jouw management team, neem dan 
FRQWDFW�RS�PHW�(ULF�2VVHO����������������RI�$UQH�
*HHQVHQ��������������������

Eris Ossel roept 
op samen te leren 
en ontwikkelen in 
de proeftuinen 
nieuwe bedrĳfs-
voering.
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Marcel Hoedeman, plant manager van DAF 

Trucks, vertelt ons over de wijze waarop hij 

inspeelt op de wensen van de klant. 

Om een indruk te krijgen van zijn werkveld vertoont 
KLM�HHQ�¿OPSMH��ZDDU�HHQ�SDDU�GLQJHQ�RSYDOOHQ�
�� �ZH�KHEEHQ�VOHFKWV�WZHH�XXU�YRRUUDDG�LQ�GH�

fabriek, wat betekent dat veel draait om timing.
�� �HU�NRPHQ�GDJHOLMNV�PHHU�GDQ�����PRWRUHQ�YDQ�

de band, met duizenden onderdelen die variabel 
zijn

�� PHQV�HQ�PDFKLQH�VDPHQZHUNLQJ�LV�FUXFLDDO�
�� �WHVWRPJHYLQJ�RP�HONH�PRWRU�GLH�ZRUGW�DIJHOH�

verd te testen.

Hoe verbeter je continu in deze complexiteit onder 
tijdsdruk? Dat vraagt een bepaalde productie 
¿ORVR¿H��+HW�RXGH�V\VWHHP�ZDV�KLsUDUFKLVFK��
optimaal ingericht vanuit het perspectief van de top 
van de organisatie. Het nieuwe systeem is volledig 
vanuit de klant gedacht, en vanuit daar ingericht. 
Het bevat het gedachtegoed van Toyota, maar dan 
aangepast aan de Nederlandse situatie. 

Autonoom management van en door teams op de 
werkvloer is de eerste stap. En daarbinnen continu 
én preventief verbeteren. Dit betekent dat het 
management de teams in positie zet, eigen targets 
helpt bepalen en de mogelijkheid geeft om hierin 
continu te verbeteren. 

Marcel Hoedeman: 

“ Just do it!  
Beginnen!”
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Elke afdeling heeft een continu verbeter team dat overlegt met de uitvoerende mensen. 
Wat wel helder moet zijn is de richting van de verbeteringen: bepaal eerst het doel. 
Ze werken bij DAF met Six Sigma. Met vragen als “Wat moet ik hier doen?´�(Q�³Hoe weet ik 

of ik het goed gedaan heb?´�+LHUPHH�LV�EHUHLNW�GDW�GH�����PHGHZHUNHUV�EHZXVW�ZHWHQ�ZDW�
ze moeten doen om de doelen van het bedrijf te halen.

Advies aan management bedrijfsvoering: Schep de goede voorwaarden voor verbeteren; 
dit is de beste manier van verbeteren. Het doel voor DAF Operations is dat elke medewerker 
weet hoe continu verbeteren werkt en dat elke medewerker een echte bijdrage levert aan de 
daadwerkelijke verbetering. “Continu verbeteren is niet blijven studeren op het perfecte plan. 

Blijf in beweging´�

Oud Tayloriaans 
 systeem: 
van denken aan de top 
naar doen op de vloer. 

Nieuw Gemba-kaizen: 
vloer bovenaan,  
en ondersteunen 
door top.
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#Trotsop! 2015

Het laatste onderdeel van de dag was #Trotsop! In de aanloop naar de Werkconferentie konden 

mensen van gemeenten hun stem uitbrengen op het beste project in de bedrijfsvoering. De drie 

met de meeste stemmen kregen de gelegenheid te pitchen.

debbie cortjens

De gemeente Rotterdam kreeg de meeste stem�
men en was met het project “Social return rond 
HQHUJLHOHYHULQJ�YRRU�JHPHHQWHOLMNH�JHERXZHQ´�GH�
winnaar van eerste #Trotsop! 2015. Behalve roem 
kreeg Johan Boomgaardt, die de pitch deed voor 
de gemeente ook een check overhandigd van 
€2.500,00.

Op nummer 2 eindigde, met slechts een verschil 
van 4 stemmen: Anneke van Londen uit Leusden 
met “Ruilen in de regio Utrecht: 10 leidinggeven�
GHQ�JHYHQ�KHW�JRHGH�YRRUEHHOG´��'H�GHUGH�ZDV�
Debbie Cortjens van Servicepunt71 met “Het stuur 
in handen: in control met ‘Van inkoop tot betalen’.

Anneke van Londen
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Social return rond energielevering voor  

gemeentelijke gebouwen

Johan Boomgaardt van de gemeente Rotterdam 
pitchte het winnende initiatief tijdens het werkcon�
gres. Bij aanbestedingen boven de € 15.000 
verbindt de gemeente Rotterdam sociale voor�
waarden aan gunning: de zogenoemde social 
return. Hiermee benut de gemeente haar inkoop�
kracht om Rotterdammers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan werk te helpen. “Voor alle 

partijen is dit een win-winsituatie. De gemeente 

krijgt een totaalbeeld van de fysieke locatie van 

meters en de meterstanden zodat de leverancier 

de werkelijke kosten berekent. Dit inzicht geeft de 

gemeente de kans om beter te sturen en veel geld 

te besparen. Het heeft uiteindelijk een miljoen euro 

opgeleverd. Daarnaast kunnen mensen die geen 

uitzicht hebben op een baan, aan de slag.´�1DDVW�
de besparing worden mensen dus in hun eigen 
kracht gezet èn kan er worden gestuurd op de 
duurzaamheid van de stad. Volgens Johan Boom�
gaardt was dit ook bepalend voor het winnen van 
#Trotsop!. “Dit initiatief is toepasbaar binnen elke 

gemeente omdat het zo concreet is. Het kost de 

gemeente daarnaast niets doordat dit initiatief is 

gebaseerd op samenwerking. Samenwerking 

tussen de gemeente, haar energieleveranciers en 

haar inwoners.” 

Volgens Johan Boomgaardt mogen successen bij 
organisaties nog wel meer gedeeld worden. 
“Er wordt eigenlijk nog te weinig stil gestaan bij de 

successen die wij bewerkstelligen als gemeente, 

maar het is wel belangrijk om dit te doen. Het geeft 

HHQ�ERRVW�HQ�KHW�LV�PDNNHOLMNHU�GDQ�MH�GHQNW��=RHN�
naar dit soort voorbeelden in je organisatie of daar 

buiten en laat je inspireren. Het belangrijkste 

element van het succes is het gewoon doen. Wij 

wisten niet wat het initiatief zou gaan opleveren en 

of het een succes zou worden. Toch zijn wij 

JHZRRQ�JHVWDUW�HQ�GDQ�EOLMNW�KHW�PRJHOLMN�WH�]LMQ�´�

johan boomgaardt

In de Nieuwsbrief van januari een interview met 

de nummers 2 en 3 van dit jaar:  

Debbie Cortjens en Anneke van Londen!
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De workshops

Het draait om delen van 
kennis en ervaring uit de 
alledaagse praktijk.
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Werkconferentie 2016 

De conferentie van 2015 is net achter de rug, en de voorbe�
reidingen van volgend jaar zijn al weer in volle gang. Fred 
Claassen van de gemeente Amsterdam is komend jaar de 
gastheer.

��RNWREHU������:HUNFRQIHUHQWLH�66&�%HGULMIVYRHULQJ�LQ�
Amsterdam

#Trotsop! Seizoen 2 start in Januari 2016

Het delen en vieren van successen (klein of groot) is 
 belangrijk. Het meedoen met #Trotsop versterkt de 
 organisatie, verbindt en motiveert medewerkers en leidt tot 
nieuwe inspirerende inzichten. 

Daarom is er tijdens de voorbereiding van de werkconferentie 
HHQ�SODWIRUP�JHFUHsHUG�ZDDURS�GH]H�VXFFHVVHQ�JHGHHOG�
kunnen worden: #Trotsop!

We gaan door met kennisdelen! In de aanloop naar #Trotsop! 
������PDDU�RRN�WXVVHQGRRU��

+HQULsWWH�YDQ�GHQ�+HXYHO��HLJHQDDU�YDQ�
het Platform Shared Services bij de 
Overheid ondersteunt deze kennisdeling 
via de website en zal in de Nieuwsbrief 
projecten in het zonnetje zetten. Ook 
organiseert zij bijeenkomsten rond 
belangrijke thema’s in de SSC/bedrijfs�
voering. 
 

Wilt u uw ervaringen delen, of hebt u vragen, richt u tot 
info@sharedservicesbijdeoverheid.nl of kijk op de website 
www.sharedservicesbijdeoverheid.nl
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