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Actuele HRM-oplossingen
voor de overheid
Driessen biedt praktische HRM-diensten. Zo geven wij de
VNG-medewerkers, waaronder ook de trainees en samenstellers
van dit boekje, iedere maand hun verdiende loon. En daar zijn
wij best een beetje trots op. Overigens verzorgen wij niet alleen
de salarisadministratie van ruim 25.000 ambtenaren. Ook met
consultancy, payroll, software en opleidingen ondersteunen wij
al meer dan 20 jaar de Nederlandse gemeenten. Dienstverlening
over de volle breedte voor professionals binnen de publieke
sector. Zodat ongeacht uw HRM-uitdaging één HRM-partner
volstaat. U het mensenwerk, wij het regelwerk.
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Woord vooraf

Twee jaar is VNG GemeenteTrainee aan de slag om jong talent voor het lokaal

bestuur van de toekomst te winnen en vast te houden. Het is de moeite waard.

Dat blijkt uit deze publicatie die ter gelegenheid van het VNG-Jubileumcongres

2012 verschijnt. De VNG bestaat 100 jaar en laat zien dat ze in de voorhoede van

het openbaar bestuur mee kan. Niet in haar eentje, maar met haar leden en een

groep jonge professionals die vanuit heel verschillende invalshoeken verder kijkt
dan 100 jaar.

Met groot plezier bieden wij deze publicatie aan. Het bevat de bevindingen

van de trainees vanuit het onderzoekstraject ‘Lokaal bestuur van de toekomst’
en toont aan dat het loont om te investeren in jong talent. Zij vormen samen

met uw huidige medewerkers een gouden combinatie. Wij gaan er vanuit dat

u inspiratie vindt in de eigen wijze van kijken van jongeren naar hun generatie

genoten, naar deskundigen en naar de mogelijkheden van nieuwe technologie.
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De overheden staan voor nieuwe tijden, burgers maken zich op om meer zaken

naar eigen inzicht te regelen. Een nieuwe generatie professionals wil investeren

in de publieke zaak. Grotere flexibiliteit, een kleinere overheid, andere vormen van

samenwerking tussen overheden en tussen overheden en het particulier initiatief.
Mooi om te zien dat jongeren in het volle besef zijn dat oud en jong niet in
concurrentie moeten gaan, maar van elkaar kunnen leren. Dat vraagt om
gemeentebestuurders die innovatief durven omgaan met vergrijzing en

vergroening, die willen investeren in nieuwe vormen van kennistransformatie.
Het nieuwe werken is geen schuiven met bureaus en apparatuur, maar is
jongleren met kennis en ervaring tussen generaties.

De onderzoeksresultaten van de VNG GemeenteTrainees laten zien dat 100 jaar
ervaring op verrassende wijze verwerkt kan worden in toekomstbeelden die

nieuwe energie aan een sterker lokaal bestuur geven. Dit alles maakt dat we
gouden combinaties smeden in de lokale overheid.

De VNG dienstbaar aan haar leden met nieuw talent: gemeenten dienstbaar aan
een nieuwe toekomst met burgers.

Ton Crépin, directeur Congres- en Studiecentrum VNG
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Inventarisatie van
toekomstbeelden
In het afgelopen half jaar hebben de trainees van VNG GemeenteTrainee
zich op een bijzondere manier beziggehouden met de toekomst van
het lokaal bestuur. Ze hebben als onderdeel van hun opleidingsproces
onderzoek gedaan in verschillende stappen. In de Facebook tijdlijn (zie
pagina 11) zijn die stappen te volgen. Hieronder volgt de verantwoording
voor het onderzoekstraject dat is uitgevoerd. Via de QR-code in het colofon
is veel achterliggende informatie beschikbaar.

J o n g e r e n g e ï nte rv i ewd a ls bas i s vo o r exp e rtm e e ti n g

Voor het indelen van de jongeren die in de inventarisatiefase zijn geïnterviewd,
is gebruik gemaakt van de indeling (naar burgerschapsstijlen) zoals die

door Motivaction wordt gehanteerd in de Mentality-test. Het is geen direct

representatieve groep, wel zijn de verschillende stijlen uit de benadering van
Motivaction terug te vinden in de groep respondenten.

De inventarisatie van de beelden van jongeren is gebruikt ter voorbereiding van

een dag met uiteenlopende experts. Die bijeenkomst is actief voorbereid door de

bevindingen duiding te geven samen met Peter Castenmiller, onderzoeker en ook
intervisie begeleider van VNG GemeenteTrainee en Nikol Hopman, hoofd van het

Centre for Professional Learning van de Haagse Campus van de Universiteit Leiden.
L e v e n d i g e d e b at t e n

De expertmeeting was een dag met veel debat onder leiding van Jean Eigeman en
met medewerking van Thierry Baudet, rechtsfilosoof in Leiden en columnist van

NRC Handelsblad, Menno Hurenkamp, wetenschapper bij de afdeling Sociologie
en Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en publicist (o.m. in het
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weekblad de Groene), Geert Munnichs, coördinator van de afdeling Technology
Assessment van het Rathenau-instituut, Jurgen van der Heijden onderzoeker

aan de Universiteit van Amsterdam en senior adviseur voor AT Osborne, Marcel

Boogers, politicoloog en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg
en Rinske van Noortwijk, sociaal ondernemer en directeur van Greenwish. Aan
die bijeenkomst hebben ook jonge medewerkers van de VNG deelgenomen.

Vervolgens heeft Jean Eigeman samen met trainees een college verzorgd op de
Haagse Campus in het kader van een reeks voor Excellent Bachelor studenten

en hebben de trainees zelf een tweetal workshops verzorgd op de Jonge Ambte
naren dag in Utrecht met als thema “Lokaal bestuur van de toekomst”. Deze

bijeenkomsten zijn opnieuw gebruikt om opvattingen van jongeren over het
lokaal bestuur te toetsen.

Het onderzoekstraject is afgerond met een reeks interviews met spraakmakende
gemeentebestuurders en professionals uit de publieke sector.

D e r e s u ltat e n v a n v i e r m a a n d e n i n t e n s i e f w e r k e n

De reflectie van vier maanden intensief op zoek naar beelden en ideeën voor

de toekomst is terug te vinden in deze publicatie en in vier filmpjes Jubileum
congres 2012 te zien zijn. Marjolein Barel-Glashouwer (trainee geweest bij de
gemeente Leusden, de gemeente Amersfoort, het Ministerie van Justitie en

nu bij het Actieprogramma Lokaal Bestuur) heeft het onderzoek in het kader

van haar eindopdracht gecoördineerd. Een interview door Eva Jinek in het VNG
Jubileumcongresprogramma maakt deel uit van deze verantwoording.

Het werken met het rijke talent van VNG GemeenteTrainee dat geïnteresseerd
is in een loopbaan in de publieke sector is een inspiratiebron op zichzelf. De
toekomst ligt niet vast, wel levert het onderzoek een soort kompas op om
richting te bepalen en zicht te krijgen op factoren die van invloed zijn.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan een lange rij mensen, veel van hen worden
genoemd, velen ook niet. Onze erkentelijkheid is er niet minder om.
Jean Eigeman

Programmamaker opleiding VNG GemeenteTrainee
(ontwerper en begeleider van het onderzoek)
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Timeline
Trainee: Magda Jablonski
•	Werkplek: Beleidsafdeling Werk en Inkomen (VNG)
•	Opdracht: Platform Roma Gemeenten, Werken naar Vermogen,
Regio werkgeversdienstverlening.

5 & 6 juni 2012

VNG JUBILEUMCONGRES
1912-2012 | Malieveld Den Haag

April 2012 - Gemeentebestuurders in het heden
In de slotfase voor het jubileumcongres zijn
succesvolle gemeentebestuurders en professionals
benaderd om het gesprek aan te gaan. Wat is hun
beeld over het lokaal bestuur van de toekomst
en welke eigenschappen hebben de toekomstige
professionals?

16 maart 2012 - Wetenschappelijke expertmeeting
De wetenschappers Thierry Baudet, Geert
Munnichs en Menno Hurenkamp hebben zich in de
ochtend gebogen over het onderwerp burgerschap.
In de middag daagden Marcel Boogers en Jurgen van
der Heijden de aanwezigen uit om te reflecteren op

29 maart 2012 - Jonge ambtenaren aan het woord:

het lokale bestuur van de toekomst. De opgehaalde

De workshop ‘lokaal bestuur van de toekomst’ is

beelden uit de inventarisatieronde werden hier

druk bezocht op de Jonge Ambtenarendag 2012.

gespiegeld aan de beelden van de wetenschappers.

In kleine groepjes hebben jonge ambtenaren hun
toekomstbeeld van het lokale bestuur geschetst.
Veel gehoorde signalen: faciliterende overheid met
ruimte en ondersteuning van burgerinitiatieven.
maart 2012
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28 februari 2012 - Opening jubileumjaar
100 jaar bestaan van de VNG
Februari 2012 - Inventarisatie toekomstbeelden
Ter voorbereiding van het VNG-jubileumcongres
hebben de VNG GemeenteTrainees verschillende
jonge burgers (<35 jaar) gevraagd naar hun ideeën
en verwachtingen ten aanzien van hun toekomst
en die van het lokale bestuur. Deze inventarisatie
was het startsein voor de congresvoorbereidingen,
honderd jaar VNG en het vervolg.
februari 2012

januari 2012
start onderzoekstra ject Lokaal bestuur van de toekomst

28 februari 1912
Oprichting Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Samenleving

van de toekomst
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Thuis in het
lokaal bestuur
1

Naam: Jean Eigeman
Functie: Programmamaker opleiding VNG GemeenteTrainee
Rol: Ontwerper en begeleider onderzoekstraject ‘Lokaal bestuur van de toekomst’

Thuis gaat over het vertrouwde. Thuis komen heeft te maken met een plek, een
locatie. Wereldburger, altijd op pad of veeboer in Friesland, sterk aan zijn grond
gebonden: beiden zijn afhankelijk van thuis, een plekje of een gevoel ontleend

aan een plek. Soms neem je die plek mee naar een nieuwe gemeenschap. Thuis

heeft dus niet uitsluitend met locatie te maken maar ook met mensen en met de
waarden die mensen samen maken, hoog houden, beleven.

De sterke toename van mogelijkheden om je te verplaatsen en de gegroeide
invloed van de informatietechnologie hebben een dimensie aan thuis

toegevoegd. Snelheid en de betekenis van het virtuele maken dat mensen in

tijd en plaats minder gebonden zijn dan ooit. Het is boeiend om te merken dat

voor veel mensen tegelijkertijd de behoefte om je thuis te voelen belangrijker is

geworden. Historische verenigingen bloeien als nooit te voren! Oog hebben voor
de kwaliteit van de buurt is een veel bredere verantwoordelijkheid geworden.

Het lokaal bestuur gaat over thuis. Het lokaal bestuur heeft invloed op die plek

en op dat gevoel. De verlichting in de straat, de kwaliteit van het groen, de ruimte
om zelf vorm te geven aan je huis, maar ook wegen, straten, het verkeerssysteem
voor voetgangers, fietsers en auto’s zijn van invloed op je gevoel van thuis. Dat

is nooit over te nemen door bestuurslagen op grote afstand en al helemaal niet
door technologische systemen hoe hoogwaardig ook.
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Het lokaal bestuur blijft relevant als het bestuur van de vertrouwde omgeving.
Dat klinkt saai en gewoon, maar is door de snelheid waarmee mensen, kennis,

indrukken zich verplaatsen spannend. Andere werkvormen, nieuwe verhoudingen
met burgers.

Thuis betekent ook in de 21e eeuw werk aan de winkel voor het lokaal bestuur.

Een gemeentehuis is ook veel meer een plek om te winkelen en te werken, zeg

maar een bedrijfsverzamelgebouw of een werkplaats voor burgers, professionals
en bestuurders.

Thuis zijn in het lokaal bestuur krijgt er een betekenis bij. Ook professionaliteit

is niet langer locatiegebonden. Het vereist wel dat je als werker voor de publieke
zaak je vertrouwd maakt met wat mensen willen, wat mensen bindt, waar
mensen verschillen, reiziger en dorpsbewoner.

1

Inspiratie voor deze column komt uit het artikel “Hedendaags onbehagen” van James
Kennedy, De Gids nummer 3 2012
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Kennis uit eigen kring
De behoeften en wensen van de jongeren van nu en
hun maatschappij van de toekomst
Welke rol is voor de gemeente weggelegd als het aan de jongeren van nu ligt?
Dit hebben we gevraagd aan jongeren uit alle geledingen van de maatschappij.
Opvallend genoeg is er sprake van een (grotendeels) gedeeld beeld. Een weerslag
van de bevindingen over de taken van de gemeente, de verwachtingen omtrent
burgerschap, de eisen aan de organisatie en de implicaties voor de bestuurders
van nu.

Trainee: Rob van Gerwen
• Werkplek: Gemeente Valkenswaard
• Opdracht: Team Strategie & Control, breed takenpakket van
organisatiebrede ontwikkelingen.

Ta k e n : d i e n s t v e r l e n i n g , l e e f b a a r h e i d e n b e l a n g e n b e h a r t i g i n g

De traditionele taken van de gemeente blijken nog altijd zeer belangrijk te zijn

voor jongeren. Het aanvragen van identiteitsbewijzen, het onderhouden van de

openbare ruimte en het zorgen voor een veilige leefomgeving scoren daarbij het
hoogst. Wat opvalt, is dat het meest zichtbare en gevoelsmatig dichtstbijzijnde

het meest wordt genoemd. Slechts een enkeling spreekt over de zorgtaak of de
lokale politiek. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de door ons geïnterviewde
jongeren geen gebruik maken van de zorgtaak van de gemeente.

De groep kenmerkt zich ook door een reactief karakter: men ziet de gemeente

pas als er iets nodig is en voelt niet direct de behoefte om invloed uit te oefenen
op het beleid. Althans, zo lijkt het… . Er zijn namelijk ook signalen die duiden

op andere behoeften dan invloed hebben op beleid: “de overheid moet minder

‘betuttelen’ en een burger meer eigen verantwoordelijkheid geven ... alleen als
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mensen dit niet kunnen moet de gemeente (overheid) bijspringen”. De gemeente
krijgt ook steun: “het lijkt me wel een ondankbare taak: alleen als er problemen
zijn komen mensen aankloppen bij de gemeente”.

Deze reacties laten een ander licht schijnen op de traditionele taken van de
overheid, en dan met name op de reikwijdte ervan. Inmenging wordt niet

meer in alle gevallen getolereerd en burgers willen meer vrijheid om zelf hun

leven in te richten, zonder al te veel bemoeienis door regelgeving. De taak van
de toekomstige gemeente wordt gezien als aanvullend op datgene waar de
maatschappij zelf niet in voorziet.
Burgerschap:
“ b r o o d n o d i g , m a a r v o o r a l g o e d d at a n d e r e n h e t d o e n ”

Als jongeren dan geen inmenging meer dulden en zelf hun leven naar eigen

believen willen invullen, rijst de vraag: hoe? Hier wordt verschillend over gedacht:
men wil aan de ene kant vrijheid en aan de andere kant zien ze het belang in van
maatschappelijke betrokkenheid. Men wil tegelijkertijd kunnen genieten van

vrijheid en nauwelijks invloeden zien van de overheid. Wie er dan voor zorgt dat

verenigingen in stand blijven en zorgbehoevenden verzorgd worden, daar wordt
niet over gesproken. Het gaat dan vooral over anderen: “het is goed dat anderen

burgerschap en betrokkenheid tonen en dat zouden meer mensen moeten doen
… ik heb daar echter geen tijd voor”.

Uitzondering of niet, het legt wel de vinger op de zere plek. Als iedereen

maximale vrijheid wil en een minimale overheid om dit te beschermen, waar ligt
dan de grens tussen de vrijheid van de één en de vrijheid van de ander? En wie

zorgt ervoor dat de keuzevrijheid in stand gehouden wordt als iedereen gebruiker
is en slechts weinigen aanbieder? Of is dit denken nog gebaseerd op een oude
filosofie en vinden de jongeren een nieuwe inrichting en balans uit om dit te
verwezenlijken? Hoe dan ook, gemeenten zullen hier op moeten inspelen.
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O r g a n i s at i e : c o m m u n i c e r e n , v e r s n e l l e n e n s i m p l i f i c e r e n

Hoe moeten gemeenten volgens jonge burgers inspelen op de van hen verwachte
taak? Om hierop een antwoord te kunnen geven, eerst even wat indrukken van
het huidige beeld:

“het was allemaal heel omslachtig geregeld;

… dingen werden toegezegd en niet nageleefd;

… de gemeente werkt traag en er gebeurt niets;

… ik heb hier drie keer voor moeten bellen en ze zouden mij hierover terugbellen,
maar ik heb nooit meer iets van ze vernomen. Dus ik heb mijn reclamebord
gewoon geplaatst”.

Deze beelden zijn niet zozeer illustratief voor de gehele groep – er zijn ook

mensen die aangeven dat ze het nu wel best vinden – maar ze geven wel de
thema’s weer die voor verbetering vatbaar zijn.

Hieruit zijn drie kernpunten te destilleren. Het eerste kernpunt is communicatie.
Overheden weten veel, maar moeten deze kennis overbrengen op burgers. Dit

geldt voor de stand van zaken van subsidieaanvragen tot het actief aangeven dat
iemand recht heeft op een uitkering, in plaats van wachten tot deze persoon het
loket bereikt. Het tweede punt is versnellen: “de gemeente zou zaken efficiënter,

beter en slimmer kunnen regelen”. Kijk naar het bedrijfsleven, denk klantgericht

en gebruik digitale middelen. Tot slot het derde kernpunt: vereenvoudigen. Denk
vanuit de burger of ondernemer bij het opstellen van aanvraagformulieren of
juridische trajecten.

B e s t u u r d e r s v a n n u : w at g a at u h i e r m e e d o e n ?

Dit verhaal is opgesteld vanuit de generatie jongeren van nu (20-30 jr.), maar wat
kunt en/of moet u als huidige bestuurders hiermee? Moet de burger alle vrijheid
worden geboden of moet de gemeente ook grenzen trekken en zo ja, waar dan?
En wat betekent dit voor uw bestuursstijl en uw organisatie?

Betekent dienstverlening aan de burger dat u hen uitlegt wat u doet en wat zij

daarom zouden moeten doen, dat u doet wat zij vragen of betekent het juist dat
u ruimte biedt, grenzen trekt en communiceert waarom u dat zo doet?
Aan u de keuze!
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Klaar voor een
mindshift?
Over trends in kennis en uitdagingen in gemeenten
We gaan significant anders om met onze kennis dan 50 jaar geleden. Kennis is
toegankelijker geworden en vrijwel altijd en overal beschikbaar. Wat betekent dit
voor gemeenten?

Trainee: Siri Brouwer
•	Werkplek: Overijsselse Bibliotheek Dienst
•	Opdracht: Coördinator opstart Volksuniversiteit Stedendriehoek &
Onderzoek naar gevolgen van bezuinigingen op het bibliotheekwerk

Vroeger was kennis voorbehouden aan een selecte groep mensen. Tegenwoordig
heeft bijna iedereen vrijwel altijd en overal de mogelijkheid toegang te krijgen

tot verschillende bronnen van kennis. De ontwikkeling van de verspreiding van
kennis heeft sinds de digitalisering een enorme vlucht genomen. Recentelijk is

er een toekomstverkenning Kennis gedaan door het Trendbureau Overijssel1 en

Alares2. Er zijn zes interessante trends die van grote invloed kunnen zijn op het

functioneren van een gemeente.

•	‘De Kennisoceaan’. Iedereen heeft tegenwoordig toegang tot kennis. Een

gevolg van de Kennisoceaan is dat mensen niet meer op één plek werken.
Kantoren worden flexibel en het woonhuis is kantoor geworden. Deze

verandering zal zeker invloed hebben op het gemeentehuis. De ambtenaar zal
niet meer elke dag in het gemeentehuis achter de computer zitten: hij wordt
een reizende flexwerker. Met burgers praten levert hem belangrijke kennis
1

Het Trendbureau levert een inhoudelijke bijdrage aan het debat over relevante beleids

2

Alares is een jongdenkend adviesbureau op het snijvlak van ICT-innovaties en

onderwerpen tussen maatschappelijke partners. http://www.trendbureauoverijssel.nl/
organisatievraagstukken. http://www.alares.nl/
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op. De ambtenaar zal ook regelmatig te vinden zijn tussen de ZZP’ers die op
ontmoetingsplekken aan het werken en netwerken zijn.

•	‘Democratisering van kennis’. Het delen van kennis komt centraal te staan.
Een mooi voorbeeld hiervan is skillshare. Het motto van skillshare is ‘Learn
anything from anyone, anywhere’. Mensen die op zoek zijn naar kennis en
mensen die kennis ter beschikking stellen melden zich aan bij skillshare.
Gemeenten kunnen opdrachten op websites zoals skillshare plaatsen.
Crowdsourcing kan bijvoorbeeld helpen om een groep ZZP’ers die de

gevraagde capaciteiten bezit, te activeren om samen een opdracht uit te
voeren.

•	‘De Kenniskloof’. Kennis zal de positie op de sociale ladder gaan bepalen.

De kloof tussen de mensen die mee kunnen komen in de kennisgolf en de
mensen die niet mee kunnen komen, zal onherroepelijk groter worden.

De groep mensen met een achterstand die achter de feiten aan lopen, zal
de maatschappij onnodig veel geld kosten. In elke gemeente zal er actief

aandacht moeten worden besteed aan deze mensen. Dit is een taak die de
bibliotheek op zich kan nemen.

Kennis vastleggen is niet voldoende, de toegevoegde
waarde zit in kennis kapitaliseren; geld verdienen met
de aanwezige kennis. Kennis delen moet daarvoor
een natuurlijk onderdeel zijn van het dagelijks werk.
Medewerkers hebben inzicht nodig in de vier w’s:
Wie Weet Wat Waarover.

•	‘Leren’. Er zal een andere manier van leren ontstaan. Het gaat dan meer om

wat je met de informatie doet en de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt.
Ook binnen de gemeente moet de ambtenaar de ruimte krijgen om zichzelf
verder te kunnen ontwikkelen.
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•	‘Verrijking van kennis door ICT’. De technologie neemt steeds meer menselijke
functies over. De mens kan de kennis die hierbij toegankelijk wordt steeds

beter benutten. De ambtenaar moet over meer kennis van ICT beschikken om
met behulp van de technologie kennis te kunnen verkrijgen.

•	‘De waarde van kennis’. Kennis is gratis toegankelijk. Verdienen doet men

door kennis te delen. Er zal gezocht moeten worden naar manieren om geld
te verdienen door waarde toe te voegen aan gratis informatie. Met iedere

werknemer die vertrekt, vertrekt kennis. Vertrekkende werknemers kosten
een organisatie daardoor al snel tienduizenden euro’s. Door de vergrijzing

en flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt het verloop sterk toe. Inwerken
kost veel tijd en is duur. Investeren in innovatieve vormen van kennis delen
is al snel rendabel. Het benutten van de aanwezige kennis en informatie is

een grote uitdaging voor vrijwel alle organisaties. Kennis vastleggen is niet

voldoende, de toegevoegde waarde zit in kennis kapitaliseren; geld verdienen
met de aanwezige kennis. Kennis delen moet daarvoor een natuurlijk

onderdeel zijn van het dagelijks werk. Medewerkers hebben inzicht nodig in
de vier w’s: Wie Weet Wat Waarover.
Bronnen:
•

http://www.alares.nl/images/documenten/De_Open_Kennis_Omgeving.pdf

•

http://www.trendbureauoverijssel.nl/verdieping/jaarcongres.html

•
•

http://www.alares.nl/

http://www.trendbureauoverijssel.nl/userfiles/Kennis/BoekjeKennis2012.pdf
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De toekomst van de gemeente

Doorbreek de cyclus en
doe het ècht anders!
Trainee: Rob Geven
•	Werkplek: Gemeente Echt - Susteren
• Opdracht: Afstoten gemeentelijke gebouwen binnen beleidskader
• Eerdere werkplek: Gemeente Bunschoten

Morgen verliest u al uw bezittingen. Uw huis, auto, uw baan en alle financiële

middelen. Wellicht heeft u ook een partner die u tot uw bezit rekent? Vooruit,
deze mag u houden. Het enige dat u overhoudt, is een afgelegen hutje op de

heide met voldoende voedsel om in leven te blijven. U heeft dus alle primaire

levensbehoeften. Zou u gelukkig kunnen zijn? Wat waren eigenlijk de momenten
in uw leven dat u het meest gelukkig was? Was dat na de aankoop van een

nieuwe televisie? Of zat het in een subtiel moment? Zou u dit moment van geluk

ook kunnen bereiken als u geen kapitaal had en woonde in dat hutje op de heide?
Zeer waarschijnlijk kunt u de laatste vraag bevestigen. Wellicht zou het

geluksmoment wat langer op zich moeten laten wachten. Ook vergt het

misschien meer creativiteit. Maar ook zonder veel materialisme kunt u het

doel bereiken, er van uitgaande dat iedereen naar geluk streeft. Maar waarom
doen we dit dan niet? Het lijkt een automatisme van vrijwel iedereen om de

weg naar geluk te zoeken via de materialistische weg. Het is ook niet toevallig
dat we te maken hebben met een bankencrisis en te hoge hypotheken. We

lenen om kapitaal te verwerven en hiermee onze doelen te bereiken. Omdat
organisaties worden geleid door mensen ligt dit principe ook besloten in
overheidsinstellingen.

Maar wat doe je als je moet bezuinigen en doelen moet bereiken vanuit dat hutje
op de hei?
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In de periode van de verzorgingsstaat was de overheidsmacht alom aanwezig.
Burgers konden achterover leunen. De overheid had kapitaal en overal een

vangnetje. Was dat niet prettig? Achterover leunen en verzorgd worden. Het

systeem van de verzorgingsstaat bleek financieel niet houdbaar. Daarom moet

het anders! Burgers moeten initiatieven nemen. En de gemeente moet de regierol
pakken en faciliteren. De gemeente ‘moet’. Het is namelijk iets waar niemand
mee is opgegroeid en niet gewoon is. Maar het geld is op.

‘De burger die zich maatschappelijk inzet en taken
overneemt. Maar wil de burger dit?’

Mondige burgers?

Om te verbloemen dat de overheid gedwongen het initiatief ‘moet’ overlaten

aan anderen is de romantische illusie ‘de mondige burger’ bedacht. De burger die
zich maatschappelijk inzet en taken overneemt. Één voor allen, allen voor één.

Maar wil de burger dit? De burger is mondig, maar massaal het maatschappelijk
initiatief nemen blijft uit. Afgezien van een kleine groep is het merendeel niet
geïnteresseerd, enkel actief als het de eigen leefomgeving raakt of als het

financieel aantrekkelijk is. Niet voor niets dat geslaagde burgerinitiatieven vaak
buurtgericht of financieel gunstige energieprojecten zijn. Het is ook lastig voor

burgers om op andere gebieden het initiatief te nemen als je altijd verwend bent

geweest en weet dat de gemeente het komt oplossen. En als het nu niet is, dan is
het vast wel over een paar jaar als het financieel beter gaat.
H e r h a l i n g va n z e t t e n

Op zeven magere jaren volgen zeven vette jaren. Over een aantal jaar breekt
de periode van financiële overvloed weer aan. Dan vervallen we weer in

oude patronen. De gemeente pakt het initiatief en de burger vindt het wel
gemakkelijk. We zitten in een cyclus. Hierdoor blijven oude discussies over

centralisatie en decentralisatie, over deregulering en regulering gevoerd worden.
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Daarnaast loopt de gemeente nog achter het oude nieuws aan ingegeven vanuit

het bedrijfsleven, zoals ‘Het Nieuwe Werken’ en zaakgericht werken. Als je naar de
toekomst kijkt, is het dus oud nieuws dat de klok slaat. Niet spannend! Tenzij we
een hele andere weg in slaan.

Laten we de cyclus doorbreken. Zorg dat de kapitalistische weg voor de

gemeente onbewandelbaar is. Dat burgers echt initiatief moeten nemen en

weten dat niemand ze meer zal betuttelen. Hoe kun je dat nu beter doen dan
door het opheffen van de gemeente? Of maak van de provincie de gemeente.
De ‘gemeenteprovincie’. What’s in a name? Hierdoor ontstaat een langdurige
‘ruimte’ voor burgers. Dienstverlening en het hoogst noodzakelijke wordt

op hoger niveau georganiseerd. Efficiënter en het doet meer recht aan het

gelijkheidsbeginsel. Het is toch absurd dat in tijden van globalisering we in
de ene gemeente meer betalen voor een paspoort, OZB of je hond? Het is

toch ook ongelofelijk dat we hier op lokaal niveau meer dan 400 keer een

discussie over moeten voeren? We hebben zelfs een institutie gecreëerd die

de burgers zou moeten vertegenwoordigen. Natuurlijk ontstaat dan een niet
te dichten kloof. De gemeenteraad is geen afspiegeling van de lokale burger.

Gemeenteraadsverkiezingen leven niet bij de burger. Niet wonderbaarlijk als een
politiek debat gevoerd moet worden over lantaarnpalen, bushokjes en wegen.
Vooral interessant voor politiek geïnteresseerden of NIMBY-burgers.

Er is pas echt een afspiegeling van de burger als de gemeente wordt opgeheven
en de burger het initiatief daadwerkelijk moet pakken. De gemeenteprovincie

stelt de kaders. Juist hierdoor wordt pas echt eer gedaan aan de autonomie van
een gemeenschap.
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De rol van Europa
in het lokale domein
In een boekje over de gemeente van de toekomst mag Europa niet
ontbreken! Al helemaal niet in een jaar waar het kabinet is gevallen ‘om
Europa’. Crises, wantrouwen, dreigende rampen: Europa wordt vaak gezien
en gebruikt als boeman. Maar er gaan ook stemmen op om het nationale
debat meer Europees te maken en er is een roep om een gefundeerd lokaal
standpunt op het gebied van Europa. Ik stel dat een lokale overheid die de
kansen van Europa ziet de toekomst heeft.

Trainee: Anne Toeters
•	Werkplek: Kenniscentrum Europa decentraal
•	Opdracht: Toelichten Europees recht en beleid aan decentrale overheden
•	Eerdere werkplek: Congres- en Studiecentrum VNG

W at ‘ m o e t e n ’ g e m e e n t e n m e t E u r o pa ?

‘Europa’ is een feit. Verregaande Europese wet- en regelgeving zorgt er al voor dat
het lokale domein doordrenkt is van Europa. Een gemeente die actief is op het

gebied van landbouw, milieu, klimaat, transport, digitalisering en nog veel meer

heeft al snel te maken met Europese regelgeving. Bij juristen komen woorden als
‘aanbestedingen’ en ‘staatssteun’ op als het gaat over Europa op lokaal niveau.

Daarbij worden de Europese regels, bijvoorbeeld op het gebied van diensten van
algemeen (economisch) belang, vaak als lastig ervaren.
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W at k u n n e n g e m e e n t e n m e t E u r o pa ?

Het lijkt alsof veel gemeenten zo min mogelijk met Europa te maken willen
hebben. Vaak wordt aan het einde van een beleidstraject snel nog even aan

een jurist gevraagd of het beleidsplan ‘wel mag van Brussel’. Dit maakt ‘Europa’
tot een gemiste kans. Professor Bart Hessel van de Universiteit Utrecht en

wetenschappelijk voorzitter van kenniscentrum Europa decentraal pleit juist voor
een beleidsmatig Europabewustzijn van lokale overheden. Europese regels zijn
geen doel op zich, maar een manier om (Europees) beleid te verwezenlijken.
K a n s e n v a n E u r o pa

Wanneer een gemeente bij het vaststellen van de eigen beleidsdoelen kijkt

naar de Europese beleidsdoelen, kan zij ook de kansen van Europa grijpen. Voor
gemeenten biedt de Europese Unie fondsen, subsidies en kennisnetwerken.
Het jaar 2012 is bijvoorbeeld het Europees jaar van het actief ouder worden.
Bij het afstemmen van het gemeentelijk beleid op het gebied van zorg,
volwasseneneducatie, volksgezondheid en aansluiting van ouderen bij

de informatiemaatschappij, kan een gemeente gebruik maken van alle

mogelijkheden die Europa biedt. Als Europa innovatieve initiatieven stimuleert,

komen voor lokale overheden mogelijkheden vrij om bijvoorbeeld steun te geven
aan het lokale MKB. Het zou jammer zijn als het Nederlands lokaal bestuur hier
niet meer van gaat profiteren!

G e m e e n t e v a n d e t o e k o m s t : E u r o pa b e w u s t

In mijn beeld speelt de gemeente van de toekomst in op de kansen die

Europa biedt. Deze gemeente kijkt bij het vaststellen van het eigen beleid

naar de Europese beleidsdoelen, sluit samenwerkingsverbanden en bekijkt
de uitzonderingsmogelijkheden bij de verplichting tot aanbesteden en vrij

verkeer en bij het verbod op staatssteun. De gemeente van de toekomst denkt
beleidsmatig (ook) Europees.

Utopie? Misschien. Maar wel een haalbare utopie. En een utopie die binnen
bepaalde gemeenten misschien al bestaat…
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Bestuurlijke trends en ideeën van experts

Meer ruimte voor de
burger of aan de burger?
In een bijeenkomst met VNG GemeenteTrainees en jonge VNG-medewerkers,
hebben wetenschappelijke experts – vanuit verschillende achtergronden –
hun licht laten schijnen op de samenleving van de toekomst en het bestuur
dat daarbij past.

Trainee: Rob van Gerwen
•	Werkplek: Gemeente Valkenswaard
•	Opdracht: Breed takenpakket van organisatiebrede ontwikkelingen

“Bu rgerschap is meer dan alleen socia al bu rgerschap ”

Burgerschap, wat is dat eigenlijk? Menno Hurenkamp (socioloog) geeft aan

dat burgerschap in het beleid en in de samenleving vooral de associatie met

sociaal burgerschap heeft gekregen. Hurenkamp pleit echter voor een breder

begrip voor burgerschap. Sociaal burgerschap richt zich volgens hem teveel op

de verwachting dat burgers meehelpen aan het uitvoeren van overheidsbeleid.
Burgerschap is volgens Hurenkamp echter ook “het faciliteren, aanhoren

en/of stimuleren van kritiek in de maatschappij, want burgers zijn er niet alleen
om de staat te helpen, maar ook om zelf iets te willen”. Pas dan kunnen ook

buitenstaanders worden betrokken in de maatschappij. Hurenkamp oppert ook
het idee van het invoeren van een stemplicht, vergelijkbaar aan de leerplicht.
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Lo k a l e p o l i t i e k : n a a r e e n R a a d va n To e z i c h t e n h e t b e l a n g
v a n l o k a a l m a at w e r k

De aandacht voor burgerschap is volgens Thierry Baudet (rechtsfilosoof) ontstaan,
doordat Generatie Y (1982-2001) zich heeft vrijgekocht uit de samenleving, in
plaats van betrokkenheid te tonen. Dit uit zich volgens hem ook in het lage

percentage van de maatschappij dat lid is van een politieke partij. Zowel Baudet
als Marcel Boogers (onderzoeker) zien daarom heil in meer lokale profilering.

Baudet wil af van landelijke partijen in de lokale politiek en meer persoonlijke

profilering van bestuurders. Boogers ziet de lokale politiek eerder verworden tot
een raad van toezicht, waarin bestuurders projecten trekken.

Algemeen beleid zou naar de achtergrond verdwijnen, terwijl lokaal maatwerk
meer naar de voorgrond komt. Dit alles wel binnen bepaalde grenzen, omdat
teveel differentiatie tussen gemeenten niet wordt geaccepteerd. Voor de

ambtelijke organisatie ziet Boogers de rol van ambtenaren veranderen tot

politieke en communicatieve adviseurs in een makelaarachtige rol. Deze nieuwe
rollen zouden recht doen aan veranderende makelaar-achtige omstandigheden
en wensen, waardoor lokaal en individueel maatwerk kan worden geleverd.
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Co n c u r r e n t i e va n b u r g e r s o f g e w o o n
t e r u g n a a r d e k e r n ta k e n ?

Jurgen van der Heijden (onderzoeker) betoogt dat burgers in toenemende
mate gaan concurreren met overheden, bedrijven en instellingen. Met

‘concurreren’ doelt hij op burgerinitiatieven, zoals het creëren van gezamenlijke

nutsvoorzieningen of het verbouwen van groenten voor de buurt. Burgers willen
daarvoor de ruimte krijgen van de overheid. Hij ziet dit als een volgende stap in
een cyclische beweging: “van zelforganisatie naar institutionalisering en weer
terug, maar dan nooit hetzelfde”.

‘Gaan burgers meer concurreren met overheden,
bedrijven en maatschappelijke instellingen?’

De vraag is echter of de burgers werkelijk gaan concurreren met de instituties.
Faciliteert de overheid de burger in diens behoeften of geeft de overheid juist
ruimte aan burgers, omdat ze bepaalde taken zelf niet meer kan of wenst uit

te voeren en is het aan burgers om de vrijgekomen ruimte in te vullen? Willen

burgers bepaalde ruimte wel krijgen? En zijn ze er wel klaar voor om deze ruimte

te benutten of is daarvoor tijd en/of steun nodig? En wat betekent dit voor de rol

van het lokaal bestuur en de competenties van ambtenaren die daarvoor werken?
Dit zijn de vragen waarmee u de komende jaren aan de slag zult moeten en
waarop u antwoorden moet vinden!
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Bestuurders en professionals over
de gemeente van de toekomst

Een veranderende
samenleving
“De crisis biedt nieuwe kansen en mogelijkheden en vergt van de
gemeente toekomstbestendigheid”. Aldus Saskia Borgers tijdens één van
de gesprekken die we als trainees gevoerd hebben met gemeentebestuurders en professionals uit de lokale overheid.

Trainee: Freek de Haas
•	Werkplek: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
•	Opdracht: Bestuursassistent

In het kader van het onderzoek naar het lokaal bestuur van de toekomst hebben
we als trainees een interviewronde gemaakt langs gemeentebestuurders en

professionals uit de lokale overheid. De stelling laat zien dat de gemeente als
lokale overheid direct in contact staat met de samenleving. Veranderingen in
de samenleving vinden hun weerslag in het functioneren van de gemeente.

Het is aan de gemeente om visie te ontwikkelen over hoe zij omgaan met deze
veranderingen, die zeker ook kansen bieden.

In hoeverre knagen deze veranderingen aan de fundering van het traditionele

“Huis van Thorbecke”? In dit artikel wordt de nadruk gelegd op de betekenis van
deze maatschappelijke veranderingen voor het lokaal bestuur. In de gesprekken

hebben achtereenvolgens gevraagd naar achtereenvolgens: toekomstige trends,
hun visie op het lokaal bestuur en benodigde competenties voor de ambtenaar
van de toekomst.
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G e m e e n t e b e s t u u r d e r s e n p r o f e ss i o n a l s
die meegewerkt hebben
• Andrée van Es: wethouder gemeente Amsterdam
• Bert Pauli: gedeputeerde, provincie Noord Brabant

De interviews zijn

terug te lezen door
de QR-code in het

colofon te scannen.

• Fred de Graaf: voorzitter Eerste Kamer
• Ingrid Geveke: hoofd concernstaf, gemeente Zwolle
• Jan Fraanje: gemeentesecretaris gemeente Boxtel
• Judith Harmsen: gemeentesecretaris gemeente Berkelland
• Ralph Pans: voorzitter directieraad VNG
• Saskia Borgers: gemeentesecretaris gemeente Haarlem
• Wieke van der Heide: consultant Boer en Croon

To e kom sti g e tr e n d s

De gesprekken laten een divers beeld aan ontwikkelingen en trends zien. Toch zijn
er met name drie trends die veel respondenten onderschrijven.

Allereerst een hele concrete ontwikkeling die reeds gaande is: de verschuiving
van het takenpakket naar het sociaal domein, aldus Ingrid Geveke (hoofd

concernstaf, gemeente Zwolle), waarbij maatwerk leveren aan de inwoners steeds
belangrijker wordt. Een tweede trend die veelvuldig naar voren komt, genoemd

door Ralph Pans (voorzitter directieraad VNG) is een verdergaande regionalisering
van het lokaal bestuur. Deels ingegeven door de eerder genoemde uitbreiding

van het takenpakket. Maar ook zeker het gevolg van de schijnbaar onbeperkte

mogelijkheden die digitalisering biedt. De laatste trend die naar voren komt, is de
opkomst van steeds meer initiatieven vanuit de samenleving. Niet in de laatste
plaats omdat het monopolie van kennis en informatie dat van oudsher bij de
overheid lag, steeds meer wordt ingevuld door de samenleving zelf.
H o e acte e rt h e t lo k a a l b e stu u r i n d e to e komst ?

Deze drie trends hebben invloed op welke manier het lokaal bestuur in de

toekomst zal acteren. De lokale overheid zal meer naar buiten toe moeten
opereren. Taken op het sociaal domein vragen veel samenwerking tussen

verschillende partners. Dit betekent contact zoeken met partners en van daaruit

samenwerken voor een oplossing voor lokaal beleid. Een interessante benadering
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die in het gesprek met Bert Pauli (gedeputeerde, provincie Noord-Brabant) naar

voren kwam is de zogenaamde “triple helix” benadering . Bij lokale vraagstukken
moeten in de toekomst overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken.

Deze manier van werken vraagt om een andere insteek van de lokale overheid.

Gemeenten moeten hierbij soms zaken durven los te laten, ten bate van de kracht
van de inwoners, aldus Andrée van Es (wethouder gemeente Amsterdam).

De lokale overheid moet een voorwaardenscheppende rol op zich nemen, zo stelt
Jan Fraanje (gemeentesecretaris gemeente Boxtel). Dit houdt in dat de lokale

overheid ook vertrouwen moet hebben in andere partijen en burgers waar zij

door een uitbreiding van het takenpakket steeds vaker mee moet samenwerken.
Bestuurders binnen de lokale overheid moeten dan soms ook, volgens Judith

Harmsen (gemeentesecretaris gemeente Berkelland), het lef hebben om “niets” te
doen. Een belangrijke capaciteit van leiderschap in de toekomst is volgens Fred de
Graaf (voorzitter Eerste Kamer) vooral ook om terughoudend te zijn. Echt ruimte
laten waar nodig en onderwerpen daadwerkelijk overlaten aan de samenleving.
Co m p e t e n t i e s va n d e a m b t e n a a r va n d e to e ko m st

Een veranderende samenleving vraagt een veranderende overheid. Niet alleen

wat betreft taken en interne organisatie, ook het personeelsbeleid is daarbij van

belang. Veranderende competenties van ambtenaren zijn nodig om het hoofd te

kunnen bieden aan de veranderingen. Enkele kernwoorden die de ambtenaar van
de toekomst omschrijven: flexibiliteit, oplossingsgericht denken, lef en initiatief
tonen, netwerken, leergierigheid en ondernemen.

Kortom: het ideaalbeeld is al geschetst! Kern van al deze mooie termen is

misschien wel de opmerking van Wieke van der Heide (consultant, Boer en Croon):
”de ambtenaar van de toekomst heeft zowel IQ, als ook steeds meer EQ”. Zeker is

kennis bij ambtenaren belangrijk, maar het wordt misschien nog wel belangrijker

dat ambtenaren weten waar en bij wie ze kennis kunnen vergaren. Door kennis te
delen en met elkaar te verbinden is de ambtenaar en lokale overheid in staat de
samenleving optimaal te ondersteunen.
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To e kom st i n b e e l d

De grenzen of domeinen van lokaal bestuur lijken in de toekomst steeds meer te

vervagen. De begane grond van het huis van Thorbecke (het lokaal bestuur) moet
en kan zich steeds meer open stellen voor ontwikkelingen van buitenaf. Mensen

uit de samenleving willen graag meepraten over steeds meer onderwerpen. Ook
vragen mensen steeds meer maatwerk van de lokale overheid. Dit kan echter

alleen als men weet wat er in de samenleving speelt. Juist de lokale overheid is

hier bij uitstek de geschikte overheidslaag voor. Deze kracht en potentie moet het
lokaal bestuur dan ook zeker koesteren.
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Laat lokale politiek
lokaal zijn
Vraag een gemiddelde inwoner van een gemeente wat er speelt in de lokale
politiek, wat de gemeente als takenpakket heeft en wat hij/zij van de gemeente
verwacht, en de antwoorden leiden soms tot bezinning over de positie en rol van
het lokale bestuur. Wat betekent dit voor de toekomst van de lokale democratie?

Trainee: Femke van de Kolk
•	Werkplek: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
•	Opdracht: Bestuursassistent

B e s ta a n s r e c h t l o k a a l b e s t u u r

Politiek en politieke verhoudingen zijn, ondanks het feit dat inwoners zich niet

snel betrokken voelen, vaak onderwerp van gesprek. Niet alleen bij politicologen

en politici, maar ook bij burgers uit alle lagen van de bevolking. Toch bracht bij de
laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2010 slechts 56% van de kiezers zijn stem
uit. Dat is een problematische ontwikkeling. Door deze lage opkomst komt de

lokale democratie onder druk te staan wanneer het gaat om haar legitimiteit en
representatieve functies.

Volgens Thierry Baudet (tijdens de wetenschappelijke expertmeeting van VNG

GemeenteTrainee op 16 maart 2012) is er dan ook sprake van een erosie van het
openbaar bestuur.

Wat is de essentie van lokaal bestuur en politiek? Het handelt voor en namens de
inwoners van die lokale gemeenschap. Ondanks de grootstedelijke problematiek
of de problematiek van de krimpregio’s, blijft de lokale gemeenschap het
gezichtspunt van de burger.
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B e z i n n i n g o p d e r o l va n lo k a a l b e st u u r

Veel gemeenten stellen zich als doel een regiegemeente te zijn. Dat wil zeggen

dat de verantwoordelijkheid meer in de samenleving gelegd wordt. In de praktijk
betekent dat, dat er veel taken van de gemeenten afgestoten kunnen worden
en er samengewerkt zal worden met diverse partners. De mondige burger

wil betrokken zijn bij hetgeen gebeurt en besloten wordt in de gemeente.

Diverse middelen worden daartoe ingezet, zoals de inspraakavond, interactieve
beleidsontwikkeling et cetera.

‘Zorg dat de lokale verkiezingen losstaan
van de landelijke politiek.’

Die goede initiatieven ten spijt zit er geen stijgende lijn in het vertrouwen in

het bestuur. Het gevoel bestaat dat het bestuur te ver van de burger staat. Een
vertrouwenscrisis?

Wellicht is het juist om te zeggen dat we op een keerpunt staan wanneer het

gaat om het lokaal bestuur. Veel is veranderd in de samenleving en dat heeft zijn
weerslag op de verwachtingen ten aanzien van het lokaal bestuur.

Wanneer we onze blik op de toekomst richten, zullen er veranderingen nodig zijn
om de lokale democratie weer nieuw elan te geven. Een van de wegen daartoe is
om lokale politiek ook ècht lokaal te laten zijn. Hier wordt niet gepleit voor het

afschaffen van landelijke partijen in het lokaal bestuur. De landelijke partij dient

expliciet een vertaalslag te maken van het landelijk kader naar de lokale praktijk.
Wanneer het college van B&W bijvoorbeeld valt, laat het primaat dan weer bij

de inwoners van de gemeente liggen. Geef de inwoners weer een stem om een

nieuw bestuur te kiezen. Op deze manier worden lokale verkiezingen losgemaakt
van de landelijke thema’s. Dan zullen lokale items de inzet van de verkiezingen
zijn.

Een extra stimulans voor raad en college om zorgvuldig met het primaat van de
kiezer om te gaan.
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Dagboek
Een dagboek anno 2025: De belevenissen van
een burger met een gemeente

Trainee: Michelle van Gampelaere
•	Werkplek: Congres- en Studiecentrum VNG
•	Opdracht: Voorbereiding VNG-Jubileumcongres 2012 & Onderzoek
naar positionering
•	Eerdere werkplekken: Gemeente Alphen aan den Rijn &
Sector Instituut Openbare Bibliotheken

Ma an dag

In de ochtend breng ik mijn kinderen in onze nieuwe elektrische auto naar de
basisschool. Dit keer breng ik ze naar een locatie vlakbij mijn werk. Sinds de

gemeente het onderwijs als beleidsveld heeft ‘losgelaten’ is het voor mij veel

flexibeler geworden. De scholen hebben meerdere – mooie, moderne – locaties,

waar ik hen naar toe kan brengen. Als ik bij de gemeente Westen of Schink werk,
dan breng ik ze bij een locatie daar in de buurt en als ik thuiswerk, breng ik ze
weer naar een school vlakbij huis. Tevens kunnen we zelf bepalen wanneer ze
naar school gaan. De school is namelijk zeven dagen per week open.

Vandaag werk ik voor gemeente Westen. Eenmaal op het werk heb ik overleg met
een aantal externe partijen. Uit een eerdere enquête is gebleken dat 87% van de
bewoners van de wijk Kralen meer groen in hun wijk wil. Hier moeten we iets

mee doen! We spreken af dat we de commissie van die wijk uitnodigen voor een
vervolggesprek.
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Di nsdag

Vroeg in de ochtend hebben mijn man en ik een afspraak met een directeur van
een ontwikkelbedrijf. Wij willen graag een huis laten bouwen. Het liefst in een

prachtige groene omgeving aan de rand van de regio. Door een architect hebben
we een prachtig energieneutraal, met groen bedekt huis laten ontwerpen. Nu

hopen dat een kavel rondom een windmolen vrij is. Morgen kunnen we ons op de
website van de gemeente Wieringen inschrijven. Spannend! Anders moeten we

toch weer gebruik maken van zonnepanelen en moeten we het ontwerp van ons
huis laten aanpassen. Zonnepanelen hebben niet de toekomst; wij willen graag
betrouwbare windenergie!

In de middag heb ik een afspraak met mijn collega van Westen. We bespreken de
stand van zaken wat betreft onze projecten en stemmen af met welke partijen
we contact hebben. Het is erg belangrijk dat we de juiste partijen aan tafel
hebben om aan de vraag van de inwoners en bedrijven te voldoen.
Woensdag

Vroeg in de ochtend zitten we achter de computer om ons in te schrijven voor

een kavel op de website van de gemeente. Aanstaande zaterdag horen we of wij
geselecteerd zijn!

Vandaag werk ik voor mijn andere werkgever, gemeente Schink. Hier werk ik op
ZZP basis als gemeente-adviseur. Ik heb opdracht gekregen om de organisatie

die de diensten voor het loket burgerzaken uitvoert, te evalueren. De gemeente
beslist naar aanleiding van mijn rapport of zij de komende vier jaren weer met
hen in zee gaan.
Don derdag

In de ochtend heb ik een afspraak met een collega, ook ZZP’er bij Schink, om

onze onderzoeken te vergelijken. Zij evalueert een organisatie die het fysieke

onderhoud van de regio in beheer heeft. We spreken in het gebouw af, waar de
gemeente twee etages huurt. Ook niet-ambtenaren kunnen hier voor een laag
tarief een zaal huren.

Aan het einde van de middag heb ik een afspraak met mijn wijkcommissie. Ik en
zeven andere buurtbewoners vertegenwoordigen onze woonwijk. Wij zijn naast
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het aanspreekpunt voor de medebewoners, ook het aanspreekpunt voor de gemeente
en andere partijen. Deze keer staat een evenement voor de wijk op het programma.
Vrij dag

Gisteren hebben we besloten welke partijen we willen betrekken bij ons evenement
en hebben we de taken verdeeld. We hebben een goed plan. Nu nog even gemeente
Wieringen benaderen voor het aanvragen van een vergunning, aangezien we een

hele straat willen afzetten. Nadat ik de gegevens heb ingevuld, kan ik kiezen op welk

termijn ik benaderd wil worden en op welke manier. Aankomende maandag via Skype
graag!

In de middag heb ik een afspraak met de wethouder van gemeente Westen over ‘meer
groen in de wijk Wieringen’. Ik vertel hem dat de wijkcommissie wordt ingeschakeld
en met welke partijen ik contact heb.
Z at e r d a g

In de ochtend meldt een gemeente-adviseur via Skype ons het goede nieuws dat wij

zijn geselecteerd voor een kavel rondom een windmolen! We kunnen ons droomhuis

laten ontwerpen! Hij laat ons weten dat we contact met het ontwikkelbedrijf moeten
opnemen om de overeenkomst te ondertekenen en met welke partijen wij te maken
hebben. Hij geeft ook aan dat we hem kunnen benaderen voor het aanvragen van
vergunningen en dergelijke.

In de middag ga ik richting gemeente Schink. Vroeger zou ik er niet aan moeten

denken om op zaterdag te werken. Nu is het een vorm van vrijheid om zelf te bepalen
wanneer je werkt. Gemeente Schink heeft een restaurant tot zijn beschikking, waar

medewerkers en inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Ik heb daar afgesproken met de
manager van het loket burgerzaken.
Zon dag

Vandaag hebben we een gezinsdag. We gaan richting het strand. Op het strand denk

ik terug aan mijn week. Wat heb ik toch een druk, maar een ‘vrij’ leven. Gelukkig woon

en werk ik in leuke gemeenten. Onder andere de gemeenten zorgen voor mijn vrijheid,
ondanks dat de economie 24/7 doorgaat!
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Van kennisverlies
naar kennisoverdracht
Het zorgvuldig borgen van kennis van ‘leaving experts’ is één van de
centrale thema’s voor de strategische personeelsplanning van de komende
jaren. Gemeenten moeten hier nadrukkelijk aandacht aan besteden. Zij
kunnen bijvoorbeeld meedoen aan pilots zoals het project De Grijze Massa.
Trainee: Koen van der Aa
Werkplek: Gemeente Valkenswaard
Opdracht: Samenhang tussen decentralisaties

Van iedere tien mensen die nu bij een overheidsdienst werken, zijn in 2020 er gemiddeld
zes vertrokken of van baan gewisseld. De verschillende overheidsdiensten in Nederland
zijn de afgelopen decennia vergrijsd. De aankomende jaren krijgen gemeenten dan ook

te maken met een vergrijsd personeelsbestand en met uitstroom van kennis en ervaring
door het vertrek van (oudere) medewerkers. De vraag hoe met dit kennisverlies als

gevolg van vergrijzing, ontgroening en vertrekkende werknemers om te gaan, staat de
komende jaren hoog op de agenda.
Het probleem in beeld

Om te garanderen dat gemeenten in de toekomst dienstverlening van goede kwaliteit

kunnen leveren, is het belangrijk om na te denken over vraagstukken zoals kennisverlies
en kennisoverdracht. Deze ‘oproep’ sluit aan bij eerder verschenen rapporten, zoals ‘De
grote uittocht’ (2010). Het rapport is vorig jaar verschenen als gezamenlijke publicatie

van sociale partners van overheids- en onderwijssectoren en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor het openbaar bestuur worden de maatregelen uitgewerkt in het programma ‘Beter

Werken in het Openbaar Bestuur’. Hierbij gaat het om maatregelen zoals het bevorderen
van arbeidsmobiliteit, flexibiliseren van arbeidsinzet, verhogen van arbeidsproductiviteit
en creëren van ruimte voor de professional. Vraagstukken die vanzelfsprekend ook voor
gemeenten gelden.
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Borgen blijft belangrijk

Het is van belang om kennis van ‘leaving experts’ te borgen. Deze medewerkers wor-

den ook wel ‘wandelende archieven’ genoemd en zij zijn niet één op één te vervangen.
Thema’s zoals ‘kennisverlies’ en ‘kennisoverdracht’ zijn onderdeel van de‘strategische

personeelsplanning’ van gemeenten. Het doel van strategische personeelsplanning is
om inzicht te krijgen in welk personeel de gemeentelijke organisatie op korte termijn
en langere termijn nodig heeft.

‘Waarborg de kennis van ‘leaving experts.’
De vraag is hoe gemeenten specifieke kennis van vertrekkende (oudere) medewerkers
kunnen (her)waarderen, borgen, beschikbaar stellen en overdragen. Het is belangrijk
dat gemeenten goed inspelen op problemen rondom kennisverlies en kennisover-

dracht. In de regio Zeeland is de afgelopen jaren een onderzoeksproject opgestart, De
Grijze Massa, dat inspeelt op de hiervoor genoemde vraagstukken.
D e G r i j z e M a ss a – i n s p i r at i e v o o r g e m e e n t e n

Het project De Grijze Massa richt zich op de ontwikkeling van instrumenten en in-

novatieve methoden om kennis van ‘leaving experts’ te behouden en over te dragen.
In de eerste fase van het project ging het voornamelijk om technische bedrijven. Het
onderzoeksproject heeft verschillende concrete, praktische en oplossingsgerichte in-

strumenten opgeleverd, zoals ‘hyper video’, ‘kennisrisico analyse’ en ‘diepte interviews’.
In de tweede fase onderzoekt het project andere sectoren, zoals de zorg en publieke
organisaties. Ook de Provincie Zeeland neemt deel aan dit traject.
Tijd om te handelen

Kijkend naar het huidige vergrijsde personeelsbestand van overheidsdiensten, is het
van belang om de aankomende periode stevig te investeren in de ontwikkeling van

een nieuw instrumentarium waarmee de kennis van ‘wandelende archieven’ kan worden geborgd en overgedragen aan jonge medewerkers. Hopelijk bent u geïnspireerd

geraakt om dit binnen uw organisatie actief op te pakken. Want alleen op die manier
kunnen we investeren in de basis van een toekomstbestendig lokaal bestuur, waarin
kennis van medewerkers wordt gewaardeerd, gewaarborgd en overgedragen.
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Un mélange d’or
De jonge ambtenaar voegt smaak toe
D e j o n g e a m b t e n a a r : Q u ’ e st- c e q u e c ’ e st ?

De kranten staan er bol van. Het houdt de gemoederen bezig. De jonge ambtenaar.
Minder dan 10 procent van de ambtenaren bij overheidsinstellingen is jonger
dan 40 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 40 en 51 jaar. Dit blijkt uit een
enquête van onder andere Binnenlands Bestuur onder ruim 700 ambtenaren.

Trainee: Jeannette de Ridder
•	Werkplek: Gemeente Alphen aan den Rijn
•	Opdracht: Projectmedewerker Maatschappelijk Vastgoed

De jonge ambtenaar heeft verschillende kenmerken. Hij of zij is in de leeftijd tot
35 en in andere onderzoeken 40 jaar. Hij of zij is hoogopgeleid, interdisciplinair,
netwerkgericht, creatief, innovatief, flexibel, leergierig, enthousiast en

maatschappelijk betrokken. Zij hebben lef en zijn nog niet vastgeroest in

patronen. De jonge ambtenaar heeft een dynamische kijk op de arbeidsmarkt.
Zij hebben geen boodschap meer aan de vraag ‘waar zie jij jezelf over 5 jaar?’.
Met expertise en een multidisciplinaire achtergrond zullen zij voor meerdere
opdrachtgevers actief zijn. Zij zetten hun netwerk in en leren door te kijken
bij andere organisaties, disciplines en netwerken van de overheid en het

bedrijfsleven. Zij smeden coalities en laten belangen samenvallen. Zij mobiliseren
ideeën en organiseren kruisbestuiving. Dit gebeurt op kleine schaal in een team
van collega’s van verschillende leeftijden maar ook op grote schaal met andere
gemeenten, overheidsinstellingen en bedrijven.

44 Een gouden combinatie

Jong en oud = iedereen

Wie is jong? Wie is oud? Houden we niet teveel vast aan de leeftijdsgrens? In

hoeverre zijn er grote generatieverschillen op de werkvloer? Zijn ze werkelijk zo

groot als we denken? Gaat het niet gewoon om het erkennen van de dilemma’s,
het aanpakken van de problemen die zijn ontstaan en het realiseren van een

werkbare toekomst in relatie tot de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in
andere sectoren?

Zorg voor een open arbeidsmarkt, speel in op de hoge natuurlijke uitstroom bij

gemeenten, een plek voor jong talent, uitwisseling tussen de private en publieke

sector, doorstroommogelijkheden naar een vaste functie en een goed samenspel
tussen collega’s van alle leeftijden. Zes op de tien Nederlandse werkenden vindt

dat ouderen onmisbaar zijn voor de groei van jongeren. De jonge ambtenaar is op
haar beurt van toegevoegde waarde. Minister Spies benadrukte dit tijdens haar
toespraak op de Jonge Ambtenarendag 2012 in Utrecht.

Jong en oud is immers iedereen. Staan we niet met z’n allen voor het ontwikkelen
van grensverleggende duurzame oplossingen voor de toekomst? Wie voegt

smaak toe? Welke condities in een organisatie zijn bepalend voor het imago, goed
leiderschap, carrièremogelijkheden, tevredenheid, creativiteit en productiviteit?
Werknemers van alle leeftijden dragen bij aan een divers personeelsbestand en

een breed palet aan ervaringen en ideeën die ons klaarstomen voor de toekomst.

Jong en oud op de werkvloer: un mélange d’or.
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Zandhorst

VACATURE

Bedrijventerrein
Donkersloot
zoekt ‘bouwer’
Wie zijn wij?

De gemeente Zandhorst stelt haar grond ter beschikking voor inrichting van
een nieuw bedrijventerrein met de naam Donkersloot. Donkersloot wordt
vormgegeven door de bedrijven zelf.
Wie zoeken wij?

•	Je bent iemand die het algemeen belang kan incorporeren in het individuele
belang van elke stakeholder;

•	Een frisse wind die weet hoe je een directe omgeving kunt betrekken en van
een NIMBY een IMBY kunt maken;

•	Je opereert als strategisch medeweker en als regisseur van het project;
•	Je grote social media netwerk is een pré;

•	Je bent een resultaatgerichte spin in het web, die maximale ruimte om zelf
invulling te geven aan de opdracht optimaal benut;

•	Je bent iemand die snel schakelt tussen de virtuele en reële wereld: het
bouwen van het bedrijventerrein vindt in eerste instantie plaats in een
virtuele omgeving.
W at g a j e d o e n ?

Jouw rol in het project is het begeleiden van de ontwerpfase van Donkersloot en

de ontwikkeling van het terrein gereed te maken voor implementatie. Dit project
zul je de helft van de tijd op afstand uitvoeren en de andere helft op locatie bij

de diverse partners. Er vindt een periodiek overleg met de betrokken bestuurders
plaats. De klus heeft een totale omvang van 3200 werkuren, verlofopname kan
geheel naar eigen inzicht worden opgedaan.
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Het project heeft een duur van maximaal 2 jaar, eerdere afronding is mogelijk.
Dit project staat sluit geheel aan bij Het Nieuwste Werken.
W at b i e d e n w i j ?

•	Een prettige werkomgeving waar intrinsieke motivatie een grote rol speelt;

•	Openbaar bestuur puntensysteem (OBP): Bij functioneren naar tevredenheid
wordt 20 punten toegekend die je kunt opnemen/inzetten voor volgende
klussen;

•	Zes maanden voor voltooiing van het project aanmelden bij de regionale
projectenmarktplaats voor een mogelijk volgende opdracht;

•	Een scholingsbudget van maximaal € 3.000,- ;

•	Na anderhalf jaar een loopbaanadvies op maat.
M.m.v. Hakima Lamchachti, Rogier Stout en Nathalie Bus
(College van Arbeidszaken, VNG)
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Stappenplan voor de
nieuwe professional
Gemeentelijke dienstverlening die op orde is, de gemeente die haar partners
bovenal faciliteert en ook nog eens toeziet op een veilige en schone leefomgeving. Het onderzoek dat wij als nieuwe professionals binnen de gemeente hebben
uitgevoerd, leverde belangrijke uitgangspunten op.
Trainee: Bastiaan Vos
Werkplek: Expertisecentrum Gemeentefinanciën (VNG)
Opdracht: Werkzaamheden gericht op kapitaliseren beschikbare kennis
Eerdere werkplekken: Gemeente Leusden & Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Toekomstige professionals gebruiken deze uitgangspunten voor het bepalen van hun
werkwijze en aanpak. Dat kan door te denken als de inwoner die een paspoort nodig

heeft, door zich te verplaatsen in het bedrijf dat een vergunning wil aanvragen, of door
een week in het buurthuis te werken om de wijk overdag of
’s avonds te beleven.

Deze manier van werken leent zich voor een stapsgewijze aanpak. Een zogenaamd

stappenplan voor de nieuwe professional, een drietrapsraket waarin zichtbaarheid,

verbinding en het verwerken van ideeën centraal staan. Een werkwijze waarmee de
gemeente zich als krachtige netwerkpartner kan positioneren.
V e rg ro ot d e z i c htba a r h e i d

De nieuwe professional is zichtbaar voor alle betrokken partijen. Dat klinkt eenvoudiger
dan het is en kan op meerdere manieren uitgelegd worden. Het gaat om fysieke zicht
baarheid, het aanwezig zijn op locaties op het moment dat de voor het onderwerp
belangrijke partners aanwezig zijn.

Het gaat echter ook om inhoudelijke zichtbaarheid, het op de juiste momenten delen

van kennis en informatie. Houd de kennis niet binnen het gemeentehuis, maar deel deze
op de meest geschikte manier voor de partners die bij het onderwerp betrokken zijn.
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Het vergroten van de zichtbaarheid is noodzakelijk om partners te kunnen binden.
Pas wanneer je zichtbaar bent, weet men je te vinden.
Verster k de b i n di ng

De nieuwe professional is verbonden met het hele netwerk. En dan ook echt het

hele netwerk. Van de redactie van de plaatselijke krant, tot aan de ondernemersvereniging: u kunt voor heel veel partijen wat betekenen.

Hoe de binding te versterken? Laat zien dat er hard wordt gewerkt om de belangen
van de betreffende partners mee te nemen. Leef u in en vraag naar de ideeën van
de betreffende partner.

U kunt er ook voor kiezen om gewoon eens op de koffie te gaan, u zelf uit te nodigen voor een gesprek. Een verbeterde binding zorgt voor een vertrouwensrelatie
waarin u kunt gaan geven en nemen.
Verwerk de ideeën

De nieuwe professional verwerkt de voorstellen die hij opdoet. De grotere zicht-

baarheid en versterkte binding zorgen er voor dat de partners sneller geneigd zijn
met ideeën te komen.

Hier zitten vanzelfsprekend ideeën tussen die kansrijk en minder kansrijk zijn. Dat
maakt niet uit. Behoud de kansrijke ideeën en leg aan uw partners uit waarom de
niet zo kansrijke ideeën het niet zijn geworden.

Het belangrijkste doel dat u hiermee dient, is het vergroten en verhogen van de

legitimering van wat u doet. Door uw partner’ suggesties op waarde te schatten en
dat terug te geven. Door alle bronnen van ideeën te benutten.
B e g i n va n da a g n o g

Het stappenplan is slechts een eerste aanzet tot een andere werkwijze, een

methode die helpt bij het benaderen van de verschillende doelen die een gemeente
nastreeft.

Toepassen is eenvoudig. Begin morgen nog en maak een analyse van actuele
onderwerpen of lastige dossiers. Daarna kunt u aan de slag!

GITP / PiCompany kan uw gemeente ondersteunen
Burgemeesters
 Advies en ondersteuning Vertrouwenscommissies op het gebied van
selectie en ontwikkeling van burgemeesters (opstellen profielschets,
voorbereiden van VC op briefselectie en het voeren van gesprekken,
assessments of coachen van de nieuw benoemde burgemeester in de
'eerste honderd dagen'
 Potentieel assessments voor hen die belangstelling hebben voor het
burgemeestersambt
 Coaching.
Wethouders
 Ontwikkelprogramma voor wethouders.
Gemeentelijke organisaties
 Open en incompany trainingen voor professionals en managers op het
gebied van management, communicatie, coaching, persoonlijke
effectiviteit, projectmanagement en adviesvaardigheden
 Vraagstukken op het vlak van leiderschap, verandering (change),
performancemanagement, samenwerking en organisatiediagnostiek.
HR afdelingen
 Online tools t.b.v. (pré-)selectie, talentonwikkeling en employability
 Assessments om objectief inzicht te krijgen in talent en
ontwikkelperspectief
 Coaching om talenten te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te
leren
 Executive search, werving & selectie en interim management.
Medezeggenschapsorganen
 Training, opleiding en advisering, zoals advisering over MZ-structuren
en begeleiding complexe adviestrajecten.

www.gitp.nl

www.picompany.nl
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