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Samenvatting 

 

De rijksdienst wil efficiënter en slagvaardiger worden en is daarom aan het flexibiliseren. Voor het 

bereiken van een flexibele rijksdienst wordt niet alleen ingezet op structuurveranderingen (waaronder 

poolvorming waarbij ambtenaren met een specifieke expertise fysiek worden samengebracht), maar 

ook ingezet op het omzetten van de “mentale knop” bij ambtenaren naar een “flexibele mindset” 

zodat zij al naar gelang waar en wanneer er behoefte is aan hun competenties op een variabele 

(flexibele en mobiele) manier in de rijksdienst kunnen worden inzetten. De rijksdienst kan zichzelf 

door het inzetten op flexibilisering via mobiliteit en pools verrijken, doordat hierdoor kennis binnen 

de rijksdienst kan worden verspreid en er nieuwe kennis kan worden opgedaan. De rijksdienst kan 

echter ook het risico lopen zichzelf uit te hollen, doordat flexibilisering van ambtenaren kan leiden 

tot een vermindering van inhoudelijke deskundigheid en het institutionele geheugen van de 

rijksdienst. Het uithollingrisico kan zich ook manifesteren door onthechting van de ambtenaren die 

met name werkzaam zijn in de bedrijfsvoering (personeel, informatie, organisatie, facilitaire zaken, 

administratie, communicatie en huisvesting) van de rijksdienst met hun bedieningsveld 

(departementen). Als gevolg van de flexibilisering worden deze ambtenaren losgeweekt uit de 

departementen en via een selectieprocedure rijksbreed in pools samengevoegd om vervolgens 

flexibel te kunnen worden ingezet in de rijksdienst. Doordat de (bedrijfsvoering)ambtenaren op 

afstand van hun bedieningsveld worden geplaatst, weten zij mogelijk minder (automatisch) wat er 

speelt bij departementen. Hun (ervarings)kennis inzake de beleidscontexten, netwerken en 

werkverhoudingen in departementen kan verouderd raken. Deze thesis richt zich op het 

uithollingrisico van op afstand geplaatste en rijksbreed inzetbare poolende ambtenaren, zoals de 

bedrijfsvoeringambtenaren van de rijksdienst (hierna te noemen: bedrijfsvoeringambtenaren): 

onthechting met het bedieningsveld.  

 

De onthechting is volgens het literatuuronderzoek (deels) te overbruggen door het op collectieve 

wijze doen aan ervaringsleren. Ervaren medewerkers weten sneller wat werkt, juist doordat ze al 

langer meedraaien en zich daardoor inzichten, expliciete kennis en kunde eigen hebben gemaakt. Het 

hebben van werkervaring lijkt in het flexibiliseringtijdperk niet voldoende te zijn. Immers de kennis 

en ervaring van de bedrijfsvoeringambtenaren kunnen verouderen, doordat zij op afstand van de 

departementen worden geplaatst. Hierdoor lijkt het noodzakelijk dat de bedrijfsvoeringambtenaren 

hun werkervaring actief up-to-date houden. Een manier om dat te bereiken, is het delen en leren van 

ervaringen. Wordt ervaring niet gedeeld en wordt er niet van ervaringen geleerd, dan wordt er dus 

ingeteerd op de eens vergaarde – verouderende – ervaring en bestaat de kans dat medewerkers hun 

organisatie uithollen. In deze thesis staat bij de operationalisering van ervaringsleren de leercyclus 

van Kolb centraal. Deze leercyclus bestaat uit de stappen “voelen, kijken, denken en doen” die 

collectief, chronologisch en meermaals moeten worden doorlopen wil er sprake zijn van 
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ervaringsleren. Onder ervaring worden in deze thesis zowel individuele werkervaring als 

ervaringsleren verstaan. 

 

De hoofdvraag van deze thesis luidt: “Op welke wijze gaan departementale pools om met de 

ervaringen van ambtenaren?”. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is een kwalitatief 

onderzoek uitgevoerd bij de bedrijfsvoeringpool met organisatieadviseurs: EC RijksAdvies. Deze 

pool is onderzocht vanwege het gegeven dat de pool een aantal bijzondere kenmerken heeft. Zo is in 

de pool een specifieke expertise (organisatieadvies) gebundeld. De pool is op afstand van het 

bedieningsveld geplaatst en de poolmedewerkers vervullen vanuit hun vaste functie in de pool 

rijksbreed opdrachten op het gebied van organisatieadvies. Tenslotte dient de pool op commerciële 

wijze te functioneren, onder andere via acquisitie en opdrachten.  

 

Uit het veldonderzoek komt naar voren dat ervaringsleren bij pools met dezelfde kenmerken als EC 

RijksAdvies inderdaad kan bijdragen aan het compenseren en overbruggen van de onthechting. Er 

komt voorts naar voren dat er diverse belemmeringen bestaan voor het doen aan ervaringsleren. Dit 

zowel binnen de pools (zoals prestatiedruk) als met de externe omgeving (zoals het wekken van 

vertrouwen). Hierbij blijkt het essentieel te zijn dat er een balans wordt gevonden tussen 

ervaringsleren en de prestatiedruk bij pools met experts. Als deze balans niet wordt gevonden, 

bestaat de kans dat pools zichzelf gaan uithollen. Hierdoor zou het flexibiliseringstreven van de 

rijksdienst via pools met commercieel handelende experts mislukken. De commercieel ervaren 

poolmedewerkers lijken soepeler met de belemmeringen om te gaan dan de niet-commercieel ervaren 

poolmedewerkers. Dit doordat zij commercieel zakelijke ervaring hebben opgedaan en daardoor 

onder andere anticiperen op de frictie tussen de krappe beschikbare tijd voor plenair ervaringsleren 

en de heersende prestatiedruk. Via het in projectverband en niet perse in plenair verband leren van 

ervaringen zou deze belemmering kunnen worden aangepakt. In dit licht is het aanbevelingswaardig 

bij de selectie van poolmedewerkers ook te toetsen op hun bereidheid om te willen leren van 

commercieel ervaren mensen. Wat betreft extern ervaringsleren, blijkt dat de externen geen 

meerwaarde daarvan zien voor henzelf. Deze belemmering zou kunnen worden afgezwakt door in te 

zetten op een stevigere relatie met de externe omgeving, bijvoorbeeld door het organiseren van een 

“meet and greet” dag, waarbij externen expliciet de mogelijkheid wordt geboden hun verwachtingen 

te uiten. De poolmedewerkers zouden vervolgens hun dienstverlening meer op de uitgesproken 

verwachtingen kunnen enten en (beter) geëquipeerd in onderhandeling kunnen treden met 

opdrachtgevers. In de relatie met het opdrachtgevend bestuur kan een stevigere relatie ertoe leiden 

dat de poolmedewerkers in dialoog treden met het opdrachtgevend bestuur over de prestatiedruk.  
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1 Inleiding 

 

De Nederlandse rijksdienst is al ruim veertig jaar aan het hervormen om tegemoet te komen 

aan de maatschappelijke en politieke roep om meer efficiëntie en minder bureaucratie. 

Aanvankelijk lag daarbij het accent op het planmatiger werken. Vervolgens werd het accent in 

de jaren 1980 verschoven naar flexibilisering van de rijksdienst via 

organisatiestructuurveranderingen en het afgelopen decennium gaat het vooral om 

flexibilisering van de rijksdienst via mobiliteit van ambtenaren. De laatste jaren wordt het 

mobiliteitstreven met name vorm gegeven door het in groepen samenbrengen van ambtenaren 

met een bepaalde expertise die flexibel – waar nodig – in de rijksdienst kunnen worden 

ingezet: pools. (Van Mierlo 1995; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 1
 

2000; BZK 2004a ; Den Boer en Noordegraaf 2006; Gastelaars 2006). Dit niet alleen om 

tegemoet te komen aan de bovengenoemde maatschappelijke en politieke roep, maar ook om 

slagvaardiger (snel en adequaat) te kunnen inspelen op de veranderende maatschappelijke 

issues (BZK 2004a). 

 

Deze issues zijn door ontwikkelingen als het groeiend aantal eigenwijze burgers, machtige 

bedrijven en toenemende internationalisering steeds complexer en weerbarstiger aan het 

worden. Er zijn bovendien geen snelle en voor de hand liggende oplossingen voor 

(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 2
 2006). Het resultaat is dat steeds minder 

rijksambtenaren – slagvaardiger - moeten omgaan met steeds meer en complexere 

maatschappelijke issues (op basis van: BZK 2006a; Roethof en Hillen 2007). De WRR (2007) 

stelt dat rijksambtenaren daartoe hun aanpassingsvermogen moeten vergroten. Hedendaagse 

rijksambtenaren - zowel beleidsambtenaren werkzaam in het primaire beleidsproces als 

bedrijfsvoeringambtenaren werkzaam in de bedrijfsvoering
3
 van de rijksdienst - staan daarom 

voor de uitdaging om flexibeler en mobieler te worden. Bijvoorbeeld via pools waarin 

ambtenaren hun kennis en ervaring bundelen en de ambtenaren vervolgens via de pools 

flexibel en mobiel – waar er behoefte is aan de gebundelde kennis en ervaring - in de 

rijksdienst kunnen worden ingezet (BZK 2003c).  

 

Het flexibeler en mobieler worden heeft consequenties voor de kennis van rijksambtenaren.  

                                                
1
 Hierna aangegeven als: BZK. 

2 Hierna aangegeven als: WRR. 
3
 De bedrijfsvoering van de rijksdienst omvat taken op het gebied van personeel, informatie, organisatie, 

facilitaire zaken, administratie, communicatie en huisvesting.  
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Flexibilisering via mobilisering kan namelijk leiden tot onthechting van ambtenaren met het 

werkterrein waarop zij op mobiele wijze en voor een kortere duur werkzaam dienen te zijn. In 

het achtergronddocument bij de kabinetsnota “Het resultaat is de Maat. Een beter presterende 

rijksdienst” uit 2006 constateert BZK dat ambtenaren momenteel te lang vast zitten in posities 

en structuren en daardoor niet flexibel en mobiel zijn. BZK (2006b) stelt daarom onder meer 

dat ambtenaren in de toekomst voor een kortere periode betrokken zouden moeten zijn bij 

dossiers. 

 

De onthechting met het werkterrein kan leiden tot een teloorgang van inhoudelijke 

deskundigheid, een verminderde opbouw en gebruik van het institutionele geheugen van de 

rijksdienst en een afnemend begrip van de beleidscontexten, netwerken en werkverhoudingen 

in departementen (Tjeenk Willink 1995). Door flexibilisering en mobilisering lopen 

ambtenaren daarom het risico minder – automatisch – te weten wat er speelt bij 

departementen. De hierboven aangegeven risico’s van flexibilisering via mobilisering kunnen 

negatieve gevolgen hebben voor het streven van de rijksdienst naar een grotere 

slagvaardigheid. Immers in de huidige kennissamenleving waarin issues elkaar steeds sneller 

opvolgen, complexer van aard en multi-interpretabel zijn en tegelijkertijd de nadruk bij de 

rijksdienst ligt op “meer met minder doen”, lijkt het een vereiste om kennis steeds sneller te 

kunnen detecteren en toe te passen om die issues slagvaardig te kunnen oplossen. Hieruit lijkt 

eerder een noodzaak tot geen onthechting te spreken (op basis van: Osborne en Gaebler 1992; 

Noordegraaf 2004). 

 

Ter overbrugging van bovengenoemde risico’s lijkt de rijksdienst vooral in te zetten op het 

via opleidingen versterken van de inhoudelijke kennis en het versterken van de competenties 

“om dingen gedaan te krijgen” (vaardigheden en attitude) (op basis van: BZK 2001; ROB 

2004; Montenarie en Venrooij 2005; BZK 2005; Secretarissen-Generaal van de rijksdienst
4
 

2006; Noordegraaf e.a. 2006). Ondanks deze inspanningen lijkt het flexibiliseren van de 

rijksdienst maar niet helemaal te willen lukken, zoals kan worden afgeleid uit de langere tijd – 

circa twee decennia - waarin de rijksdienst aan het flexibiliseren is en het aantal rapporten en 

initiatieven dat in de loop van de jaren daarover is geformuleerd. Dit gegeven leidt onder 

meer tot de vragen of de rijksdienst bij het flexibiliseringstreven niet iets over het hoofd ziet 

en of het wel voldoende is om primair op opleidingen en competenties te focussen.  

                                                
4
 Hierna aangegeven als: SG,s. 
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In het licht van de in deze thesis gehanteerde kennisformule van Weggeman (2000), waar  

kennis de vermenigvuldiging is van informatie (hier: inhoudelijke kennis), vaardigheden en 

attitude (hier: competenties) en ervaring, zou het kunnen zijn dat ervaring een vergeten 

dimensie is bij het flexibiliseren van de rijksdienst en dat ervaring mogelijk een rol zou 

kunnen spelen bij het (deels) overbruggen van de bovengenoemde onthechting. Onder andere 

Reed (1996) en de Onderwijsraad (2003) stellen dat het nodig is om ervaring te hebben om 

issues snel en adequaat te kunnen oplossen. Dit omdat volgens hen ervaring bijvoorbeeld 

nodig is om te kunnen detecteren welke kennis nodig is voor het uitvoeren van een taak. 

Ervaring zou ervoor kunnen zorgen dat ambtenaren (sneller) weten hoe zij issues moeten 

oplossen (op basis van: Reed 1996; Kwakman 2003; Onderwijsraad 2006). Hierbij gaat het 

niet zozeer om de eens opgebouwde ervaring (individuele ervaringskennis), welke vaak een – 

statische - rol speelt bij de werving en selectie van ambtenaren in de rijksdienst. Immers door 

de onthechting kan de ervaringskennis die ertoe leidt dat ambtenaren “weten hoe zij issues 

moeten oplossen”, verouderd raken. Daarom lijkt het van belang niet in te teren op de reeds 

vergaarde ervaringskennis, maar op een dynamischere manier met ervaring om te gaan met 

het doel de ervaringskennis continue te vernieuwen. Dit door bijvoorbeeld ervaringen met 

elkaar te delen en te leren van ervaringen (ervaringsleren) (op basis van: Kolb 1984; Vermaak 

1997; Kessels 2001; Onderwijsraad 2006; WRR 2006). In deze thesis wordt onder ervaring 

zowel de individuele ervaringskennis van ambtenaren als het collectieve ervaringsleren gevat.  

 

1.1 Flexibilisering 

Eind jaren 1960 en begin jaren 1970 werd geconstateerd
5
 dat het overheidshandelen steeds 

ineffectiever en inefficiënter werd. Dit door onder meer de emancipatiebeweging, 

welvaartsgroei en individualisering. In reactie op de verminderende effectiviteit en efficiëntie, 

heeft de Nederlandse overheid al sinds de jaren 1960 en 1970 het streven het 

overheidshandelen te hervormen naar een planmatig handelen (op basis van: Clarke & 

Newman 1997; Herold 2007). Vanaf de jaren 1980 is het accent van de hervormingen gelegd 

op flexibilisering van de rijksdienst (op basis van: Van Mierlo 1995; Steijn 1999; BZK 2000; 

BZK 2004a ; Den Boer en Noordegraaf 2006; Hovestadt 2007). Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 

eindrapport van Commissie Vonhoff uit 1981 over verandering van de organisatiestructuur en 

de “grote operaties” van de Kabinetten Lubbers (1982-1994) over reorganisaties, 

taakstellingen, deregulering, decentralisatie en privatisering. Het accent op flexibilisering 

                                                
5
 Zie onder andere het rapport “Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie”: Commissie van 

Veen (1972). 
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blijkt onder andere ook uit het in 1993 verschenen rapport van de Commissie Wiegel over het 

bereiken van een hoogwaardige en flexibele rijksdienst via organisatieveranderingen (BZK 

2003b).  

 

Het flexibiliseringstreven is voortgezet in het rapport “Kwaliteit: een agenda voor de 

rijksdienst” van de Secretarissen-Generaal van de rijksdienst uit 2002, waarin onder meer 

voorstellen zijn gedaan om via flexibilisering en mobilisering te komen tot 

kwaliteitsverhoging van de rijksdienst (personeel, organisatie en informatietechnologie). Deze 

laatstgenoemde voorstellen zijn onder meer input geweest voor het Programma Andere 

Overheid (PAO) dat in 2003 van start ging (Hovestadt 2007) en werd ondersteund door onder 

andere de nota “Resultaat is de maat; een beter presterende rijksdienst” (2006) van BZK. Doel 

van het PAO (2003-2007) was het overheidshandelen flexibeler, meer maatschappijgericht, 

efficiënter en slagvaardiger te maken, om zodoende snel en adequaat te kunnen inspelen op de 

ontwikkelingen in de maatschappij. Voor het primaire beleidsproces deed PAO dat onder 

andere via het inzetten op een verbetering van de coördinatie tussen departementen, een 

herbezinning op de overheidstaken en een grotere flexibiliteit en mobiliteit van 

beleidsambtenaren (BZK 2004a). Voor de bedrijfsvoering heeft het PAO ingezet op reductie 

en herinrichting van de bedrijfsvoering en flexibiliteit en mobiliteit van de 

bedrijfsvoeringambtenaren (BZK 2004a). Het PAO is inmiddels overgegaan in de 

concretiseringslag “gewoon doen” (PAO 2007) en heeft onder andere geleid tot oprichting 

van rijksbrede bedrijfsvoeringpools, waaronder het Expertise Centrum RijksAdvies (BZK 

2006a). 

 

1.1.1 Vormen van flexibilisering 

Tot de flexibiliseringmaatregelen die gericht zijn op het bereiken van een slagvaardiger 

(effectiever) en efficiënter functioneren van de rijksdienst behoren de volgende twee 

specifieke maatregelen. Ten eerste flexibilisering van de individuele werkhouding en andere 

competenties van ambtenaren (Raad voor het Openbaar Bestuur
 6

 2004; Montenarie en 

Venrooij 2005). Ten tweede het flexibiliseren van de collectieve werkwijze van de rijksdienst: 

“flexibele organisatie” (SG’s 2006; BZK 2006a). Er zijn verschillende manieren waarop deze 

twee maatregelen binnen de rijksdienst worden vormgegeven (BZK 2003a; SG’s 2006):  

Het flexibeler maken van leidinggevenden zodat deze naast hun reguliere taken ook  

                                                
6
 Hierna aangegeven als: ROB. 
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tijdelijke extra opdrachten kunnen uitvoeren conform de gedachte van het PAO (SG’s 2006).  

Het vaker interdepartementaal werken, omdat maatschappelijke issues steeds vaker 

verschillende beleidsterreinen omvatten (SG’s 2006).  

Het mobieler maken van beleidsambtenaren en bedrijfsvoeringambtenaren, zodat deze 

flexibel inzetbaar in de rijksdienst worden (op basis van: SG’s 2006; BZK 2006b). 

Beleidsambtenaren zijn daarbij niet meer in dienst van één departement, maar van de gehele 

rijksdienst en worden voor de duur van een taak – tijdelijk – geplaatst bij een departementaal 

of bovendepartementaal onderdeel (BZK 2006b).  

Van bedrijfsvoeringambtenaren wordt vooralsnog eenmalig een (vrijwillige) fysieke 

mobiliteit verwacht: de bedrijfsvoeringambtenaren worden uit de departementen gehaald en 

op rijksniveau in pools (ook wel genoemd: Shared Services) gebundeld. Door deze bundeling 

wordt beoogd kwaliteitsverhoging en efficiëntievoordelen te behalen (BZK 2004a). 

Bedrijfsvoeringambtenaren worden vanuit hun vaste functie in de pools op een mobiele wijze 

ingezet. Naast het uitvoeren van hun reguliere taken, dienen de bedrijfsvoeringambtenaren de 

bovengenoemde veranderingsprocessen in het primaire proces op een pro-actieve en 

toekomstgerichte manier te sturen en te begeleiden (BZK 2004a). De laatstgenoemde vorm 

van flexibilisering – mobilisering via pools - vormt de scope van deze thesis.  

 

1.1.2  Vormen van mobilisering 

Mobilisering draait om de flexibele inzetbaarheid van ambtenaren. Mobilisering kan via 

bekende modellen zoals carrousels en jobrotation worden vormgegeven, waarbij het streven is 

ambtenaren om de zoveel jaar van functie te laten wisselen. Hierbij wordt uitgegaan van 

bestaande functies en posities in de rijksdienst. Deze constructies worden vooral in het  

primaire proces toegepast zoals bij directeurencarrousels (BZK 2004a; Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 
2007) en stimulering van jobrotation bij 

beleidsambtenaren (Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 7

 2006). De rijksdienst kiest 

daarnaast ook voor nieuwe constructies, bijvoorbeeld pools, zoals bij de bedrijfsvoering van 

de rijksdienst. Bij pools van bedrijfsvoeringambtenaren gaat het om het samenbrengen van 

bepaalde kennis en kunde
8
 voor het verrichten van een specifieke taak. De te verrichten taak 

is het uitgangspunt, waarbij uit de organisatie ambtenaren worden geworven die de voor de 

taak benodigde kennis en kunde hebben (SG’s 2006; BZK 2006b). De inzet van 

bedrijfsvoeringambtenaren gebeurt niet op een eenduidige manier. Medewerkers van pools 

                                                
7
 Hierna aangegeven als: V&W. 

8
 Competenties en opgebouwde ervaring. 
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kunnen bijvoorbeeld tijdelijk worden ingezet bij projecten die om bepaalde kennis en kunde 

vragen of specifieke opdrachten vervullen (BZK 2006a; BZK 2006b).  

 

1.2 Mobilisering en kennis 

De mobilisering van ambtenaren vindt plaats binnen de context van een kennisintensieve  

organisatie: de rijksdienst. Volgens onder andere Noordegraaf (2004) draait alles in dit soort 

kennisintensieve organisaties om het oppikken en omvormen van relevante informatie tot 

kennis, zodat er snel en adequaat toekomstvast beleid kan worden gemaakt en politieke 

discussies kunnen worden gefaciliteerd. Een van de manieren die de kennisintensieve 

rijksdienst anno 2007 kiest om “meer met minder te doen”, is het inzetten op het vormen van 

ambtelijke pools. Flexibilisering via mobilisering en pools blijkt zowel voordelen als risico’s 

te hebben voor de kennis van ambtenaren.  

 

1.2.1 Voordelen en risico’s voor het kennisniveau van ambtenaren 

Voordelen zijn dat er kennis op het gebied van een bepaalde expertise (bijvoorbeeld 

organisatieadvies) in pools wordt samengebracht en geconcentreerd, waardoor een verrijking 

van kennis kan plaatsvinden. Door de houders van deze kennis vervolgens mobiel te maken, 

kan die kennis binnen de rijksdienst worden verspreid en kan ook nieuwe kennis worden 

opgedaan (BZK 2006; SG’s 2007). Mobilisering brengt echter ook risico’s met zich mee. Zo 

kan mobilisering van rijksambtenaren ook leiden tot onthechting van het bedieningsveld, 

vermindering van de inhoudelijke kennis en de kennis van contexten die voor het functioneren 

van rijksambtenaren van belang zijn en een afnemende bereidheid om kennis met elkaar te 

delen (Ester en Vinken 2001; BZK 2004a; Tjeenk Willink 2005; Noordegraaf  

e.a. 2006; BZK 2006b). Deze consequenties zijn af te leiden uit een aantal ontwikkelingen. 

Ten eerste lijken mobiele rijksambtenaren in het flexibiliseringtijdperk vooral te 

worden afgerekend op het hebben van generalistische (proces)kennis en hun handigheid om 

“dingen gedaan te krijgen”
9
: resultaten te boeken, projecten goed af te sluiten enzovoort en 

minder op inhoudelijke deskundigheid (op basis van: Noordegraaf e.a. 2006).  

Ten tweede kunnen de rijksambtenaren - juist omdat ze mobiel zijn - onthecht raken 

van de inhoud doordat ze niet meer voor langere tijd werken voor één departement, 

departementsonderdeel of beleidsveld (domein) (op basis van: Tjeenk Willink 2005). Ook 

kunnen zij door hun korte tewerkstelling het risico lopen weinig voeling op te bouwen met het 

                                                
9
 Oftewel op hun competenties (Noordegraaf e.a. 2006). 
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domein waarvoor ze opdrachten vervullen (Pollitt 1999). Rijksambtenaren zijn dan niet meer 

automatisch bekend met een specifiek speelveld, de werkverhoudingen, de historie of andere 

relevante achtergronden van een of meerdere domeinen – de relevante contexten (op basis 

van: Pollitt 1999). Dit risico speelt in bijzondere mate bij de op afstand geplaatste 

bedrijfsvoeringambtenaren, die als gevolg van de mobilisering worden losgeweekt uit de 

departementen en vervolgens rijksbreed in pools worden samengevoegd, van waaruit zij op 

een mobiele wijze in de rijksdienst worden ingezet.  

Ten derde wordt door de mobilisering steeds minder kennis opgeslagen in het 

institutionele geheugen van de rijksdienst. Rijksambtenaren zitten niet lang genoeg op een 

dossier of domein om daarvoor te zorgen. De (ervarings)kennis zit dan eerder in de hoofden 

van de individuele mobiele ambtenaren (op basis van: Pollitt 1999) en wordt minder 

automatisch gedeeld. Dit mede doordat flexibilisering en mobilisering als bijverschijnselen 

kunnen hebben dat ambtenaren solistischer en minder collegiaal worden en daarom minder 

hun kennis zouden willen delen (Ester en Vinken 2001). 

 

Geconstateerd kan worden dat volgens onder andere BZK (2006) en de gezamenlijke 

Secretarissen-Generaal van de rijksdienst (2007), mobilisering de rijksdienst kan verrijken. 

Mobiele ambtenaren verspreiden hierbij kennis binnen de rijksdienst en doen ook nieuwe 

kennis op. Een andere constatering is echter dat volgens Pollitt (1999), Tjeenk Willink (2005) 

en de WRR (2006; 2007) flexibilisering en mobilisering de rijksdienst juist kunnen uithollen. 

Dit omdat weerbarstige en complexe maatschappelijke issues in het primaire proces eerder 

een noodzaak zouden veronderstellen voor inhoudelijke deskundigheid, dan voor 

generalistische (proces)kennis – competenties - om “dingen gedaan te krijgen”. De gevolgen 

van mobilisering van het primaire proces hebben op hun beurt ook consequenties voor de 

bedrijfsvoering. Immers de op afstand geplaatste bedrijfsvoeringambtenaren dienen het 

primaire proces zodanig te ondersteunen dat de beleidsambtenaren zich kunnen richten op 

slagvaardig “de goede dingen doen” en “de dingen goed doen” (op basis van: BZK 2004a). 

Complicerend hierbij is dat de kennis van en ervaring met bijvoorbeeld de beleidscontexten, 

netwerken en werkverhoudingen in departementen van de mobiele en op afstand geplaatste 

bedrijfsvoeringambtenaren verouderd kunnen raken, waardoor zij minder (automatisch) weten 

wat er speelt bij departementen. Daardoor kunnen zij het primaire proces mogelijk minder 

goed ondersteunen. De “slagvaardige” rijksdienst kan mede daarom het gevaar lopen de 

aansluiting met maatschappelijke issues juist te verliezen en uiteindelijk niet zo slagvaardig  

blijken te zijn (op basis van: BZK 2005; BZK 2006a; WRR 2007). 
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De flexibilisering en mobilisering via op afstand geplaatste pools, levert voor 

bedrijfsvoeringambtenaren dus een dubbele uitdaging op. Enerzijds is het de uitdaging niet 

onthecht te raken van het bedieningsveld (primaire beleidsproces), doordat de 

bedrijfsvoeringambtenaren op afstand daarvan worden geplaatst. Anderzijds is het de 

uitdaging om het eveneens mobiliserende bedieningsveld slagvaardig te (blijven) bedienen.  

 

Deze thesis richt zich op de dubbele uitdaging van op afstand geplaatste en rijksbreed 

inzetbare poolende ambtenaren, zoals de bedrijfsvoeringambtenaren (hierna genoemd: 

bedrijfsvoeringambtenaren).  

 

1.2.2 Ondervanging van de risico’s 

BZK onderkent de risico’s voor het kennisniveau van de flexibiliserende en mobiliserende 

ambtenaren (BZK 2006b). Ter ondervanging van deze risico’s worden genoemd het maken 

van procesafspraken en het bieden van opleidingen. Bij het maken van procesafspraken in de 

rijksdienst, gaat het volgens BZK met name om goede werkafspraken vooraf, sterke politieke 

sturing en het houden van goede verbindingen met de kennis en inzichten van betrokken 

vakinhoudelijke departementen (BZK 2006b). Hiernaast gaat het volgens onder andere BZK 

om het bieden van opleidingsmogelijkheden ter versteviging van de inhoudelijke kennis en 

competenties van ambtenaren (BZK 2001; ROB 2004; Montenarie en Venrooij 2005; BZK 

2005). 

 

Gezien de langere tijd (circa twee decennia) waarin de rijksdienst al bezig is het 

overheidshandelen te flexibiliseren en daar niet helemaal in slaagt, lijken bovengenoemde 

oplossingen de risico’s niet volledig te ondervangen. Dit gegeven roept onder andere de 

vragen op of er in het flexibiliseringstreven van de rijksdienst niet iets over het hoofd wordt 

gezien en of het – in het licht van de dubbele uitdaging van de bedrijfsvoeringambtenaren - 

voldoende is om primair in te zetten op het verstevigen van inhoudelijke kennis en 

competenties. Onder andere omdat kennis volgens Weggeman (2000) een geheel is van 

informatie (inhoudelijke kennis opgedaan middels opleidingen), vaardigheden en attitude 

(competenties om “dingen gedaan te krijgen”) en ervaring.  

 

In het licht van de kennisformule van Weggeman (2000) zou het kunnen zijn dat “ervaring”  

een vergeten dimensie is bij het via mobiliteit flexibiliseren van de rijksdienst. Onder andere  

de WRR haalde in haar rapport “Lerende overheid, een pleidooi voor probleemgerichte  
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politiek” uit 2006 het belang van ervaring aan. Volgens de WRR (2006) is het belangrijk voor 

de flexibiliserende rijksdienst om te leren van ervaringen – eigen ervaring en ervaring van 

collega’s. Ervaring zou mogelijk een rol kunnen spelen bij het (deels) overbruggen van de 

risico’s voor het kennisniveau van ambtenaren. Simpelweg omdat rijksambtenaren die ergens 

langer werken, door de jaren heen door hun betrokkenheid bij beleidsdomeinen ervaring 

hebben opgebouwd en daardoor “weten wat werkt” (op basis van: Reed 1996; Kwakman 

2003). In het licht van de onthechting bij met name de op afstand geplaatste en poolende 

bedrijfsvoeringambtenaren lijkt het niet voldoende om hierbij primair te focussen op 

individuele ervaring (ervaringskennis). Dit omdat ervaringskennis door de onthechting kan 

verouderen en daardoor inboet aan toepasbaarheid (op basis van: WRR 2006). Daarom wordt 

het van belang geacht dat ambtenaren hun individuele ervaringskennis met elkaar delen en 

daarvan leren en zodoende de ervaringskennis verder ontwikkelen en up-to-date houden. 

Anders bestaat de kans dat er wordt ingeteerd op de eens vergaarde ervaringskennis en dat 

poolende ambtenaren hun organisatie (pool) uithollen (op basis van: Kolb 1984; Vermaak 

1997; Kessels 2001; WRR 2006).  

 

Ervaring van ambtenaren – ervaringskennis én ervaringsleren - zou ertoe kunnen bijdragen 

dat de risico’s van flexibilisering via mobilisering en pools (deels) worden gecompenseerd 

door een sneller begrip voor de (historische) context van een bepaald domein, de daarbij 

geldende gedragsregels, betrokken krachtenvelden, werkverhoudingen enzovoort (op basis 

van: Vermaak 1997; Weggeman 2000; Kessels 2001; De Groot 2002; Kwakman 2003; 

Onderwijsraad 2003).  

 

1.3 Probleemstelling  

Er zijn hervormingen in de rijksdienst gaande om het overheidshandelen flexibeler, efficiënter 

(afgeslankt), meer maatschappijgericht en slagvaardiger te maken. Eén van de acties om 

slagvaardiger en meer afgeslankt te werken, is het rijksbreed in een pool samenvoegen van 

bedrijfsvoeringambtenaren (op basis van: BZK 2003a; BZK 2004b). Door de samenvoeging 

en op afstand plaatsing lopen bedrijfsvoeringambtenaren het risico onthecht te raken van hun 

bedieningsveld (het primaire proces). Een tweede manier om slagvaardiger en meer 

afgeslankt te werken, is het stimuleren van de mobilisering – al dan niet via pools - van 

ambtenaren in het primaire proces. Hierdoor is niet alleen de werkwijze van de 

bedrijfsvoering, maar ook het bedieningsveld van de bedrijfsvoering (het primaire proces) aan 

verandering onderhevig. Een dubbele uitdaging voor de bedrijfsvoering dus. Enerzijds moet 
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de bedrijfsvoering ervoor zorgen door de eigen mobilisering niet onthecht te raken van de 

beleidsdomeinen en bijbehorende contexten. Anderzijds is het de uitdaging om het 

mobiliserende primaire proces - pro-actief en toekomstgericht te ondersteunen via onder meer 

sturing op en begeleiding van veranderingsprocessen (BZK 2004a). Opgedane werkervaring 

van poolende bedrijfsvoeringambtenaren en het leren van de eigen ervaring en die van 

anderen kunnen een belangrijke rol spelen bij het adequaat omgaan met de dubbele uitdaging: 

(sneller) weten wat werkt (op basis van: Kolb 1984; Vermaak 1997; Weggeman 2000; 

Kessels 2001; Kwakman 2003). 

 

Onderzoeksvraag: 

Er ligt dus een dubbele uitdaging voor de poolende bedrijfsvoeringambtenaren. Op basis van 

de theorie blijkt dat opgedane individuele werkervaring van ambtenaren en het leren van 

ervaringen van collega-ambtenaren een belangrijke rol zouden kunnen spelen bij het 

oppakken van die dubbele uitdaging. Daarom wordt in deze thesis onderzocht welke rol 

ervaring bij pools kan spelen. Dat gebeurt via de onderstaande onderzoeksvraag: 

 

Op welke wijze gaan departementale pools om met de ervaringen van ambtenaren? 

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is onderzoek verricht bij de in 2007 

opgerichte organisatieadviespool “Expertise Centrum Rijksadvies” (EC RijksAdvies). Dit 

vanwege de volgende kenmerken: vanuit een specifieke expertise samengestelde pool, die op 

afstand van het bedieningsveld is geplaatst en op een commerciële manier (intakegesprekken, 

acquisitie, opdrachten/dienstverleningsovereenkomsten, baten/lastenstelsel, urendeclaraties en 

conflicthantering) rijksbreed werkt. 

 

Deelonderzoeksvragen:  

1) Op welke wijze wil de rijksoverheid hervormen en welke rol spelen flexibilisering en 

mobilisering van rijksambtenaren daarbij? 

2) Welke rol spelen kennis en ervaring bij het flexibiliseren en mobiliseren van 

ambtenaren?  

3) Hoe gaan pools om met ervaring (individuele ervaringskennis en het leren van 

ervaringen van collega-ambtenaren) bij de inzet van poolmedewerkers? 

4) Hoe organiseren pools het leren van ervaringen? 

5) Op welke wijze kunnen ervaringskennis en het leren van ervaringen van collega- 
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ambtenaren pools versterken? 

 

Deelonderzoeksvraag 1 is vooral bedoeld om een uitgebreider overzicht van de  

hervormingen, flexibilisering en mobilisering te geven dan in hoofdstuk 1 is opgenomen. Via 

beantwoording van deelonderzoeksvraag 2 wordt ingezet op het duidelijk krijgen van de 

theoretische relatie tussen mobilisering via pools en ervaring. Deelonderzoeksvragen 3 en 4 

zijn empirischer van aard en spitsen zich via het casusonderzoek toe op de poolmedewerkers 

van EC RijksAdvies. De relatie tussen de mobiele poolmedewerkers en ervaring wordt 

middels interviews onderzocht. Aan de hand van deelonderzoeksvraag 5 worden conclusies 

getrokken en aanbevelingen gedaan over de wijze waarop departementale pools (zouden 

moeten) omgaan met de ervaring van ambtenaren.  

 

1.4 Aanpak en verantwoording onderzoeksmethode 

Het onderzoek naar de wijze waarop departementale pools omgaan met ervaring van 

ambtenaren bestaat uit drie fasen: 

1. Uitvoeren van literatuuronderzoek om de begrippen flexibilisering, mobilisering en 

ervaring te operationaliseren en ten behoeve van het formuleren van interviewvragen;  

2. Uitvoeren van het kwalitatieve onderzoek bij EC RijksAdvies. Hiertoe is een 

aanvullend documentenonderzoek verricht naar de bedrijfsvoering van de rijksdienst 

en zijn interviews gehouden; 

3. Analyseren van de resultaten van het onderzoek bij EC RijksAdvies. De resultaten zijn 

geconfronteerd met de onderzoeksvraag, zoals vermeld in paragraaf 1.3. Vervolgens 

zijn conclusies getrokken over de relatie tussen mobilisering en ervaring bij pools als 

EC RijksAdvies en worden aanbevelingen gedaan over hoe ervaring pools kan 

versterken. 

 

Er zijn in het kader van het kwalitatieve veldonderzoek tien interviews afgenomen. Vijf met 

medewerkers van EC RijksAdvies, waaronder vier senior organisatieadviseurs en een junior 

organisatieadviseur. Vier met departementale opdrachtgevers waarvoor EC RijksAdvies 

organisatieadviesopdrachten heeft vervuld. Twee geïnterviewde opdrachtgevers zijn 

directeuren van departementale directies “Personeel en Organisatie”, één geïnterviewde 

opdrachtgever is plaatsvervangende directeur van een departementale directie “Bestuurlijke 

en Juridische Zaken” en één geïnterviewde opdrachtgever is projectdirecteur van een 

interdepartementaal project. Tenslotte is ook een vertegenwoordiger van het opdrachtgevend  
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bestuur geïnterviewd, omdat het opdrachtgevend bestuur verantwoordelijk is voor het 

bestuurlijk slagen van EC RijksAdvies.  

 

1.5 Relevantie 

1.5.1 Maatschappelijke relevantie 

Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke en politieke roep om meer efficiëntie en  

minder bureaucratie, wordt de rijksdienst anno 2007 (verder) verkleind en – via in te zetten op 

mobiliteit en pools – geflexibiliseerd (SG’s 2006; BZK 2006b). Door flexibilisering van de 

rijksdienst via mobilisering en pools vorm te geven, kunnen risico’s ontstaan voor het 

functioneren van de ambtenaren van de rijksdienst. En daarmee voor het functioneren van de 

rijksdienst-zelf. De risico’s voor ambtenaren zijn dat hun inhoudelijke deskundigheid afneemt 

en zij – vooral bij pools - onthecht raken van hun bedieningsveld doordat zij fysiek op afstand 

van hun bedieningsveld zijn geplaatst en op een mobiele wijze worden ingezet (op basis van: 

Tjeenk Willink 2005; Noordegraaf e.a. 2006; BZK 2006b). Hierdoor loopt de rijksdienst het 

risico de gewenste slagvaardigheid en efficiëntie niet (optimaal) te bereiken. Om in te spelen 

op de risico’s, wordt het flexibiliseringstreven door de rijksdienst geflankeerd door een 

opleidingsbeleid (BZK 2001; BZK 2005; SG’s 2007) en een nadruk op competenties (ROB 

2004; Montenarie en Venrooij 2005; Noordegraaf e.a. 2006). Terwijl de literatuur aangeeft 

dat met name bij op afstand geplaatste ambtenaren juist het uitwisselen en leren van 

ervaringen vele malen effectiever - en zelfs essentieel - zou zijn voor het functioneren van 

pools (op basis van: Kolb 1984; Vermaak 1997; Kessels 2001). Door mede op ervaringsleren 

in te zetten zou volgens de literatuur de flexibilisering een grotere kans van slagen hebben, 

waardoor (meer) tegemoet gekomen zou kunnen worden aan de bovengenoemde 

maatschappelijke en politieke roep.  

  

1.5.2 Wetenschappelijke relevantie 

De rol van ervaring bij het overbruggen van de bovenstaande risico’s voor rijksbreed 

poolende ambtenaren is nog nauwelijks onderzocht. Dit onderzoek probeert bij te dragen aan 

het krijgen van meer duidelijkheid over de rol van ervaring bij het flexibiliseringstreven van 

de rijksdienst. Hierbij gaat niet zozeer om de reeds opgebouwde ervaring van ambtenaren. 

Immers door de opstand plaatsing en rijksbrede inzet van ambtenaren kunnen ambtenaren 

onthecht raken van hun bedieningsveld, waardoor hun opgebouwde ervaring kan verouderen. 

Hierdoor is het risico aanwezig dat poolende ambtenaren eerder minder goed dan 

slagvaardiger gaan functioneren. De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijkerwijze  
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bijdragen aan het vergroten van de kennis van de rijksdienst inzake het flexibiliseringstreven 

via mobilisering en pools. 

 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 is de probleemstelling geïntroduceerd die centraal staat in deze thesis. Deze  

thesis bevat twee rode draden. Eén rode draad is het vormgeven van het flexibiliseringstreven 

van de rijksdienst via mobilisering van ambtenaren. In de bedrijfsvoering (hier: 

organisatieadvies) gebeurt dat via pools. De tweede rode draad wordt gevormd door het 

begrip ervaring, omdat ervaring ervoor zou kunnen zorgen dat negatieve effecten van 

mobilisering (deels) worden afgedempt en gecompenseerd. In hoofdstuk 2 wordt dieper 

ingegaan op de wijze waarop de rijksoverheid wil hervormen. Ook worden achterliggende 

factoren van de hervormingsdrang genoemd. Er wordt geen uitputtend overzicht gegeven, 

maar een selectie van de factoren die past bij de context van deze thesis. In hoofdstuk 2 wordt 

ook ingegaan op de rol die flexibilisering speelt bij de hervormingsdrang. Tevens wordt 

ingegaan op de wijze waarop mobilisering bijdraagt aan het flexibiliseringstreven van de 

rijksdienst. In hoofdstuk 3 is het begrip ervaring - individuele ervaringskennis en collectief 

ervaringsleren - geoperationaliseerd. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de relatie tussen 

ervaring en mobilisering via pools. In dit hoofdstuk komen de twee rode draden bij elkaar. In 

hoofdstuk 4 is een beschrijving opgenomen van de onderzoeksaanpak, de casusselectie, de bij 

het casusonderzoek gehanteerde onderzoeksmethode en interviewmethode en wordt de wijze 

van verwerking en analyse van de interviewresultaten beschreven. In hoofdstuk 5 staan een 

beschrijving van de onderzochte casus “EC RijksAdvies” en de resultaten van de interviews 

die gehouden zijn met medewerkers, opdrachtgevers en het opdrachtgevend bestuur van EC 

RijksAdvies. In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksresultaten per deelonderzoeksvraag 

geconfronteerd met de resultaten van het literatuuronderzoek. In hoofdstuk 7 worden aan de 

hand van de in hoofdstuk 6 gemaakte analysen conclusies getrokken over de 

deelonderzoeksvragen en de onderzoeksvraag van deze thesis. In dit hoofdstuk worden 

vervolgens aanbevelingen gedaan over hoe ervaring pools kan versterken.  

 

In deze thesis wordt ten behoeve van de leesbaarheid, gebruik gemaakt van de verzamelnaam 

“bedrijfsvoeringambtenaren”, waar gedoeld wordt op ambtenaren in ambtelijke pools met 

dezelfde kenmerken als EC RijksAdvies. Daarnaast wordt ten behoeve van de leesbaarheid 

verder in deze thesis de term “ervaringsleren” gehanteerd voor het leren van ervaringen. De 

hoofdstukken aangaande de literatuur en het onderzoek wordt afgesloten met een resumé.  
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2 Flexibilisering en mobilisering 

 

Om de onderzoeksvraag “Op welke wijze gaan departementale pools om met de ervaringen 

van ambtenaren?” te kunnen beantwoorden, zijn in hoofdstuk 1 vijf deelonderzoeksvragen 

geformuleerd. Dit hoofdstuk richt zich op de eerste deelonderzoeksvraag:  

 

“Op welke wijze wil de rijksoverheid hervormen en welke rol spelen flexibilisering en 

mobilisering van ambtenaren daarbij?”.  

 

Eerst wordt gekeken naar hervormingen binnen de rijksdienst in het algemeen, vervolgens 

wordt toegespitst op de bedrijfsvoering van de rijksdienst. BZK constateerde in 2005 dat de 

rijksdienst zich anno 2005 wel met de juiste onderwerpen bezighield, maar dat de efficiëntie 

en effectiviteit op bepaalde terreinen beter konden (BZK 2005). De Secretarissen-Generaal 

voegden in 2006 hieraan toe dat de rijksdienst door een geringe flexibiliteit niet in staat was 

om snel en adequaat te kunnen handelen (SG’s 2006). Mede hierom is flexibilisering anno 

2007 een aandachtspunt bij de – al langer lopende - hervormingen van de rijksdienst. 

 

2.1 Hervormingsdrang 

De Nederlandse rijksdienst is sinds de jaren 1960 aan het hervormen om effectiever, 

efficiënter en kleiner te worden (op basis van: Van Mierlo 1995; BZK 2000; BZK 2004a; Den 

Boer en Noordegraaf 2006; SG’s 2007).  

 

De literatuur overziend is de hervormingsdrang te herleiden tot vier achterliggende factoren 

die onderstaand kort worden uitgewerkt. 

Ten eerste veranderingen bij burgers en bedrijven. Burgers worden steeds mondiger en 

veeleisender. Ze zijn door een stijgende mate van scholing over het algemeen goed opgeleid 

en laten vaker hun mening en wensen horen (Noordegraaf 2004; SCP 2005). Burgers willen 

ook vaker strijdige dingen (Noordegraaf 2004), zoals het parkeren van hun auto voor de deur 

en voldoende asfalt om overal naartoe te kunnen rijden en tegelijk ook veel groen, rust en 

ruimte om zich heen. Bedrijven - zowel commerciële als non-profit - worden steeds 

invloedrijker, doordat ze in termen van financiële middelen groot en machtig zijn. Hierdoor 

kunnen bedrijven via lobby’s invloed uitoefenen op het overheidshandelen (Noordegraaf 

2004). De overheid komt door de mondige burgers en machtige bedrijven voor de uitdaging te 
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staan om de verschillende uiteenlopende en niet zelden strijdige wensen en eisen met elkaar in 

overeenstemming te brengen (Noordegraaf 2004). De overheid moet zich hierbij ook pro-

actief opstellen ten aanzien van de veranderende verwachtingen en houdingen van burgers en 

bedrijven (op basis van: Lievens 2002; Noordegraaf 2004).  

Een tweede factor die leidt tot de hervormingsdrang, is dat de overheid betaalbaar 

(efficiënter) moet zijn; de overheid moet meer met minder doen (Osborne en Gaebler 1992; 

Noordegraaf 2004). De overheid heeft minder financiële middelen ter beschikking om haar 

taken uit te voeren (Noordegraaf 2004). Dit stelt de overheid voor de uitdaging om effectiever 

en efficiënter – bedrijfsmatiger - te handelen (Osborne en Gaebler 1992). 

Een derde factor is de toenemende internationalisering, waaronder de invloed van de 

Europese Unie (EU). De EU is als bestuurlijke laag steeds nadrukkelijker aanwezig, hierdoor 

wordt de druk op de legitimiteit van het handelen van de Nederlandse overheid opgevoerd 

(Lievens 2002).  

Tenslotte heeft de SER (2000) in haar advies over het sociaal-economisch beleid voor 

de jaren 2000-2004 geconstateerd dat bij ongewijzigd beleid op de middellange termijn een 

tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in Nederland zal ontstaan. Dit door de vergrijzing, 

maar ook door de hogere eisen die de kennissamenleving stelt aan het personeel. Deze 

ontwikkelingen leiden tot een uitdaging voor de rijksoverheid op het personeelsgebied. 

 

2.2 Hervormingen in grote lijnen 

Om beter met onder andere bovengenoemde uitdagingen om te kunnen gaan, is al in de jaren 

1960 en 1970
10

 ingezet op hervormingen. Dit heeft begin jaren 1980 geleid tot de introductie 

van een bedrijfsmatige manier van werken – New Public Management (NPM) - bij de 

Nederlandse overheid (op basis van: Van Mierlo 1995; Steijn 1999; Hovestadt 2007), zoals 

kan worden afgeleid uit de begin jaren 1980 ingevoerde “grote operaties” van het kabinet 

Lubbers (Van Mierlo 1995). De introductie van NPM was gericht op het bereiken van een 

“betere” manier van werken: effectiever (meer resultaatgericht), efficiënter en kwalitatief 

beter (Noordegraaf 2004). Met de NPM-leer werd niet alleen beoogd de verzorgingsstaat 

betaalbaar te krijgen, maar ook om het prestatieniveau van het overheidshandelen omhoog te 

brengen (Noordegraaf 2004). Indicatie voor het prestatieniveau: “Een kleine en wendbare 

                                                
10

 Zie onder andere Commissie Van Veen (1972) over hervormingen van de organisatiestructuur van de 

rijksdienst via onder andere veranderingen in de interdepartementale taakverdeling en coördinatie en 

vermindering van het aantal departementen en de Commissies Vonhoff (1979 e.v.) over de toenemende 

discrepantie tussen de sturingsbehoefte en sturend vermogen van de rijksdienst en aanbevelingen op het gebied 

van herinrichting van de rijksdienst met onder andere minder ministers en meer participatie van de maatschappij. 
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rijksoverheid die veel ruimte laat aan het eigen initiatief van burgers, bedrijven en andere 

overheidsorganisaties. Met ambtenaren die flexibel werken en het resultaat vooropstellen. Dat 

verwacht de samenleving van het Rijk én dat wil het Rijk bieden” (BZK 2005). 

 

De “grote” operaties van het Kabinet Lubbers bestonden op hoofdlijnen uit:  

1. Reorganisatie van de rijksdienst, gericht op vermindering van de bureaucratie via 

introductie van de NPM-leer en verkleining van de rijksdienst via taakstellingen; 

2. Deregulering van overheidsinterventies, gericht op het verlagen van de kosten van 

beleidsuitvoering en controle op naleving van overheidsregels (ook ter vermindering 

van de bureaucratie);  

3. Decentralisatie van overheidstaken naar lagere overheden, waterschappen en publieke 

instituties, zoals de kamers van koophandel; 

4. Privatisering van overheidsdiensten, zoals uitgevoerd bij onder andere de Postbank. 

De grote operaties van Lubbers zijn gedurende zijn kabinetten (1982-1994) uitgevoerd.  

 

Bovengenoemde “grote operaties” hebben niet geleid tot de gewenste resultaten, maar ze 

hebben wel geleid tot een groter bewustzijn over het overheidshandelen (Van Mierlo 1995).  

Dat is onder andere af te leiden uit het in 1993 verschenen rapport “Naar kerndepartementen: 

kiezen voor een hoogwaardige en flexibele rijksdienst” van de Commissie Wiegel. In dit 

rapport werden verschillende aanbevelingen gedaan om een hoogwaardige en flexibele 

rijksdienst te bereiken, waaronder het privatiseren en decentraliseren van overheidstaken, het 

herverdelen van bevoegdheden tussen departementen, samenvoeging van departementen en 

de invoering van een Algemene Bestuursdienst (ABD) (BZK 2003b). In 1995 is de ABD 

opgericht, met als doel het uitvoeren van werving en selectie en loopbaanbegeleiding 

(waaronder opleidingen) ten behoeve van de ambtelijke top en het stimuleren van mobiliteit 

binnen de ambtelijke top van de rijksdienst (Noordegraaf 2004). In 2002 brachten de 

Secretarissen-Generaal van de rijksdienst het rapport “Kwaliteit: een agenda voor de 

rijksdienst” uit, waarin onder meer voorstellen werden gedaan voor kwaliteitsverhogingen in 

de rijksdienst (personeel, organisatie en informatietechnologie). Deze voorstellen zijn onder 

andere input geweest voor het Programma Andere Overheid (PAO) dat in 2003 van start ging 

(Hovestadt 2007). Recenter zijn er het Sociaal Jaarverslag Rijksdienst 2004 en de nota 

“Resultaat is de maat; een beter presterende rijksdienst” (2006) van BZK en het verslag “In 

Dienst van het Rijk” (2006) en de notitie “De verkokering voorbij” (2007) van de 
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gezamenlijke Secretarissen-Generaal van de rijksdienst. In deze recentere documenten ligt het 

accent op het flexibiliseren van de rijksambtenaren, onder andere via tewerkstelling in pools. 

 

Op basis van het bovenstaande korte historische overzicht kan worden gesteld dat het 

flexibiliseringstreven nog niet heeft geleid tot het gewenste resultaat en dat het accent zowel 

in het primaire proces als bij de bedrijfsvoering van de rijksdienst steeds meer is komen te 

liggen op “meer met minder doen” en flexibiliteit. Om meer met minder te doen is het nodig 

de rijksdienst – en hoe ambtenaren hun werk binnen de rijksdienst doen - te flexibiliseren. 

Ook kan worden geconcludeerd dat er in de afgelopen vier decennia eerst is ingezet op 

organisatieveranderingen en vervolgens in de jaren 1980 op flexibilisering en scholing van 

ambtenaren. Met pools zet de rijksdienst in op een combinatie van beide: enerzijds op 

organisatieveranderingen en anderzijds op flexibilisering en scholing. Flexibilisering wordt 

beschouwd als een onomkeerbare trend die zich de komende jaren zal continueren (Ester en 

Vinken 2001; Wilthagen 2001; Ester, Muffels en Schippers 2001). 

 

BZK (2004a; 2006), de Secretarissen-Generaal (2006; 2007) en het PAO (2003-2007) hebben 

een aantal actielijnen uitgezet met als doel het bereiken van een betere dienstverlening, 

minder bureaucratie en regels, een efficiëntere organisatie en (meer) interdepartementale 

samenwerking via: 

1. Herbezinning op overheidstaken: “doen we de goede dingen en doen we de dingen 

goed?” (BZK 2004a); 

2. Verkleinen van de rijksdienst. Om dit te kunnen bereiken zijn vanaf 2003 volume- en 

efficiencytaakstellingen opgelegd aan de departementen, variërend van 15% tot 21% 

(BZK 2004a). Er zijn circa 115.200 fte’s gemoeid met de rijksdienst (exclusief ZBO’s, 

staf en ondersteuning) (SG’s 2007). 

3. Stimulering van een cultuurverandering “flexibeler, meer omgevings- en 

resultaatgericht en slagvaardiger” (BZK 2004a); 

4. Aanpassing van het personeelsbeleid: er is een HRM-agenda voor het rijk opgesteld en 

er is terughoudendheid afgesproken ten aanzien van inhuur van externen (BZK 

2004a), omdat er veel extern werd ingehuurd (Hovestadt 2007); 

5. Bundeling van bedrijfsvoeringactiviteiten, zoals bij EC RijksAdvies waarin 

organisatiegerelateerde taken zijn samengebracht (BZK 2004a). De totale 

bedrijfsvoering (staf en ondersteuning) bestaat uit circa 7.700 fte’s (exclusief ZBO’s); 

er is een taakstelling opgelegd van 25% á 30% (SG’s 2007). 
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Wanneer specifieker naar recente directe aanleidingen voor het hervormen van de 

bedrijfsvoeringactiviteiten wordt gekeken, blijkt dat er in het verleden te weinig van “buiten 

naar binnen” werd gedacht. Hierdoor werd te weinig ingespeeld op maatschappelijke trends 

(Hovestadt 2007), zoals de door de SER (2000) aangegeven ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. Daarnaast blijkt ook dat de bedrijfsvoering in het verleden te weinig actief 

meedacht met hoe het primaire proces kon worden ondersteund en er daardoor een gebrek aan 

samenwerking tussen die twee was. Met een inefficiënte inzet van personeel en budget als 

gevolg (Hovestadt 2007). Tenslotte blijkt dat alle departementen een eigen bedrijfsvoering 

hadden, die zij op eigen manier inrichtten en gebruikten. Er zat geen samenhang in de 

inrichting en toepassing, mede daardoor werden synergievoordelen niet benut (Hovestadt 

2007).  

 

De genoemde directe aanleidingen tot hervorming van de rijksbedrijfsvoering zijn versterkt 

door het PAO-gedachtegoed. Zo is eind 2004 door de stuurgroep van de plaatsvervangende 

Secretarissen-Generaal besloten de bedrijfsvoeringactiviteiten te vernieuwen (op basis van: 

BZK 2004b) en zo tot kwaliteits- en efficiëntieverhogingen te komen. De bedrijfsvoering 

(hier: organisatieadvies) zou op rijksbreed niveau worden samengevoegd, waarbij de 

medewerkers op flexibele en mobiele wijze het rijksbrede speelveld zouden moeten bedienen.  

 

2.3 Flexibiliseren 

Het begrip flexibiliseren is volgens onder andere Kickert (1982) en Van Riemsdijk en De 

Leede (in: Ester e.a. 2001) weinig eenduidig uitgewerkt in de literatuur. Het is daarmee een 

begrip geworden waar veel onder kan worden verstaan. Om duidelijk te krijgen wat in het 

kader van deze thesis onder flexibiliseren en flexibiliteit wordt verstaan, is hieronder eerst een 

definitie daarvan gegeven. Voorts worden verschillende vormen van flexibiliseren aan de orde 

gesteld.  

 

2.3.1 Definitie van flexibiliteit 

Kickert (1982) en Van Riemsdijk en De Leede (in: Ester e.a. 2001) stellen dat het begrip 

flexibiliteit door organisaties als toverwoord wordt gebruikt om allerlei problemen mee op te 

lossen. Zij constateren dat het begrip flexibiliteit niet eenduidig wordt gedefinieerd en 

toegepast. Om het begrip flexibiliteit in deze thesis eenduidig te gebruiken, wordt in deze 

paragraaf een definitie daarvan gegeven. Volgens het woordenboek Van Dale (1989) betekent 

flexibiliteit “mogelijkheid tot aanpassing”. In de literatuur worden verschillende definities  
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voor het begrip flexibiliteit gegeven. Hieronder volgt een aantal daarvan. 

 

Box 1: Definitie van het begrip flexibiliteit. 

� Reactie op onzekere omgevingsverstoringen (Kickert 1982); 

� De mogelijkheid van werkgevers om de factor arbeid afhankelijk van de behoefte 

daaraan variabel in te kunnen zetten (Wijmans 1997); 

� Capaciteitsvraagstuk gericht op het op de juiste plaats en op het juiste moment 

beschikbaar maken van de juiste competenties van werknemers (Oeman 1998). 

 

Kickert richt zich op onzekere omgevingsverstoringen. Echter niet alle aanleidingen om de 

rijksdienst te flexibiliseren zijn onzeker. Het is bijvoorbeeld zeker dat er taakstellingen 

worden doorgevoerd, er “meer met minder” moet worden gedaan en er een vergrijzing gaande 

is; taakstellingen, “meer met minder” en vergrijzing zijn daardoor geen onzekere 

omgevingsverstoringen. Daarom wordt niet voor de definitie van Kickert gekozen. Wijmans 

stelt de variabele inzet van arbeid centraal. Hierdoor wordt het aanpassingsvermogen van 

organisaties vergroot en kunnen organisaties beter inspelen op de markt waarin ze actief zijn 

(op basis van: Wijmans 1997). Oeman gaat in het verlengde van Wijmans een stap verder en 

legt het verband tussen de match van de behoefte naar en beschikbaarheid van specifieke 

competenties.  

 

De definitie die het beste past bij de manier waarop de rijksdienst aan het flexibiliseren is, is 

een combinatie van Oeman en Wijmans “de mogelijkheid van werkgevers om werknemers al 

naar gelang waar en wanneer er behoefte is aan hun competenties op een variabele manier te 

kunnen inzetten”. Immers de rijksdienst wil komen tot “Een kleine en wendbare 

rijksoverheid…”(BZK 2005): er moet meer met minder worden gedaan. Daarnaast gaat het 

ook om flexibiliteit, ambtenaren dienen al naar gelang van de vraag te worden ingezet: 

“…ambtenaren die flexibel werken…” (BZK 2005).  

 

2.3.2 Flexibiliseren en groepen ambtenaren 

Op basis van literatuuronderzoek is gebleken dat de rijksdienst drie manieren onderscheidt om 

groepen ambtenaren te flexibiliseren in de rijksdienst (op basis van: BZK 2003a; V&W 2006; 

SG’s 2006; PAO 2007). De rijksambtenaren dienen vervolgens flexibel in de rijksdienst te 

worden ingezet al naar gelang waar behoefte is aan een bepaalde deskundigheid (op basis van:  

BZK 2006).  
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Ten eerste de carrousel van de ambtelijke top. De ambtelijke top – directeuren en 

hoger - is verenigd in de Algemene Bestuursdienst (Noordegraaf 2004), van waaruit zij circa 

elk vijf jaar van functie wisselen om hun kennis en ervaring rijksbreed in te kunnen zetten (op 

basis van: PAO 2007) en eventuele extra taken uit te voeren (SG’s 2006).  

Ten tweede beleidsambtenaren (het primaire proces). Beleidsambtenaren worden 

gestimuleerd om te mobiliseren – flexibel inzetbaar te worden - binnen het primaire proces. 

Bijvoorbeeld via het personele initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om 

medewerkers te stimuleren elke vijf jaar door te stromen naar een andere functie (V&W 

2006). 

Ten derde bedrijfsvoeringambtenaren. Hiertoe zijn de HRM en organisatiegerelateerde 

taken rijksbreed samengevoegd in het Ontwikkel en Expertise Centrum, dat bestaat uit 

verschillende gespecialiseerde pools waaronder EC RijksAdvies (op basis van BZK 2003a). 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de laatstgenoemde groep: de bedrijfsvoeringpools en in 

het bijzonder naar de pool EC RijksAdvies. 

 

2.3.3 Vormen van flexibiliseren 

In deze paragraaf staan de vormen van flexibiliseren beschreven. De rijksdienst kan op 

verschillende manieren worden geflexibiliseerd. Er kunnen generieke maatregelen worden 

genomen die op de gehele Nederlandse arbeidsmarkt betrekking hebben. Onder generieke 

maatregelen vallen maatregelen op rechtspositioneel en personeel gebied, zoals de wetten 

“Flexibiliteit en Zekerheid”, “Werk en Bijstand”, “Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende 

Arbeid” en “Sociale Werkvoorziening”, waarmee kaders worden geschapen om flexibiliteit 

op de gehele Nederlandse arbeidsmarkt te bevorderen. Dit soort generieke maatregelen betreft 

logischerwijze ook rijksambtenaren: beleids- en bedrijfsvoeringambtenaren. De generieke 

maatregelen vallen buiten de scope van deze thesis en zijn daarom niet nader uitgewerkt.  

Er kunnen ook specifiek op de rijksdienst gerichte flexibiliseringmaatregelen worden 

getroffen. Specifieke maatregelen zijn gericht op de organisatiecultuur en -structuur. 

Enerzijds betreffen deze de individuele werkhouding en competenties van rijksambtenaren 

(ROB 2004; Montenarie en Venrooij 2005) en anderzijds het bereiken van een “flexibele 

organisatie” (SG’s 2006) – het collectief.  

 

Er worden diverse acties ondernomen om de werkhouding en competenties van ambtenaren  

aan te passen, zodat ambtenaren beter op veranderingen in de maatschappij en rijksdienst  

kunnen inspringen om uiteindelijk burgers en bedrijven beter te kunnen bedienen.  
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Rijksambtenaren moeten hierbij bijvoorbeeld Flexibel, Open, Resultaatgericht en 

Samenwerkingsbereid “FORS” (ROB 2004) of Praktisch, Resultaat gericht, Open, Flexibel en 

Samenwerkend “PROFS” (Montenarie en Venrooij 2005) worden. Flexibiliteit wordt hierbij 

gezien als één van de belangrijkste competenties: een “flexibele mindset” (ten behoeve van de 

flexibele inzetbaarheid). Immers van rijksambtenaren wordt verwacht dat zij buiten de 

geëigende paden kunnen denken en handelen. Ook wordt verwacht dat zij het procesmatige 

werken ten behoeve van het verwerven van draagvlak en commitment kunnen afwisselen met 

een meer projectmatige manier van werken en topdown sturing (Montenarie en Venrooij 

2005). Op deze manier heeft de rijksdienst de mogelijkheid om werknemers al naar gelang 

waar en wanneer er behoefte is aan hun competenties op een variabele manier te kunnen 

inzetten.Volgens de ROB moeten de competenties worden vertaald in de functie-eisen van 

ambtenaren en vervolgens terug te vinden zijn in hun concrete houdingen en gedragingen. Ter 

ondersteuning zouden de rijksambtenaren op werkbezoeken en stages moeten gaan om zo de 

omgevingsgerichtheid te vergroten (ROB 2004).  

 

In 2006 hebben de Secretarissen-Generaal geconstateerd dat de rijksdienst nog niet flexibel 

genoeg is. Er wordt volgens hen bijvoorbeeld in het primaire proces van de rijksdienst nog te 

weinig interdepartementaal gewerkt. Terwijl maatschappelijke issues juist steeds meer vragen 

om een gezamenlijke aanpak, zoals bij het Project Mainport Rotterdam. Bij dit project werken 

de departementen van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Financiën, 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, en de gemeente Rotterdam, stadsregio Rotterdam, het Havenbedrijf 

Rotterdam en de provincie Zuid-Holland samen. De Secretarissen-Generaal (2006) zien als  

aanvullende manieren om te komen tot flexibele ambtenaren in het primaire proces:  

1. Leidinggevenden naast hun reguliere taken extra opdrachten te laten uitvoeren 

conform de gedachte van het PAO; 

2. Vaker interdepartementaal werken, aangezien maatschappelijke issues steeds vaker 

verschillende beleidsterreinen omvatten; 

 

De flexibiliseringmaatregelen in het primaire proces worden ondersteund door 

bedrijfsvoeringambtenaren, bijvoorbeeld via het geven van advies over de organisatiecultuur, 

het opbouwen van goede projectorganisaties, samenwerkingsvraagstukken en het coachen van 

beleidsambtenaren. Ook bij de bedrijfsvoering geldt “meer met minder doen”, daarom is in 

2003 door de Ministerraad besloten ook de flexibele inzetbaarheid van de ambtenaren van de 
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bedrijfsvoering te vergroten (BZK 2003a). Hiertoe worden bedrijfsvoeringactiviteit en -

ambtenaren uit de afzonderlijke departementen gehaald en op rijksniveau samengevoegd 

(BZK 2004a). 

 

2.4 Het mobiliseren van bedrijfsvoeringambtenaren  

Het mobiliseren van ambtenaren is een van de besproken manieren van flexibilisering. Deze  

vorm staat centraal in deze thesis. Bij de hervormingen van de rijksdienst gaat het erom dat  

rijksambtenaren flexibel worden ingezet al naar waar er behoefte is aan een bepaalde 

deskundigheid (op basis van: Wijmans 1997; Oeman 1998; BZK 2006b) en zo mobiel worden 

gemaakt. Mobiliseren van ambtenaren komt daarom neer op: het flexibel inzetbaar worden in 

de rijksdienst. De competentie flexibiliteit wordt bij het mobiliteitstreven gezien als één van 

de belangrijkste competenties van ambtenaren, omdat rijksambtenaren buiten de geëigende 

paden moeten kunnen denken en handelen: “flexibele mindset”. 

 

Bedrijfsvoeringambtenaren zijn vanuit hun vaste functie mobiel en in die zin flexibel 

inzetbaar in de rijksdienst. Flexibele inzetbaarheid vereist het vermogen van 

bedrijfsvoeringambtenaren om zich effectief aan te passen aan veranderingen in de 

organisatie, de omgeving van de organisatie en klantwensen - zowel interne als externe 

klanten (op basis van: Van den Oever 1999). Hiertoe dienen de ambtenaren eerst de eigen 

mogelijkheden tot flexibele inzetbaarheid te kennen (op basis van: Van den Oever 1999). 

Instrumenten als functioneringsgesprekken, belangstellingsregistraties en opleidingen kunnen 

worden ingezet om de mogelijkheden van de ambtenaren tot flexibele inzetbaarheid te 

ontdekken en te ondersteunen (op basis van: Van den Oever 1999), zodat zij gestimuleerd 

worden “buiten de geëigende paden te kunnen denken en handelen”.  

 

Bij de bedrijfsvoering is in het kader van flexibilisering en mobilisering eind 2004 onder meer 

besloten tot de oprichting van een aparte rijksbrede pool “Ontwikkel en Expertise Centrum” 

(OE EC) per 1 januari 2007 (BZK 2004a). Voor plaatsing in deze pool zijn
11

 de 

bedrijfsvoeringambtenaren eenmalig (op vrijwillige basis) fysiek mobiel geweest, doordat ze 

uit de departementen zijn vertrokken en (via een selectieprocedure) rijksbreed zijn 

samengevoegd. Een deel van de rijksbreed in een pool samengevoegde 

bedrijfsvoeringambtenaren blijft vervolgens exclusief ter dienste van het departement waar zij 

                                                
11

 Deze ontwikkeling is nog gaande en wordt naar verwachting over 2 á 3 jaar voltooid. 
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voorheen werkten. Een voorbeeld hiervan is de pool aangaande arbeidsjuridische 

vraagstukken. Een ander deel van de rijksbreed in een pool samengevoegde 

bedrijfsvoeringambtenaren wordt juist rijksbreed ingezet, zoals de pool met de expertise op 

het gebied van organisatieadvies. Vervolgens dienen deze laatstgenoemde ambtenaren bij hun 

functievervulling mobiel te zijn door vanuit hun vaste functie bij OC EC rijksbreed 

organisatieadviesopdrachten te vervullen.  

 

2.5 Mobiliseren via pools 

Pools worden over het algemeen om twee inhoudelijke redenen opgericht. Ten eerste om 

gekwalificeerd personeel beschikbaar te hebben en beschikbaar te houden in de organisatie en 

ten tweede om te bemiddelen bij het vinden van werk voor groepen – specialistische – 

werknemers. Poolmedewerkers moeten volgens Andriessen en Verboon (2002) voldoen aan 

een aantal voorwaarden. Ze moeten zelfstandig kunnen werken, van afwisseling houden, 

voldoende geschoold zijn en ook geschoold blijven. Maar ze moeten ook beschikken over 

sociale vaardigheden om snel te kunnen wennen in – voor hen – nieuwe organisaties of 

organisatieonderdelen. Kortom: professioneel handelende experts zijn. Ook pools moeten 

volgens Andriessen en Verboon (2002) voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het 

beschikken over de juiste kennis, naamsbekendheid hebben, kwalitatief goed personeel in 

dienst hebben, opleidingen voor poolmedewerkers verzorgen en stages en begeleiding bieden 

aan medewerkers. Bij pools gaat het om het samen brengen van bepaalde kennis en kunde 

voor het verrichten een specifieke taak. De te verrichten taak is het uitgangspunt, waarbij uit 

de organisatie ambtenaren worden geworven die de voor de taak benodigde kennis en kunde 

hebben (op basis van: SG’s 2006; BZK 2006b).  

 

BZK (2003; 2006b) noemt een aantal voorbeelden van pools: 

1. Pools met projectmedewerkers en projectleiders; 

2. Pools met leidinggevenden; 

3. Pools met medewerkers uit meerdere departementen die met hetzelfde onderwerp 

bezig zijn; 

4. Pools met een bepaalde expertise zoals EU-, juridische, economische, HRM-, 

organisatieadviesexpertise enzovoort. 

 

2.6 Resumé 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de deelonderzoeksvraag: “Op welke wijze wil de rijksoverheid  
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hervormen en welke rol spelen flexibilisering en mobilisering van ambtenaren daarbij”. 

Hierover is aangegeven dat de rijksoverheid al in de jaren 1960 heeft ingezet op vermindering 

van de bureaucratie. Hierbij lag het accent aanvankelijk op organisatieveranderingen. Vanaf 

de jaren 1980 is het accent steeds meer verschoven naar het flexibiliseren van de rijksdienst. 

Sinds ruim een decennium wordt het flexibiliseringstreven van de rijksdienst via mobilisering 

van rijksambtenaren vormgegeven. De laatste jaren is daarbij het accent steeds meer komen te 

liggen op poolvorming. Met pools zet de rijksdienst in op een combinatie van beide: enerzijds 

op organisatieveranderingen en anderzijds op flexibilisering en scholing. Op basis van de 

lange tijd (circa twee decennia) waarin de rijksdienst al aan het flexibiliseren is en de door de 

jaren heen verschenen nieuwe rapporten daarover en initiatieven daartoe, kan worden gesteld 

dat het flexibiliseringstreven nog niet heeft geleid tot het gewenste resultaat.  

 

Onder flexibilisering wordt in deze thesis verstaan: de mogelijkheid van werkgevers om 

werknemers al naar gelang waar en wanneer er behoefte is aan hun competenties op een 

variabele manier te kunnen inzetten.  

Onder mobilisering wordt verstaan: het flexibel inzetbaar worden van ambtenaren in de 

rijksdienst. Een manier om mobilisering vorm te geven is het oprichten van een extra 

organisatievorm: pools. In deze thesis gaat het vooral om de flexibele inzetbaarheid (qua 

poolvorming en “flexibele mindset”) van op afstand van hun bedieningsveld geplaatste en 

rijksbreed werkende ambtenaren, zoals de bedrijfsvoeringambtenaren.  
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3 Kennis 

 

Dit hoofdstuk gaat over de tweede deelonderzoeksvraag die is geformuleerd om de 

onderzoeksvraag “Op welke wijze gaan departementale pools om met de ervaringen van 

ambtenaren?” te kunnen beantwoorden. Deze deelonderzoeksvraag luidt:  

 

“Welke rol spelen kennis en ervaring bij het flexibiliseren en mobiliseren van ambtenaren?”.  

 

Eerst wordt een algemene beschrijving van kennis gegeven. Kennis en kennisontwikkeling 

lijken in toenemende mate belangrijk te zijn geworden in de huidige samenleving: de 

“kennissamenleving”. Onderscheid wordt gemaakt naar expliciete kennis en impliciete 

kennis; impliciete kennis staat in deze thesis centraal. Dieper wordt ingegaan op een specifiek 

onderdeel van impliciete kennis, te weten ervaring. Onder ervaring worden in deze thesis 

zowel ervaringskennis als ervaringsleren gevat. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de 

relatie tussen pools en ervaring en worden belemmeringen voor ervaringsleren behandeld.  

 

3.1  Kennis 

Noordegraaf (2004) beschrijft de rijksdienst als een kennisintensieve organisatie, die met veel 

complexe en vluchtige issues te maken heeft. In dit soort organisaties draait alles om het 

oppikken en omvormen van relevante informatie tot kennis, zodat er snel en adequaat 

toekomstvast beleid kan worden gemaakt en politieke discussies kunnen worden gefaciliteerd. 

Dit geldt niet alleen voor het primaire proces van de rijksdienst, maar ook voor de 

bedrijfsvoering van de rijksdienst die het primaire proces faciliteert. Kennis is, nu het 

industriële tijdperk in de Westerse samenleving is opgevolgd door het informatie- en 

kennistijdperk, een factor om rekening mee te houden (op basis van: Weggeman 1997; 

Weggeman 2002; Noordegraaf 2004). De hedendaagse samenleving is er een van informatie 

en kennis (Wijffels 2004; Noordegraaf 2004): “de kennissamenleving”. De 

kennissamenleving heeft impact op de ambtenaren in de kennisintensieve rijksdienst; zij 

moeten hun handelen in toenemende mate professionaliseren. Vooral omdat zij enerzijds 

veelal te maken hebben met complexe en vluchtige issues en anderzijds omdat als gevolg van 

de kennissamenleving de issues-zelf (situaties in en signalen uit de samenleving) multi-

interpretabel zijn geworden (op basis van: Noordegraaf 2004). Het professionaliseren kan in 

de rijksdienst onder andere tot uitdrukking komen via wat Gastelaars (2006) noemt 
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“professionele experts”, waarbij het gaat om het (bijvoorbeeld via pools) gericht inzetten van 

(hoogontwikkelde) expertise en het vermogen om snel en adequaat in complexe situaties te 

kunnen optreden. 

 

In de hedendaagse samenleving blijken kennis en kennisontwikkeling - meer dan in het 

verleden - cruciaal voor het functioneren van organisaties. Dit komt doordat kennis zich onder 

andere door de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) steeds sneller ontwikkelt: er 

is steeds meer (multi-interpretabele) informatie beschikbaar. Maar ook doordat kennis de 

traditionele productiefactoren als arbeid, kapitaal en grondstoffen naar de achtergrond heeft 

verdrongen (Weggeman 2002). Kennis is het “meest kostbare activum” van organisaties 

geworden. Hierdoor is ook belangrijker geworden hoe met kennis wordt omgegaan en hoe 

kennis wordt ontwikkeld. In zijn algemeenheid geldt dat kennisontwikkeling vaker plaatsvindt 

met steeds meer betrokkenen met een gevarieerde kennisinput (op basis van: Weggeman 

2002; Onderwijsraad 2003). Kennis is onlosmakelijk verbonden met mensen (Weggeman 

2002). Kennis is een abstract, niet tastbaar en niet aan te wijzen of waar te nemen verschijnsel 

en is niet eenduidig te definiëren (Wittgenstein in: Blauw 2005). Wittgenstein (in: Blauw 

2005) stelt daarom dat het van belang is om het begrip kennis in een context te plaatsen, 

alvorens het – in die context - te definiëren. In de volgende paragraaf wordt kennis in de 

context van deze thesis geplaatst. 

 

3.2  Definitie van kennis 

In de literatuur worden verschillende definities voor het begrip kennis gegeven. Hieronder 

volgt een aantal daarvan. 

 

Box 2: Definitie van het begrip kennis. 

� Het stelstel van regels (know how, know when en know where), inzichten (know why) 

en principes (het waartoe van regels en inzichten) die een persoon of groep personen 

kan hanteren om richting te geven aan het handelen (De Boer 1995). 

� Een tijd- en taakafhankelijke configuratie van informatie, ervaringen, vaardigheden en 

attitude die het handelen regelt (Weggeman 2002); 

� Het vermogen van een actor/agent om input om te zetten in output waarvan de waarde 

groter is dan de input (De Hoog 2003); 

� Datgene dat je in staat stelt om informatie te verwerken (Dijkstra, J. en L. Kneppers-

Heijnert 2005);  
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Bij de definitie van De Boer ligt het accent op het handelen. Weggeman legt het accent 

enerzijds op het onderscheid tussen de expliciete kenniscomponent (informatie) en de 

impliciete kenniscomponenten (ervaring, vaardigheden en attitude) en anderzijds op het 

handelen. De Hoog legt het accent op interpretatie en meerwaarde. Dijkstra en Kneppers-

Heijnert leggen het accent op interpretatie van informatie. Aangezien in deze thesis de 

kenniscomponent ervaring centraal staat, is de definitie van Weggeman van kennis de meest 

toereikende: “een tijd- en taakafhankelijke configuratie van informatie, ervaringen, 

vaardigheden en attitude die het handelen regelt. Dit omdat Weggeman onderscheid maakt 

tussen de diverse kenniscomponenten. Hierdoor wordt het mogelijk de component ervaring 

expliciet in de relatie tot kennis te beschouwen.  

 

3.3  Expliciete kennis en impliciete kennis 

Kennis kan volgens onder andere Weggeman (2000) worden onderverdeeld in expliciete 

kennis en impliciete kennis, die tezamen mensen in staat stellen om een bepaalde taak uit te 

voeren. Kennis zit in de hoofden van mensen en wordt via handelingen tot uiting gebracht. Er 

kunnen geen voorraden van de productiefactor kennis worden aangelegd, zoals bij de andere 

productiemiddelen: arbeid, kapitaal en grondstoffen (Weggeman 2002).  

 

Bij expliciete kennis gaat het vooral om het “weten” van informatie. Het gaat om kennis die 

bijvoorbeeld door opleidingen is opgedaan (Weggeman 2000). Expliciete kennis kan direct 

worden gecommuniceerd doordat het gecodificeerd is (Polanyi 1966). Deze kennis kan door 

middel van universele symbolen – taal, schema’s, formules, principes of tekeningen - tot 

uitdrukking worden gebracht (gecodificeerd) en op die manier als informatie worden 

verzonden (op basis van: Nonaka en Takeuchi 1995) Door middel van boeken, internet, 

kranten, oraties enzovoort kan de kennis toegankelijk worden gemaakt. Zo kan een ontvanger 

zich laten informeren. Voorbeelden van expliciete kennis zijn procedurekennis en 

protocollenkennis.  

 

Onder impliciete kennis vallen ervaring, vaardigheden en attitude (Weggeman 2000). 

Impliciete kennis is stilzwijgende kennis, het gaat om kennis die nog niet is verwoord – 

gecodificeerd - en daarom moeilijk kan worden gecommuniceerd (Polanyi 1966; Bouwen e.a. 

2004). Impliciete kennis heeft het uitgangspunt dat mensen over het algemeen meer weten 

dan ze kunnen vertellen. Mensen zijn zich vaak niet bewust van deze sterk persoonsgebonden 

kennis (op basis van: Polanyi 1966; Nonaka en Takeuchi 1995; Weggeman 2002). Hierdoor is  



 36 

impliciete kennis, in tegenstelling tot expliciete kennis, moeilijker of soms helemaal niet 

overdraagbaar. Polanyi (1966) geeft een treffend voorbeeld van impliciete kennis: “We know 

a person’s face, and can recognize it among a thousand, indeed among a million. Yet we 

usually cannot tell how we recognize a face we know”. Sommige wetenschappers hebben het 

uitgangspunt dat alle kennis van mensen is gebaseerd op impliciete kennis, waaronder Polanyi 

(1975). 

 

Expliciete kennis en impliciete kennis staan niet los van elkaar ( Nonaka en Takeuchi 1995; 

Weggeman 2000). Weggeman (2000) brengt het volgende verband aan: K = f(I*EVA). Hierin 

staat K staat voor kennis, I voor informatie (expliciete kennis), E voor ervaring (impliciete 

kennis), V voor vaardigheden (impliciete kennis) en A voor attitude (impliciete kennis). 

Weggeman stelt dat kennis afhankelijk is van de vermenigvuldiging Informatie * Ervaring * 

Vaardigheden * Attitude. Nonaka en Takeuchi (1995) brengen het verband tussen de twee 

kennissoorten tot uitdrukking in hun kennisspiraal, waarin volgens hen interactie is tussen 

expliciete kennis en stilzwijgende impliciete kennis. Die interactie wordt kennisconversie 

genoemd. Er zijn volgens Nonaka en Takeuchi (1995) vier soorten kennisconversies: (1) 

socialisering - van stilzwijgend naar stilzwijgend, (2) externalisering - van stilzwijgend naar 

expliciet, (3) combinatie - van expliciet naar expliciet en (4) internalisering - van expliciet 

naar stilzwijgend.  

 

Figuur 1: Kennisspiraal (Nonaka en Takeuchi 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vier kennisconversies worden opeenvolgend en meerdere malen achtereen doorlopen, 

waarbij steeds meer mensen bij het proces worden betrokken. Dit continue proces van 

kennisconversies leidt tot een kenniscreërende organisatie, waarbij de impliciete kennis en de  

expliciete kennis elkaar versterken. 
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3.4 De kenniscomponent ervaring 

In de huidige kennissamenleving waarin enerzijds issues elkaar steeds sneller opvolgen,  

complexer van aard en multi-interpretabel zijn en anderzijds tegelijkertijd de nadruk bij de 

rijksdienst ligt op “meer met minder doen”, lijkt er een noodzaak te zijn tot het steeds sneller 

detecteren (weten welke kennis nodig is en waar deze te vinden is) en toepassen van kennis 

om die issues adequaat te kunnen oplossen. Sommigen, als Tjeenk Willink (2005) en BZK 

(2005), leggen daarbij het accent op het verstevigen van de inhoudelijke of feitelijke kennis 

van dossiers: de kenniscomponent Informatie. Anderen, zoals de ROB (2004) en Montenarie 

en Venrooij (2005) leggen het accent op competenties: de kenniscomponenten Vaardigheden 

en Attitude, hierin gesteund door de Secretarissen-Generaal (2006). Tezamen genomen lijkt er 

vooral aandacht uit te gaan naar de kenniscomponenten Informatie, Vaardigheden en Attitude. 

Op basis van het literatuuronderzoek blijkt dat ervaring vooral in statische vorm een rol speelt 

in de rijksdienst: met name bij de werving en selectieprocedure waar gekeken wordt naar 

welke ervaring een kandidaat heeft (zie: www.werkenbijhetrijk.nl). Uit het 

literatuuronderzoek blijkt echter nauwelijks dat de rijksdienst inzet op het verstevigen van de 

kenniscomponent Ervaring
12

. 

 

Constaterende dat het flexibiliseringstreven van de rijksdienst een al langer lopend proces is, 

blijkt dat de gewenste mate van flexibilisering nog steeds niet is bereikt. Op basis van het 

bovenstaande en de in deze thesis gehanteerde definitie van kennis, zou het kunnen zijn dat de 

kenniscomponent Ervaring in het flexibiliseringstreven van de rijksdienst een vergeten 

dimensie is.  

 

Reed (1996) en de Onderwijsraad (2003) stellen dat het niet voldoende is om te investeren in 

(de kenniscomponent) informatie. Volgens hen is het eerder nodig om ervaring te hebben om 

issues adequaat op te kunnen lossen. Reed illustreert dat in zijn boek “The necessity of 

experience” uit 1996 als volgt: “Being told that the toy is in another room gives the child 

explicit knowledge or information; she now knows a fact about the location of the toy. Yet she 

can make use of this explicit knowledge only with the help of tacit knowledge: her perceptual 

skills, which help her orient herself to both her immediate and the more distant environment 

by making the optic flow such that the patterns of progressive occlusion and disocclusion 

specify a path toward the goal. This is knowledge we rarely think about but without which we  
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 Met uitzondering van de ABD-carrousel voor de ambtelijke top. 
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could not function. ..It is paradigmatic of human experience ….”.  

 

Om te weten welke kennis nodig is voor het uitvoeren van een taak, is ervaring nodig  

(Reed 1996; Onderwijsraad 2003). In haar rapport “Leren in de kennissamenleving” uit 2003 

stelt de Onderwijsraad dat een individu genoeg eigen ervaringskennis moet hebben om de 

gevonden informatie te doorgronden en op relevantie te kunnen beoordelen.  

 

In de kennissamenleving waarin steeds meer (multi-interpretabele) informatie beschikbaar is 

en issues complexer worden, kan de eigen ervaringskennis te kort schieten en zal vervolgens 

vaker ervaringskennis van anderen nodig zijn. Daarom is het noodzakelijk dat voor het 

oplossen van issues binnen organisaties ervaringen met elkaar worden gedeeld en dat daarvan 

wordt geleerd. Zo worden ervaringen toepasbaar gemaakt (op basis van: Reed 1996; 

Weggeman 2002; Onderwijsraad 2003; Noordegraaf 2004; WRR 2006; WRR 2007). Het 

proces van delen en vervolgens leren van ervaringen in een organisatie wordt ervaringsleren 

genoemd (Kolb 1984). Hieronder wordt eerst ingegaan op de definiëring van de 

kenniscomponent ervaring. Vervolgens wordt ingegaan op ervaring op individueel niveau - 

ervaringskennis. Tenslotte wordt ervaring op organisatieniveau – ervaringsleren - behandeld. 

 

3.4.1 Definitie van ervaring 

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij wat de kenniscomponent Ervaring inhoudt. Volgens 

het woordenboek Van Dale komt ervaring neer op: “wat men heeft meegemaakt”. 

Ervaringskennis wordt omschreven als: “kennis door ondervinding of waarneming verkregen” 

(Van Dale 1989). In de literatuur worden op elkaar lijkende en elkaar aanvullende definities 

van ervaring gegeven. Hieronder volgt een aantal daarvan. 

 

Box 3: Definitie van ervaring. 

� Besef of weet hebben van iets: bewustzijn (Beekman en Mulderij 1980); 

� Het gebruik van zintuigen, zoals kijken, luisteren en voelen in interactie met anderen 

(Reed 1996); 

� Persoonsgebonden impliciete kennis (Weggeman 2000). 

 

Ervaring is een vorm van persoonsgebonden impliciete kennis (Weggeman 2000). In het 

verlengde hiervan stelt Reed (1996) dat een groot deel van ervaring niet individueel, 

geïsoleerd of eenmalig tot stand komt, maar via continue interactie met anderen. Het gaat 
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hierbij om het gebruik van de zintuigen, zoals kijken, luisteren en voelen (bijvoorbeeld 

fingerspitzengefühl). Ervaring kan er onder andere toe leiden dat een individu leert van 

gemaakte fouten, begrip krijgt voor causaliteit over hoe de ene gebeurtenis tot een andere kan 

leiden (en voorziet waar tegenaan wordt gelopen tenzij de individu anders gaat handelen), 

inzicht verwerft in “wat werkt” en hoe en welke informatie ontsloten moet worden voor het 

oplossen van issues (Reed 1996; Kwakman 2003). Ervaring draagt er volgens Beekman en 

Mulderij (1980) ook aan bij dat een individu (elementen in) situaties kan herkennen en 

vervolgens vergelijkingen kan maken tussen verschillende situaties.  

 

Op basis van bovenstaande wordt de kenniscomponent ervaring in deze thesis gedefinieerd 

als: “een voortdurend proces van leren van wat men meemaakt in werksituaties mede via 

interactie met anderen, waardoor men snel en adequaat kan handelen bij het oplossen van 

issues via de verworven inzichten”
13

. 

 

3.4.2 Ervaring op individueel niveau - ervaringskennis 

Doordat een individu in de loop der tijd positieve en negatieve ervaringen opdoet, ontwikkelt 

de individu inzichten over wat wel of niet werkt in bepaalde werksituaties. Dat geldt ook voor 

ambtenaren, waarbij de verworven inzichten – ervaringskennis - voor een belangrijk deel hun 

handelen sturen (op basis van: De Boer 1995; Kwakman 2003). Ervaringskennis komt voor 

op twee gebieden die te maken hebben met de werksituatie. Ten eerste op het vakinhoudelijke 

gebied. Hier gaat het om tijdens de functievervulling in de praktijk brengen van wat via 

scholing is geleerd. Een verdieping op het vakinhoudelijk gebied vindt vervolgens plaats 

doordat ambtenaren voor een langere tijd betrokken zijn bij eenzelfde inhoudelijk gebied, hun 

taken binnen eenzelfde werkomgeving uitvoeren en op deze wijze werkervaring opbouwen 

(Thijssen 1998; Onderwijsraad 2003). Het tweede gebied betreft het relationele terrein: het 

netwerk waarin ambtenaren zich begeven. Hierbij gaat het om ervaring van ambtenaren met 

het leggen van contacten in de sociale omgeving: het individueel netwerk dat bij de 

functievervulling van belang is. Bijvoorbeeld voor het signaleren van nieuwe ontwikkelingen, 

het ontsluiten van (ervarings)kennis van anderen, het omgaan met conflictsituaties enzovoort 

(op basis van: Thijssen 1998).  

 

Ervaringskennis vormt de ambtenaren en hun toekomstige mogelijkheden (op basis van: Reed  

                                                
13

 Deze thesis handelt over werkervaring. Andere soorten ervaring, zoals levenservaring en maatschappelijke 

ervaring (Tigchelaar e.a. 2003) worden buiten beschouwing gelaten.  
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1996; Boomsma 2007). Ervaringskennis kan zowel een positieve bijdrage als een negatieve 

bijdrage leveren aan het werkproces. Positief is dat ervaringskennis kan bijdragen tot het 

reduceren van complexe issues, doordat ambtenaren door hun ervaring sneller inzicht kunnen 

krijgen in de materie en de bijbehorende contexten: “inzicht in wat werkt” (op basis van: Reed 

1996; Kwakman 2003; Onderwijsraad 2006). Negatief is dat ervaringskennis kan leiden tot 

routinematig handelen, juist doordat ervaringskennis impliciet van aard is. Er kan, doordat 

ambtenaren te lang op een werkterrein actief zijn, een ervaringsconcentratie optreden 

waardoor er op zowel het inhoudelijke als het relationele gebied een verenging (tunnelvisie) 

kan plaatsvinden. Ambtenaren lopen hierdoor het risico niet meer stil te staan bij waarom ze 

iets op een bepaalde manier doen en hebben dan geen oog voor andere – mogelijk effectievere 

of efficiëntere - manieren van handelen (Thijssen 1998; Kwakman 2003). Een ander gevolg 

kan zijn dat nieuwe taken of veranderingen in de werkomgeving leiden tot problemen voor de 

ambtenaren. Op relationeel gebied kan ervaringsconcentratie ertoe leiden dat er een 

netwerkversmalling of –verstarring optreedt en ambtenaren steeds minder interactie plegen 

met de (interne en externe) omgeving. Hierdoor worden minder nieuwe contacten aangegaan 

en neemt de omgevingsgerichtheid van ambtenaren af. Ervaringsconcentratie kan vervolgens 

leiden tot een minderende opbouw van de kenniscomponent Ervaring (op basis van: Thijssen 

1998). 

 

Om de positieve kant van ervaringskennis meer te laten prevaleren, stelt Thijssen (1998) 

functieroulatie (oftewel mobiliteit) om de 4 á 5 jaar voor. Wat ook kan bijdragen aan het laten 

prevaleren van de positieve kant van ervaringskennis, is het maken van een mix tussen 

ervaren en minder ervaren ambtenaren bij het vervullen van opdrachten. Hierdoor kunnen de 

ervaren collega’s hun ervaring delen door bijvoorbeeld als mentor van (jongere) minder 

ervaren collega’s op te treden. De minder ervaren collega’s kunnen dan via hun 

onbevangenheid de negatieve kanten van ervaringsconcentratie bij de oudere en ervaren 

collega’s helpen voorkomen (op basis van: Thijssen 1998; Gerrichhauzen en Kampermann 

2004). 

 

3.4.3 Ervaring op organisatieniveau - ervaringsleren 

Reed (1996) stelt dat het grootste deel van de ervaring van een individu tot stand komt via 

veelvuldige interactie met anderen. In het proces van interactie worden ervaringen verfijnd en 

toepasbaar gemaakt via het oefenen met en het leren van en met anderen. Hiertoe is het nodig 

de ervaringskennis van anderen te converteren, zodat deze kan worden geïnternaliseerd door 
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de individu en het hele team (op basis van: Reed 1996). Dit kan vervolgens leiden tot 

ervaringsleren, doordat de kennis wordt gedeeld in een organisatie. Bijvoorbeeld conform de 

kennisspiraal van Nonaka en Takeuchi (1995) (zie paragraaf 3.3) of via de leercyclus van 

Kolb (1984). Kolb (1984) stelt dat ervaringsleren plaats vindt wanneer bij het omgaan met een 

bepaald probleem de leerstappen “voelen, kijken, denken en doen” chronologisch worden 

doorlopen.  

Bij de leerstap “voelen” wordt door een individu een concreet probleem ingebracht. 

Hierbij is het van belang dat de individu onbevooroordeeld openstaat voor nieuwe ervaringen; 

het opdoen van ervaring staat hierbij centraal.  

Het ingebrachte probleem wordt vervolgens door de collega’s geobserveerd: de 

leerstap “kijken”. De collega’s denken na over het probleem en reflecteren vanuit hun eigen 

standpunten (waaronder de eigen referentiekaders en ervaringen) daarop. Hierbij wordt het 

ingebrachte probleem van meerdere kanten overdacht en beschouwd, waardoor er telkens 

weer nieuwe aspecten (betekenissen, waarden) naar voren kunnen komen. Volgens Stam 

(1998) wordt op deze manier gestimuleerd dat werknemers problemen vanuit verschillende 

invalshoeken kunnen benaderen en dat hierdoor het oplossingsvermogen van organisaties 

toeneemt. 

De volgende stap in de leercyclus van Kolb is “denken”. Hierbij wordt gekeken of er 

meerdere gelijksoortige problemen zijn ervaren in de organisatie. Als dat zo is, wordt op basis 

van de gelijksoortige ervaringen een algemene stelling (model, verklaring of aanpak) 

geformuleerd waarbij de verschillende observaties en reflecties worden ondergebracht in één 

geïntegreerde overkoepelende stelling.  

Deze overkoepelende stelling wordt dan bij de leerstap “doen” via experimenten 

getoetst. Er worden daardoor nieuwe ervaringen opgedaan, waardoor de leercyclus continu 

wordt (op basis van: Kolb 1984).  

 

Eerder is opgemerkt dat het kenmerkend is voor impliciete kennis dat deze moeilijk kan 

worden gecommuniceerd (Polanyi 1966; Bouwen e.a. 2004), omdat mensen op basis van hun 

sterk persoonsgebonden impliciete (ervarings)kennis weten hoe ze dingen moeten aanpakken, 

zonder dat die kennis volledig en eenduidig expliciet kan worden gemaakt (op basis van: 

Polanyi 1966; Nonaka en Takeuchi 1995; Weggeman 2002). Doch door de impliciete kennis 

bijvoorbeeld conform de leercyclus van Kolb te codificeren, kan worden gepoogd deze over 

te dragen aan anderen (op basis van: Kolb 1984; Nonaka en Takeuchi 1995; Bouwen e.a. 

2004). Door aan ervaringsleren te doen, kunnen medewerkers nieuwe inzichten krijgen en hun 
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eigen ervaringskennis aanvullen daar waar deze te kort schoot of waar de te verrichten taak 

(in eerste instantie) te complex bleek te zijn. 

 

Figuur 2: Ervaringsleren (Kolb 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is pas sprake van ervaringsleren als elke stap aan bod is gekomen. Het uiteindelijke doel 

van ervaringsleren is het veranderen van het handelen van mensen (op basis van: Swieringa 

en Wierdsma 1990; Senge 1992; Reed 1996; Weggeman 2002).  

 

Zoals blijkt zijn er meerdere methodieken mogelijk waarlangs ervaringsleren kan worden 

vormgegeven, zoals de eerdergenoemde kennisspiraal van Nonaka en Takeuchi (1995) en de 

leercyclus van Kolb (1984). In deze thesis wordt gekozen voor de methodiek van Kolb, omdat 

in deze methodiek het accent ligt op ervaringsleren in teamverband (wat voor pools belangrijk 

is). Maar ook omdat de methodiek van Nonaka en Takeuchi zich specifiek toespitst op het 

bedrijfsleven en op de relatie tussen kenniscreatie en productinnovaties en daardoor minder 

(direct) van toepassing lijkt op de rijksdienst. 

 

3.5 Ervaring, mobiliteit en pools 

In deze paragraaf wordt teruggekomen op de deelonderzoeksvraag die in dit hoofdstuk 

centraal staat: “Welke rol spelen kennis en ervaring bij het flexibiliseren en mobiliseren van 

ambtenaren?”. 
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In zijn algemeenheid geldt dat werknemers via mobiliteit breder inzetbaar worden (op basis  

van: Van den Oever 1999). Vanuit de klassieke HRM-leer stelt Thijssen (1998) dat 

werknemers idealiter om de vier á vijf jaar van functie zouden moeten wisselen. Bij 

kennisintensief werk raadt Thijssen (1998) een functieverandering van om de 6 á 8 jaar aan. 

Bij het mobiliteitsstreven van de rijksdienst wordt geen melding gemaakt van een doordacht 

flankerend mobiliseringbeleid van roulatie om de 4 á 5 jaar of 6 á 8 jaar of op verschillende 

functieniveaus of collectieve ervaringsleren (op basis van: BZK 2001). 

 

Mobiliteit kan echter ook op een andere manier in de praktijk worden gebracht. Bijvoorbeeld 

via flexibel inzetbare pools, die gevormd zijn via het bundelen van specifieke 

(hoogontwikkelde) expertise (Gastelaars 2006). De “mobiliteit” vindt dan plaats vanuit een 

vaste functie in een pool. Ook langs deze weg kunnen werknemers mobiel worden door 

andere taken (binnen het expertisegebied van de betreffende pool) op te pakken en zodoende 

breder inzetbaar worden (zie figuur 3). Deze manier van werken vindt plaats bij de in deze 

thesis onderzochte bedrijfsvoeringpool EC RijksAdvies, waar experts op het gebied van 

organisatieadvies werken: “kennis, ervaring en expertise komen samen” (BZK 2003c). 

 

Figuur 3: Illustratie mobilisering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door deze manier van mobiliteit – mobiliteit via een vaste functie in een pool – kan niet 

alleen op individueel niveau, maar ook op (collectief) poolniveau de (collectieve) 

ervaringskennis verder worden ontwikkeld. Hierdoor kan de pool snel en adequaat 

(slagvaardig) functioneren. Met name doordat de poolmedewerkers via ervaring sneller weten 

wat werkt, inzicht verwerven in welke informatie ontsloten moet worden voor het oplossen 

van vraagstukken en hoe dit kan gebeuren, situaties kunnen herkennen, met conflicten kunnen 

omgaan en signalen uit hun omgeving kunnen oppikken (op basis van: Swieringa en 
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Wierdsma 1990; Senge 1992; Reed 1996; Thijssen 1998; Onderwijsraad 2003; Gastelaars 

2006). 

 

Bij het functioneren van pools kan dus ervaringskennis in een organisatie worden verspreid. 

Ervaringskennis kan zodoende ook worden gedeeld en vervolgens leiden tot ervaringsleren, 

zodat er vervolgens nieuwe ervaring wordt opgedaan (op basis van: Thijssen 1998; Kolb 

1984). Dit kan ertoe bijdragen dat de specifiek voor de bedrijfsvoering geldende valkuil – 

onthechting met het bedieningsveld doordat bedrijfsvoeringambtenaren op afstand zijn 

geplaatst – kan worden overbrugd. Hierbij is het van belang dat de poolmedewerkers niet 

interen op de eens vergaarde kennis, maar hun ervaringskennis verder ontwikkelen. Dit om 

drie redenen (kernproblemen) die ertoe kunnen leiden dat de pool als organisatievorm 

uiteindelijk mislukt: 

� Versnippering binnen de pool, doordat de poolexperts solistischer worden en allen een 

eigen richting volgen waardoor er geen samenhang is (op basis van: Vermaak 1997; 

Ester en Vinken 2001); 

� Middelmatigheid in het presteren, doordat de poolexperts minder hun kennis willen 

delen en niet van elkaar willen leren (op basis van: Vermaak 1997; Ester en Vinken 

2001); 

� Vrijblijvendheid in het presteren, doordat resultaatgerichtheid ontbreekt (op basis van: 

Vermaak 1997). 

 

Om te voorkomen dat pools door de drie kernproblemen worden uitgehold en daardoor als 

organisatievorm mislukken, blijkt dat steeds vaker wordt geïnvesteerd in het planmatig 

ontwikkelen van kennis. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ontwikkeling van de kenniscomponent 

Informatie middels opleidingen (op basis van Tjeenk Willink 1995; BZK 2005). Terwijl 

professionele uitwisseling van ervaringen vele malen effectiever zou zijn (op basis van: Kolb 

1984; Vermaak 1997; Kessels 2001), bijvoorbeeld via de leercyclus van Kolb (1984). 

Hierdoor zouden pools lerende organisaties worden.  

 

3.6 Belemmeringen voor ervaringsleren in pools 

Zoals hierboven is uiteengezet is ervaringsleren van groot belang voor het functioneren en 

voortbestaan van pools met experts (als EC RijksAdvies). Niet alleen om de individuele 

ervaringskennis verder te kunnen ontwikkelen en toepasbaar te maken, maar ook om dit als 

pool op collectief niveau te kunnen doen en zo de teamkennis te vergroten.  
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Toch blijkt uit het literatuuronderzoek dat ervaringsleren niet automatisch plaatsvindt. Vooral 

in het huidige flexibiliseringstrijdperk waarin volgens onder andere Ester en Vinken (in: Ester 

e.a. 2001) flexibiliseringverschijnselen optreden als een afnemende collegialiteit en het 

solistischer worden van de arbeid.  

 

Onder andere Kolb (1984) wijst er op dat ervaringsleren expliciet zou moeten worden 

georganiseerd en dat daarbij ervoor zou moeten worden gewaakt dat de deelnemers zich niet 

beperken tot de leerstap waarmee zij de meeste affiniteit hebben, maar dat de hele leercyclus 

– collectief, structureel en meermaals - wordt doorlopen. Er kunnen hiernaast andere factoren 

een rol spelen die ervaringsleren kunnen belemmeren. Op basis van de literatuur blijkt dat die 

belemmeringen op drie niveaus voorkomen, te weten op het organisatieniveau, het 

teamniveau en het individueel niveau. De belemmeringen op deze drie niveaus worden 

onderstaand uitgewerkt en zijn vervolgens in een samenvattende schema opgenomen (zie box 

4).  

Op het niveau van de organisatie waarin een team (pool) is ingebed kan ervaringsleren 

worden belemmerd als de organisatie hiërarchisch van structuur is met een top-down sturing 

(Simons en Bolhuis 1999). Voorts kunnen er ook belemmeringen zijn qua werkstructuur, als 

medewerkers weinig tot geen vrijheid of ruimte hebben in het handelen en het nemen van 

beslissingen ten opzichte van de politiek en de maatschappij (Simons en Bolhuis 1999; 

Noordegraaf 2004). Tenslotte kan de organisatiecultuur belemmerend werken als deze niet 

open staat voor experimenten en het daarbij mogen maken van fouten, er geen dialoog kan 

plaatsvinden en er geen ambassadeurs zijn die organisatieveranderingen uitdragen en 

doorvoeren (Simons en Bolhuis 1999).  

 Op teamniveau (poolniveau) kan ervaringsleren worden belemmerd als een team een 

hiërarchische structuur heeft. De werkstructuur van het team kan belemmeringen in zich 

hebben voor ervaringsleren als de teammedewerkers zich specialiseren en er dus geen 

taakroulatie is, waardoor de medewerkers niet breed inzetbaar zijn. Logischerwijze is het ook 

belemmerend als (ervarings)leren niet in de structuur is ingebed (Simons en Bolhuis 1999). 

Qua cultuur kunnen belemmeringen voor ervaringsleren optreden als er geen open leerklimaat 

is in het team en er daardoor niet wordt geleerd van meningsverschillen en fouten. Een open 

leerklimaat vereist ook onderling vertrouwen, zodat er ruimte ontstaat voor feedback, 

conflicthantering, waardering voor wederzijdse aanvullingen en teammedewerkers hun 

persoonsgebonden kennis willen delen (Stam 1998; Simons en Bolhuis 1999; Torfs 2007). 
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Tenslotte zou het accent moeten liggen op leren én werken tegelijkertijd (Simons en Bolhuis 

1999). 

 Op individueel niveau kunnen belemmeringen voor ervaringsleren optreden als 

medewerkers niet werken vanuit een gedeelde visie en niet uit zichzelf willen reflecteren op 

het – vaak onbewuste - eigen handelen om het eigen handelen te blijven verbeteren en 

vernieuwen (op basis van Senge 1992; Reed 1996; Kwakman 2003). Hiervoor is het van 

belang dat teammedewerkers de eigen ervaringen ter discussie stellen en open staan voor het 

ontvangen en geven van feedback/reflecties/voorstellen/suggesties/ experimenteerruimte (de 

vier stappen van Kolb) met anderen in de werkomgeving (Kolb 1984). Zowel met de eigen 

collega’s (intern leren) als met externen zoals opdrachtgevers, toeleveranciers en concurrenten 

(extern leren) (Senge 1992). 

 

Box 4: Schema belemmeringen voor ervaringsleren. 

Belemmeringen op organisatieniveau: 

Hiërarchie, weinig handelings- en beslissingruimte, weinig ruimte voor fouten, 

experimenten, openheid en dialogen. Geen ambassadeurs voor het uitdragen en doorvoeren 

van belangrijke organisatieveranderingen. 

Belemmeringen op teamniveau: 

Hiërarchie, specialisatie (geen taakroulatie), ervaringsleren niet ingebed, geen open 

leerklimaat, geen ruimte voor feedback, conflicthantering, waardering voor wederzijdse 

aanvullingen en weinig bereidheid tot het delen van persoonsgebonden kennis als gevolg 

van een nog te weinig opgebouwde onderling vertrouwen. 

Belemmeringen op individueel niveau: 

Het ontbreken van een gedeelde visie, het niet ter discussie willen stellen van het eigen 

handelen, weinig open staan voor feedback/reflecties/voorstellen/suggesties/ 

experimenteerruimte met anderen in de werkomgeving. Zowel met de eigen collega’s 

(intern leren) als met externen (extern leren). 
 
 

3.7 Resumé 

In de huidige kennissamenleving volgen issues elkaar steeds sneller op, zijn ze multi-

interpretabel en complex van aard. Daarom wordt het steeds belangrijker om kennis sneller te 

kunnen detecteren, ontwikkelen en toe te passen. In deze thesis is voor definiëring van het 

begrip kennis gebruik gemaakt van de formule van Weggeman “K = f(I*EVA)”, waarin het 

onderscheid wordt gemaakt tussen expliciete en impliciete kennis. Hierbij staat K voor 
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kennis, I voor informatie (expliciete kennis), E voor ervaring, V voor vaardigheden en A voor 

attitude. 

 

Uit de literatuur komt naar voren dat de rijksdienst zich met name toelegt op het verstevigen 

van de kenniscomponenten Informatie, Vaardigheden en Attitude. Voorts blijkt op basis van 

het literatuuronderzoek nauwelijks dat de rijksdienst inzet op het verstevigen van de 

kenniscomponent Ervaring. Met het oog op de lange tijd dat de rijksdienst poogt te hervormen 

en aan het flexibiliseren is, zou het kunnen zijn dat de kenniscomponent Ervaring hierbij een 

vergeten dimensie is. Onder ervaring wordt in deze thesis verstaan: een voortdurend proces 

van leren van wat men meemaakt in werksituaties mede via interactie met anderen, waardoor 

men snel en adequaat kan handelen bij het oplossen van issues via de verworven inzichten. In 

deze thesis gaat het hierbij om werkervaring: vakinhoudelijke ervaring en relationele ervaring.  

 

De kenniscomponent ervaring kan een significante rol spelen bij het succesvol aangaan van de 

dubbele uitdaging waarmee bedrijfsvoeringambtenaren in de flexibiliserende rijksdienst – 

zoals de organisatieadviseurs van de pool EC RijksAdvies - te maken hebben. Vooral omdat 

de literatuur uitwijst dat ervaren experts sneller weten wat werkt in bepaalde situaties, juist 

doordat ze al langer meedraaien en zich daardoor inzichten, expliciete kennis en kunde eigen 

hebben gemaakt. 

 

De organisatievorm “pools” kan alleen slagvaardig (snel en adequaat) functioneren als er 

binnen de pools via ervaring kennis wordt opgebouwd. Het gaat hierbij om zowel de 

individuele ervaringskennis en het collectieve ervaringsleren. Door ervaringsleren wordt 

kennis in een organisatie opgebouwd. Wordt er niet van ervaringen geleerd, maar ingeteerd op 

de eens vergaarde ervaringskennis, dan hollen experts hun team (pool) uit en wordt het 

voorbestaan van de pool bedreigd. In dit licht staat de leercyclus van Kolb in deze thesis 

centraal. Deze leercyclus bestaat uit de stappen “voelen, kijken, denken en doen” welke 

chronologisch moeten worden doorlopen wil er sprake zijn van ervaringsleren. Hoewel 

ervaringsleren essentieel is voor het voortbestaan van teams (pools) met experts, zijn er 

daarvoor belemmerende factoren aanwezig. Deze factoren bevinden zich op het niveau van de 

organisatie, op het niveau van de teams (pools) en op het niveau van de individuele 

medewerkers.  
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4 Onderzoeksopzet 

 

Via een kwalitatief veldonderzoek is gekeken naar de wijze waarop ervaring van ambtenaren 

de opzet en inzet van pools bij de rijksdienst beïnvloedt. Dit hoofdstuk begint met een 

beschrijving van de onderzoeksaanpak. Hierna wordt de casusselectie beschreven. Tenslotte 

wordt achtereenvolgens een beschrijving gegeven van de bij het casusonderzoek gehanteerde 

onderzoeksmethode en interviewmethode en wordt de wijze van verwerking en analyse van 

de interviewresultaten beschreven.  

 

4.1 Onderzoeksaanpak 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag van deze thesis is eerst een 

literatuuronderzoek uitgevoerd om de begrippen flexibiliteit, mobiliteit (hoofdstuk 2) en 

ervaring (hoofdstuk 3) te operationaliseren. Vervolgens is in overleg met de Universiteit van 

Utrecht gezocht naar een onderzoeksplaats. Deze is gevonden bij de bedrijfsvoeringpool EC 

RijksAdvies. Om een gefundeerd veldonderzoek te kunnen uitvoeren, is een aanvullend 

documentenonderzoek aangaande de bedrijfsvoering van de rijksdienst verricht waarna er bij 

de bedrijfsvoeringpool EC RijksAdvies een kwalitatief onderzoek is uitgevoerd.  

 

Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek, omdat er conform de deelonderzoeksvragen is 

gezocht naar antwoorden op kwalitatieve vragen als “hoe” en “waarom”. Voorafgaande aan 

het uit te voeren onderzoek is een oriënterend gesprek gevoerd met het hoofd en het 

plaatsvervangend hoofd van EC RijksAdvies om vast te stellen of het onderzoek en de 

onderzoeksplaats goed bij elkaar pasten. Dat bleek zo te zijn. 

 

4.2 Casusselectie 

Om te onderzoeken hoe de rijksdienst haar flexibiliseringstreven via pools invult, is vanwege 

de in hoofdstuk 1 beschreven dubbele uitdaging gekeken naar de bedrijfsvoering van de 

rijksdienst. Uit het aanvullende documentenonderzoek is gebleken dat de bedrijfsvoering van 

de rijksdienst niet op een eenduidige manier wordt geflexibiliseerd. Er blijken bij de 

bedrijfsvoering enerzijds rijksbrede pools te zijn opgericht, waarbij de medewerkers alleen 

opdrachten vervullen voor de departementen waarvoor ze indertijd werkten. Een voorbeeld 

hiervan is de pool die gaat over arbeidsjuridische vraagstukken. Naast deze pools is er bij de 

bedrijfsvoering ook een andere manier van flexibiliseren toegepast waarbij de 
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bedrijfsvoeringambtenaren eveneens rijksbreed zijn samengevoegd, maar daarnaast op een 

flexibele manier rijksbreed worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is de pool EC 

RijksAdvies. Een andere extra dimensie is toegevoegd doordat de poolmedewerkers van EC 

RijksAdvies op een commerciële manier moeten werken. Zo moeten zij aan acquisitie doen 

om opdrachten binnen te halen. EC RijksAdvies werkt uitsluitend op basis van opdrachten. 

Dat houdt in dat als de poolmedewerkers geen of onvoldoende opdrachten binnen halen, zij 

geen of te weinig werk hebben. Aangezien EC RijksAdvies conform een baten/lastenstelsel 

dient te werken, houdt het binnen halen van te weinig opdrachten ook in dat er dan meer 

lasten dan baten zullen zijn. Om dat te vermijden is door het opdrachtgevend bestuur van EC 

RijksAdvies vastgesteld dat de organisatieadviseurs minimaal 1000 declarabele uren (uren 

besteed aan het vervullen van opdrachten) per jaar, per fte moeten maken. Het 

opdrachtgevend bestuur is verantwoordelijk voor het bestuurlijk slagen van EC RijksAdvies. 

Over het op commerciële wijze functioneren van EC RijksAdvies dient verantwoording aan 

het opdrachtgevend bestuur te worden afgelegd.  

Het kwalitatieve veldonderzoek voor deze thesis is vanwege de bovenstaand beschreven 

aparte flexibiliseringvorm uitgevoerd bij de rijksbrede organisatieadviespool EC RijksAdvies. 

 

4.3 Onderzoeksmethode 

Voor dataverzameling via het kwalitatieve onderzoek is gekozen voor de methodiek van 

interviews. Voorafgaande aan het uitvoeren van de interviews zijn in samenwerking met het 

hoofd van EC RijksAdvies de te interviewen personen geïdentificeerd. Dit is gebeurd aan de 

hand van de criteria: 

 

� Wie kan de benodigde informatie verschaffen? 

� Is er evenwicht in de geselecteerde te interviewen personen? Hierbij is gekeken of de 

geselecteerde organisatieadviseurs representatief zijn voor de pool EC RijksAdvies 

(verschillende typen organisatieadviseurs, met verschillende achtergronden: qua 

opleiding, zowel commercieel als ambtelijk enzovoort). Ook is gekeken of de te 

interviewen opdrachtgevers representatief zijn voor de opdrachtgevers waarvoor EC 

RijksAdvies opdrachten heeft vervuld (tevreden en minder tevreden opdrachtgevers, 

opdrachtgevers van verschillende departementen, opdrachtgevers in verschillende 

functies enzovoort). 

� Zijn de verschillende relevante categorieën vertegenwoordigd? In overleg met de 

leiding van EC RijksAdvies zijn drie te interviewen categorieën onderscheiden, 
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namelijk EC RijksAdvies, opdrachtgevers en het opdrachtgevend bestuur. Bij de 

selectie van de te interviewen personen is erop gelet dat alle drie categorieën 

vertegenwoordigd waren. 

 

Op basis van de bovenstaande vragen, zijn tien te interviewen personen geïdentificeerd uit de 

drie, voor dit onderzoek, relevante categorieën. Vijf medewerkers van EC RijksAdvies 

(categorie 1): vier senior organisatieadviseurs en een junior organisatieadviseur. Omdat EC 

RijksAdvies het primaire beleidsproces van de rijksdienst dient te ondersteunen, is in het 

onderzoek ook gekeken naar de relatie met opdrachtgevers (categorie 2) - departementen of 

departementsonderdelen - waarvoor EC RijksAdvies organisatieadviesopdrachten heeft 

vervuld. In dat licht zijn vier opdrachtgevers van EC RijksAdvies geselecteerd. Twee daarvan 

zijn directeuren van departementale directies “Personeel en Organisatie”, één is 

plaatsvervangende directeur van een departementale directie “Bestuurlijke en Juridische 

Zaken” en één opdrachtgever is projectdirecteur van een interdepartementaal project. 

Daarnaast is een vertegenwoordiger van het opdrachtgevend bestuur (categorie 3) 

geselecteerd, omdat het opdrachtgevend bestuur verantwoordelijk is voor het bestuurlijk 

slagen van EC RijksAdvies.  

Het hoofd van EC RijksAdvies heeft de te interviewen personen van de bovenstaande drie 

categorieën benaderd met de vraag of zij wilden meewerken aan dit onderzoek.  

 

4.4 Interviewmethode 

Om de drie deelonderzoeksvragen aangaande het veldonderzoek te kunnen beantwoorden zijn 

interviews gehouden met de tien geselecteerde personen. De drie deelonderzoeksvragen zijn: 

 

1. “Hoe gaan pools om met ervaring (individuele ervaringskennis en het leren van 

ervaringen van collega-ambtenaren) bij de inzet van poolmedewerkers?”; 

2. “Hoe organiseren pools het leren van ervaringen?”; 

3. “Op welke wijze kunnen ervaringskennis en het leren van ervaringen van collega-

ambtenaren pools versterken?”. 

 

Voor het kunnen uitvoeren van de interviews is een interviewleidraad opgesteld 

(vragenlijsten) voor de drie te interviewen categorieën. De vragenlijsten zijn opgebouwd uit 

zowel open vragen (zoals over flexibilisering) als specifieke vragen (zoals over best 

practises). Bij het opstellen van de vragenlijsten zijn ook subvragen geformuleerd voor het 
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geval de antwoorden van de selecteerde personen te kort of algemeen zou zijn. De 

interviewleidraad is afgestemd met de eerste begeleider van dit onderzoek. Onderstaand staat 

een beknopt schematisch overzicht van de interviewvragen (zie box 5). De volledige 

interviewvragen zijn opgenomen in bijlage I van deze thesis. 

 

Box 5: Schematisch overzicht van de interviewvragen (leidraad). 

Steekwoorden 

hoofdvragen: 

Steekwoorden subvragen: 

EC RijksAdvies Wat is de rol en taakopvatting van EC RijksAdvies? 

Flexibilisering � Hoe draagt EC RijksAdvies bij aan flexibilisering van de 

rijksdienst?  

� Invloed van flexibilisering op kennis (vakinhoudelijke 

kennis, relationele kennis: netwerken, kennis van welke 

vraagstukken bij departementen spelen)? 

Ervaring � Ervaring gehanteerd als selectiecriterium? 

� Welke best practise/worst case? 

� Worden de organisatieadviseurs ingezet op basis van hun 

ervaring? 

Ervaringsleren � Ervaringen best practise/worst case overgedragen?  

� Hoe? Duo-onderling en/of breder overgedragen? Structureel 

of anders?  

� Welke belemmeringen? 
 
 

De interviews zijn in de periode van 4 juli 2007 tot en met 1 augustus 2007 persoonlijk  

afgenomen en digitaal vastgelegd op een voice recorder. Deze methode is gebruikt, zodat er 

tijdens de interviews contact kon worden gemaakt en behouden met de geïnterviewden. 

Voorafgaande aan de interviews is aan het hoofd van EC RijksAdvies en vervolgens per keer 

aan de geïnterviewde personen gevraagd of zij bezwaar hadden tegen het opnemen van de 

interviews. De bij de interviews aan de orde komende thema’s zijn direct bij aanvang van de 

interviews genoemd: flexibilisering van de rijksdienst, ervaring en ervaringsleren. De drie 

thema’s komen overeen met de drie in paragraaf 4.4 vermelde deelonderzoeksvragen. 

 

4.5 Verwerking en analyse van de resultaten 

Alle interviews zijn uitgetypt en langs de drie thema’s – flexibilisering van de rijksdienst,  
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ervaring en ervaringsleren - geordend. De interviewresultaten zijn vervolgens geanonimiseerd 

en per thema verder uitgewerkt. Er is hierbij per thema gekeken of er een gelijkluidend 

respons was. Wanneer dat het geval was, is dat per thema aangegeven. Daar waar er geen 

gelijkluidend respons was, is dat per thema vermeld bij de resultaten. Hierbij is ook 

aangegeven of de verschillende reacties van de respondenten konden worden gegroepeerd. 

Daar waar dat kon, is dat gebeurd. Voorts zijn er – daar waar mogelijk – geanonimiseerde 

citaten weergegeven die illustratief waren voor de reacties per thema. Nadat de resultaten van 

het kwalitatieve onderzoek zijn uitgewerkt, zijn deze per thema geconfronteerd met de 

resultaten van de literatuurstudie (hoofdstukken 2 en 3). Vervolgens zijn er per thema 

conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd.  

 

4.6 Resumé 

Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij de bedrijfsvoeringpool EC RijksAdvies van de 

rijksdienst. EC RijksAdvies heeft een rijksbreed werkterrein en richt zich daarbij op het geven 

van organisatieadvies aan departementen (onder andere over flexibiliseringvraagstukken). Bij 

EC RijksAdvies zijn vijf interviews afgenomen. Omdat RijksAdvies een 

organisatieadviesbureau is dat uitsluitend voor de rijksdienst werkt, zijn er ook vier interviews 

afgenomen bij departementen waarvoor EC RijksAdvies opdrachten heeft vervuld. Tenslotte 

is ook een vertegenwoordiger van het opdrachtgevend bestuur van EC RijksAdvies 

geïnterviewd. In het totaal zijn er tien interviews afgenomen. Bij de interviews stonden drie 

thema’s centraal, te weten flexibilisering van de rijksdienst, ervaring en ervaringsleren. De 

resultaten van de interviews zijn geanonimiseerd en per thema uitgewerkt. Bij de uitwerking 

en analysering van de interviewresultaten zijn ook de resultaten van het literatuuronderzoek 

en het documentenonderzoek betrokken.  

 



 53 

5 Onderzoeksresultaten 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de onderzochte casus EC 

RijksAdvies. Vervolgens worden de resultaten van het kwalitatieve veldonderzoek 

beschreven dat heeft plaatsgevonden bij EC RijksAdvies. In het uitgevoerde onderzoek 

stonden drie thema’s centraal: flexibilisering, ervaring en ervaringsleren. Deze thema’s zijn 

aan de hand van de derde en vierde deelonderzoeksvragen uit hoofdstuk 1 nader onderzocht: 

 

� “Hoe gaan pools om met ervaring (individuele ervaringskennis en het leren van 

ervaringen van collega-ambtenaren) bij de inzet van poolmedewerkers?”; 

� “Hoe organiseren pools het leren van ervaringen?”. 

 

Er is ter ondersteuning ook gevraagd naar de relatie tussen flexibilisering en kennis en de rol 

en taakopvatting van EC RijksAdvies. De onderzoeksresultaten zijn per thema gerangschikt. 

Per thema is eerst de theorie (in een grijs kader) beschreven. Daaronder zijn de 

onderzoeksresultaten opgenomen. Daar waar wordt geciteerd, zijn deze citaten tussen dubbele 

aanhalingstekens geplaatst.  

 

5.1 De casus: EC RijksAdvies 

Met het doel kwaliteitsverhogingen en efficiëntievoordelen te bereiken, heeft de  

stuurgroep van de plaatsvervangende Secretarissen-Generaal in november 2004 besloten tot  

oprichting van het Human Resource Ontwikkel en Expertise Centrum (OC EC) per 1 januari 

2007. Het OC EC maakt onderdeel uit van de bedrijfsvoering van de rijksdienst, tezamen met 

onder andere P-direkt waar taken als salaris- en personeelsadministratie zijn ondergebracht en 

ITO waarin rijkstaken op het gebied van informatietechnologie en communicatie zijn 

ondergebracht. De activiteiten van P-direct en ITO zijn inmiddels uitbesteed en zo buiten de 

rijksdienst geplaatst. Het OC EC is binnen de rijksdienst geplaatst. In het organisatieonderdeel 

OC worden HRM-instrumenten ontwikkeld. Dit organisatieonderdeel valt buiten de scope van 

dit onderzoek. Het organisatieonderdeel EC richt zich op het leveren van advies over 

organisatiegerelateerde vraagstukken (BZK 2003a; BZK 2004a; Ministerie van Financiën 

2005). Het EC omvat negen taakvelden die zijn ondergebracht in pools: arbeidsjuridisch, 

functie en formatie, ARBO, arbeidsmarktcommunicatie, bedrijfsmaatschappelijk werk, 

loopbaan en mobiliteit, opleidingen, uitzendwerk en organisatieadvies (BZK 2004b). EC 
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RijksAdvies is de naam die gegeven is aan de pool die zich bezighoudt met organisatieadvies 

(de onderzochte casus). EC RijksAdvies is anno 2007 een pool die nog in opbouw is.  

Visie
14

 

De maatschappij en politiek streven naar een slagvaardige, efficiënte en flexibele rijksdienst. 

Dit streven stelt eisen aan het management en de medewerkers van de rijksdienst en dat heeft 

gevolgen voor de inrichting en ontwikkeling van de rijksdienst als organisatie. In de visie van 

EC RijksAdvies staat dat EC RijksAdvies als rijkseigen organisatieadviesbureau het 

management van de rijksdienst ondersteunt bij het bereiken van de gewenste slagvaardigheid, 

efficiëntie en flexibiliteit. In de visie van EC RijksAdvies staat ook het streven naar een 

“uniforme, krachtige en efficiënte unit” centraal, waarbij medewerkers de eigen expertise en 

die van collega’s benutten en er minder extern wordt ingehuurd (BZK 2004b). 

Missie
15

 

De missie van EC RijksAdvies luidt als volgt: “Een plek voor het hergebruiken, 

doorontwikkelen en verspreiden van kennis en kunde op het gebied van organisatieadvies 

alsook een plek van reflectie, inspiratie en motivatie. Door borging van kennis en ervaring 

binnen het Rijk en het deel uitmaken van de Rijksoverheid levert RijksAdvies haar klanten 

snel toegevoegde waarde met een aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding.”. 

Kenmerken 

Karakteristieke kenmerken voor EC RijksAdvies zijn dat in de pool een specifieke expertise 

(organisatieadvies) is gebundeld en dat de pool op afstand van het bedieningsveld is geplaatst. 

De poolmedewerkers vervullen vanuit hun vaste functie in de pool rijksbreed opdrachten op 

het gebied van organisatieadvies. Tenslotte dient de pool op commerciële wijze 

(intakegesprekken, acquisitie, opdrachten/dienstverleningsovereenkomsten, baten/lastenstelsel 

urendeclaraties en conflicthantering) te functioneren. 

Rol en taakopvatting 

EC RijksAdvies biedt het management en de medewerkers van het primaire proces 

ondersteuning op het taakveld organisatieadvies. Het bedieningsveld van EC RijksAdvies 

omvat momenteel vooral departementen, maar zal zich uiteindelijk – na de opbouwfase – 

uitbreiden tot ook agentschappen en Hoge Colleges van Staat (met uitzondering van de 

AIVD, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer). De departementen (en later ook de 

agentschappen en Hoge Colleges van Staat) blijven verantwoordelijk voor de eigen 

                                                
14

 De visie wordt momenteel aangepast. 
15

 De missie wordt momenteel aangepast. 
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organisatieontwikkeling (BZK 2004b) en hebben hiertoe vooralsnog ook departementsinterne 

organisatieadviseurs. Het is de bedoeling deze departementsinterne organisatieadviseurs op  

termijn af te bouwen.  

 Aansturing 

De dagelijkse aansturing van EC RijksAdvies gebeurt door het hoofd en het plaatsvervangend 

hoofd van EC RijksAdvies. Op een hoger niveau wordt EC RijksAdvies aangestuurd door het 

opdrachtgevend bestuur, dat bestaat uit P&O-directeuren van de rijksdienst. Het 

opdrachtgevend bestuur evalueert de prestaties van EC RijksAdvies en voert hiertoe vier keer 

per jaar gesprekken met het hoofd van EC RijksAdvies (afleggen van verantwoording). Op 

deze wijze bewaakt het opdrachtgevend bestuur de voortgang en rapporteert daarover 

regelmatig aan de plaatsvervangende Secretarissen-Generaal van de rijksdienst. De 

plaatsvervangende Secretarissen-Generaal nemen op basis van advies van het opdrachtgevend 

bestuur beslissingen op het gebied van inrichting, financiën en besturing van EC RijksAdvies.  

Samenstelling en selectie 

Bij EC RijksAdvies werken medio juli 2007 elf organisatieadviseurs
16

: tien seniors 

(waaronder het hoofd en het plaatsvervangend hoofd) en een junior. Het streven is – na de 

opbouwfase - uit te groeien tot een formatie van 30 fte. De medewerkers zijn afkomstig uit 

verschillende departementen. De medewerkers zijn hoog opgeleid op het gebied van 

bestuurskunde, organisatiewetenschappen, cultuurwetenschappen of organisatiepsychologie. 

De medewerkers hebben over het algemeen werkervaring opgedaan op het gebied van 

organisatieadvies, waaronder verandermanagement, projectbegeleiding, procesbegeleiding en 

marketing. EC RijksAdvies is ook wat betreft leeftijd gevarieerd samengesteld. Bij de 

werving en selectie van de poolmedewerkers wordt door EC RijksAdvies gebruik gemaakt 

van selectiecriteria. De gehanteerde selectiecriteria zijn: “Wat is de ambitie van de 

sollicitant?; Wat is de ervaring uit arbeidsverleden?; Waar is de kandidaat goed in/niet goed in 

volgens eigen inzicht?; Welke ervaring heeft de kandidaat met zakelijk werken 

(intake/bevestiging, uren/doorlooptijden,evaluatie, doorberekening van tarief); Is de kandidaat 

in bezit van relevante accreditaties?” (bron: checklist EC RijksAdvies). Wanneer een 

kandidaat de selectieronde van RijksAdvies succesvol heeft doorlopen, wordt de kandidaat 

door een rijksintern selectiebureau (TOT) onderworpen aan een assesment om onder andere te 

toetsen of de kandidaat op een commercieel zakelijke manier kan functioneren. 

                                                
16 Bij RijksAdvies werken mensen op vrijwillige basis. Zij hebben via een sollicitatie expliciet kenbaar gemaakt 

daar te willen werken en hebben de selectieronde succesvol afgerond. Er zijn ook pools bij de rijksdienst die niet 

op basis van vrijwilligheid zijn gevormd.  
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Instrumenten en methoden 

De ondersteuningstaak van EC RijksAdvies wordt via een zakelijke overeenkomst uitgevoerd.  

De daarbij gehanteerde instrumenten en methoden zijn onderstaand in box 6 opgenomen.  

 

Box 6: Instrumenten en methoden EC RijksAdvies (BZK 2004b). 

Dienstverleningsovereenkomst Er is een dienstverleningsovereenkomst voor de te leveren 

producten en diensten. Dit met name om de relatie van 

opdrachtgever-opdrachtnemer duidelijk te houden. Er wordt 

uitsluitend op basis van opdrachten gewerkt. 

Acquisitie De medewerkers van EC RijksAdvies dienen aan actieve 

acquisitie te doen om opdrachten binnen te halen. Zonder 

opdrachten is er geen werk voor de organisatieadviseurs. 

Baten/lastenstelsel EC RijksAdvies werkt op basis van een baten/lastenstelsel: 

“In een baten-lastenstelsel worden uitgaven en ontvangsten 

toegerekend aan het tijdvak waarin het verbruik van 

goederen en diensten plaatsvindt en de baten ontstaan. Dit 

stelsel maakt het mogelijk de integrale kosten en 

opbrengsten af te leiden uit de administratie” (MvF). 

Producten- en 

dienstencatalogus 

Hierin staan de producten en diensten van EC RijksAdvies 

omschreven. 

Klantenraad De klantenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van 

departementen. 

Intakegesprekken De intakegesprekken vinden plaats op basis van door EC 

RijksAdvies uitgebrachte offertes. Hiertoe is een 

gestandaardiseerd intakeformulier opgesteld dat door alle 

organisatieadviseurs wordt gehanteerd bij het voeren van 

intakegesprekken met potentiële opdrachtgevers. 

Conflictenprocedure Procedure in geval van conflicten in de relatie tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer.  
 

5.2 Flexibilisering 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat flexibele inzetbaarheid in de bedrijfsvoering wordt 

bereikt door de bedrijfsvoeringambtenaren uit de departementen los te weken en hen op 

afstand van de departementen (het bedieningsveld) rijksbreed te bundelen in een 

bedrijfsvoeringpool (EC RijksAdvies). De rijksdienst wil hiermee “kennis, ervaring en 

expertise” op het gebied van organisatieadvies rijksbreed samenvoegen om deze daardoor 

flexibeler en efficiënter te kunnen inzetten. Vanuit hun vaste functie in deze pool dienen de 

bedrijfsvoeringambtenaren vervolgens op een mobiele manier opdrachten te vervullen voor de 

rijksdienst. Op basis van de literatuur blijkt dat flexibilisering via mobilisering en pools kan 

leiden tot een bedrijfsvoeringapparaat dat onthecht is met het – in verandering zijnde - 

bedieningsveld. Daardoor ontstaat voor de op afstand geplaatste bedrijfsvoeringambtenaren 

het risico dat de kennis van en ervaring met bijvoorbeeld de beleidscontexten, netwerken en 
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werkverhoudingen in het bedieningsveld verouderd kunnen raken. En de 

bedrijfsvoeringambtenaren als gevolg daarvan minder automatisch “weten wat er speelt”.  

 

Bij dit thema was er niet op alle facetten daarvan (mobiele wijze van opdrachtvervulling,  

effecten van de op afstand plaatsing) een gelijkluidend respons.  

 

Algemeen: 

Over de invulling van het flexibiliseringstreven door de rijksdienst werd verschillend gedacht 

door de geïnterviewden. De reacties van de geïnterviewden over het flexibiliseringstreven van 

de rijksdienst zijn te clusteren in vier typen reacties. Ten eerste definieerde een grote 

meerderheid van de geïnterviewden
17

 “flexibiliseren” als een organisatiestructuurverandering 

(conform het bovenstaande kader waarin de theorie staat beschreven). Het tweede type reactie 

ging over verzakelijking van de opdrachtgevers, zoals aangegeven door één geïnterviewde
18

. 

Deze geïnterviewde legde de nadruk op het bedieningsveld van EC RijksAdvies en merkte op 

dat opdrachtgevers door de flexibilisering van EC RijksAdvies ervaring opdoen met een meer 

zakelijke manier van dienstverlening: “Je koopt precies wat je nodig hebt”. Het derde type 

reactie ging over een ander bijeffect van de flexibilisering van EC RijksAdvies op de 

departementen: flexibiliteit van departementen. Een geïnterviewde
19

 merkte hierover op dat 

ook de departementen flexibeler worden door de op afstand plaatsing van de 

organisatieadviseurs. De geïnterviewde zag als voordelen dat deze adviseurs niet meer in 

vaste dienst zijn bij de departementen (vaste kosten) en dat er door de op afstand plaatsing 

alleen wanneer nodig een beroep wordt gedaan op organisatieadviseurs (variabele kosten). 

Het vierde type reactie ging over flexibilisering van de “mindset” van ambtenaren. Twee 

geïnterviewden
20

 gaven aan dat flexibiliseren niet perse gaat om veranderingen in de 

organisatiestructuur, maar eerder om een flexibele mindset: “Flexibiliteit van geest”, waarbij 

medewerkers voor verschillende departementen werken, verschillende opdrachten 

tegelijkertijd vervullen, sneller vraagstukken herkennen en mensen aan elkaar kunnen 

koppelen. Bijvoorbeeld door opgedane kennis van en ervaring met vraagstuk A in het ene 

departement in te zetten bij een aanpalend vraagstuk B in een ander departement. Of het 

koppelen van partijen aan elkaar daar waar een soortgelijk vraagstuk bij meerdere 

departementen speelt, zodat er een meta-advies kan worden opgesteld. Een voorbeeld van dit 

                                                
17

 Uit alle geïnterviewde categorieën: RijksAdvies, opdrachtgevers en het opdrachtgevend bestuur. 
18 Uit de categorie: RijksAdvies. 
19

 Uit de categorie: het opdrachtgevend bestuur. 
20

 Uit de categorie: RijksAdvies. 
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laatste is het project “Rijk in beweging”, waarbij een meta-advies is uitgebracht over het 

“sneller en beter opzetten van tijdelijke interdepartementale beleidseenheden”.  

 

Alle geïnterviewden gaven aan dat EC RijksAdvies enerzijds zelf een voorbeeld is van het 

flexibiliseringstreven van de rijksdienst en anderzijds als organisatieadviespool een rol kan 

spelen bij de reorganisaties van departementen die in het kader van het flexibiliseringstreven 

worden uitgevoerd. Dit laatste door de reorganiserende departementen te ondersteunen met 

organisatieadvies. Echter over de taakopvatting van EC RijksAdvies waren de geïnterviewden 

niet eensgezind. De geïnterviewden verschilden van mening over welke 

organisatievraagstukken tot het terrein van EC RijksAdvies zouden (moeten) behoren. In dit 

licht waren vier opvattingen te onderscheiden. De meerderheid van de geïnterviewden
21

 had 

de opvatting dat de taken van EC RijksAdvies zowel liggen op het terrein van harde (langer 

lopende) organisatievraagstukken: “Structuurveranderingen, management development en 

organisatie-evaluaties” als op het terrein van kleinere en zachte (kort lopende) 

organisatievraagstukken: “Teams die niet lekker lopen, cultuurveranderingen, heidesessies”. 

De tweede opvatting (van één geïnterviewde
22

) was dat EC RijksAdvies zich meer zou 

moeten richten op de harde vraagstukken en niet teveel op de zachte vraagstukken. De derde 

opvatting (van één geïnterviewde
23

) was dat EC RijksAdvies zich niet primair zou moeten 

focussen op de grote reorganisatievraagstukken (waardoor het risico wordt gelopen dat 

medewerkers tussen de grotere klussen niets te doen hebben), maar zich vooral zou moeten 

richten op de kleinere zachte vraagstukken op het gebied van cultuur en werkwijze van 

organisaties. Tenslotte gaf één geïnterviewde
24

 aan het taakveld van EC RijksAdvies niet 

specifiek te kunnen duiden. Twee geïnterviewden
25

 hadden voorafgaande aan de 

opdrachtvervulling door EC RijksAdvies geen compleet beeld van de vraagstukken waarvoor 

zij bij EC RijksAdvies terecht konden. Diezelfde twee geïnterviewden gaven aan na de 

opdrachtvervulling nog steeds geen compleet beeld daarvan te hebben.  

 

Flexibele en mobiele inzetbaarheid: 

Over de mobiele wijze van opdrachtvervulling door EC RijksAdvies zijn verschillende  

opvattingen naar voren gekomen. De geïnterviewde organisatieadviseurs van EC RijksAdvies  

                                                
21

 Uit de categorieën: RijksAdvies en opdrachtgevers. 
22

 Uit de categorie: opdrachtgevers. 
23 Uit de categorie: opdrachtgevend bestuur. 
24

 Uit de categorie: opdrachtgevers. 
25

 Uit de categorie: opdrachtgevers. 
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gaven aan geen specifieke voorkeur te hebben voor een bepaald organisatieadviestaakveld. De 

andere helft van de geïnterviewden was hierover verdeeld. Een aantal van hen
26

 gaf aan bij 

vervolgopdrachten of specifieke opdrachten een voorkeur te hebben voor bepaalde 

medewerkers van EC RijksAdvies, waarmee zij zelf - via opdrachtvervulling – ervaring 

hebben opgedaan of die gespecialiseerd zijn in een bepaald organisatieadviestaakveld, zoals 

procesbegeleiding en begeleiding van brainstorm- en heidesessies. De overige 

geïnterviewden
27

 gaven aan geen specifieke voorkeur te hebben voor bepaalde adviseurs van 

EC RijksAdvies, omdat zij uitgaan van een minimale basiskennis van de organisatieadviseurs.  

 

Effecten van de op afstand plaatsing op kennis: 

Over de effecten van het op afstand en rijksbreed functioneren van de organisatieadviseurs op 

de kennis van en ervaring met bijvoorbeeld de beleidscontexten, netwerken en 

werkverhoudingen in het bedieningsveld waren de geïnterviewden verdeeld. In eerste 

instantie waren alle geïnterviewden van mening dat het flexibiliseren en het vervolgens 

rijksbreed bundelen van de organisatieadviseurs een verrijking van inzichten, kwaliteit en 

ideeën oplevert. Dit bleek uit de respons van de geïnterviewden. Zij gaven aan dat EC 

RijksAdvies bestaat uit organisatieadviseurs die uit verschillende departementen komen en 

daarom (nog
28

) weten welke issues daar spelen en weten hoe de rijksoverheid werkt. Doordat 

de organisatieadviseurs vervolgens rijksbreed werken en als gevolg daarvan opdrachten 

vervullen voor verschillende departementen, kunnen zij verbindingen maken tussen 

vergelijkbare organisatievraagstukken. Zoals aangegeven door een geïnterviewde 

opdrachtgever: “EC RijksAdvies heeft voor mij een opdracht vervuld over het opzetten van 

interdepartementale samenwerkingsverbanden. De betrokken organisatieadviseurs hebben 

later voor iemand anders een soortgelijke opdracht uitgevoerd waarbij ze de bij mijn opdracht 

opgedane ervaring weer konden gebruiken.”. Het rijksbrede karakter van EC RijksAdvies 

blijkt ook te leiden tot een verrijking van de kwaliteit van organisatieadvies, doordat 

organisatieadviseurs met verschillende achtergronden – qua opleiding en werkervaring – bij 

elkaar zijn geplaatst. Door twee geïnterviewden
29

 is deze verrijking een “kennisexplosie” 

genoemd. Eén van die twee geïnterviewden verwoorde de “kennisexplosie” middels de 

volgende uitspraak: “Zet een timmerman met 20 jaar ervaring samen met andere 

                                                
26

 Uit de categorie: opdrachtgevers. 
27

 Uit de categorieën: opdrachtgevers en het opdrachtgevend bestuur. 
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timmermannen, een stukadoor, een loodgieter en wat jonkies. Dan kan je een veel beter huis 

bouwen dan alleen met die ervaren timmerman, want je haalt verschillende ervaringen en 

kennis bij elkaar”. Uit de interviewresultaten kwam ook naar voren dat de rijksbrede 

bundeling en inzet van de organisatieadviseurs een verrijking van ideeën over 

organisatieadvies oplevert. Eén opdrachtgever illustreerde dit door aan te geven dat EC 

RijksAdvies geen ervaring had met de onderhanden zijnde opdracht over het verminderen van 

het risico dat een organisatieonderdeel aan het eigen grote succes ten onder zou gaan. EC 

RijksAdvies gaf bij het intakegesprek aan juist ervaring te hebben met de omgekeerde 

situatie, namelijk organisatieonderdelen die niet succesvol genoeg functioneerden. Volgens de 

opdrachtgever konden de betrokken organisatieadviseurs van EC RijksAdvies op basis van de 

opgedane ervaring met niet goed functionerende organisatieonderdelen en de concentratie van 

organisatieadvieskennis bij EC RijksAdvies met nieuwe ideeën komen voor het 

organisatieonderdeel dat “te goed” functioneerde, zoals het organiseren van een 

conferentiedag en contractmomenten ter beklijving van de opdrachtresultaten.  

 

Bij het doorvragen naar specifieke effecten van de op afstand plaatsing van de adviseurs op de 

vakinhoudelijke (organisatieadvies) kennis en de relationele kennis (weten welke issues bij 

welke departementen spelen en de netwerken bij departementen) waren de geïnterviewden 

echter verdeeld.  

 

Over de effecten van de op afstand plaatsing en rijksbrede bundeling van de 

organisatieadviseurs op de vakinhoudelijke kennis gaf een kleine minderheid van de 

geïnterviewden, bestaande uit opdrachtgevers, geen specifieke reactie. De meerderheid van de 

geïnterviewden
30

 gaf wel een specifieke reactie; zij vonden dat de vakinhoudelijke – 

organisatieadvies - kennis door de bundeling van de organisatieadviseurs bij EC RijksAdvies 

is toegenomen. Dit vooral omdat er bij EC RijksAdvies organisatieadviseurs (vakgenoten) uit 

verschillende departementen, met verschillende achtergronden – zowel commercieel als niet-

commercieel – en verschillende opleidingen (zie paragraaf 5.1) bij elkaar zijn geplaatst. 

Doordat de organisatieadviseurs vervolgens met elkaar sparren en opleidingen volgen, wordt 

de vakinhoudelijke kennis verder ontwikkeld. Eén van de geïnterviewden
31

 merkte hierover 

op: “Ik denk dat rijksintern de uitnodiging iets minder nadrukkelijk aanwezig is om je kennis 

op peil te houden of uit te breiden en bij EC RijksAdvies is die er wel meer. Je wordt 
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gevraagd voor een opdracht, niet voor het werken van 36 uur per week. Mensen zijn hun 

eigen winkeltje, dus zorgen ze ook voor kennisontwikkeling.”. In dit licht werd door alle 

geïnterviewde organisatieadviseurs opgemerkt dat de organisatieadviseurs van EC 

RijksAdvies een persoonlijk ontwikkeltraject hebben waarbij op individueel niveau wordt 

vastgelegd wat een organisatieadviseur wil en/of dient te leren. 

 

Wat betreft de relationele kennis gaven de geïnterviewden aan dat zij van EC RijksAdvies 

verwachten dat de daar werkzame organisatieadviseurs niet alleen weten hoe de rijksdienst 

werkt, inhoudelijke organisatieadvieskennis hebben en ervaring hebben met een breed scala 

aan organisatieadviesvraagstukken bij de rijksdienst. Voorts wordt ook verwacht dat de 

organisatieadviseurs via hun netwerken weten welke issues bij welke departementen spelen.  

Over de effecten van de op afstand plaatsing van de organisatieadviseurs op hun relationele 

kennis gaven de geïnterviewden verschillende reacties die te clusteren zijn in twee typen 

opvattingen. Ten eerste gaf een grote meerderheid van de geïnterviewden
32

 aan dat de kennis 

van departementen dient te worden ontsloten via intakegesprekken tussen EC RijksAdvies en 

opdrachtgevers en via de nog bestaande netwerken van EC RijksAdvies. Een aantal van deze 

geïnterviewden
33

 merkte op dat de in het verleden opgebouwde kennis van de departementen 

en netwerken kan verouderen, doordat de organisatieadviseurs op afstand van de 

departementen zijn geplaatst. Eén geïnterviewde
34

 illustreerde dit met de uitspraak: “Ik ken 

een afdeling die helemaal is veranderd, daar kom je ook niet meer makkelijk om even koffie 

te drinken”. Een ander aantal van die geïnterviewden
35

 merkte op dat er een “kennisexplosie” 

(zie pagina 59) plaatsvindt, omdat er bij EC RijksAdvies mensen uit verschillende 

departementen zitten die daardoor tezamen alle departementen kennen.  

Het tweede type opvatting stond haaks op het eerste type reactie. Eén geïnterviewde
36

 gaf aan 

dat EC RijksAdvies voorafgaande aan het intakegesprek dient te weten welke issues bij welke 

departementen spelen. Deze geïnterviewde illustreerde de gegeven reactie als volgt: 

“RijksAdvies moet de klant kennen”. 

 

 5.3 Ervaring 

Op basis van de literatuur blijkt dat pools moeten beschikken over de juiste kennis om hun  
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werk slagvaardig (snel en adequaat) te kunnen doen, zo ook bedrijfsvoeringpools. In deze 

thesis is het begrip kennis conform Weggeman geformuleerd als “K = f(I*EVA)”. In het 

kader van dit onderzoek staat “I” voor organisatieadvieskennis (vakinhoudelijke scholing), 

“E” voor ervaring (ervaringskennis en ervaringsleren) met het kunnen uitvoeren van 

vraagstukken in de rijksdienst op het gebied van organisatieadviesvraagstukken, “V” voor 

vaardigheden van de organisatieadviseurs om organisatieadvies inhoudelijk te kunnen 

volbrengen en overbrengen én om opdrachten binnen te kunnen halen en “A” voor de 

(deskundige en commercieel zakelijke) attitude van de organisatieadviseurs. 

 

Op basis van het literatuuronderzoek wordt onder de “E” van ervaring zowel ervaring op het 

vakinhoudelijke gebied (organisatieadvies) als ervaring op het relationele gebied (netwerken 

en weten wat er bij departement speelt) verstaan. Ervaring is in het kader van dit onderzoek 

gedefinieerd als: een voortdurend proces van leren van wat de organisatieadviseurs 

meemaken bij opdrachtvervullingen, mede via interactie met anderen, waardoor de 

organisatieadviseurs snel en adequaat kunnen handelen bij het oplossen van 

organisatieadviesvraagstukken via de verworven inzichten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 

fingerspitzengefühl, het kunnen voorzien van problemen en het ontwikkelen van inzicht in 

“wat in welke situatie werkt”. Hierdoor kunnen situaties worden herkend en vergelijkingen 

worden gemaakt tussen verschillende situaties.  

 

Algemeen: 

Bij het thema “ervaring” was er geen gelijkluidend respons. Het hebben van ervaring met het  

vervullen van organisatieadviesopdrachten bij de rijksdienst was volgens alle geïnterviewden 

weliswaar belangrijk, maar zij gaven bij het - aan de hand van onderstaande subvragen - 

doorvragen op dit thema verschillende antwoorden. Hieronder wordt eerst ingegaan op de 

resultaten van de subvraag of de organisatieadviseurs van EC RijksAdvies vakinhoudelijke en 

relationele ervaringskennis hebben. Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten van de 

subvraag of de organisatieadviseurs op basis van hun ervaringskennis worden ingezet.  

 

Reacties subvraag 1: 

Over subvraag 1 (of de organisatieadviseurs van EC RijksAdvies vakinhoudelijke en 

relationele ervaring hebben) bleken de geïnterviewden over het geheel genomen drie 

verschillende opvattingen te hebben. Ten eerste gaf het merendeel van de geïnterviewden aan 

dat EC RijksAdvies ervaren, maar ook minder ervaren organisatieadviseurs in dienst heeft. De 
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tweede opvatting ging over de selectie aan de poort, waarbij ervaring volgens de 

geïnterviewde organisatieadviseurs een van de gehanteerde selectiecriteria is. De derde 

opvatting ging over het middels het hebben van ervaring vertrouwen wekken bij 

opdrachtgevers. Onderstaand worden de drie opvattingen nader beschreven. 

 

Het hebben van vakinhoudelijke en relationele ervaringskennis: 

Het merendeel van de geïnterviewden
37

 gaf aan dat de organisatieadviseurs van EC 

RijksAdvies zowel vakinhoudelijke als relationele ervaring bij de rijksdienst hebben (met 

uitzondering van de junior adviseur van EC RijksAdvies, die dit jaar begonnen is met het 

opbouwen van vakinhoudelijke ervaring en netwerken). De vakinhoudelijke en relationele 

ervaring kwam naar voren uit de voorbeelden die de geïnterviewden
38

 aanhaalden. Een 

genoemd voorbeeld is dat een opdrachtvervulling op een gegeven moment niet goed liep, 

omdat het contact met de opdrachtgever gaandeweg de opdracht verslechterde door de chemie 

op persoonlijk vlak. Dit is toen niet hardop uitgesproken, maar wel opgepikt door de twee 

betrokken organisatieadviseurs. Omdat deze organisatieadviseurs voorzagen dat de 

opdrachtvervulling problematischer zou worden als zij hun handelen niet zouden aanpassen, 

hebben zij onderling besproken hoe hiermee om te gaan. Vervolgens hebben zij besloten dat 

één organisatieadviseur het aanspreekpunt zou worden voor de opdrachtgever en dat de 

andere organisatieadviseur zich meer naar de achtergrond zou terugtrekken. Door deze 

gewijzigde handelswijze is volgens de betrokken organisatieadviseurs de chemie tussen de 

opdrachtgever en de betrokken organisatieadviseurs verbeterd en is de opdracht naar 

tevredenheid van de opdrachtgever afgerond. Dit laatste bleek uit de achteraf gehouden 

opdrachtevaluatie met de opdrachtgever.  

Een ander genoemd voorbeeld is dat EC RijksAdvies van een departement de opdracht kreeg 

een draaiboek op te stellen voor het snel en functioneel kunnen opzetten van tijdelijke 

interdepartementale samenwerkingsverbanden. Doordat de betrokken organisatieadviseurs 

eerder een soortgelijke opdracht hadden uitgevoerd, kregen zij op basis van hun relationele 

ervaring het idee dat het type vraagstuk bij nog meer departementen zou kunnen spelen. Dat is 

door de betrokken organisatieadviseurs getoetst bij de departementen. Uit de toetsing bleek 

dat inderdaad meerdere departementen zich bezig hielden met dit vraagstuk. Hierop volgend 

hebben de departementen in kwestie zich op aangeven van EC RijksAdvies aangesloten bij de 

initiële opdrachtgever en heeft EC RijksAdvies uiteindelijk een advies uitgebracht voor het 
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snel en functioneel opzetten van tijdelijke interdepartementale samenwerkingsverbanden dat 

kon worden gebruikt door alle betrokken departementen.  

De opdrachtgevers (en het opdrachtgevend bestuur) gaven aan via de opdrachtvervullingen  

(match tussen de opdrachtvervulling en de gegeven opdracht) ondervonden te hebben dat EC  

RijksAdvies zowel vakinhoudelijke als relationele ervaring in huis heeft. In concretere zin 

merkten de opdrachtgevers dat via hun persoonlijke contact met de organisatieadviseurs 

tijdens het gevoerde intakegesprek, de presentatie van de offerte en de tussentijdse 

rapportages. Eén geïnterviewde opdrachtgevers illustreerde dat als volgt: ”ze stelden precies 

de goede vragen en hadden hun aanpak goed op een rijtje”. Daarnaast waren sommige 

opdrachtgevers (los van opdrachten) al op de hoogte van de aanwezigheid van ervaring bij EC 

RijksAdvies, doordat zij sommige organisatieadviseurs al langer kenden (netwerk).  

 

Eén geïnterviewde
39

 gaf hierbij echter aan dat EC RijksAdvies naast ervaren 

organisatieadviseurs ook minder ervaren – ook wat betreft vakinhoudelijke kennis – 

organisatieadviseur(s) in dienst heeft en dat dat in een specifieke opdracht (“ist-soll-plaatje” 

inzake voorhoedescholen) niet goed heeft uitgepakt. Het door EC RijksAdvies opgeleverde 

(tussen)resultaat van de opdracht in kwestie was niet het resultaat dat de opdrachtgever voor 

ogen had. Dit kwam volgens de opdrachtgever doordat EC RijksAdvies een onervaren 

medewerker op de opdracht had ingezet: “EC RijksAdvies had een onervaren medewerker 

ingezet, omdat ze dachten dat het bij deze opdracht wel kon”. Bij deze opdracht heeft zowel 

door de opdrachtgever als van de zijde van EC RijksAdvies bijsturing van de 

opdrachtvervulling plaatsgevonden om de kloof tussen de opdracht en het resultaat van de 

opdrachtvervulling te kunnen repareren. De opdrachtgever in kwestie gaf aan dat de 

ervaringskennis van de medewerker van RijksAdvies op onder andere het vakinhoudelijke 

gebied te kort is geschoten, omdat het ging om een “klassiek organisatieadviesvraagstuk”. 

Hierbij dienden een momentopname van de huidige situatie (“ist”) en een toekomstbeeld 

(“soll”) inzake voorhoedescholen te worden gemaakt. De opdrachtgever gaf voorts aan op 

basis van deze ervaring
40

 voortaan bij EC RijksAdvies naar specifieke organisatieadviseurs te 

vragen en sommige opdrachten niet meer automatisch bij EC RijksAdvies onder te willen 

brengen.  
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Het selectiecriterium ervaring: 

De geïnterviewde organisatieadviseurs van EC RijksAdvies gaven allen aan dat bij de poort  

door EC RijksAdvies en een rijksintern selectiebureau onder andere wordt geselecteerd op het 

hebben van ervaring en dat niet iedereen bij EC RijksAdvies kan komen werken (zie 

selectiecriteria en selectiemethode in paragraaf 5.1). Door de organisatieadviseurs van EC 

RijksAdvies is aangegeven dat qua vakinhoudelijke en relationele ervaring door de leiding 

van EC RijksAdvies wordt geselecteerd op ervaring binnen de rijksdienst met zowel harde als 

zachte organisatieadviesvraagstukken. De leiding van EC RijksAdvies stuurt nadrukkelijk 

hierop, zodat EC Rijksadvies zowel harde als zachte organisatievraagstukken kan aanpakken. 

Twee geïnterviewden organisatieadviseurs gaven voorts aan dat zij ook commerciële ervaring 

op het gebied van marketing en op het gebied van organisatieadvies meebrachten. Eén van die 

twee geïnterviewde organisatieadviseurs haalde hierbij de ervaring met een zakelijke manier 

van dienstverlening aan (werken via onder andere opdrachten, acquisitie en urendeclaraties), 

wat volgens de geïnterviewde organisatieadviseur in de commerciële sector iets gewoons is en 

wat nu binnen de rijksdienst meer nodig wordt geacht, kijkende naar de commerciële manier 

waarop EC RijksAdvies haar werk dient te doen (zie paragraaf 5.1).  

  

Vertrouwen wekken middels ervaring: 

Eén geïnterviewde
41

 gaf bij deze subvraag voorts aan dat het hebben van ervaring met het 

vervullen van organisatieadviesvraagstukken in de rijksdienst niet meer voldoende is als de 

organisatieadviseurs op afstand zijn geplaatst en op een commerciële manier moeten werken. 

Dan is het volgens de geïnterviewde van even groot belang dat de organisatieadviseurs - via 

de eigen vaardigheden en attitude - ook kunnen overbrengen dat de voor de opdracht 

benodigde ervaring in huis is en langs die weg vertrouwen wekken bij de opdrachtgever. 

Anders wordt de opdracht niet gegund. Deze mening over vertrouwen wekken, werd door alle 

geïnterviewde opdrachtgevers gedeeld. De geïnterviewde opdrachtgevers gaven aan dat hun 

vertrouwen wordt gewekt via goede presentaties (waaruit blijkt dat de benodigde kennis en 

ervaring in huis zijn), een goed verzorgd uiterlijk (pak, gepoetste schoenen enzovoort),  

oogcontact, het tonen van invoelingsvermogen, flexibiliteit en interesse. 

 

Reacties subvraag 2: 

Op subvraag 2 (of organisatieadviseurs op basis van hun ervaring worden ingezet) gaven de  
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geïnterviewden verschillende antwoorden. De gegeven antwoorden zijn te clusteren in drie 

typen opvattingen. De meerderheid van de geïnterviewden had de opvatting dat de adviseurs 

op basis van hun ervaring worden ingezet. Een kleinere groep geïnterviewden had de 

opvatting dat het bij generieke opdrachten niet belangrijk is of de adviseurs op basis van hun 

ervaring worden ingezet. Tenslotte had één geïnterviewde de opvatting dat deze vraag niet 

belangrijk was. Onderstaand worden de drie typen opvattingen nader uitgewerkt. 

 

Inzet op basis van ervaring: 

In antwoord op subvraag 2 gaf de meerderheid van de geïnterviewden
42

 de opvatting aan dat 

de organisatieadviseurs op basis van hun ervaring worden ingezet. Dit gebeurt bij de 

opdrachtverdeling (wie gaat welke opdracht vervullen), maar er wordt gedurende de 

opdrachtvervulling ook gekeken naar wie welke kennis van en/of ervaring met een onderdeel 

van de opdracht heeft. Die persoon wordt dan tijdelijk (voor dat onderdeel) toegevoegd aan 

het project. Eén geïnterviewde gaf een treffend voorbeeld van dit laatste: “Bij een opdracht 

over diversiteit dat door een duo werd vervuld, is voor een onderdeel van die opdracht 

tijdelijk een andere collega toegevoegd, omdat die onlangs iets had gedaan over diversiteit”. 

Voorts kwam naar voren dat sommige opdrachtgevers het als voorwaarde stellen dat de 

betrokken organisatieadviseurs specifieke ervaring hebben met het type organisatievraagstuk 

dat onder handen is. Als de organisatieadviseurs die ervaring niet hebben, wordt de opdracht 

niet aan EC RijksAdvies gegund. 

 

De tweede opvatting was dat de organisatieadviseurs bij generalistische opdrachten niet op 

basis van hun ervaring hoeven te worden ingezet, omdat alle organisatieadviseurs een 

basiskennis hebben. Deze opvatting werd gedeeld door een paar organisatieadviseurs en 

opdrachtgevers van EC RijksAdvies. Eén geïnterviewde opdrachtgever vond het bijvoorbeeld 

bij een bepaalde opdracht belangrijker dat EC RijksAdvies gevoel had voor de te vervullen 

opdracht (het maken van een evaluatie over het functioneren van een project). Het project 

“Leren en werken” was inhoudelijk bekend bij meerdere organisatieadviseurs van EC 

RijksAdvies. Bij specialistische opdrachten, zoals procesbegeleiding en begeleiding van 

heidesessies, wordt wel specifiek gekeken welke organisatieadviseur daarmee ervaring heeft.  

 

Tenslotte had de geïnterviewde vertegenwoordiger van het opdrachtgevend bestuur een derde  
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opvatting van deze subvraag, namelijk dat het opdrachtgevend bestuur zich niet met deze 

vraag bezig te houdt. Deze geïnterviewde merkte daarnaast op het voor het voortbestaan van 

EC RijksAdvies wel belangrijk te vinden dat het ervaringsgebied van EC RijksAdvies steeds 

verder wordt vergroot. De geïnterviewde gaf ook aan het logisch en wenselijk te vinden dat de 

organisatieadviseurs hun kennis en ervaring verder ontwikkelen. Dit omdat “vakgenoten” bij 

elkaar zijn geplaatst en dat het inherent is aan “vakgenoten” dat zij aan “vakontwikkeling” – 

waaronder ervaringsleren - doen. Maar ook omdat er volgens de geïnterviewde door de 

grotere afstand tussen EC RijksAdvies en de departementen minder automatisch voeling is 

met de departementen en het vergroten van het ervaringsgebied van de organisatieadviseurs 

kan bijdragen tot het overbruggen van die grotere afstand.  

 

5.4 Ervaringsleren 

Op basis van het literatuuronderzoek is ervaringsleren in dit onderzoek beschreven via de 

leercyclus van Kolb. De leercyclus van Kolb bestaat uit vier stappen (voelen, kijken, denken, 

doen) die chronologisch, meermaals en door alle teamleden (organisatieadviseurs van EC 

RijksAdvies) zouden moeten worden doorlopen (zie onderstaand figuur). 

 

De leercyclus van Kolb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van het literatuuronderzoek kan hieraan worden toegevoegd dat het vanuit het 

systeemdenken van Senge doorgeredeneerd, nodig is dat de organisatieadviseurs van EC 

RijksAdvies (interne werkomgeving) bij het ervaringsleren ook de opdrachtgevers en het 

opdrachtgevend bestuur (externe werkomgeving) betrekken. Zodat de organisatieadviseurs 

zich bewust(er) worden en leren van de gevolgen van het eigen gedrag en handelen op de 

interne én externe werkomgeving en zo hun handelen blijven verbeteren (“snel en adequaat”). 

Daarom wordt in dit onderzoek ervaringsleren in deze brede zin (interne en externe 

werkomgeving) opgevat. Daarnaast blijkt op basis van het literatuuronderzoek dat 
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ervaringsleren vereist dat poolmedewerkers hun eigen ervaringskennis delen. In dit verband 

blijkt ook dat flexibilisering en mobilisering als bijverschijnselen kunnen hebben dat 

ambtenaren solistischer worden en mede daardoor minder bereid zijn om hun ervaringskennis 

te delen. 

 

Algemeen: 

De geïnterviewde organisatieadviseurs gaven allen aan bewust te leren van de eigen ervaring 

en de ervaringen van collega’s, zowel intern (met de eigen collega-organisatieadviseurs) als 

extern (via opdrachtevaluaties met de opdrachtgevers). Hierbij bleken de organisatieadviseurs 

niet alle volgens Kolb benodigde stappen voor ervaringsleren te doorlopen, maar zich te 

beperken tot de eerste twee stappen van de leercyclus van Kolb, te weten “voelen” en 

“kijken”, waarbij de organisatieadviseurs met name vertellen over ervaringen en daarbij open 

staan voor reflecties. Bij EC RijksAdvies zijn ten aanzien van ervaringsleren twee 

verschillende opvattingen te onderscheiden. Namelijk een opvatting waarbij de 

organisatieadviseurs een voorkeur hebben voor een plenair leerproces en een opvatting 

waarbij de organisatieadviseurs een voorkeur hebben voor een leerproces in selecte kring en 

het gericht shoppen naar ervaringen en reflecties die direct betrekking hebben op onderhanden 

zijnde opdrachten. Onderstaand wordt eerst verder ingegaan op waarom en hoe ervaringsleren 

wordt vormgegeven binnen EC RijksAdvies (interne werkomgeving). Vervolgens wordt 

ingegaan op ervaringsleren met de externe werkomgeving bestaande uit opdrachtgevers en het 

opdrachtgevend bestuur. In dit licht wordt ook ingegaan op de bevinding dat EC RijksAdvies 

in een incidenteel geval ook van rijksexterne commerciële bureaus leert. 

 

Interne werkomgeving:  

Alle geïnterviewden
43

 gaven aan het essentieel te vinden dat de organisatieadviseurs van EC 

RijksAdvies leren en ervaring opbouwen. Eén geïnterviewde
44

 verwoordde dat als volgt: “Het 

voortbestaan van onze club hangt er vanaf, omdat je anders op je eigen kleine postzegel blijft 

werken”. Een andere geïnterviewde
45

 melde hierover: “Ik ga er vanuit dat ze die mechaniek 

zelf ontwikkelen, zo niet dan zijn ze mij als klant ook kwijt”. En weer een andere 

geïnterviewde
46

 gaf aan: “Het is essentieel dat RijksAdvies leert van ervaringen. Ervaring  

versterkt de kennis van RijksAdvies en andersom kan kennis de ervaring van RijksAdvies ook  

                                                
43

 Uit alle geïnterviewde categorieën: RijksAdvies, opdrachtgevers en het opdrachtgevend bestuur. 
44 Uit de categorie: RijksAdvies. 
45

 Uit de categorie: opdrachtgevers. 
46

 Uit de categorie: het opdrachtgevend bestuur. 
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versterken”. 

 

De geïnterviewde organisatieadviseurs van EC RijksAdvies gaven aan dat het leren van 

ervaringen op een gefragmenteerde, ongestructureerde en niet-uniforme manier plaatsvindt. 

Bijvoorbeeld via het werken in duo’s, reflectie, een wekelijks teamoverleg, samen lunchen, 

een teamdag (2 keer per jaar) en het volgen van een gezamenlijke opleiding bij de Utrechtse 

School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 
(USBO) (zie box 7). Het leren in duo-

verband vindt bijvoorbeeld plaats als ten minste één van de twee participanten dat wil: 

“Iedereen die er belang aan hecht doet het”. Er wordt na afloop van een opdracht door alle 

organisatieadviseurs een evaluatie gehouden met de opdrachtgever. Als er onderlinge duo-

feedback en reflectie plaatsvinden, blijkt dat vaak te gebeuren na tussentijdse besprekingen 

met de opdrachtgever en/of voorafgaande aan de opdrachtevaluatie met de opdrachtgever. Bij 

plenaire bijeenkomsten als het werkoverleg en de gezamenlijke lunches blijken niet alle 

organisatieadviseurs elke keer aanwezig te zijn, omdat ze dan bij een opdrachtgever zijn: “De 

klant gaat voor”. Ook blijkt niet iedereen over de eigen ervaringen te willen vertellen. Soms 

omdat een ervaring niet van poolbelang wordt geacht door een medewerker, maar ook soms 

doordat een medewerker de ervaringskennis niet wenst te delen. De collectieve bijeenkomsten 

zoals de teamdagen en het leertraject bij de USBO blijken wel door alle organisatieadviseurs 

te worden bezocht, maar ook hier wordt niet door iedereen over eigen ervaringen verteld.  

 

Er wordt bij EC RijksAdvies niet op een uniforme manier gedacht over ervaringleren. Dat 

heeft gevolgen voor de wijze waarop ervaringsleren door de organisatieadviseurs van EC 

RijksAdvies in de praktijk wordt gebracht. Hierbij kunnen twee (onder het kopje “Algemeen” 

eerder genoemde) opvattingen van ervaringsleren worden onderscheiden. Een opvatting - van 

onder andere organisatieadviseurs met een commerciële achtergrond (hierna te noemen: 

commercieel ervaren organisatieadviseurs
47

) – is het in selecte kring willen delen en leren van 

ervaringen. Deze organisatieadviseurs werken vooral vanuit de lopende opdrachten, waarbij 

gericht bij de collega-organisatieadviseurs wordt geshopt voor ervaringen. De reflecties 

vinden in selecte kring – de duo – plaats en de geabstraheerde leermomenten en ervaringen 

worden – indien de organisatieadviseurs het van nut vindt voor de hele pool – tijdens de 

plenaire bijeenkomsten gedeeld. De andere opvatting – van adviseurs zonder een commerciële 

achtergrond (hierna te noemen: niet-commercieel ervaren organisatieadviseurs) - is het zowel 

                                                
47

 Hieronder worden verstaan: Organisatieadviseurs met commerciële werkervaring (uitwisselingen inbegrepen) 

die daardoor ervaren zijn met commercieel zakelijke aspecten zoals prestatiedruk en conflicthantering. 
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plenair als in selecte kring willen delen en leren van alle opgedane ervaringen. Dus zowel in 

duo-verband als tijdens de collectieve bijeenkomsten. De organisatieadviseurs met deze  

laatste opvatting willen de opgedane ervaringen plenair delen, zodat de collega’s er in het 

algemeen hun profijt mee kunnen doen. 

 

Box 7: Illustratie van genoemde vormen van gezamenlijk leren bij EC RijksAdvies. 

Duo’s: De organisatieadviseurs werken veelal in duo’s, waarbinnen feedback en reflecties 

plaatsvinden als tenminste één van de twee participanten dat wil. De duo’s worden gevormd 

op basis van gevoel en het principe “elkaar aanvullen”. Uit de antwoorden blijkt voorts dat dit 

proces van het vormen van duo’s niet structureel of periodiek wordt herhaald.  

Teamoverleg: De geïnterviewden gaven aan dat de resultaten van de onderlinge feedback en 

de opdrachtevaluaties met de opdrachtgevers soms tijdens het wekelijkse teamoverleg op 

plenaire wijze worden besproken (reflectie). Dit gebeurt echter niet altijd, omdat vooralsnog 

geldt dat “de opdrachtgever voor gaat” en niet alle organisatieadviseurs daardoor aanwezig 

kunnen zijn bij het teamoverleg. Het gebeurt ook niet door iedereen, omdat niet iedereen over 

de eigen ervaringen blijkt te willen vertellen of omdat een ervaring niet van poolbelang wordt 

geacht door een organisatieadviseur.  

Reflectie: Uit de gegeven antwoorden blijkt dat reflectie plaatsvindt tijdens het teamoverleg, 

gezamenlijke lunches en op de gezamenlijke werkplek van de organisatieadviseurs. Op deze 

manier worden kennis en ervaring overgedragen: “We zoeken elkaar snel op”. Dit gebeurt net 

als bij het teamoverleg (en om dezelfde redenen) niet altijd en niet door iedereen.  

Teamdagen: De geïnterviewden gaven aan dat de teamdagen door alle organisatieadviseurs 

worden bezocht. Hier blijkt soms ook reflectie plaats te vinden via een door een 

organisatieadviseur ingebrachte praktijkcasus. 

Collectief leertraject USBO: Tenslotte gaven de geïnterviewden aan dat EC RijksAdvies als 

team een gezamenlijk leertraject volgt bij de USBO. Tijdens het leertraject kunnen meerdere 

onderwerpen op de agenda staan; over het algemeen blijken die onderwerpen gekoppeld te 

zijn aan het per sessie centraal staande thema. Ook hier kan reflectie plaatsvinden.  

 

Externe werkomgeving: 

Alle geïnterviewden gaven aan dat er geen collectief en wederzijds ervaringsleren plaatsvindt 

tussen EC RijksAdvies en de externe omgeving. Eén geïnterviewde opdrachtgever 

verwoordde de hoofdreden hiervoor treffend: “Dat is niet mijn probleem als opdrachtgever”. 

Gebleken is dat er bij het ervaringsleren een scherpe scheidslijn is tussen EC RijksAdvies en 
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de externe werkomgeving. De opdrachtgevers gaven allen aan het ervaringsleren een interne 

kwestie van EC RijksAdvies te vinden. Eén opdrachtgever merkte hierover op dat het niet zo 

moet zijn dat de opdrachtgevers betalen voor het ervaringsleren (door er tijd en/of geld in te 

investeren) van de organisatieadviseurs (zie paragraaf 5.3). Wel gaven alle geïnterviewde 

organisatieadviseurs aan door het houden van opdrachtevaluaties met de opdrachtgevers, van 

ervaringen met de externe werkomgeving te leren.  

Daarnaast gaf één geïnterviewde organisatieadviseur aan dat EC RijksAdvies in een  

incidenteel geval ook aan uitwisseling met rijksexterne commerciële bureaus doet en zo ook 

op een andere – incidentele - manier extern ervaringsleren vorm geeft. Hierdoor kunnen 

organisatieadviseurs van EC RijksAdvies commerciële ervaring opdoen en daarvan leren. 

Deze organisatieadviseur haalde het volgende voorbeeld aan: “Een commercieel bureau en 

wij hebben de gehanteerde visitatiemodellen naast elkaar gelegd. Ook hebben wij meegedaan 

met een visitatie van hen en zij met een visitatie van ons. Daarbij hebben wij gekeken wat wij 

van hen kunnen leren en andersom.”. 

  

5.5 Belemmeringen voor ervaringsleren 

Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek blijken er verschillende belemmeringen  

voor het ervaringsleren bij pools als EC RijksAdvies te kunnen voorkomen. 

Belemmeringen op organisatieniveau: 

Hiërarchie, weinig handelings- en beslissingruimte, weinig ruimte voor fouten, experimenten,  

openheid en dialogen. Geen ambassadeurs voor het uitdragen en doorvoeren van belangrijke 

organisatieveranderingen. 

Belemmeringen op teamniveau: 

Hiërarchie, specialisatie (geen taakroulatie), ervaringsleren niet ingebed, geen open 

leerklimaat, geen ruimte voor feedback, conflicthantering, waardering voor wederzijdse 

aanvullingen en weinig bereidheid tot het delen van persoonsgebonden kennis als gevolg van 

een nog te weinig opgebouwde onderling vertrouwen. 

Belemmeringen op individueel niveau: 

Het ontbreken van een gedeelde visie, het niet ter discussie willen stellen van het eigen 

handelen, weinig open staan voor feedback/reflecties/voorstellen/suggesties/ 

experimenteerruimte met anderen in de werkomgeving. Zowel met de eigen collega’s (intern 

leren) als met externen (extern leren). 

 

Bij het thema ervaringsleren werd specifiek doorgevraagd naar ondervonden belemmeringen  
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voor ervaringsleren. In dit onderzoek kwamen verschillende belemmeringen naar voren. De 

belemmeringen bevonden zich op alle drie niveaus. Hieronder zijn eerst de geconstateerde 

belemmeringen aangaande het interne ervaringsleren (binnen EC RijksAdvies) vermeld. 

Vervolgens zijn de geconstateerde belemmeringen aangaande het externe ervaringsleren 

(tussen de opdrachtgevers, het opdrachtgevend bestuur en EC RijksAdvies) vermeld.  

 

Bij het interne ervaringsleren zijn op alle drie niveaus elementen geconstateerd die 

belemmerend werken voor ervaringsleren. 

 Organisatieniveau 

Op organisatieniveau bleek er sprake te zijn van prestatiedruk. De organisatieadviseurs  

dienen minimaal 1000 declarabele uren per fte, per jaar te maken, omdat EC RijksAdvies  

conform een baten/lastenstelsel werkt. Daarnaast dient aan actieve acquisitie te worden  

gedaan om opdrachten binnen te halen en dienen de organisatieadviseurs hun individuele en 

collectieve leertrajecten te volbrengen. Deze karakteristieken dragen er aan bij dat er weinig 

tijd overblijft om gezamenlijk op een structurele manier van ervaringen te leren. De 

karakteristieken bemoeilijken daarom het ervaringleren op plenair niveau. Twee 

geïnterviewde organisatieadviseurs haalde hierbij hun ervaring in de commerciële sector aan 

en gaven aan dat zij door die ervaring gewend zijn om onder druk te werken. Zij passen 

ervaringsleren gericht toe in lopende opdrachten en niet perse in plenair verband. 

Poolniveau  

Door de vijf geïnterviewde organisatieadviseurs werd aangegeven dat bij EC RijksAdvies de  

opdrachtgevers altijd de hoogste prioriteit hebben. Het principe van “de klant gaat voor” leidt 

er volgens hen toe dat het collectief ervaringsleren niet tijdens het teamoverleg, de teamdag, 

de lunches en het USBO-traject van de grond komt. In dit licht gaven alle vijf geïnterviewde 

organisatieadviseurs aan dat het moeilijk is om een tijd en/of dag af te spreken waarop alle 

organisatieadviseurs inpandig zijn en waarop dan aan ervaringsleren kan worden gedaan. 

Twee geïnterviewde organisatieadviseurs gaven voorts aan dat er “teveel doelen aan het 

USBO-traject worden opgehangen”, waardoor er minder aandacht dan nodig is overblijft voor 

het structureel en collectief ervaringsleren. Een andere belemmering werd geconstateerd door 

het gegeven dat ervaringsleren weliswaar in de poolstructuur is ingebed, maar dat 

ervaringsleren niet is verankerd in de missie van de pool of door de leiding verplicht is 

gesteld. Eén geïnterviewde organisatieadviseur merkte hierover op: “Er wordt gestreefd naar 

een open organisatie (hier omschreven als een organisatie met experts in dienst die zelf in  

staat zijn om te zeggen wat zij nodig hebben om een opdracht te kunnen vervullen), niet naar  
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een klassiek hiërarchisch leraar-leerlingmodel waarbij de leiding de dagelijkse werkwijze -

ook met betrekking tot ervaringsleren – dicteert”.  

Tenslotte werden op het gebied van de poolcultuur belemmeringen geconstateerd. De 

meerderheid van de geïnterviewde organisatieadviseurs gaf aan dat de pool als geheel nog niet 

klaar is voor feedback en waardering voor wederzijdse aanvullingen. Er is bijvoorbeeld in de 

aanloopfase van EC RijksAdvies gebleken dat er poolmedewerkers waren die collega’s niet 

om hulp vroegen bij projecten die (meermaals) misgingen.  

Individueel niveau 

Conform het bovenstaande werd op individueel niveau bevonden dat er nog niet voldoende 

onderling vertrouwen is, waardoor niet alle organisatieadviseurs durven te praten over 

mislukkingen of om hulp durven te vragen. Daarnaast gaven twee geïnterviewde – 

commercieel ervaren - organisatieadviseurs aan niet altijd interesse te hebben in alle 

opdrachten en ervaringen van collega’s, maar liever gericht te willen shoppen naar 

(ervarings)kennis. 

 

Bij het externe ervaringsleren zijn eveneens op drie niveaus belemmeringen voor 

ervaringsleren geconstateerd.  

Organisatieniveau 

Momenteel wordt het externe leren van EC RijksAdvies vormgegeven aan de hand van een 

opdrachtevaluatie die na de opdrachtvervulling door de opdrachtgevers wordt ingevuld. Alle 

opdrachtgevers en het opdrachtgevend bestuur gaven aan niet actiever dan nu betrokken te 

willen worden bij het ervaringsleren van EC RijksAdvies. Enerzijds gaven zij aan het 

belangrijk te vinden dat EC RijksAdvies een rijksinterne organisatieadviespool is die daardoor 

de rijksoverheid goed kent en onder andere langs die weg vertrouwen kan wekken bij de 

opdrachtgevers. Anderzijds bleek uit de respons van dezelfde geïnterviewden dat zij van EC 

RijksAdvies ook commerciële handelingen verwachten. Eén geïnterviewde opdrachtgever 

illustreerde deze verwachting als volgt: “Flitsende presentaties en bondige rapporten”. Een 

andere geïnterviewde opdrachtgever gaf de illustratie: “Met een commerciële presentatie kan 

RijksAdvies bij mij vertrouwen wekken, doordat zij via zo een presentatie overbrengen of ze 

de juiste kennis en ervaring in huis hebben”. De meerderheid van de geïnterviewde 

opdrachtgevers gaf aan dat EC RijksAdvies het eigen ervaringsleren in de eigen tijd moet 

doen. Dit bleek onder andere naar aanleiding van het project over de voorhoedescholen dat 

niet naar verwachting is verlopen, omdat er volgens de opdrachtgever een onervaren adviseur  

op de opdracht was ingezet. 
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Poolniveau  

De meerderheid van de geïnterviewde organisatieadviseurs gaf aan dat de pool als geheel nog 

niet klaar is voor conflicthantering richting de opdrachtgevers. Het is bijvoorbeeld wel eens 

voorgekomen dat gaandeweg een opdrachtvervulling bleek dat de opdracht qua uren (ex-ante) 

te laag was ingeschat door de betrokken organisatieadviseurs. Hierover durfden niet alle 

organisatieadviseurs in onderhandeling te treden met de betreffende opdrachtgever. In dit licht 

is door enkele geïnterviewde – commercieel ervaren - organisatieadviseurs aangegeven dat zij 

vanwege hun commerciële achtergrond ervaring hebben met aspecten als conflicthantering.  

Bij de belemmeringen op poolniveaus werd door de geïnterviewde organisatieadviseurs 

aangegeven dat EC RijksAdvies nog in de opbouwfase zit.  

Individueel niveau 

De geïnterviewde organisatieadviseurs gaven allen aan de vervulde opdrachten met de 

opdrachtgevers te evalueren (conform hetgeen bovenstaand is opgenomen bij de  

belemmeringen op organisatieniveau). Met het opdrachtgevend bestuur vindt dit niet plaats. 

Hiernaast bleek dat de organisatieadviseurs – incidenteel – de mogelijkheid hebben om met 

commerciële bureaus aan ervaringsleren te kunnen doen. 

 

5.6 Resumé 

Bij het bij EC RijksAdvies uitgevoerde onderzoek stonden drie thema’s centraal, te weten 

flexibilisering, ervaring en ervaringsleren. De onderzoeksresultaten zijn langs deze thema’s 

gerangschikt. Gebleken is dat de organisatieadviespool EC RijksAdvies inderdaad een 

voorbeeld is van de recente manier van flexibilisering via pools bij de rijksdienst. Voorts is 

gebleken dat ervaring een issue is bij EC RijksAdvies en dat de organisatieadviseurs daarom 

op basis van hun ervaring worden geselecteerd en ingezet. Wat betreft ervaringsleren is 

gebleken dat de organisatieadviseurs, de opdrachtgevers en het opdrachtgevend bestuur het 

belangrijk vinden dat bij EC RijksAdvies van ervaringen wordt geleerd. In het verlengde 

daarvan is gebleken dat er belemmeringen voor ervaringsleren optreden, zoals krapte in de 

beschikbare tijd om aan ervaringsleren te doen als gevolg van prestatiedruk. Uit het 

onderzoek blijkt ook dat er bij EC RijksAdvies twee verschillende opvattingen van 

ervaringsleren zijn. Een opvatting is dat ervaringsleren op plenaire manier zou moeten 

plaatsvinden. De andere opvatting is dat ervaringsleren ingebed zou moeten zijn in lopende 

opdrachten en dus niet perse plenair, maar eerder gericht in een selecte groep zou moeten 

plaatsvinden. De onderzoeksresultaten worden in het volgende hoofdstuk diepgaander 

geanalyseerd. 
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6 Analyse van de onderzoeksresultaten 

 

Op basis van het literatuuronderzoek en het bij EC RijksAdvies uitgevoerde veldonderzoek 

worden onderstaand analysen gegeven aangaande de volgende deelonderzoeksvragen: 

1. “Op welke wijze wil de rijksoverheid hervormen en welke rol spelen flexibilisering en 

mobilisering van rijksambtenaren daarbij?”; 

2. “Hoe verhoudt ervaring van rijksambtenaren zich tot flexibilisering en mobilisering 

van rijksambtenaren?”; 

3. “Hoe gaan pools om met ervaring (individuele ervaringskennis en het leren van 

ervaringen van collega-ambtenaren) bij de inzet van poolmedewerkers?” 

4. “Hoe organiseren pools het leren van ervaringen?”; 

5. “Op welke wijze kunnen ervaringskennis en het leren van ervaringen van collega-

ambtenaren pools versterken?”. 

 

De analysen van de tweede en de derde deelonderzoeksvraag zijn hierbij samengevoegd, 

omdat deze veel raakvlakken met elkaar vertonen. Om dezelfde reden zijn de analysen van de 

vierde en vijfde deelonderzoeksvragen samengevoegd. 

 

6.1 Analysen over de rol van flexibilisering en mobilisering bij hervormingen van de 

rijksdienst 

Onderstaand worden drie analysen gemaakt over de eerste deelonderzoeksvraag: 

� “Op welke wijze wil de rijksoverheid hervormen en welke rol spelen flexibilisering en 

mobilisering van rijksambtenaren daarbij?”. 

De eerste analyse betreft de hervorming middels flexibilisering en mobilisering via pools, de 

tweede analyse gaat over de wijze van flexibilisering en mobilisering en de derde analyse gaat 

over onthechting als gevolg van de flexibilisering en mobilisering van op afstand geplaatste 

poolende ambtenaren. 

 

Analyse over de hervorming van de rijksdienst via flexibilisering: 

Zoals uit het literatuuronderzoek blijkt zet de rijksdienst al langer in op het doorvoeren van 

hervormingen. In de periode tot de jaren 1980 lag daarbij het accent op 

organisatiestructuurveranderingen. In de jaren 1980 verschoof het accent naar het 

flexibiliseren via mobiliteit en het opleiden van ambtenaren. De laatste jaren zet de rijksdienst  
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met het oprichten van pools in op een combinatie van beiden:  

organisatiestructuurveranderingen én het flexibiliseren via mobiliteit en opleidingen. 

 

Uit het uitgevoerde veldonderzoek blijkt dat de onderzochte pool EC RijksAdvies een  

voorbeeld is van laatstgenoemde manier van hervormen. Dit blijkt uit het gegeven dat de 

rijksbrede organisatieadviespool EC RijksAdvies enerzijds de resultante is van een 

organisatiestructuurverandering en er anderzijds sprake is van een actief opleidingsbeleid en 

een mobiele wijze van inzetbaarheid van de organisatieadviseurs. Er wordt hierbij op basis 

van opdrachten gewerkt, waarover de adviseurs verantwoording aan het opdrachtgevend 

bestuur moeten afleggen. Wat betreft de inzetbaarheid blijkt wel dat bij specifieke opdrachten 

een specifieke voorkeur bestaat voor bepaalde organisatieadviseurs. Dit hoeft niet ten koste te 

gaan van de mobiliteit, omdat een organisatieadviseur hierdoor niet automatisch in vaste 

dienst komt van een bepaalde opdrachtgever. 

 

Analyse over de wijze van flexibilisering: 

In de literatuur wordt beschreven dat het bij het flexibiliseren en mobiliseren van de 

rijksdienst naast veranderingen in de organisatiestructuur ook gaat om de competentie 

“flexibiliteit” van ambtenaren: een “flexibele mindset” ten behoeve van de flexibele 

inzetbaarheid van ambtenaren. 

 

In het uitgevoerde veldonderzoek wordt bovenstaande niet unaniem expliciet onderschreven 

door de geïnterviewden. Echter op basis van de gegeven respons van de geïnterviewden kan 

worden geconcludeerd dat allen impliciet de literatuurbevinding onderschrijven. Dit omdat uit 

de antwoorden van de opdrachtgevers en het opdrachtgevend bestuur duidelijk naar voren is 

gekomen dat de medewerkers van EC RijksAdvies vertrouwen moeten wekken voor het 

verkrijgen van een opdracht. Hiervoor is volgens hen onder andere de competentie flexibiliteit 

nodig. Daarnaast hebben de geïnterviewde organisatieadviseurs geuit geen specifieke 

voorkeur te hebben voor een bepaald taakveld binnen EC RijksAdvies. Op basis hiervan kan 

daarom worden gesteld dat zij vanuit EC RijksAdvies flexibel inzetbaar zijn.  

 

Analyse over de onthechting als gevolg van flexibilisering via mobilisering van ambtenaren: 

Op basis van de literatuur blijkt dat ambtenaren het risico lopen onthecht te raken van hun 

bedieningsveld (het primaire proces van departementen) wanneer zij op afstand daarvan 

worden geplaatst. Deze onthechting kan vervolgens leiden tot een afnemend begrip van de 
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contexten van het bedieningsveld en veroudering van de netwerken. Hierdoor kan het 

functioneren van deze ambtenaren achteruit gaan. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat 

het flexibiliseringstreven van de rijksdienst via mobiliteit en pools momenteel al gepaard gaat 

met een opleidingsbeleid (de kenniscomponent informatie) en een accent op de handigheid 

(competenties: kenniscomponenten vaardigheden en attitude) van ambtenaren. Dit laatste 

blijkt uit de literatuur doordat ambtenaren in het flexibiliseringtijdperk worden afgerekend op 

hun handigheid om “dingen gedaan te krijgen” (hun competenties). Uit de literatuur blijkt ook 

dat de kenniscomponent ervaring een belangrijke rol kan spelen bij het overbruggen van de 

grotere afstand, maar dat de rijksdienst (nog) niet actief inzet op het versterken van de 

kenniscomponent ervaring.  

 

Uit het uitgevoerde veldonderzoek blijkt dat de bij de organisatieadviespool (nog) niet de 

gevolgen optreden zoals die in de literatuur worden beschreven
48

. Bij EC RijksAdvies is het 

besef wel aanwezig dat de grotere afstand tot het bedieningveld in de toekomst kan leiden tot 

onthechting, waardoor de organisatieadviseurs op den duur minder weten wat er bij de 

departementen speelt. Dit besef komt tot uitdrukking doordat bij de werving en selectie van 

organisatieadviseurs onder andere pro-actief wordt geselecteerd op de kennis van en ervaring 

met departementen en organisatievraagstukken. Ook komt dit tot uitdrukking door het 

gegeven dat poolende ambtenaren worden ingezet op basis van hun ervaring. Daarnaast blijkt 

dat de organisatieadviseurs in de pool actief doen aan het via scholing bijhouden van de 

vakinhoudelijke kennis (de kenniscomponent informatie). Tenslotte blijkt dat doordat EC 

RijksAdvies op commerciële wijze dient te handelen, van poolmedewerkers wordt verwacht 

dat zij tevens een commerciële attitude en vaardigheden hebben om opdrachten binnen te 

halen. Om zich de commerciële handelswijze eigen te maken, stimuleert de leiding van EC 

RijksAdvies dat de organisatieadviseurs van elkaar en – op incidentele basis - van rijksexterne 

commerciële bureaus leren. 

 

6.2 Analyse over ervaring, in relatie tot flexibilisering en mobilisering via pools 

In deze paragraaf wordt een gezamenlijke analyse gemaakt over de tweede en derde 

deelonderzoeksvraag: 

� “Hoe verhoudt ervaring van rijksambtenaren zich tot flexibilisering en mobilisering 

van rijksambtenaren?”; 

                                                
48

 Hierbij wordt opgemerkt dat de onderzochte casus EC RijksAdvies een jonge en in opbouw zijnde pool is. 



 78 

� “Hoe gaan pools om met ervaring (individuele ervaringskennis en het leren van 

ervaringen van collega-ambtenaren) bij de inzet van poolmedewerkers?”. 

 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat door ervaringskennis van op afstand geplaatste 

ambtenaren, de onthechting met het bedieningsveld (deels) kan worden overbrugd. Dit 

doordat ervaringskennis van deze ambtenaren ervoor kan zorgen dat zij (sneller) weten hoe zij 

vraagstukken van hun bedieningsveld moeten oplossen.  

 

Uit het veldonderzoek blijkt dat EC RijksAdvies zich bewust is van het bovenstaande. EC 

RijksAdvies selecteert aan “de poort” pro-acief op ervaringskennis op verschillende terreinen, 

waaronder op het terrein van zachte en harde organisatieadviesvraagstukken bij de 

rijksoverheid. De selectie gebeurt aan de hand van selectiecriteria van EC RijksAdvies (zie 

paragraaf 5.1). Wanneer een kandidaat de selectieronde van RijksAdvies succesvol heeft 

doorlopen, wordt de kandidaat door een rijksintern selectiebureau (TOT) onderworpen aan 

een assesment om onder andere te toetsen of de kandidaat op een commercieel zakelijke 

manier kan functioneren. Ook blijkt dat de leiding van EC RijksAdvies bij het toewijzen van 

opdrachten meeweegt welke adviseurs ervaring hebben met de te vervullen opdrachten. 

Hierbij blijkt dat na de opdrachttoewijzingen aan duo’s, andere organisatieadviseurs tijdelijk 

kunnen worden toegevoegd aan opdrachten als blijkt dat zij ervaring hebben met 

deelgebieden van die opdrachten.  

 

Poolmedewerkers worden op basis van hun ervaring ingezet. Dit omdat enerzijds de 

opdrachtgevers aangeven ervaring belangrijk te vinden bij het gunnen van opdrachten en 

anderzijds omdat EC RijksAdvies als “commercieel” op basis van een baten/lastenstelsel 

opererende organisatieadviespool belang heeft bij het binnen halen en succesvol vervullen van 

zoveel mogelijk opdrachten. Daarnaast blijkt ook dat de organisatieadviseurs op basis van hun 

ervaring in bepaalde situaties kunnen voorzien waar tegenaan wordt gelopen als zij hun 

handelen niet aanpassen en dat zij op basis van hun ervaring verbindingen kunnen leggen 

tussen vraagstukken bij verschillende departementen. Het belang van het inzetten van ervaren 

organisatieadviseurs wordt onderstreept doordat is gebleken dat het averechts kan werken 

wanneer een onervaren organisatieadviseur op een opdracht wordt ingezet. Dit omdat het 

risico dan bestaat dat de opdrachtvervulling niet conform de opdracht is en de opdrachtgever 

daardoor niet tevreden is over EC RijksAdvies als opdrachtnemer. Dit blijkt negatieve 

gevolgen te hebben voor vervolgopdrachten.  
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6.3 Analysen over ervaringsleren 

In deze paragraaf worden twee analyses gemaakt over de vierde en vijfde  

deelonderzoeksvraag:  

� “Hoe organiseren pools het leren van ervaringen?”;  

� “Op welke wijze kunnen ervaringskennis en het leren van ervaringen van collega-

ambtenaren pools versterken?”. 

 

De eerste analyse betreft het belang en de wijze van ervaringsleren bij pools. Aangezien er bij 

het organiseren en uitvoeren van ervaringsleren verschillende belemmeringen kunnen 

optreden, gaat de tweede analyse over belemmeringen voor ervaringsleren en hoe de 

verschillende typen organisatieadviseurs hiermee blijken om te gaan. 

 

Analyse over het belang en de wijze van ervaringsleren: 

Op basis van het literatuuronderzoek blijkt dat op afstand geplaatste gespecialiseerde 

ambtenaren hun ervaringskennis – werkervaring en relationele ervaring - op peil moeten 

houden en verder moeten ontwikkelen, omdat zij anders hun pool uithollen en de 

organisatievorm pool uiteindelijk kan mislukken. Daarnaast blijkt uit de literatuur dat de 

individuele ervaringskennis in de huidige kennissamenleving, waarin steeds meer multi-

interpretabele informatie is en de maatschappelijke issues tegelijkertijd complexer worden, 

vaker te kort kan schieten en dat daarom ervaringkennis van anderen nodig is om slagvaardig 

(snel en adequaat) te kunnen functioneren. Door ervaringsleren (delen van individuele 

ervaringskennis op collectief niveau en vervolgens leren van de eigen ervaring en de ervaring 

van collega’s) kan worden voorkomen dat de pool te kort schiet en zichzelf daardoor uitholt. 

Voor het in de praktijk brengen van ervaringsleren bestaan verschillende methodieken. In dit 

onderzoek is de methodiek van Kolb gehanteerd. Daarbij gaat het om chronologisch en 

meermaals doorlopen van de stappen voelen, kijken, denken en doen. 

 

Uit het uitgevoerde veldonderzoek blijkt dat de leiding van EC RijksAdvies stimuleert dat de 

organisatieadviseurs pro-actief kennis opdoen (onder andere via individuele opleidingen), 

intern ervaringen met elkaar delen (via het teamoverleg, werken in duo-verbanden, 

teamdagen, gezamenlijke opleidingstrajecten en gezamenlijke lunches) en extern bij 

commerciële bureaus ervaringen opdoen en delen. Hierbij is gebleken dat de 

organisatieadviseurs van EC RijksAdvies niet structureel en niet op collectief niveau aan 

ervaringsleren doen. Dit omdat niet alle organisatieadviseurs aan bovengenoemde activiteiten 
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meedoen en omdat de organisatieadviseurs niet op collectief niveau nieuwe aanpakken 

formuleren en deze in de praktijk toetsen.  

Er blijken in de praktijk bij EC RijksAdvies twee soorten opvattingen over ervaringsleren te  

zijn. Een opvatting van ervaringsleren (met name bij de organisatieadviseurs met een 

commerciële achtergrond) is dat dit eerder zoveel mogelijk in selecte kring – duo-verband - 

zou moeten plaatsvinden, waarbij de reflectie eveneens in duo-verband plaatsvindt en er 

gericht bij collega-adviseurs wordt geshopt voor ervaringen. Bij deze opvatting worden de 

geabstraheerde leermomenten en ervaringen – indien deze door de duo van nut worden geacht 

voor de hele pool – tijdens de plenaire bijeenkomsten gedeeld. De ander opvatting van 

ervaringsleren (bij organisatieadviseurs zonder commerciële achtergrond) is dat dit zoveel 

mogelijk op collectief niveau dient te gebeuren, waarbij de organisatieadviseurs zowel tijdens 

de plenaire bijeenkomsten als in duo-verband ervaringen met elkaar delen, daarop reflecteren 

en zodoende van ervaringen leren. 

 

Daarnaast blijkt het in de praktijk lastig te zijn om gezamenlijk op een structurele manier van 

ervaringen te leren. Dit om verschillende redenen, zoals de prestatiegerichtheid waarbij de 

organisatieadviseurs minimaal 1000 declarabele uren per fte, per jaar dienen te maken, de 

verplichting om acquisitie te plegen om opdrachten binnen te halen, de individuele 

leertrajecten van de organisatieadviseurs en de collectieve leertrajecten waar niet perse altijd 

het collectief leren van ervaringen op de agenda staat. Daarbij komt ook dat de 

organisatieadviseurs niet gelijktijdig aan opdrachten bezig zijn, omdat er kort lopende 

opdrachten zijn, zoals het begeleiden van brainstormsessie met een looptijd van enkele dagen, 

en langer lopende opdrachten van meerdere weken of maanden, zoals evaluatieopdrachten of 

reorganisatieopdrachten. De opdrachten volgen elkaar ook op. Door deze karakteristieken en 

door het gegeven dat “de klant voor gaat” hebben de organisatieadviseurs niet gelijktijdig de 

gelegenheid om structureel en collectief ervaringen met elkaar te delen en gezamenlijk 

daarvan te leren. In dit licht lijken de commercieel ervaren organisatieadviseurs soepeler om 

te gaan met de prestatiedruk en de krappe beschikbare tijd dan de niet-commercieel ervaren 

organisatieadviseurs. De commercieel ervaren organisatieadviseurs hebben een voorkeur voor 

het gericht in kleinere kring shoppen naar en leren van ervaringen die volgens hen van belang 

zijn voor de onderhanden zijnde opdrachten. Zij willen liever niet structureel en plenair delen 

en leren van niet op opdrachten betrekking hebbende ervaringen. 

 

Opvallend is dat dus zelfs na werving en selectie, waarbij het hebben van werkervaring één  
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van de gehanteerde selectiecriteria is, ervaringsleren niet automatisch en eenduidig van de 

grond komt. Dit is opvallend, omdat de geïnterviewde organisatieadviseurs wel hebben 

aangegeven ervaringsleren belangrijk te vinden met het oog op het voortbestaan van EC 

RijksAdvies.  

 

Analyse over belemmeringen voor ervaringsleren: 

De literatuur laat zien dat er op organisatieniveau, poolniveau en individueel niveau 

belemmeringen kunnen bestaan voor ervaringsleren:  

Belemmeringen op organisatieniveau: 

Hiërarchie, weinig handelings- en beslissingruimte, weinig ruimte voor fouten, 

experimenten, openheid en dialogen. Geen ambassadeurs voor het uitdragen en doorvoeren 

van belangrijke organisatieveranderingen. 

Belemmeringen op teamniveau: 

Hiërarchie, specialisatie (geen taakroulatie), ervaringsleren niet ingebed, geen open 

leerklimaat, geen ruimte voor feedback, conflicthantering, waardering voor wederzijdse 

aanvullingen en weinig bereidheid tot het delen van persoonsgebonden kennis als gevolg 

van een nog te weinig opgebouwde onderling vertrouwen. 

Belemmeringen op individueel niveau: 

Het ontbreken van een gedeelde visie, het niet ter discussie willen stellen van het eigen 

handelen, weinig open staan voor feedback/reflecties/voorstellen/suggesties/ 

experimenteerruimte met anderen in de werkomgeving. Zowel met de eigen collega’s 

(intern leren) als met externen (extern leren). 
 
 

Uit het uitgevoerde veldonderzoek blijkt dat er belemmeringen bestaan voor ervaringsleren. 

Deze belemmeringen komen voor op het niveau van de overkoepelende organisatie waarin de 

pools zijn ingebed, op het niveau van de pools-zelf en op het niveau van de individuele 

poolmedewerkers. Onderstaand zijn de kenmerken weergegeven die belemmerend werken 

voor ervaringsleren bij EC RijksAdvies en wordt ingegaan op de manier waarop de 

onderscheiden typen organisatieadviseurs (de commercieel ervaren en de niet-commercieel 

ervaren organisatieadviseurs) omgaan met de belemmeringen. 

 

Op organisatieniveau:  

1. EC RijksAdvies werkt via een baten/lastenstelsel, waarbij er minimaal 1000  
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declarabele uren per fte per jaar moeten worden gemaakt en er op commerciële wijze  

gewerkt dient te worden. Voorts dienen de adviseurs ook opleidingstrajecten te 

volgen. Hierdoor is de prioriteit van ervaringsleren laag: de klant gaat voor 

(prestatiedruk), waardoor ervaringsleren in de knel komt. Deze belemmering speelt 

zowel op organisatieniveau als op poolniveau; 

Op poolniveau: 

2. Ervaringsleren is niet verankerd in de missie van de pool; 

3. De pool als geheel is nog niet klaar voor conflicthantering en feedback;  

4. Er is geen automatische waardering voor wederzijdse aanvullingen;  

5. De externe omgeving beschouwt ervaringsleren van EC RijksAdvies als een interne 

kwestie. Deze belemmering speelt zowel op individueel niveau als op poolniveau; 

Op individueel niveau: 

6. Onvoldoende vertrouwen bij individuele poolmedewerkers om open te staan voor 

wederzijdse aanvullingen, feedback, reflecties, voorstellen en suggesties.  

 

Zoals hierboven aangegeven, zijn de organisatieadviseurs die bij EC RijksAdvies werken in te 

delen in twee typen. Een type van commercieel ervaren organisatieadviseurs die 

departementale én commerciële werkervaring hebben (eventueel verkregen via uitwisselingen 

met rijksexterne commerciële bureaus) en een type van niet-commercieel ervaren 

organisatieadviseurs die alleen departementale werkervaring hebben. Zoals onder andere op 

de pagina’s 69, 72-74 en 80 aangegeven lijken de commercieel ervaren organisatieadviseurs 

soepeler met de belemmeringen ten aanzien van de prestatiedruk om te gaan. De commercieel 

ervaren organisatieadviseurs lijken over het algemeen ook soepeler om te gaan met 

belemmeringen op de andere niveaus, zoals conflicthantering, feedback en reflecties doordat 

zij ervaring hebben met een zakelijke en commerciële manier van dienstverlening (zie 

paragraaf 5.1 en 5.3) waarvan conflicthantering, feedback en reflecties onderdeel uitmaken. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de in hoofdstuk 6 gemaakte analysen van de 

onderzoeksresultaten antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Op welke wijze gaan 

departementale pools om met de ervaringen van ambtenaren?”. Hiertoe worden eerst 

conclusies getrokken over de vier onderstaande deelonderzoeksvragen: 

1. “Op welke wijze wil de rijksoverheid hervormen en welke rol spelen flexibilisering en 

mobilisering van rijksambtenaren daarbij?”; 

2. “Hoe verhoudt ervaring van rijksambtenaren zich tot flexibilisering en mobilisering 

van rijksambtenaren?”; 

3. “Hoe gaan pools om met ervaring (individuele ervaringskennis en het leren van 

ervaringen van collega-ambtenaren) bij de inzet van poolmedewerkers?”; 

4. “Hoe organiseren pools het leren van ervaringen?”. 

 

De conclusies over de tweede en derde deelonderzoeksvraag zijn samengevoegd, omdat deze 

veel raakvlakken met elkaar vertonen. Vervolgens wordt via de conclusies over bovenstaande 

deelonderzoeksvragen antwoord gegeven op bovenvermelde onderzoeksvraag van deze thesis. 

Tenslotte worden aanbevelingen aangaande de onderzoeksvraag gedaan. Dit gebeurt aan de 

hand van de vijfde en tevens laatste deelonderzoeksvraag van deze thesis:  

5. “Op welke wijze kunnen ervaringskennis en het leren van ervaringen van collega-

ambtenaren pools versterken?”. 

 

Vooraf wordt opgemerkt dat de in dit onderzoek getrokken conclusies zich beperken tot pools 

die qua kenmerken vergelijkbaar zijn met de onderzochte pool EC RijksAdvies. Dat houdt in: 

pools bij de rijksdienst die vanuit een specifieke expertise zijn samengesteld, op afstand van 

hun bedieningsveld zijn geplaatst en op een commerciële manier (onder andere via acquisitie, 

baten/lastenstelsel, dienstverleningsovereenkomsten en opdrachten) rijksbreed werken. 

 

7.1 Conclusies deelonderzoeksvragen 

In deze paragraaf worden op basis van de in hoofdstuk 6 uitgevoerde analysen conclusies 

getrokken over de deelonderzoeksvragen 1 tot en met 4.  
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7.1.1 Conclusies over de rol van flexibilisering en mobilisering bij hervormingen van 

de rijksdienst 

Er worden drie conclusies getrokken aangaande de eerste deelonderzoeksvraag:  

� “Op welke wijze wil de rijksoverheid hervormen en welke rol spelen flexibilisering en 

mobilisering van rijksambtenaren daarbij?”. 

 

De eerste conclusie betreft de hervorming middels flexibilisering en mobilisering via pools en 

luidt als volgt: De rijksdienst flexibiliseert anno 2007 via onder andere mobilisering in de 

vorm van pools. De tweede conclusie die kan worden getrokken gaat over de wijze van 

flexibilisering en mobilisering: Bij flexibilisering gaat het niet alleen om veranderingen in de 

organisatiestructuur, maar ook om een flexibele mindset ten behoeve van de rijksbrede 

flexibele inzetbaarheid van ambtenaren en het wekken van vertrouwen bij opdrachtgevers. De 

derde conclusie gaat over de eisen die door de fysieke op afstand plaatsing als gevolg van de 

flexibilisering en mobilisering via pools aan ambtenaren worden gesteld: Het op afstand 

plaatsen van ambtenaren ten opzichte van hun bedieningveld stelt extra eisen aan ambtenaren: 

ervaring, vaardigheden en attitude worden belangrijker. 

 

7.1.2 Conclusie over ervaring, in relatie tot flexibilisering en mobilisering via pools 

In deze paragraaf wordt een gezamenlijke conclusie getrokken over de tweede en derde 

deelonderzoeksvragen: 

� “Hoe verhoudt ervaring van rijksambtenaren zich tot flexibilisering en mobilisering 

van rijksambtenaren?”; 

� “Hoe gaan pools om met ervaring (individuele ervaringskennis en het leren van 

ervaringen van collega-ambtenaren) bij de inzet van poolmedewerkers?”. 

 

De gezamenlijke conclusie die ten aanzien van de bovenstaande deelonderzoeksvragen kan 

worden getrokken, luidt als volgt: Bij het flexibiliseren van de rijksdienst via mobilisering en 

pools is zowel commercieel zakelijke als departementale ervaringskennis van op afstand 

geplaatste en poolende ambtenaren nodig voor het snel en adequaat – slagvaardig - kunnen 

functioneren. Poolmedewerkers worden op basis van hun ervaring ingezet bij het vervullen 

van opdrachten en bij de opdrachtvervulling weten zij op basis van hun ervaring (sneller) wat 

werkt. Het hebben van ervaring werkt vertrouwenwekkend bij opdrachtgevers. 
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7.1.3 Conclusies over ervaringsleren 

Er worden vier conclusies getrokken over de vierde deelonderzoeksvraag:  

� “Hoe organiseren pools het leren van ervaringen?”. 

 

De eerste conclusie gaat over het belang van ervaringsleren bij op afstand van hun 

bedieningsveld geplaatste pools: Ervaringsleren is cruciaal voor het slagvaardig functioneren 

van pools met op afstand geplaatste ambtenaren die op een flexibele manier worden ingezet. 

De tweede conclusie die kan worden getrokken, luidt in het verlengde van de eerste conclusie 

als volgt: Pools bedrijven niet automatisch ervaringsleren. De derde conclusie gaat over de 

belemmeringen voor ervaringsleren die pools als EC RijksAdvies kunnen tegen komen: 

Kenmerken van de overkoepelende organisatie, de pools-zelf en de individuele 

poolmedewerkers kunnen ervaringsleren belemmeren. De vierde conclusie gaat over het 

omgaan met de belemmeringen: Commercieel ervaren poolmedewerkers lijken soepeler om te 

gaan met de belemmeringen dan niet-commercieel ervaren poolmedewerkers. 

 

7.2 Antwoord op de onderzoeksvraag 

Op basis van de bovenstaande conclusies en de analysen in hoofdstuk 6 over de 

deelonderzoeksvragen, kan nu antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag die centraal 

staat in deze thesis: 

� “Op welke wijze gaan departementale pools om met de ervaringen van ambtenaren?”. 

 

Het concluderende antwoord dat ten aanzien van de onderzoeksvraag kan worden getrokken 

is: Ervaring wordt bij poolvorming in de rijksdienst vooral ingezet als selectiecriterium bij het 

aantrekken van poolmedewerkers – de opzet van pools - en bij het toewijzen van opdrachten 

aan poolmedewerkers – de inzet van poolmedewerkers (ervaringskennis). Hierbij wordt ook 

geselecteerd op ervaring met een commercieel zakelijke werkwijze. Collectief ervaringsleren 

wordt van groot belang geacht voor het functioneren - de opzet en inzet - van pools enerzijds 

en voor het overleven van pools anderzijds. Ervaringsleren wordt belemmerd door kenmerken 

van de organisatie waarin pools zijn ingebed, van de pools-zelf en van de individuele 

poolmedewerkers. De commercieel ervaren poolmedewerkers lijken soepeler met deze 

belemmeringen om te gaan dan de niet-commercieel ervaren poolmedewerkers. Binnen de 

pools kunnen de niet-commercieel ervaren medewerkers leren van de commercieel ervaren 

poolmedewerkers en van uitwisselingen met rijksexterne commerciële bureaus om eveneens 

soepeler met de belemmeringen om te gaan.  



 86 

Toelichting: 

Op basis van de literatuur blijkt teruggrijpend naar de in deze thesis gehanteerde formule van 

Weggeman: Kennis = f(I*EVA) dat de rijksdienst via een gericht opleidingsbeleid inzet op 

het aanvullen en verstevigen van de kenniscomponent informatie. Via het stimuleren van 

flexibiliteit wordt ingezet op het veranderen van de attitude (werkhouding) en vaardigheden 

(competenties) van rijksambtenaren. Uit het literatuuronderzoek blijkt echter nauwelijks dat 

de rijksdienst inzet op het verstevigen van de component ervaring. Terwijl het 

literatuuronderzoek anderzijds uitwijst, dat ervaringsleren belangrijk is voor het – slagvaardig 

- functioneren en zelfs overleven van pools met op afstand van hun bedieningsveld geplaatste  

experts.  

 

Op basis van het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het besef aanwezig is dat de 

kenniscomponent ervaring van groot belang is voor het functioneren en overleven van EC 

RijksAdvies. Er wordt namelijk bij het aantrekken van medewerkers pro-actief geselecteerd 

op de kennis van en ervaring met departementen (relationele ervaring) en 

organisatievraagstukken (inhoudelijke ervaring). Aangezien EC RijksAdvies op een 

commerciële manier dient te werken, wordt naast vakinhoudelijke en relationele ervaring bij 

departementen ook gekeken naar de mate waarin de medewerkers ervaring hebben met een 

commerciële – zakelijke - manier van werken. Door EC RijksAdvies worden daartoe de 

volgende criteria gehanteerd: ervaring met intake/bevestiging, uren/doorlooptijden,evaluatie 

en doorberekening van tarieven. Voorts worden de organisatieadviseurs van EC RijksAdvies 

op basis van hun ervaring ingezet en handelen zij op basis van hun ervaring. De leiding van 

EC RijksAdvies stimuleert dat er onderling en via uitwisselingen met rijksexterne 

commerciële bureaus van ervaringen wordt geleerd. Uit het veldonderzoek blijkt dat er op ad-

hoc basis wel van ervaringen wordt geleerd, maar dat er niet structureel op collectief niveau 

aan ervaringsleren wordt gedaan. Dit met name omdat niet alle poolmedewerkers hieraan 

deelnemen vanwege de prestatiedruk - de “klant gaat voor” -, de verschillende opvattingen 

over ervaringsleren – het in selecte kring of het in plenair verband delen en leren van 

ervaringen - en omdat niet alle voor ervaringsleren benodigde stappen worden doorlopen. 

Hiervoor blijken belemmeringen op het overkoepelende organisatie niveau, het niveau van de 

pool EC RijksAdvies en op het niveau van de organisatieadviseurs aanwezig te zijn. 

Commercieel ervaren poolmedewerkers lijken te anticiperen op de prestatiedruk door op een 

gerichte manier – in lopende opdrachten – ervaringsleren toe te passen en lijken door hun 

commerciële ervaring gewend te zijn aan zakelijke aspecten als intake/bevestiging,  
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conflicthantering, uren/doorlooptijden, evaluatie en doorberekening van tarieven. 

 

7.3 Aanbevelingen 

Onderstaand worden naar aanleiding van de conclusies over de wijze waarop departementale 

pools omgaan met ervaring van ambtenaren, aanbevelingen gedaan over hoe ervaringsleren 

departementale pools kan versterken. Op basis van het uitgevoerde veldonderzoek is 

geconcludeerd dat er belemmeringen optreden op het gebied van ervaringsleren, waarmee de 

commercieel ervaren poolmedewerkers soepeler lijken om te gaan dan niet-commercieel 

ervaren poolmedewerkers. In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan die kunnen 

bijdragen aan het overbruggen van de optredende belemmeringen.  

 

Selecteer op basis van vakinhoudelijke, relationele, commercieel zakelijke ervaringskennis en 

bereidheid om te willen leren van commercieel ervaren mensen  

Voor op afstand geplaatste en op commerciële wijze handelende poolmedewerkers is het van 

belang dat zij beschikken over de juiste werkervaring: vakinhoudelijke ervaringskennis en 

relationele ervaringskennis. Dit zodat poolmedewerkers niet alleen een bepaalde mate van 

fingerspitzengefühl hebben ontwikkeld voor het omgaan met opdrachten en opdrachtgevers, 

maar ook (sneller) kunnen voorzien waar tegenaan wordt gelopen als zij hun handelen niet 

aanpassen, weten wat er bij welke departementen speelt en daardoor verbindingen kunnen 

leggen tussen vraagstukken bij verschillende departementen. Voorts is het van belang dat de 

poolmedewerkers werkervaring hebben in zowel het publieke domein als op het commerciële 

vlak, zodat poolmedewerkers vertrouwen kunnen wekken bij de opdrachtgevers en zodoende 

opdrachten binnen halen en op een zakelijke manier onder prestatiedruk kunnen werken. Het 

is daarom aan te raden bij de selectie van poolmedewerkers niet alleen te kijken naar de 

departementale relationele ervaringskennis en vakinhoudelijke ervaringskennis, maar ook 

naar de commerciële werkervaring en bereidheid om te willen leren van commercieel ervaren 

collega’s en van rijksexterne commerciële bureaus. In het verlengde hiervan is het 

aanbevelingswaardig in pools een mix te maken van poolmedewerkers met departementale en 

poolmedewerkers met ook commerciële ervaring. 

 

Maak ervaringsleren een onderdeel van lopende opdrachten 

Ervaringsleren vergt tijd en inspanning. Dit kan botsen met de heersende prestatiedruk van  

minimaal 1000 uur per fte per jaar (“de klant gaat voor”). Hierdoor zijn de medewerkers 

continue met opdrachten bezig en zijn ze niet op gezette tijden bij elkaar zijn. Maar ook de 
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overige eisen aan poolmedewerkers om op commerciële wijze te functioneren (acquisitie, 

intakegesprekken en conflicthantering enzovoort) en de opleidings- en ontwikkeltrajecten 

bemoeilijken het ervaringsleren qua beschikbare tijd. Het is daarom aan te raden 

ervaringsleren onderdeel te maken van de lopende opdrachten die de adviseurs – in duo’s - 

vervullen. Het delen en leren van ervaringen vindt dan vooral in duo-verband plaats. Het is 

vervolgens aan te raden de geabstraheerde leermomenten en ervaringen tijdens het 

werkoverleg op plenaire wijze te delen. Hierdoor weten de collega’s welke informatie bij wie 

te halen is, zodat er gericht kan worden geshopt. In dit licht kan de handelswijze van de 

commercieel ervaren poolmedewerkers als voorbeeld dienen.  

 

Verstevig de relatie met de externe werkomgeving via verhoging van de mate van vertrouwen 

Voor het functioneren van op afstand geplaatste pools is het niet alleen van belang dat de 

poolmedewerkers onderling van elkaar leren, het is ook van belang dat met de externe 

omgeving (opdrachtgevers en het opdrachtgevend bestuur) wordt geleerd. Dit laatste met het 

oog op het wekken en vasthouden van vertrouwen bij de externe omgeving. In de relatie met 

de opdrachtgevers kan een hogere mate van vertrouwen leiden tot een stevigere relatie met de 

opdrachtgevers, waardoor poolmedewerkers makkelijker met hen in - commercieel zakelijke - 

onderhandeling durven te treden. In de relatie met het opdrachtgevend bestuur kan een 

stevigere relatie ertoe leiden dat poolmedewerkers in dialoog treden met het opdrachtgevend 

bestuur over de prestatiedruk. Eventuele weerstand tegen het externe ervaringsleren kan 

worden overbrugd door bijvoorbeeld jaarlijks een “meet and greet” dag met de externe 

omgeving te organiseren. De externe omgeving kan dan tijdens zo een dag in een informele 

setting aangeven wat van de pools wordt verwacht en de pools kunnen hun dienstverlening 

vervolgens daarop toespitsen.  

 

Nader onderzoek 

In deze thesis is de relatie tussen flexibilisering en mobilisering via pools en ervaring 

onderzocht via de bedrijfsvoeringpool EC RijksAdvies. Deze pool heeft bepaalde kenmerken, 

waardoor deze zich onderscheidt ten opzichte van andere pools in de rijksdienst. Deze 

kenmerken zijn: een rijksbrede bundeling van een specifieke expertise, het op afstand van het 

bedieningsveld rijksbreed functioneren van de pool en tenslotte het op commerciële wijze 

functioneren van de pool. De resultaten van dit onderzoek zijn daardoor niet automatisch 

toepasbaar op pools in de rijksdienst met andere kenmerken. Het is aan te raden een 

vervolgonderzoek uit te voeren voor pools die op een andere manier zijn georganiseerd. 
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Bijlage I: Interviewvragen 

 

INTERVIEWVRAGEN VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSADVIES 
 

Introducerende vragen – 6 minuten 
1) Hoe lang werkt u bij de bedrijfsvoering van de rijksdienst? Welke departementen? 

2) Hoe bent u in dienst bij RijksAdvies gekomen? Ervaring een selectiecriterium? 

3) Wat is voor u de kern van RijksAdvies? Hoe zou u dat aan een leek uitleggen? (is er 

een eenduidig beeld over rol en taakopvatting tussen internen en ex-externen?) 

 

Flexibilisering – 10 minuten 
4) Hoe draagt RijksAdvies volgens u bij aan de flexibiliseringdrang van de rijksdienst? 

Welke rol speelt kennis (inhoudelijk, kennis van departementen, ervaringskennis) 

hierbij? 

 

Ervaring – 10 minuten 
5) Heeft u een project gedaan waarover u (en RijksAdvies en opdrachtgever) erg 

tevreden was? Best practise? 

6) Welk project, waarom tevreden?  

7) Wordt u op basis van eerder opgedane werkervaring ingezet? 

8) Ervaringen best practise overgedragen?  

 

Ervaringsleren – 30 minuten 
9) Dragen alle Rijksadvies-medewerkers ervaringen opgedaan in projecten aan elkaar 

over?  

10) Structureel/anders? Plenair/selecte groep/kamergenoot/anders? En hoe gaat dat in z’n 

werk (en waar zitten er barrières)?: 

� Vertelt een medewerker plenair over zijn/haar ervaringen in een project? 

� Reflecteren andere medewerkers op die ervaring? (kunnen ervaringen worden 

verwoord? En zijn er meer soortgelijke ervaringen opgedaan?) 

� Wordt er op basis van de vorige stap een manier van omgaan met de soortgelijke 

ervaringen geformuleerd? (bijv. voortaan moeten wij het zo-en-zo doen) 

� Wordt de geformuleerde manier van omgaan in de praktijk gebracht en worden de 

ervaringen daarmee ook gedeeld? 

11) Worden medewerkers anders ingezet op basis van de opgedane ervaringen? 

12) Vragen d en e ook voor een project dat niet is gelopen zoals u wilt? Gaat dat op 

dezelfde wijze of anders? Leg uit. 

 

Ruimte voor opmerkingen/aanvullingen – 4 minuten 
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INTERVIEWVRAGEN VOOR OPDRACHTGEVERS VAN RIJKSADVIES 
 

Introducerende vraag – 5 minuten 
1) Wat is voor u de kern van RijksAdvies? Hoe zou u dat aan een leek uitleggen? (is er 

een eenduidig beeld over rol en taakopvatting tussen internen en ex-externen? 

 

Flexibilisering – 10 minuten 
2) Hoe draagt de vorming van een op afstand geplaatste RijksAdvies volgens u bij aan de 

flexibiliseringdrang van de rijksdienst? Welke rol speelt kennis hierbij? Eventueel: 

hoe kijkt u in het licht van hoe u nu uw werk moet doen met RijksAdvies (grotere 

afstand tot departementen en consequenties van flexibilisering voor het primaire 

proces) aan tegen flexibilisering? 

 

Ervaring – 20 minuten 
3) Is het voor u belangrijk dat een opdrachtnemer van RijksAdvies vooraf bekend is met 

uw beleidsdomein? Waarom? En wat merkt u daarvan? Stelt u het als voorwaarde? 

4) Vindt u het belangrijk dat een opdrachtnemer (RijksAdvies) ervaring heeft opgedaan 

met soortgelijke opdrachten als de uwe? Waarom? En wat merkt u van die ervaring? 

Stelt u het als voorwaarde? 

5) Waarom heeft u gekozen voor RijksAdvies als opdrachtnemer (“gedwongen 

winkelnering”, prijs/kwaliteit verhouding, bekendheid met de organisatie, 

tevredenheid van uw collega’s, reclame, aanwezigheid inhoudelijke kennis bij 

RijksAdvies, aanwezigheid ervaring of een andere reden - welke?  

6) Welke opdracht(en) heeft RijksAdvies voor u vervuld? 

7) Was u tevreden daarover? Waarom?  

 

Ervaringsleren – 20 minuten 
8) Deelt u de bovenstaande ervaringen met RijksAdvies?  

9) Structureel/anders? Aan leidinggevenden RijksAdvies/uw vaste contactpersoon e/o 

aan de projectleider (en medewerkers)? En hoe gaat dat in z’n werk (barrières)?: 

� Reflecteren jullie op die ervaringen? (kunnen ervaringen worden verwoord? En zijn er 

meer soortgelijke ervaringen opgedaan?) 

� Wordt er op basis van de vorige stap een manier van omgaan met de soortgelijke 

ervaringen geformuleerd? (bijv. voortaan moeten wij het zo-en-zo doen) 

� Wordt de geformuleerde manier van omgang in de praktijk gebracht en worden de 

ervaringen daarmee ook met u en alle medewerkers van RijksAdvies gedeeld? 

10) Is er ook project waarover u minder tevreden bent? Waarom? Deelt u die ervaringen 

op dezelfde manier als bij projecten waarover u tevreden bent? 

 

Ruimte voor opmerkingen/aanvullingen – 5 minuten 
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INTERVIEWVRAGEN VOOR HET OPDRACHTGEVEND BESTUUR  
 

Introducerende vragen – 6 minuten 
1) Met welk doel heeft u RijksAdvies opgericht? 

2) Wat is voor u de kern van RijksAdvies? Hoe zou u dat aan een leek uitleggen? (is er 

een eenduidig beeld over rol en taakopvatting tussen internen en ex-externen?) 

 

Flexibilisering – 10 minuten 
3) Hoe draagt de vorming van een op afstand geplaatste RijksAdvies volgens u bij aan de 

flexibiliseringdrang van de rijksdienst? Welke rol speelt kennis hierbij? Eventueel: 

hoe kijkt u in het licht van hoe RijksAdvies zijn werk moet doen (grotere afstand tot 

departementen en consequenties van flexibilisering voor het primaire proces) aan 

tegen flexibilisering? 

 

Ervaring – 10 minuten 
4) Hoe denkt u over het belang van ervaring bij de flexibel inzetbare medewerkers van 

RijksAdvies? 

 

Ervaringsleren – 30 minuten 
5) RijksAdvies is momenteel ruim een half jaar officieel operationeel. Monitort u de 

prestaties en het functioneren van RijksAdvies?  

6) Wat vindt u van de prestaties en het functioneren? 

7) Deelt u uw bovenstaande bevindingen met RijksAdvies?  

8) Structureel ingebed/anders? Met wie: de leidinggevenden/uw vaste contactpersoon e/o 

met alle RijksAdvies-medewerkers? En hoe gaat dat in z’n werk (welke barrières komt 

u tegen):? 

� Reflecteren jullie op de bevindingen/ervaringen van het opdrachtgevend bestuur? 

(kunnen ervaringen worden verwoord? En zijn er meer soortgelijke ervaringen 

opgedaan?) 

� Wordt er op basis van de vorige stap een manier van omgaan met de soortgelijke 

ervaringen geformuleerd? (bijv. voortaan moeten wij/jullie het zo-en-zo doen) 

� Wordt de geformuleerde manier van omgaan in de praktijk gebracht en worden de 

ervaringen daarmee ook met u en alle medewerkers van RijksAdvies gedeeld? 

9) Zou Rijksadvies door het delen van wederzijdse ervaringen (nog) beter kunnen 

functioneren en presteren? Waarom vindt u dat? 

 

Ruimte voor opmerkingen/aanvullingen – 4 minuten 
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Bijlage II: Begrippenlijst 

 

Bedrijfsvoeringambtenaren Ambtenaren die werken in de bedrijfsvoering van de rijksdienst. 

Kerntaken zijn adviseren over arbeidsjuridische, communicatie, 

ARBO, functie en formatie, bedrijfsmaatschappelijk werk, loopbaan 

en mobiliteits-, opleidingen, uitzendwerk en 

organisatieadviesgerelateerde en HRM- vraagstukken. In deze 

thesis wordt onder bedrijfsvoeringambtenaren verstaan: de 

poolmedewerkers aangaande organisatieadvies. 

Beleidsvoeringambtenaren Ambtenaren in rijksdienst die het primaire proces uitvoeren: 

beleidsvorming, -uitvoering en toezicht.  

Commercieel ervaren 

organisatieadviseurs 

Organisatieadviseurs met commerciële werkervaring 

(uitwisselingen inbegrepen) die daardoor ervaren zijn met 

commercieel zakelijke aspecten zoals prestatiedruk en 

conflicthantering.  

Departement Ministerie  

Ervaring (werkervaring) Een voortdurend proces van leren van wat men meemaakt in 

werksituaties mede via interactie met anderen, waardoor men snel 

en adequaat kan handelen bij het oplossen van issues via de 

verworven inzichten – ervaringskennis en ervaringsleren. 

Ervaringskennis (hier:) Individuele werkervaring.  

Ervaringsleren Het delen en vervolgens leren van ervaringen, bijvoorbeeld conform 

de leercyclus van Kolb.  

Expliciete kennis Het persoonlijk bewust vermogen dat mensen in staat stelt om een 

bepaalde taak uit te voeren (informatie). 

Flexibele inzetbaarheid Ambtenaren dienen op verschillende beleidsdomeinen te kunnen 

worden ingezet. 

Flexibiliteit De mogelijkheid van werkgevers om werknemers al naar gelang 

waar en wanneer er behoefte is naar hun competenties op een 

variabele manier in te kunnen zetten. 

Human Resource 

Management 

Een visie op personeel waarbij de ontwikkeling van het “menselijk 

potentieel” van strategische waarde is voor de overlevingskansen 

van een organisatie. 

Impliciete kennis Het persoonlijk onbewust vermogen dat mensen in staat stelt om 

een bepaalde taak uit te voeren (ervaring, vaardigheden, attitude). 

Kennis (hier:) De vermenigvuldiging: Informatie*Ervaring*Vaardigheden* 

Attitude. 

Maatschappelijke issues Maatschappelijke vraagstukken en politiek/bestuurlijke 

onderwerpen die op de maatschappelijke of politieke agenda staan. 

Mobilisering Het flexibel inzetbaar maken van ambtenaren, onder andere via 

pools. 

Mobiliteit Algemene term voor verandering van functie, kan binnen hetzelfde 

beleidsdomein plaatsvinden. 

New Public Management Een verzamelnaam voor managementmanieren gericht op het 

bedrijfsmatig runnen van de publieke sector.  

PAO Programma Andere Overheid, gericht op een betere dienstverlening 

aan burgers en bedrijven, minder bureaucratie en regels en een 

efficiëntere en sneller werkende overheid. 

Pool Groep medewerkers met een (hoogwaardige) expertise die flexibel 

– waar nodig – kunnen worden ingezet. 



 97 

Over de auteur 

 

Sharmila van Holk-Thakoer heeft een carrière opgebouwd van ruim 14 jaar bij de overheid – 

zowel op rijksniveau als op provinciaal niveau. Haar interesse voor politiek/bestuurlijke 

organisaties en het maatschappelijk speelveld hebben haar gemotiveerd om een kopstudie 

“Beleid en Bestuur” te volgen aan de Universiteit van Utrecht. 

Deze thesis ter afronding van de studie heeft haar de mogelijkheid geboden om de theorie van 

bestuurskunde te koppelen aan haar ervaring. Op die manier heeft zij de theorie van 

bestuurskunde verder toegepast en relaties kunnen leggen tussen de verschillende theorieën 

onderling en haar ervaring. Het onderzoek heeft haar in staat gesteld om een gefundeerde 

kritische beschouwing te maken op de wijze waarop de rijksdienst anno 2007 – via pools - 

aan het flexibiliseren is.  

 

E-mail: slmx.vanholk@orange.nl 

 


