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Voorwoord 

 
 Umberto Eco, Come si fa una tesi di laurea1 

 
Deze poëtische woorden van Umberto Eco werden mij laten zien door Suzanne de Bock op een 
moment dat ze –waarschijnlijk-  dacht dat ik ze nodig had. Toen ik ze las, moest ik lachen, want het 
klinkt als een utopie. Maar, zo heb ik de afgelopen maanden (en met name de afgelopen weken) 
ontdekt, het schrijven van een scriptie is niet altíjd leuk en interessant. Het is bij vlagen ook echt een 
worsteling, een strijd en een opluchting wanneer de schrijfdag er weer opzit. Wellicht een idee voor 
Umberto hier ook nog enkele zinnen aan te wijden…? 

Toch kan ik terugkijken op een enerverende periode. Een spel of weddenschap wil ik het niet 
noemen, een schatzoektocht echter wel. De vele ontdekkingen die ik gaandeweg heb gedaan, zijn 
niet alleen van waarde voor de Gemeente Zwolle (althans, dat hoop ik natuurlijk), maar zeker ook 
voor mijzelf als persoon. Dat ik zelfstandig kan werken, wist ik al, maar dit werd tijdens het 
afstudeerproject wederom bevestigd. Echter, ten opzicht van voorgaande jaren, heb ik meer en meer 
geleerd om mijn kennis, inzichten en vooral overdenkingen te delen met anderen. Normaliter ben ik 
niet zo geneigd dit te doen, maar in dit geval was het prettig om af en toe met vrienden, collega’s en 
met Michel en Bianca te sparren over hetgeen ik te weten ben gekomen. Ja, stukje bij beetje werd ik 
steeds meer ‘2.0’! Daarnaast heb ik veel plezier beleefd aan het mogen meedraaien in een 
organisatie, in een team. Het was voor mij een mooie kans om eens te kijken hoe het er bij een 
gemeente –voor mij toch onbekend terrein- aan toegaat. Tijdens de gesprekken met mijn 
kamergenoten, ‘passanten’ en tijdens de interviews heb ik veel geleerd en ben ik tot nieuwe 
inzichten gekomen. Het is voor mij, kortom, een intense maar zeer leerzame en waardevolle ervaring 
geweest. Een mooie afsluiting van mijn studieperiode aan de USBO. Maar, deze scriptie had er niet 
kunnen zijn zonder de hulp van een aantal personen. 

Heel graag wil ik in de eerste plaats alle respondenten en anderzijds betrokken medewerkers 
van de Gemeente Zwolle bedanken voor hun medewerking, interesse en meedenken. Speciale dank 
gaat uit naar mijn ‘thuisbasis’ gedurende de afgelopen maanden: de mensen van het HRM-team 
(inclusief Eva en Stephanie). Ik noem het niet voor niets ‘thuisbasis’, want ik kan wel zeggen dat ik me 
er vanaf het eerste moment thuis heb gevoeld. De grapjes, verhalen, verhalen over de kinderen en 
het omstebeurt halen van koffie (thee!), maken dat ik het echt ga missen! Dus Anne, Eelko, Marcella, 
Peter en natuurlijk Bianca: heel hartelijk bedankt voor het feit dat ik even deel uit heb mogen maken 
van jullie team en ik hoop dat jullie nog veel mooie dingen blijven doen! Ik houd de ‘beste 
werkgever’-polls in de gaten en o wee als Zwolle niet meer in de bovenste regionen verkeert…! 

Natuurlijk was het niet alleen maar lol en gein, Michel en Bianca, mijn kritische begeleiders 
hielden mij op het spoor. Michel, tijdens de gesprekken met jou kwam ik tot nieuwe inzichten en 
denkpaden waar ik zelf niet op gekomen was. Ik heb ze dan ook als zeer waardevol en inspirerend 
gevonden. Op één of andere manier lukte het jou om mij elke keer weer vol motivatie en nieuwe 
ideeën weg te sturen. Dit heb ik als heel prettig ervaren. Dank daarvoor! En Bianca, ik blijf het leuk 
vinden om te bedenken hoe wij van het moment van onze ontmoeting op de Carrièrebeurs tot nu 
zijn gekomen. Voor mij was er meteen al een klik en dat goede gevoel is gebleven. Je had 

                                                           
1 Het schrijven van een afstudeerthesis betekent je vermaken […] het belangrijkste is dat je het met plezier doet. En zodra je 
een onderwerp hebt gekozen dat je werkelijk interesseert en je besluit je met hart en ziel aan de thesis te wijden in de 
korte periode die je hiervoor hebt […] realiseer je je dat de thesis beleefd kan worden als een spel, als een weddenschap, 
als een zoektocht naar de schat.  

“Fare una tesi significa divertirsi. […] L’importante è fare le cose con gusto. E se avrete scelto un 
argomento che vi interessa, se avrete deciso di dedicare veramente alla tesi il periodo anche breve 
che vi siete prefissato […] vi accorgerete allora che la tesi può essere vissuta come un gioco, come 
una scommessa, come una caccia al tesoro.” 
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waardevolle en nuttige op- en aanmerkingen op mijn stukken en omdat je zelf ook met het 
onderwerp bezig bent, stuurde je regelmatig interessante links en tips door. De dag bij OCW was 
misschien wel het summum voor mij, maar ik denk ook voor jou: dit willen we ook! Ik wens je 
daarom heel veel succes met het verwezenlijken van je ‘bounty island’ en ik hoop je over en tijdje 
weer eens te spreken om te kijken hoe het ervoor staat. Bedankt dat je met de kans hebt gegeven 
om bij Zwolle aan de slag te gaan! 

Ten slotte wil ik voor de uurtjes aan de telefoon, de studieontwijkendgedrag-mailtjes, smsjes, 
en kopjes thee Mirte, Evelien en Anne bedanken. En last but not least, zeker de afgelopen drie 
weken, mam, pap, Gijs, Rob en Mariëlle, kortom: familie, bedankt voor jullie (financiële ;)) steun, het 
aanhoren van mijn verhalen, het meedenken en het lezen van mijn stukken. Niet alleen nu, maar 
mijn hele studie lang. Het is fijn om zo’n echte thuisbasis te hebben, ik weet niet wat ik zonder jullie 
had moeten beginnen! 
 Ik hoop dat een ieder van jullie deze scriptie op zijn eigen manier zal lezen en eruit zal halen 
wat hem/haar interesseert. Hoe dan ook wens ik jullie er veel plezier mee en eventuele op- en 
aanmerkingen zijn uiteraard altijd welkom! 
 
Utrecht, juni 2010 
 
 
Laurien Vermeulen 
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Samenvatting 

De wereld verandert. De samenleving verandert. De opkomst van ICT en sociale media heeft haar 
invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. ‘Generatie Y’ en ‘Generatie Einstein’, 
beide opgegroeid in het kennistijdperk, gaan de arbeidsmarkt bestormen. Zij, maar ook de 
werknemers die al in organisaties zitten, hebben andere wensen ten aanzien van hun werk dan 
vroeger. Onder de noemer ‘Het Nieuwe Werken’, is hieraan uiting gegeven. Flexwerken, werken 
onafhankelijk van tijd en plaats, vormt een onderdeel van Het Nieuwe Werken. Overkomend uit het 
bedrijfsleven is flexwerken nu ook bij overheidsorganisaties een (hot) issue. De Gemeente Zwolle is 
hier een voorbeeld van. Met de vraag ‘hoe zien medewerkers van de Gemeente Zwolle flexwerken 
en hoe verhoudt dit zich tot hun huidige werk?’ wordt geprobeerd inzicht te geven in de manier 
waarop medewerkers van de afdelingen ‘Human Resource Management’, ‘Individuele voorzieningen 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning’, ‘Leefbaarheid en Participatie’ en ‘Beheer Openbare Ruimte’ 
vanuit hun huidige werk aankijken tegen flexwerken. Het begrip ‘grenzen’ blijkt hierbij een 
belangrijke rol te spelen. In de eerste plaats omdat flexwerken immers gaat om het loslaten van 
vaste structuren, tijden en plekken waarop gewerkt wordt. 
 Zoals gezegd komt het concept flexwerken uit het bedrijfsleven. Omdat er binnen de 
onderzochte afdelingen nog nauwelijks op deze manier gewerkt wordt, is het concept hier als casus 
gepresenteerd. Ze is daarmee het eerste thema dat in de scriptie wordt besproken. Flexwerken als 
bedrijfsmatig concept staat in de tweede plaats symbool voor de toenemende hybridisering binnen 
overheidsorganisaties. Hybridisering, de Nieuwe Overheid, is daarmee het tweede thema dat aan 
bod komt en van waaruit verschillen, grenzen en grensvervaging zullen worden aangetoond. Ten 
slotte vraagt flexwerken ook intern –binnen de organisatie- om het loslaten van structuren en om 
een herbezinning op de vraag ‘wie ben ik’ en ‘hoe verhoud ik mij tot mijn werk, de organisatie en 
mijn collega’s’? Identificatie is hierbij het kernbegrip en vormt het derde thema aan de hand waarvan 
we inzicht krijgen in grenzen en grensvervaging.  
 Op basis van deze drie thema’s is te zien dat er bij de Gemeente Zwolle vijf soorten grenzen 
zijn te onderscheiden die een rol spelen in het huidige werk van werknemers en daarmee de visie op 
flexwerken bepalen. De grens tussen binnen en buiten de organisatie, de grens tussen het publieke 
en private domein, de grens tussen werk en privé, de grens tussen de afdeling en de organisatie en 
last but not least: de grens tussen lijn- en stafafdelingen. Deze laatste grens is het meest 
fundamenteel gebleken. De aard van het werk bleek binnen alle drie de thema’s terug te komen en 
bepalend te zijn. Het soort werk bepaalt de beeldvorming rondom flexwerken, zorgt voor de visie op 
hybridisering en het enthousiasme om flexwerken in te voeren en het zorgt ten slotte voor 
identificatie met een bepaalde afdeling waardoor grenzen ontstaan die flexwerken kunnen 
bemoeilijken. De gevonden grenzen zijn in meer of mindere mate doordringbaar (openstaand voor 
inmenging vanuit andere domeinen). De mate van doordringbaarheid biedt kansen dan wel 
belemmeringen met het oog op het invoeren van flexwerken. Het voorbeeld van sterke grenzen 
tussen afdelingen, gevoegd bij het gegeven dat flexwerken afdelingoverstijgende contacten 
impliceert, is hier een illustratie van. Kortom, de aard van het werk is de basis van grenzen, 
grensvervaging en daarmee belangrijk voor (de visie op) flexwerken. 
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Inleiding 

 

Het drielandenpunt. Een fascinerende plek waar ik vroeger regelmatig 
geweest ben en die veel indruk op mij gemaakt heeft. Hoe bijzonder is het 
om in drie stappen in drie verschillende landen te zijn? En dat zonder dat 
je er iets van merkt! Grenzen kunnen d
dingen 
dingen van elkaar scheiden, 
binnen de Gemeente Zwolle heb ik deze gedachte als uitgangspunt 
genomen. 

binnen het werk van medewerkers van de Gemeente Zwolle. De overkoepelende casus is die van een 
grenzeloos fenomeen, namelijk flexwerken. Onder flexwerken wordt 
plaatsonafhankelijk werken verstaan. 
 Flexwerken is een onderdeel van Het Nieuwe Werken. Dit is, zoals de naam al doet 
vermoeden, een andere manier van werken. Ten opzichte van het ‘oude’ werken, wordt de aandacht 
bij het Nieuwe Werken gevestigd op zaken als persoonlijke vrijhe
en plaatsongebonden werken (Bijl 2007). Deze beweging is in gang gezet door verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen, met name op het gebied van ICT (Gastelaars (ed.) 2000). Het 
gebruik van internet op een sociale
van werken mogelijk. Via sociale media als facebook, twitter en linkedIn wordt kennis niet alleen 
vergaard, maar ook uitgewisseld. 
overheidsland groeit de interesse voor dit onderwerp (Pomp e.a. 2010). Maatschappelijke 
ontwikkelingen richting Het Nieuwe Werken (en daarmee het belang van internet, web 2.0), 
organisaties overgaan op een andere manier 
gebruik maken van ICT, niet lang bij dezelfde werkgever blijven en veel minder waarde hechten aan 
tijd- en plaatsgebonden werk (Bijl 2007; Coenen en Van Paassen 2010; Noordegraaf 2004; Pomp e.a. 
2010). Deze ontwikkelingen, samen met de int
(bezuinigingen en ruimtegebrek door groei), hebben de noodzaak geven tot vragen over een andere 
werkwijze: flexwerken. 
 Ik heb dit onderwerp gekozen omdat vraagstukken rondom HRM mij persoonlijk interesseren 
en omdat de Gemeente Zwolle graag meer over dit onderwerp te weten wilde komen. 
nog niet (structureel) ingevoerd binnen de gemeentelijke organisatie. Het concept zal daarom als 
casus dienen om twee onderwerpen te bespreken: de toenemende hybridisering 
overheidsorganisaties (waar flexwerken een voorbeeld van is) en identificatie met de afdeling (waar 
flexwerken juist vraagt om identificatie met de gehele organisatie). Twee onderwerpen die uit de 
interviews naar voren kwamen en die mooi te koppelen zi
over flexwerken. Gezien de specifieke onderwerpen, is dit onderzoek 
Zwolle van belang. Zoals in het hoofdstuk ‘Een grenswandeling: methoden in 
aan de orde zal komen, is hier sprake van een casestudy, uitgevoerd binnen de afdelingen H
Resource Management (HRM), Leefbaarheid en Participatie (L&P), Beheer Openbare Ruimte (BOR) 
en Individuele Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de Gemeente 
Zwolle. De resultaten zullen daarom ook niet (volledig) generaliseerbaar zijn voor de gehele 
organisatie en voor gemeentelijke organisaties in het 

Leeswijzer 
De opbouw van dit stuk is als volgt: allereerst zal worden ingegaan op de organisatie en haar context 
en daaraan gekoppeld een uitgebreidere uitweiding over de aanleiding voor dit onderzoek. Dit gaat 
over in de probleemstelling: wat speelt er binnen de Gem

Figuur 1: Drielandenpunt in 
Vaals 

 

Het drielandenpunt. Een fascinerende plek waar ik vroeger regelmatig 
geweest ben en die veel indruk op mij gemaakt heeft. Hoe bijzonder is het 
om in drie stappen in drie verschillende landen te zijn? En dat zonder dat 
je er iets van merkt! Grenzen kunnen daarmee iets heel futiels worden, 
dingen die er fysiek niet zijn, maar toch zijn ze er wel. H
dingen van elkaar scheiden, kan heel betekenisvol zijn. In dit onderzoek 
binnen de Gemeente Zwolle heb ik deze gedachte als uitgangspunt 
genomen. Dit onderzoek gaat over grenzen en de vervaging daarvan 

werk van medewerkers van de Gemeente Zwolle. De overkoepelende casus is die van een 
grenzeloos fenomeen, namelijk flexwerken. Onder flexwerken wordt –

ken verstaan.  
Flexwerken is een onderdeel van Het Nieuwe Werken. Dit is, zoals de naam al doet 

vermoeden, een andere manier van werken. Ten opzichte van het ‘oude’ werken, wordt de aandacht 
bij het Nieuwe Werken gevestigd op zaken als persoonlijke vrijheid, het sturen op output en het tijd
en plaatsongebonden werken (Bijl 2007). Deze beweging is in gang gezet door verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen, met name op het gebied van ICT (Gastelaars (ed.) 2000). Het 

internet op een sociale manier, het zogenaamde web 2.0, maakt deze 
Via sociale media als facebook, twitter en linkedIn wordt kennis niet alleen 

vergaard, maar ook uitgewisseld. In het bedrijfsleven is deze trend al langer zichtbaar, maar ook in
overheidsland groeit de interesse voor dit onderwerp (Pomp e.a. 2010). Maatschappelijke 
ontwikkelingen richting Het Nieuwe Werken (en daarmee het belang van internet, web 2.0), 

en andere manier van werken. Er komen jonge med
gebruik maken van ICT, niet lang bij dezelfde werkgever blijven en veel minder waarde hechten aan 

en plaatsgebonden werk (Bijl 2007; Coenen en Van Paassen 2010; Noordegraaf 2004; Pomp e.a. 
2010). Deze ontwikkelingen, samen met de interne veranderingen binnen de Gemeente 
(bezuinigingen en ruimtegebrek door groei), hebben de noodzaak geven tot vragen over een andere 

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat vraagstukken rondom HRM mij persoonlijk interesseren 
e Gemeente Zwolle graag meer over dit onderwerp te weten wilde komen. 

nog niet (structureel) ingevoerd binnen de gemeentelijke organisatie. Het concept zal daarom als 
casus dienen om twee onderwerpen te bespreken: de toenemende hybridisering 
overheidsorganisaties (waar flexwerken een voorbeeld van is) en identificatie met de afdeling (waar 
flexwerken juist vraagt om identificatie met de gehele organisatie). Twee onderwerpen die uit de 
interviews naar voren kwamen en die mooi te koppelen zijn aan de opvattingen van medewerkers 

Gezien de specifieke onderwerpen, is dit onderzoek met name voor 
van belang. Zoals in het hoofdstuk ‘Een grenswandeling: methoden in kritisch 

is hier sprake van een casestudy, uitgevoerd binnen de afdelingen H
, Leefbaarheid en Participatie (L&P), Beheer Openbare Ruimte (BOR) 

en Individuele Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de Gemeente 
. De resultaten zullen daarom ook niet (volledig) generaliseerbaar zijn voor de gehele 

organisatie en voor gemeentelijke organisaties in het algemeen. 

De opbouw van dit stuk is als volgt: allereerst zal worden ingegaan op de organisatie en haar context 
en daaraan gekoppeld een uitgebreidere uitweiding over de aanleiding voor dit onderzoek. Dit gaat 
over in de probleemstelling: wat speelt er binnen de Gemeente Zwolle en waarom vormt dit een 
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Het drielandenpunt. Een fascinerende plek waar ik vroeger regelmatig 
geweest ben en die veel indruk op mij gemaakt heeft. Hoe bijzonder is het 
om in drie stappen in drie verschillende landen te zijn? En dat zonder dat 

aarmee iets heel futiels worden, 
maar toch zijn ze er wel. Hetgeen ze doen, 

heel betekenisvol zijn. In dit onderzoek 
binnen de Gemeente Zwolle heb ik deze gedachte als uitgangspunt 

derzoek gaat over grenzen en de vervaging daarvan 
werk van medewerkers van de Gemeente Zwolle. De overkoepelende casus is die van een 

–grofweg- tijd- en 

Flexwerken is een onderdeel van Het Nieuwe Werken. Dit is, zoals de naam al doet 
vermoeden, een andere manier van werken. Ten opzichte van het ‘oude’ werken, wordt de aandacht 

id, het sturen op output en het tijd- 
en plaatsongebonden werken (Bijl 2007). Deze beweging is in gang gezet door verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen, met name op het gebied van ICT (Gastelaars (ed.) 2000). Het 

, maakt deze nieuwe manier 
Via sociale media als facebook, twitter en linkedIn wordt kennis niet alleen 

In het bedrijfsleven is deze trend al langer zichtbaar, maar ook in 
overheidsland groeit de interesse voor dit onderwerp (Pomp e.a. 2010). Maatschappelijke 
ontwikkelingen richting Het Nieuwe Werken (en daarmee het belang van internet, web 2.0), doen 

Er komen jonge medewerkers aan die 
gebruik maken van ICT, niet lang bij dezelfde werkgever blijven en veel minder waarde hechten aan 

en plaatsgebonden werk (Bijl 2007; Coenen en Van Paassen 2010; Noordegraaf 2004; Pomp e.a. 
eranderingen binnen de Gemeente 

(bezuinigingen en ruimtegebrek door groei), hebben de noodzaak geven tot vragen over een andere 

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat vraagstukken rondom HRM mij persoonlijk interesseren 
e Gemeente Zwolle graag meer over dit onderwerp te weten wilde komen. Flexwerken is 

nog niet (structureel) ingevoerd binnen de gemeentelijke organisatie. Het concept zal daarom als 
casus dienen om twee onderwerpen te bespreken: de toenemende hybridisering van 
overheidsorganisaties (waar flexwerken een voorbeeld van is) en identificatie met de afdeling (waar 
flexwerken juist vraagt om identificatie met de gehele organisatie). Twee onderwerpen die uit de 

jn aan de opvattingen van medewerkers 
met name voor de Gemeente 

kritisch perspectief’ nog 
is hier sprake van een casestudy, uitgevoerd binnen de afdelingen Human 

, Leefbaarheid en Participatie (L&P), Beheer Openbare Ruimte (BOR) 
en Individuele Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de Gemeente 

. De resultaten zullen daarom ook niet (volledig) generaliseerbaar zijn voor de gehele 

De opbouw van dit stuk is als volgt: allereerst zal worden ingegaan op de organisatie en haar context 
en daaraan gekoppeld een uitgebreidere uitweiding over de aanleiding voor dit onderzoek. Dit gaat 

eente Zwolle en waarom vormt dit een 



 

probleem? De laatste paragraaf van de inleiding zal de doel
bespreken. Op welke wijze de vraag zal worden beantwoord, kortom, welke methoden tijdens het 
onderzoek gebruikt zijn, komt hierna aan de orde. In het theoretisch kader zal ingegaan worden op 
de drie kernconcepten die in dit onderzoek een rol spelen: flexwerken, De Nieuwe Overheid en 
Identificatie, gekoppeld aan het overkoepelende concept ‘grenzen’. Door 
te analyseren, zet ik ze af tegen de literatuur en trek ik mijn conclusies
van grenzen (grensvervaging) een rol speelt
Gemeente Zwolle. Om het onderzoek goed 
organisatie en haar context kort worden toegelicht.

De organisatie en haar context
 
De organisatie  
De gemeente Zwolle telt 118.000 inwoners (B
apparaat van zo’n 1200 mensen (P
eenheden (Sociale zaken, Brandweer, Expertisecentrum, Advies en faciliteiten, Ontwikkeling, 
Wijkzaken en Publiekszaken) en de
Bedrijfsadvisering en HRM) die officieel ook tot de eenheden wordt gerekend. 
organogram weergegeven: 
 

De gemeente functioneert in een bijzondere context. 
moet daarom ook aan de wensen van die burger tegemoet komen. Daarnaast is ze ook gebonden 
aan regelgeving van bovenaf. Provincies en het Rijk leggen gemeenten beperkingen op die uitvoering 
van burgerwensen kunnen frustreren
speelveld van machten en staat ze midden in de maatschappij. Om deze reden hebben 
maatschappelijke tendensen een grote invloed op het handelen van een gemeente. 
 
De context: maatschappelijke veranderingen a
De maatschappelijke context vormt deels de aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek. Een 
gemeente, gericht op burgers en inspelend op wensen vanuit de lokale samenleving, is beïnvloeding 
door de omgeving niet uit te sluiten en zelfs wenselijk. Dit maakt het belangrijk om hieraan tegemoet 
te komen (Noordegraaf 2004). De samenleving verandert, maar over welke veranderingen hebben 
we het dan? 

 

probleem? De laatste paragraaf van de inleiding zal de doel- en vraagstelling van het onderzoek 
bespreken. Op welke wijze de vraag zal worden beantwoord, kortom, welke methoden tijdens het 

hierna aan de orde. In het theoretisch kader zal ingegaan worden op 
de drie kernconcepten die in dit onderzoek een rol spelen: flexwerken, De Nieuwe Overheid en 

, gekoppeld aan het overkoepelende concept ‘grenzen’. Door de empirische 
af tegen de literatuur en trek ik mijn conclusies, waarbij doordringbaarheid 

van grenzen (grensvervaging) een rol speelt. Hieruit volgen enkele concrete aanbevelingen voor de 
het onderzoek goed in te kunnen kaderen, zal in de nu volgende paragraaf de 

organisatie en haar context kort worden toegelicht. 

De organisatie en haar context 

Zwolle telt 118.000 inwoners (Buurtmonitor Zwolle, 2009) en heeft een ambtelijk 
0 mensen (Personeelsgegevens, 2009). Ze bestaat uit zeven uitvoerende 

eenheden (Sociale zaken, Brandweer, Expertisecentrum, Advies en faciliteiten, Ontwikkeling, 
Wijkzaken en Publiekszaken) en de meer adviserende Concernstaf (Bestuursadvisering, 

visering en HRM) die officieel ook tot de eenheden wordt gerekend. 

Figuur 2: Organogram Gemeente Zwolle 

De gemeente functioneert in een bijzondere context. Zij is er in de eerste plaats v
moet daarom ook aan de wensen van die burger tegemoet komen. Daarnaast is ze ook gebonden 
aan regelgeving van bovenaf. Provincies en het Rijk leggen gemeenten beperkingen op die uitvoering 
van burgerwensen kunnen frustreren (Neelen e.a. 2003). Hiermee bevindt zij zich in een interessant 
speelveld van machten en staat ze midden in de maatschappij. Om deze reden hebben 
maatschappelijke tendensen een grote invloed op het handelen van een gemeente. 

maatschappelijke veranderingen als aanleiding voor het onderzoek 
maatschappelijke context vormt deels de aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek. Een 

gemeente, gericht op burgers en inspelend op wensen vanuit de lokale samenleving, is beïnvloeding 
sluiten en zelfs wenselijk. Dit maakt het belangrijk om hieraan tegemoet 

2004). De samenleving verandert, maar over welke veranderingen hebben 
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en vraagstelling van het onderzoek 
bespreken. Op welke wijze de vraag zal worden beantwoord, kortom, welke methoden tijdens het 

hierna aan de orde. In het theoretisch kader zal ingegaan worden op 
de drie kernconcepten die in dit onderzoek een rol spelen: flexwerken, De Nieuwe Overheid en 

de empirische bevindingen 
, waarbij doordringbaarheid 

enkele concrete aanbevelingen voor de 
, zal in de nu volgende paragraaf de 

uurtmonitor Zwolle, 2009) en heeft een ambtelijk 
ersoneelsgegevens, 2009). Ze bestaat uit zeven uitvoerende 

eenheden (Sociale zaken, Brandweer, Expertisecentrum, Advies en faciliteiten, Ontwikkeling, 
meer adviserende Concernstaf (Bestuursadvisering, 

visering en HRM) die officieel ook tot de eenheden wordt gerekend. Hieronder is het 

 

Zij is er in de eerste plaats voor de burger en 
moet daarom ook aan de wensen van die burger tegemoet komen. Daarnaast is ze ook gebonden 
aan regelgeving van bovenaf. Provincies en het Rijk leggen gemeenten beperkingen op die uitvoering 

. Hiermee bevindt zij zich in een interessant 
speelveld van machten en staat ze midden in de maatschappij. Om deze reden hebben 
maatschappelijke tendensen een grote invloed op het handelen van een gemeente.  

maatschappelijke context vormt deels de aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek. Een 
gemeente, gericht op burgers en inspelend op wensen vanuit de lokale samenleving, is beïnvloeding 

sluiten en zelfs wenselijk. Dit maakt het belangrijk om hieraan tegemoet 
2004). De samenleving verandert, maar over welke veranderingen hebben 



 
 10 

Allereerst over het ontstaan van een “kennismaatschappij” (Mok 2004: p.20). Bijl (2007) geeft een 
vijftal –samenhangende- terreinen aan waarop deze kennismaatschappij zich onderscheidt van 
voorgaande tijdsvlakken. Allereerst is het typerend dat technologie een van groot belang is en 
technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Met name ICT speelt een belangrijke 
rol in het leven van burgers en –als gevolg daarvan- binnen (overheids)organisaties. Daarnaast haalt 
hij de wereldeconomie aan waarbij de kosten van het verkrijgen van informatie en communicatie 
bijna tot nul zijn gereduceerd. ICT heeft hierop een grote invloed (gehad). Een derde kenmerk is het 
feit dat handenarbeid grotendeels vervangen is door hoofdarbeid. Kenniswerk en de 
dienstverlenende sector zijn enorm gegroeid; ongeveer 40% van alle banen bestaat uit dit soort 
werk. Ten vierde benoemt hij ‘energie’ als de motor van de economie. Voor dit onderzoek is deze 
constatering minder interessant. 
 Ten slotte blikt hij vooruit op de toekomst, de volgende generatie werknemers komt eraan. 
Geboren na 1985 zijn zij opgegroeid in de informatiemaatschappij met veel economische voorspoed. 
Ze kunnen goed omgaan met technische producten en zien technologie daarnaast als een manier om 
sociale netwerken op te bouwen en te onderhouden. Bijl (2007, op basis van Prensky 2001) geeft hen 
het label ‘digitale autochtonen’. In de managementliteratuur wordt gesproken over Generatie Y of de 
Einsteingeneratie (Coenen en Van Paassen 2010). Deze werknemers worden gemotiveerd door 
zelfontplooiing, goede werkrelaties en een goede balans tussen werk en privé: kunnen ze dat binnen 
een bedrijf niet vinden, dan wisselen ze van baan. Het motto ‘werken om te leven’ is kenmerkend 
voor de generatie die negatief getypeerd wordt als “ongeduldig, zelfgericht, onloyaal en veeleisend. 
Het lijkt erop dat ze nauwelijks in de toekomst willen investeren en direct willen oogsten.” (Bijl 2007: 
p.50).  
 Bijl (2007) maakt een vertaalslag van deze globale ontwikkelingen naar de gevolgen daarvan 
voor organisaties. Op organisatieniveau uiten de ontwikkelingen (met name de technologische 
ontwikkelingen en de bestorming van de arbeidsmarkt door Generatie Y) zich in het ontstaan van het 
eerder aangehaalde fenomeen ‘Het Nieuwe Werken’. In gang gezet in de private sector, maar steeds 
meer in opkomst binnen de publieke sector. Web 2.0, het gebruik van internet op een sociale 
manier, dus het uitwisselen van informatie, het opzetten van netwerken om ervaringen uit te 
wisselen et cetera, heeft een nieuwe manier van werken in gang gezet. Het is een verzamelnaam 
voor verschillende samenhangende ideeën omtrent werk. Van medewerkers vraagt Het Nieuwe 
Werken een andere instelling, een mentaliteitsverandering. De negen principes van het Nieuwe 
Werken zijn als volgt samen te vatten: 

Figuur 3: Negen principes van Het Nieuwe Werken 
 
Evenals Bijl (2007) schetst ook Van Berlo (2009) de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op 
individuen en het ontstaan van een nieuwe generatie werknemers. Hij focust zich met name op 
technologische veranderingen. “Een nieuwe generatie medewerkers, met een andere cultuur en een 
andere manier van werken, zal de komende jaren de overhand krijgen binnen de overheid. Deze 
medewerkers pakken hun taken op een andere manier op, maar verwachten ook andere dingen van 

1. Zelf bepalen hoe, waar, wanneer, met wie men werkt aan concrete resultaten 
2. Niet de functie maar talent bepaalt iemands waarde 
3. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling 
4. Variëteit en maatwerk zijn de nieuwe standaard 
5. Thema’s en taken zijn leidend, niet de grenzen van organisaties 
6. Transparantie tenzij 
7. Inspireren en sturen met behulp van collectieve ambities 
8. Digitale kennis & vaardigheden maken onderdeel uit van het vak van ambtenaar 
9. Werkplekken zijn activiteitsgerelateerd en ICT-ondersteuning staat altijd in dienst van 

de medewerker. 
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de organisatie, van hun manager en van hun collega’s. Dat vraagt om nieuwe vormen van 
organisatieontwikkeling en van managementontwikkeling. Het is een proces dat we nu moeten 
aanvangen, willen we binnenkort niet geconfronteerd worden met een generatiekloof. Deze 
medewerkers brengen de maatschappelijke veranderingen de organisatie in en zijn dus cruciaal om 
mee te kunnen veranderen met de samenleving. Meer dan ooit. De betekenis van web 2.0 voor de 
overheid en voor hun werk.” (Van Berlo 2009: p.78) Het ontstaan van Het Nieuwe Werken en ‘een 
nieuw soort werknemer’ (de zogenaamde Ambtenaar 2.0) als gevolg van maatschappelijke 
veranderingen vormen de aanleiding voor dit onderzoek. Welk concreet probleem hier voor de 
Gemeente Zwolle in schuilt, komt in de nu volgende paragraaf aan de orde. 

Probleemschets: flexwerken als oplossing voor maatschappelijke 
veranderingen? 
Kijkend naar de Gemeente Zwolle als organisatie, zijn er drie zaken waar zij tegenaan loopt. 
Allereerst, aansluitend op het bovenstaande, ontgaan de maatschappelijke ontwikkelingen haar 
niet. In navolging van bedrijven als Microsoft, richt ook het Rijk zich op Het Nieuwe Werken en alles 
wat daarbij hoort. In een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
wordt de noodzaak tot vernieuwing als volgt geformuleerd: “de rijksdienst er goed aan zou doen de 
principes van huidige werken (“het oude werken”) aan te vullen met (en soms vervangen door) de 
principes van “het nieuwe werken”—principes en richtlijnen voor een veranderstrategie richting een 
moderne manier van werken. Het is een visie om tot de beste overheid te komen door werken 
effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker.” 
(Pomp e.a., 2010: p4). 

‘Het Nieuwe Werken’ is een zeer breed en veelomvattend, ambigu concept. Het voert 
daarom te ver om het gehele Nieuwe Werken in het onderzoek te betrekken. Om deze reden is 
teruggegrepen op twee urgente interne problemen binnen de gemeente Zwolle om tot een 
onderzoeksfocus te komen. Allereerst kent de gemeente een huisvestingprobleem: het aantal 
beschikbare werkplekken is te laag voor het aantal mensen dat er moet werken. Het gemeentelijk 
apparaat is de laatste tijd gegroeid als gevolg van onder andere decentralisaties (meer taken bij de 
gemeente) en veranderde wet- en regelgeving. Hierbij bijvoorbeeld denkend aan de invoering van de 
WMO (VNG 2004). Door deze ontwikkelingen wordt het steeds lastiger om iedereen een werkplek te 
bieden. Daarnaast bevindt Zwolle zich momenteel als gevolg van de recessie in een 
bezuinigingstraject. Werkplekken zijn schaars en duur, zeker wanneer de bezetting ervan niet 
efficiënt is. Om deze twee problemen op te lossen en om aan de noodzaak tot Het Nieuwe Werken 
tegemoet te komen, zal binnen de gemeente Zwolle op een andere manier gewerkt moeten gaan 
worden. De vraag is echter: hoe? Bijl (2007: p. 51) formuleert het probleem treffend op de volgende 
wijze: “Je zou de kern van het probleem zo kunnen weergeven: met onze benen staan we in het 
informatietijdperk, maar ons hoofd bevindt zich nog in het industriële tijdperk. We denken nog teveel 
in oude patronen en oplossingen. En die zijn niet effectief voor de nieuwe context.” 

Gezien het ruimtegebrek en de bezuinigingen, zijn de principes 1, 5 en 9 uit de vorige 
paragraaf (Pomp e.a. 2010) wellicht interessant. Werken los van tijd en plaats (flexwerken) als 
onderdeel van Het Nieuwe Werken kan een mogelijke oplossing zijn voor de problemen binnen de 
gemeente. Echter, aan dit idee zitten vele haken en ogen. Is de organisatie hier wel klaar voor? 
Flexwerken brengt een mentaliteitsverandering met zich mee. Men moet vaste patronen en grenzen 
binnen het werk loslaten en meer organisatie-, afdelings-, en tijdoverstijgend gaan kijken naar werk. 
Hierbij komen vraagstukken omtrent grensvervaging op. Hoe zit het met de werknemers van Zwolle 
in hun huidige werk? Naast flexwerken en de veranderende context, is ook identificatie hierbij een 
issue. Identificatie gaat om wie men is (identiteit) en waar men zich verbonden mee voelt. Hieraan 
wordt binnen dit onderzoek aandacht geschonken omdat “ Het is dan ook niet verwonderlijk dat er 
de laatste jaren, in een tijd van losser wordende en minder voor zichzelf sprekende sociale 
constructies, van ‘horizontalisering’ en ‘netwerken’, een toenemende aandacht voor identiteit 
waarneembaar is.” (Noordegraaf en Teeuw, 2003: p.3). (Veranderende) identificatie hangt hier mee 
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samen. Deze drie onderwerpen zullen dan ook in dit onderzoek aan de orde komen om tot een 
beantwoording van de hoofdvraag te komen. De volgende paragraaf gaat hierop en op de 
doelstelling van het onderzoek in. 

Doel- en vraagstelling 
Beantwoording van de hoofdvraag heeft een drieledig doel. Enerzijds gaat het erom de Gemeente 
Zwolle op een goede manier inzicht te bieden in hetgeen er speelt binnen de (onderzochte 
afdelingen van de) organisatie aangaande werkbeleving, flexwerken en de grenzen die daaruit te 
ontwaren zijn. Om deze reden heb ik er dan ook voor gekozen om een rijk palet aan resultaten te 
presenteren. Hierdoor is het rapport uitgebreid, maar –naar ik hoop- waardevol voor de Gemeente 
Zwolle. Door het doen van aanbevelingen op basis van empirische bevindingen, literatuur en de 
koppeling van deze twee, zal de gemeente uiteindelijk beschikken over een inzicht in de situatie en 
manieren om daar –desgewenst- verandering in aan te brengen. Naast dit praktische doel voor de 
Gemeente Zwolle, zijn er ook meer persoonlijke doelen aan dit onderzoek verbonden. Het vergaren 
van nieuwe inzichten in het verloop van het onderzoeksproces en in het werk van een gemeente is 
daar één van. Tevens heb ik op adequate wijze een brug moeten slaan tussen de academische 
(theoretische) en praktische aspecten van dit onderwerp. Hierbij zowel tegemoet komend aan de 
vraag vanuit de gemeente Zwolle als aan de wensen en eisen die aan een gedegen wetenschappelijk 
onderzoek gesteld worden vanuit de Universiteit Utrecht. 

Ten slotte kent dit onderzoek een meer wetenschappelijk doel. Het bieden van inzicht in hoe 
de begrippen ‘flexwerken’, ‘De Nieuwe Overheid/hybridisering’ en ‘identificatie’ met elkaar 
samenhangen en wat dat betekent voor grenzen en grensvervaging. Door de literatuur –op basis van 
de empirie- in perspectief te plaatsen en aan te vullen, hoop ik verder onderzoek op dit terrein 
mogelijk te maken. Om het inzicht te kunnen verkrijgen, heb ik de volgende hoofdvraag 
geformuleerd: 

 
Zoals aangegeven, is flexwerken nog niet structureel zichtbaar binnen de onderzochte afdelingen. 
Het is daarom mijn bedoeling om te laten zien hoe medewerkers vanuit hun huidige werk tegen 
flexwerken aankijken. ‘Het huidige werk’ omvat de facetten ‘de medewerker zelf’, ‘het werk’ en ‘de 
organisatie’. Hier is tijdens de interviews naar gevraagd en vormt daarmee de basis voor het 
onderzoek. Het volgende hoofdstuk zal hier dieper op ingaan door de onderzoeksmethoden te 
bespreken. 

  

Hoe zien medewerkers van de Gemeente Zwolle flexwerken en hoe verhoudt zich dit tot hun 
huidige werk?  



 

Een grenswandeling: methoden in kritisch 
perspectief

 
Figuur 4: Een grenswandeling 
Met de aanleiding en uiteenzetting van het onderzoek aan de ene kant en de daadwerkelijke 
theoretische en praktische resultaten aan de andere kant, wordt in dit hoofdstuk over de grens 
tussen deze twee gebieden gewandeld. Hoe zijn de aanleiding en probleemstelling vertaald in een 
concreet onderzoek? Om tot een antwoord op deze vraag te komen, wordt allereerst ingegaan op de 
sociaal wetenschappelijke visie die ten grondslag ligt aan het onderzoek. Vervolgens wordt
op de wijze waarop de vraagstelling tot stand is gekomen. Hierna komen de onderzoekspopulatie en 
–methoden aan bod. Ten slotte volgt een tweetal kanttekeningen die het onderzoek 
contextualiseren. Dit zijn opmerkingen over de validiteit en betrouw
zal mijn keuzes verantwoorden en kritisch bespreken: heeft het uitgepakt zoals ik dat wilde en wat 
had er anders gekund? 
 

Sociaal wetenschappelijke visie
 
Interpretatief onderzoek 
Ik heb ervoor gekozen om dit onderzoek op int
van onderzoek het beste past bij de hoofdvraag en omdat het me een interessante vorm van 
onderzoek leek, goed passend bij mijn visie op de wereld. Interpretatief onderzoek is een variant 
binnen kwalitatief onderzoek. Dit type onderzoek gaat er vanuit dat er niet zoiets bestaat als een 
externe, objectieve werkelijkheid. Mensen construeren de werkelijkheid doordat ze aan bepaalde 
fenomenen betekenissen toekennen en deze weer onderling uitwisselen. Interacti
belangrijk (Boeije 2005). Door dit perspectief op de wereld als uitgangspunt te nemen, heb ik gezocht 
naar de manier waarop mensen de (sociale) situatie om hen heen interpreteren en heb ik 
geprobeerd daar deel van uit te maken. Ik heb dat geda
organisatie te gaan zitten die ik heb onderzocht. Op deze manier ben ik in staat de situatie te 
beschrijven en verklaren op vanuit het perspectief van de onderzochte mensen. Om deze reden is 
het onmogelijk om de invloed van de onderzoeker binnen een onderzoek volledig uit te schakelen. 
Sterker nog, bij interpretatief onderzoek komen resultaten tot stand tijdens sociale interactie tussen 
de onderzoeker en het onderzochte. Woolgar (1996) benoemt dit als zijnde een ‘consit
op de wereld: alle uitspraken over hoe de wereld eruit zou zien, zijn gebaseerd op percepties van die 
wereld. Hierbij aansluitend op het ‘local
zij stellen dat kennisproductie meer een 
waarheid’ is. Dit impliceert dat een onderzoeker zelf onderdeel is van het geheel
kunnen niet los gezien kunnen worden van zijn/haar opvattingen en onderzoeksaanpak. 

Bij het ingaan van de organisatie 
de werkzaamheden die zij zouden verrichten. Deze beelden 
feit blijft dat ik het onderzoeksobject
resultaten niet generaliseerbaar 
onderzoeker zal wellicht andere 
concepten en modellen maar van de empirie, heb 
empirie?’ en ‘wat gebeurt hier?’ gesteld. Methoden als (participerende) observatie, 
documentanalyse en halfgestructureerde interviews zijn bij het beantwoorden hiervan behulpzaam 
(Boeije, 2005).  
 Het gevaar van het daadwerkelijk deel uitmaken van een organisatie is dat je blik op een 
gegeven moment vertroebeld raakt en je dingen niet meer ziet. Je gaat je teveel identificeren met de 
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Met de aanleiding en uiteenzetting van het onderzoek aan de ene kant en de daadwerkelijke 
theoretische en praktische resultaten aan de andere kant, wordt in dit hoofdstuk over de grens 

gewandeld. Hoe zijn de aanleiding en probleemstelling vertaald in een 
concreet onderzoek? Om tot een antwoord op deze vraag te komen, wordt allereerst ingegaan op de 
sociaal wetenschappelijke visie die ten grondslag ligt aan het onderzoek. Vervolgens wordt
op de wijze waarop de vraagstelling tot stand is gekomen. Hierna komen de onderzoekspopulatie en 

methoden aan bod. Ten slotte volgt een tweetal kanttekeningen die het onderzoek 
contextualiseren. Dit zijn opmerkingen over de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Ik 
zal mijn keuzes verantwoorden en kritisch bespreken: heeft het uitgepakt zoals ik dat wilde en wat 

Sociaal wetenschappelijke visie 

Ik heb ervoor gekozen om dit onderzoek op interpretatieve wijze op te zetten. Dit omdat deze vorm 
van onderzoek het beste past bij de hoofdvraag en omdat het me een interessante vorm van 
onderzoek leek, goed passend bij mijn visie op de wereld. Interpretatief onderzoek is een variant 

ef onderzoek. Dit type onderzoek gaat er vanuit dat er niet zoiets bestaat als een 
externe, objectieve werkelijkheid. Mensen construeren de werkelijkheid doordat ze aan bepaalde 
fenomenen betekenissen toekennen en deze weer onderling uitwisselen. Interacti
belangrijk (Boeije 2005). Door dit perspectief op de wereld als uitgangspunt te nemen, heb ik gezocht 
naar de manier waarop mensen de (sociale) situatie om hen heen interpreteren en heb ik 
geprobeerd daar deel van uit te maken. Ik heb dat gedaan door drie dagen per week binnen de 
organisatie te gaan zitten die ik heb onderzocht. Op deze manier ben ik in staat de situatie te 
beschrijven en verklaren op vanuit het perspectief van de onderzochte mensen. Om deze reden is 

d van de onderzoeker binnen een onderzoek volledig uit te schakelen. 
Sterker nog, bij interpretatief onderzoek komen resultaten tot stand tijdens sociale interactie tussen 
de onderzoeker en het onderzochte. Woolgar (1996) benoemt dit als zijnde een ‘consit
op de wereld: alle uitspraken over hoe de wereld eruit zou zien, zijn gebaseerd op percepties van die 
wereld. Hierbij aansluitend op het ‘local-emergent’- concept van Alvesson en Deetz (2000), waarbij 
zij stellen dat kennisproductie meer een vorm van inzichtverschaffing dan van het vinden van ‘de 
waarheid’ is. Dit impliceert dat een onderzoeker zelf onderdeel is van het geheel

niet los gezien kunnen worden van zijn/haar opvattingen en onderzoeksaanpak. 
de organisatie had ik al beelden bij het soort mensen dat er zou werken en 

de werkzaamheden die zij zouden verrichten. Deze beelden zijn deels bevestigd en 
feit blijft dat ik het onderzoeksobject ‘gekleurd’ heb benaderd. Het gevolg hiervan

sultaten niet generaliseerbaar zijn. Ze gelden slechts voor de onderzochte casus.
wellicht andere bevindingen doen. Omdat niet wordt uitgegaan van theoretische 

concepten en modellen maar van de empirie, heb ik mijzelf constant de vragen ‘wat zegt de 
empirie?’ en ‘wat gebeurt hier?’ gesteld. Methoden als (participerende) observatie, 
documentanalyse en halfgestructureerde interviews zijn bij het beantwoorden hiervan behulpzaam 

et daadwerkelijk deel uitmaken van een organisatie is dat je blik op een 
gegeven moment vertroebeld raakt en je dingen niet meer ziet. Je gaat je teveel identificeren met de 

 13 

Een grenswandeling: methoden in kritisch 

Met de aanleiding en uiteenzetting van het onderzoek aan de ene kant en de daadwerkelijke 
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concreet onderzoek? Om tot een antwoord op deze vraag te komen, wordt allereerst ingegaan op de 
sociaal wetenschappelijke visie die ten grondslag ligt aan het onderzoek. Vervolgens wordt ingegaan 
op de wijze waarop de vraagstelling tot stand is gekomen. Hierna komen de onderzoekspopulatie en 

methoden aan bod. Ten slotte volgt een tweetal kanttekeningen die het onderzoek 
baarheid van het onderzoek. Ik 

zal mijn keuzes verantwoorden en kritisch bespreken: heeft het uitgepakt zoals ik dat wilde en wat 

. Dit omdat deze vorm 
van onderzoek het beste past bij de hoofdvraag en omdat het me een interessante vorm van 
onderzoek leek, goed passend bij mijn visie op de wereld. Interpretatief onderzoek is een variant 

ef onderzoek. Dit type onderzoek gaat er vanuit dat er niet zoiets bestaat als een 
externe, objectieve werkelijkheid. Mensen construeren de werkelijkheid doordat ze aan bepaalde 
fenomenen betekenissen toekennen en deze weer onderling uitwisselen. Interactie is hierbij 
belangrijk (Boeije 2005). Door dit perspectief op de wereld als uitgangspunt te nemen, heb ik gezocht 
naar de manier waarop mensen de (sociale) situatie om hen heen interpreteren en heb ik 

an door drie dagen per week binnen de 
organisatie te gaan zitten die ik heb onderzocht. Op deze manier ben ik in staat de situatie te 
beschrijven en verklaren op vanuit het perspectief van de onderzochte mensen. Om deze reden is 

d van de onderzoeker binnen een onderzoek volledig uit te schakelen. 
Sterker nog, bij interpretatief onderzoek komen resultaten tot stand tijdens sociale interactie tussen 
de onderzoeker en het onderzochte. Woolgar (1996) benoemt dit als zijnde een ‘consititutive view’ 
op de wereld: alle uitspraken over hoe de wereld eruit zou zien, zijn gebaseerd op percepties van die 

concept van Alvesson en Deetz (2000), waarbij 
vorm van inzichtverschaffing dan van het vinden van ‘de 

waarheid’ is. Dit impliceert dat een onderzoeker zelf onderdeel is van het geheel, de resultaten 
niet los gezien kunnen worden van zijn/haar opvattingen en onderzoeksaanpak.  

beelden bij het soort mensen dat er zou werken en 
bevestigd en ontkracht, maar 

hiervan is dat de gevonden 
. Ze gelden slechts voor de onderzochte casus. Een andere 

Omdat niet wordt uitgegaan van theoretische 
ik mijzelf constant de vragen ‘wat zegt de 

empirie?’ en ‘wat gebeurt hier?’ gesteld. Methoden als (participerende) observatie, 
documentanalyse en halfgestructureerde interviews zijn bij het beantwoorden hiervan behulpzaam 

et daadwerkelijk deel uitmaken van een organisatie is dat je blik op een 
gegeven moment vertroebeld raakt en je dingen niet meer ziet. Je gaat je teveel identificeren met de 
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organisatie en haar medewerkers. Vermeulen (2010) noemt dit in de door hem gegeven werkgroep 
‘going native’. Naast de automatisch optredende subjectiviteit zoals deze in de vorige alinea is 
beschreven, is going native een tweede gevaar van het doen van interpretatief onderzoek binnen 
een organisatie. Door voortdurend dingen op te schrijven die zijn opgevallen en daar ook met 
buitenstaanders (bijvoorbeeld de begeleidend docent van de USBO en enkele vrienden en 
vriendinnen) over te praten, heb ik geprobeerd de frisse outsiderblik te behouden. Door kritische 
vragen van hun kant, is de focus scherp gebleven en zijn dingen die voor waar werden aangenomen 
tegen het licht gehouden. Dit was echt noodzakelijk omdat het ‘going native-proces’ vrij snel en 
ongemerkt gaat. Met name wanneer je je op je gemak voelt binnen een organisatie en iedereen 
allerlei dingen vertelt. Wanneer je een aantal keer hetzelfde verhaal hoort, heeft dit –logischerwijs- 
tot gevolg dat het sneller voor waar wordt aangenomen. Door hierover te praten, heb ik geprobeerd 
dit zoveel mogelijk te voorkomen en de objectiviteit van de resultaten te waarborgen. Hierop wordt 
later in dit hoofdstuk nog teruggekomen.  
 Het onderzoek bij de Gemeente Zwolle is een zogenaamde casestudy. Een bepaald 
verschijnsel, in dit geval het werk van mensen, wordt in de natuurlijke context bestudeerd. Belangrijk 
om hierbij voor ogen te houden is dat N=1: gevonden patronen zijn te plaatsen in de context van de 
casus, het zijn geen algemene wetmatigheden. Bij een casestudy gaat het erom verschillende niveaus 
van de casus erbij te betrekken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het macroniveau van 
de organisatie, het mesoniveau van de afdeling en het microniveau van de individuele medewerker. 
Zo wordt de casus in al haar facetten onderzocht (Boeije 2005). Ik heb dit gedaan door te kijken naar 
uitingen en ‘opvattingen’ van de organisatie als geheel (hierbij onder andere denkend aan het boek 
‘Zwolle aan zee’, het bestuderen van de gebouwen en de huisstijl), de afdelingen (hoe zien de 
afdelingen eruit, hoe gaat men met elkaar om?) en de individuele medewerkers (door hen te 
bevragen wordt hun perspectief meegenomen in het onderzoek). Om dit alles te bewerkstelligen, 
heb ik de data op verschillende wijzen verzameld. De eerder aangehaalde observaties en interviews 
zijn daar voorbeelden van. De data is tegen elkaar afgezet om een zo rijk mogelijk beeld van de 
situatie te krijgen (Boeije, 2005). Dit is een goede aanpak geweest, omdat de verschillende methoden 
steeds op verschillende niveaus inzicht hebben gegeven in de situatie. Ze vulden elkaar goed aan. 
Echter, het is mij niet gelukt om de verschillende niveaus individueel te onderzoeken. Er was vrij veel 
overlap (een respondent die iets vertelt over hoe hij/zij de afdeling of organisatie ervaart, beslaat 
hiermee al twee niveaus). Maar al met al denk ik een rijk beeld van de organisatie in haar totaliteit 
heb gekregen. Hoe dit alles binnen het onderzoek concreet vorm heeft gekregen, is beschreven in de 
paragraaf ‘Onderzoekspopulatie en –methoden’. De opzet van het onderzoek en de inkadering van 
de uiteindelijke resultaten zijn binnen een bepaald denkkader te interpreteren, de volgende 
paragraaf licht dit toe. 
 
Gedachtegrenzen   
Uit het feit dat het een interpretatief onderzoek betreft, vloeit een drietal kaders voort waarbinnen 
de gevonden resultaten gezien moeten worden. Allereerst, aansluitend op de hiervoor beschreven 
maatschappelijke ontwikkelingen en kenmerken van interpretatief onderzoek: het zien van de 
organisatie als sociaal construct en daarmee als onderdeel van haar omgeving. Ten tweede zal de 
problematiek gezien worden als een proces, iets dat continu verandert en niet als een statisch geheel 
te bezien is. Ten slotte, voortvloeiend uit het zien van organisatieverandering als een proces, zal 
geprobeerd worden de casus binnen historisch perspectief te plaatsen. Dus niet alleen kijken naar 
het hier en nu, maar ook het verleden meenemend. 
 Mensen zijn kuddedieren. Ze hebben behoefte aan contact en aan soortgenoten om hen 
heen. Organisaties zijn hiervan een uiting. Zo ook de Gemeente Zwolle. Organisaties vormen als het 
ware een gemeenschap waarbinnen mensen met elkaar samenwerken om een bepaald doel te 
realiseren. Er ontstaat een, zoals Demers (2007) dat noemt, ‘sociale dynamiek’, welke afhankelijk is 
van situationele factoren. Aanhangers van organisaties/verandering als sociale dynamiek, zien  
“practice as a process of social construction through which one becomes a legitimate member of a 
“community-of-practice.”” (Demers 2007: p.208). ‘Practice’, oftewel het handelen van mensen is 
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daarmee, zoals deze opvatting impliceert, sociaal geconstrueerd en ingebed in een gemeenschap 
(een organisatie). De gemeenschap op haar beurt maakt deel uit van een groter geheel, te weten de 
maatschappij. Het is mijns inziens onmogelijk een organisatie te zien als een geïsoleerd, statisch 
geheel. Zeker een gemeente, die als publieke organisatie midden in de samenleving staat. De wijze 
waarop een organisatie omgaat met haar omgeving is een kernthema binnen dit onderzoek. Om haar 
te kunnen begrijpen, kan de context van de organisatie daarom niet uit het oog verloren worden.  “to 
understand the behavior of an organization you must understand the context of that behavior -that 
is, the ecology of the organization( …) Organizations are inescapably bound up with the conditions of 
their environment.” (Pfeffer en Salancik, 1978: p.1). Deze perceptie ondersteunt de eerder geschetste 
problematiek binnen de gemeente Zwolle: in hoeverre gaat ze mee met de externe ontwikkelingen 
en hoe werken deze door binnen de organisatie? Pfeffer en Salancik (1978: p.3) schetsen het helder 
“When environments change, organizations face the prospect either of not surviving or of changing 
their activities in response to these environmental factors.”   
 Engeström, door Demers (2007) aangehaald, gebruikt Activity Theory om verandering te 
verklaren. Naast de aandacht voor subject (actor), object (het achterliggende doel waarmee het 
object zijn/haar werkzaamheden doet) en ‘tools en signs’ (cultuur binnen een organisatie die 
‘situated action’ ondersteunt en die actie koppelt aan overkoepelende historische en culturele 
contexten), voegt hij het niveau van ‘de gemeenschap’ toe. Dit is voor het onderzoek interessant 
omdat ik gekeken heb naar vier verschillende afdelingen binnen de Gemeente Zwolle. Allemaal 
gemeenschappen met hun eigen opvattingen en denkbeelden. Het niveau van de gemeenschap is in 
dit onderzoek om die reden ook sterk aanwezig. Uitgangspunt van de Activity Theory is dat er altijd 
tegengestelde ‘points of view’ bestaan. Dit komt door de veelheid aan handelingen en niveaus 
waarmee rekening gehouden moet worden wanneer organisatieverandering bestudeerd wordt. 
Engelström en Demers formuleren het als volgt:  “The interaction between the subject and the 
community in the attainment of the object, because of the different points of view and interests 
present in the community, implies contradictions. Thus activity systems have built-in tensions that 
drive their transformation (Engeström 2000). Activity theory(…)builds on the notion of contradiction 
to explain change.” (Demers 2007: pp.213,214). Door recht te doen aan de verschillen die binnen 
Zwolle bestaan (met name tussen die lijn- en stafmedewerkers), ben ik in staat geweest een divers 
en genuanceerd beeld van de organisatie te schetsen. Het verschil tussen jonge en oude 
medewerkers is in dit onderzoek niet gemaakt, maar was wel van waarde geweest. Hier wordt in de 
bespreking van de respondentenselectie nog op teruggekomen.  

Voortbordurend op deze denkkaders, kan gezegd worden dat het onmogelijk is om 
organisaties en organisatieverandering te zien als een statische fase. Dit onderzoek gaat uit van het 
idee dat verandering een continu (aanpassing)proces is. Concreet betekent dit dat ik heb gekeken 
naar wat Wolf (1989: p.591) de “flow of action” noemt: het bekijken van een organisatie als proces. 
Door niet alleen te focussen op het heden, maar ook het verleden bij het onderzoek te betrekken, 
ontstaat een beeld van de huidige ‘ flow’ en haar geschiedenis. Ik heb dit gedaan door tijdens de 
interviews te beginnen met de vraag ‘kunt u vertellen wat u zoal doet en hoe u op deze functie 
terecht bent gekomen’. Ik heb hier bewust voor gekozen, omdat ik denk dat de denkbeelden en 
opvattingen die mensen nu hebben sterk gekleurd zijn door wat zij in het verleden hebben 
meegemaakt. Door hen eerst hierover te laten vertellen (en door gedurende het interview ook het 
verleden erbij te betrekken), kon ik hun uitspraken en de manier waarop ze over de organisatie en 
verandering denken, beter plaatsen. Je merkt dat mensen het leuk vinden om over hun verleden te 
praten en je merkt dat wanneer mensen over hun verleden praten, ze de huidige situatie daar als 
vanzelf tegen afzetten. Het helpt mij, al met al, om de respondenten en hun opvattingen beter te 
begrijpen. Hiermee zijn we terug bij het doel van interpretatief onderzoek: het begrijpen (en 
verklaren) van het onderzoekssubject in zijn/haar omgeving door er zelf deel van uit te maken. 
Kortom, het onderzoek is opgezet en uitgevoerd met het idee de organisatie te zien in haar 
sociaalhistorische context die haar dynamisch en interactief maakt. Hierdoor kunnen opvattingen 
van medewerkers in perspectief geplaatst worden en zijn de resultaten specifiek voor deze 
organisatie in deze context. 
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Vraagstelling 
Interpretatief onderzoek neemt empirische data als basis voor het uiteindelijke stuk. Het kan dus zijn 
dat er begonnen wordt met een hoofdvraag, die later aangepast wordt. Ik heb ervoor gekozen om 
het onderzoek in te gaan met de vraag ‘Welke betekenissen geven werknemers van de gemeente 
Zwolle aan hun werk en hoe verhouden deze zich tot flexwerken?’ Dit heb ik gedaan omdat 
flexwerken momenteel nog niet (volledig) aan de orde is binnen de afdelingen die zijn onderzocht. 
Visies op flexwerken moesten daarom volgen uit de manier waarop mensen naar hun huidige werk 
kijken. Wanneer je dit niet doet, worden gesprekken snel hypothetisch en moeten respondenten 
koffiedik gaan kijken. Vandaar dat ervoor gekozen is om naar de huidige situatie te kijken en van 
daaruit het concept flexwerken erbij te betrekken. Ik heb gedurende de interviews en observaties 
gemerkt dat het voor mensen leuk en gemakkelijk is om over hun werk te praten of te laten zien wat 
ze doen. Dit maakt het heel concreet om te onderzoeken. Om deze reden is het een goede keuze 
geweest om met deze vraag het onderzoek in te gaan.  

Voor mijzelf echter, was het soms lastig om een rode draad te ontdekken in alles wat mensen 
doen. ‘Werk’ is zo breed en ik merkte dat ik –zeker in het begin- moeite had me te focussen op 
interessante thema’s. De gesprekken gingen alle kanten op. Dit was leuk en lastig tegelijkertijd. Leuk 
omdat je steeds meer ziet van wat mensen nou eigenlijk doen en wat ze (daarin) belangrijk vinden, 
lastig omdat interpretatief onderzoek, zoals gezegd, van je verwacht dat je op een bepaald moment 
ergens de focus legt. Met een enorme berg aan informatie is dit soms moeilijk. Het was wellicht 
beter geweest om  ook gedurende de dataverzameling eens kritisch naar de hoofdvraag te kijken. Zo 
had de vraag al in een eerder stadium aangepast kunnen worden om de rest van de data wat 
specifieker te verzamelen, waardoor de uiteindelijke analyse vlotter en adequater had kunnen 
plaatsvinden. Echter, gezien het verkrijgen van overzicht, is de aanpassing pas achteraf gedaan. Toch 
is de vraag uiteindelijk niet drastisch veranderd. Alleen de volgorde is veranderd: waar ‘flexwerken’ 
in de eerste versie van de vraag nog achteraan stond, staat zij nu vooraan. Dit omdat het begrip bij 
het bespreken van de resultaten centraal staat. Tijdens de dataverzameling stond het werk van 
medewerkers centraal. De definitieve onderzoeksvraag luidt nu: ‘Hoe zien medewerkers van de 
Gemeente Zwolle flexwerken en hoe verhoudt zich dit tot hun huidige werk?’ Om deze vraag 
uiteindelijk te kunnen beantwoorden, is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden en 
is een onderzoekspopulatie geselecteerd. Hierover gaat de volgende paragraaf. 
 

Onderzoekspopulatie en -methoden 
Gedurende het onderzoek heb ik een drietal methoden ingezet om data te verzamelen, te weten: 
observaties, documentanalyse en halfgestructureerde interviews. Deze laatste zijn aangevuld met 
tekeningen die de respondenten tijdens de interviews gemaakt hebben. Allereerst zal besproken 
worden welke personen bij het onderzoek betrokken zijn en hoe ik deze heb benaderd, om 
vervolgens dieper in te gaan op de redenen en toepassing van de gebruikte onderzoeksmethoden.  
 
Toegang tot de organisatie en de respondenten 
Bij het doen van een kwalitatieve, interpretatieve studie, is het van belang om een zekere band te 
krijgen met het studieobject en de mensen die daarbinnen opereren. Zoals hierboven al uiteengezet 
is, wilde ik –door deel uit te maken van de organisatie- mijn respondenten en hun situatie beter leren 
begrijpen. Dit kan alleen wanneer zij mij vertrouwen en handelen zoals ze dat altijd doen. Via de 
Carrièrebeurs in de RAI ben ik met de Gemeente Zwolle in aanraking gekomen. Voor mij voelde het 
vanaf het eerste moment al vertrouwd. Na een gesprek mocht ik beginnen met mijn 
afstudeerproject. Dit ging, al met al, gemakkelijk en soepel. (Wederzijds) vertrouwen en openheid 
hebben hierin een grote rol gespeeld. Ook met het benaderen van de respondenten heb ik 
geprobeerd vertrouwen en openheid te creëren. In een mail (zie bijlage 1) heb ik mijzelf en het 
afstudeeronderwerp geïntroduceerd. Door in te spelen op de reden waarom ik hen benaderde, heb 
ik geprobeerd hen het nut en de waarde van het gesprek te laten inzien. Met name bij de WMO 



 
 17 

merkte ik dat hierop prettig gereageerd werd: de benaderde respondenten gaven snel en duidelijk 
aan of ze wel of niet mee wilden werken aan het onderzoek. Een volgende keer zou ik het op 
dezelfde manier doen. Een aantal respondenten vroeg via de mail om nog wat extra informatie. Die 
heb ik uiteraard gegeven. De toon van de mailwisselingen was over het algemeen informeel, iets wat 
ik als prettig heb ervaren en wat de medewerkers van Zwolle kenmerkt. Wie heb ik gesproken en 
waarom? Dat komt in de nu volgende paragraaf aan bod. 
 
Onderzoekspopulatie 
Binnen een organisatie van 1200 mensen zal een keuze gemaakt moeten worden wat betreft de 
onderzoeksscope. Ik heb ervoor gekozen om vier afdelingen binnen het onderzoek te betrekken, 
waarvan twee afdelingen sterk aan elkaar gerelateerd zijn. De eerste afdeling is de afdeling HRM, 
vallend onder de eenheid Concernstaf. Deze afdeling houdt zich bezig met het HRM-beleid voor de 
gehele gemeente. Daarnaast adviseert zij de directie hierover. Al met al is deze afdeling zeer intern 
gericht en heeft ze (direct) niet veel te maken met het primaire proces van de gemeente. Er werken 
vijf mensen op deze afdeling en er is één leidinggevende. Omdat de afdeling erg intern gericht is, 
wilde ik er afdelingen tegenover zetten die meer extern gericht zijn. Dit omdat de aard van het werk 
(meer beleidsmatig versus werkend in het primaire proces) weleens bepalend zou kunnen zijn voor 
de opvattingen die mensen hebben. Hierbij gaat het dan met name om de afdelingen Leefbaarheid 
en participatie (L&P) en Beheer Openbare Ruimten (BOR), beide vallend onder de eenheid 
Wijkzaken. L&P zorgt ervoor dat de wijken op sociaal gebied goed draaien. Hierbij kan gedacht 
worden aan het treffen van voorzieningen voor de jeugd of het regelen van zaken rondom 
probleemgezinnen. BOR doet hetzelfde maar dan voor de fysieke kant van de wijk. Problemen met 
kapotte stoplichten, omgewaaide bomen en losse stoeptegels worden door hen  opgelost. Binnen 
BOR en L&P zijn in totaal zes mensen geïnterviewd. Twee wijkmanagers (L&P) en hun leidinggevende 
en twee wijkbeheerders (BOR) en hun leidinggevende. Ten slotte, omdat het een onderzoek naar 
flexwerken betreft, is een afdeling betrokken die eruit springt wat betreft het aantal geregistreerde 
telewerkers. Zes van de negen geregistreerde telewerkers zijn te vinden binnen de afdeling 
Individuele Voorzieningen WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de eenheid Sociale 
Zaken. Hiervan zijn drie telewerkers gesproken, één niet-telewerker en de leidinggevende. Achteraf 
gezien, had ik er beter voor kunnen kiezen om twee lijn- en twee stafafdelingen bij het onderzoek te 
betrekken. Dit had de vergelijking –en daarmee de resultaten- sterker gemaakt. Ik had wel het idee 
dat er verschillen zouden bestaan tussen lijn- en stafafdelingen, maar dat ze zo bepalend zouden zijn, 
had ik niet verwacht. 

Kijkend naar leeftijd en geslacht, dan is de verdeling als volgt: 7 mannen en 9 vrouwen in 
leeftijd variërend van 23 tot 63 jaar. Er is niet specifiek gelet op leeftijd. Dat was misschien wel beter 
geweest. Zeker gezien het feit dat flexwerken samenhangt met de instroom op de arbeidsmarkt van 
een nieuwe generatie (generatie Y en Einstein, zie hiervoor de Inleiding van dit rapport). Het was leuk 
geweest om meer specifiek te kijken naar de verschillen tussen jongere en oudere medewerkers 
aangaande dit onderwerp. Toch heb ik ervoor gekozen dit niet te doen, omdat er binnen de 
gemeente Zwolle ongeveer 100 mensen werken die onder de 35 jaar zijn. Op een totale populatie 
van 1200 mensen is dat erg weinig. Vandaar ik het verkrijgen van een doorsnee afspiegeling van de 
medewerkers van Zwolle belangrijker vond dan het afzetten van jongeren tegen ouderen. Dit past 
ook bij een casestudy omdat je een bepaalde situatie probeert te doorgronden en te begrijpen. Dit 
kan het best wanneer er zo breed mogelijk wordt ingezet. Ik heb ook het idee hiermee veel 
verschillende opvattingen en geluiden te hebben gehoord. Verschil in opvattingen gerelateerd aan 
leeftijd was op sommige punten waarneembaar, maar op andere ook weer niet. Het afzetten van 
generaties tegen elkaar is daarom niet het doel van dit onderzoek geweest. Wellicht een idee voor 
vervolgonderzoek?  
 De individuele respondenten zijn geselecteerd op basis van het criterium dat het 
‘kenniswerkers’ moeten zijn, mensen die met hun hoofd werken. Mensen die bijvoorbeeld bij de 
plantsoenendienst werken, zijn niet relevant als het gaat om flexwerken. Dit concept zal op hen niet 
van toepassing zijn. Wanneer medewerkers worden ingedeeld per salarisschaal, dan zijn de 
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kenniswerkers mensen vanaf schaal 9. Door de keuze voor de hiervoor genoemde afdelingen en de 
respondentengroep is zowel de diepte in gegaan (meerdere interviews per afdeling) als de breedte: 
één afdeling is wat te beperkt, ook omdat de aard van de werkzaamheden nogal verschilt en omdat 
de cultuur van de aparte eenheden verschillend is. Manco van de respondentkeuze is geweest dat 
van tevoren weinig over hen bekend was. Ze zijn random of op grond van hun functie uitgekozen om 
mee te doen. Ik kwam er gaandeweg achter dat de ene kenniswerker de andere niet is. Er zaten 
grote verschillen tussen de respondenten en hun werkzaamheden. Dit heeft me enerzijds een goed 
beeld gegeven van de organisatie en anderzijds bemoeilijkte dit de gesprekken af en toe, omdat ik 
het (ook) wilde hebben over flexwerken, terwijl sommige respondenten daar helemaal niet mee 
bezig waren en liever over hun werk van nu praatten. Ik ben er maar vanuit gegaan dat alle 
kenniswerkers wel in aanmerking zouden komen voor flexwerken. Nu, achteraf, kom ik daarop terug. 

De non-respons was klein, slechts één persoon heeft aangegeven niet te willen deelnemen. 
Omdat er genoeg anderen beschikbaar waren binnen deze afdeling, is niet gevraagd naar de reden 
van de non-deelname. Bij de afdelingen L&P en BOR is via de leidinggevende een mail (die ik had 
geschreven) doorgestuurd waarin de vraag tot deelname uiteen gezet is. Hierdoor is de invloed op de 
respondentkeuze heel sterk ingeperkt. Het was afhankelijk van wie er zou reageren op de mail wie ik 
uiteindelijk zou  spreken. Vanwege het geringe aantal reacties, is het niet nodig geweest om mensen 
af te wijzen. De uiteindelijke onderzochte groep binnen deze afdelingen is daarom misschien niet 
representatief voor de gehele afdelingen. Degenen die antwoorden op een mailtje zijn vaak mensen 
die heel actief zijn of die affiniteit met het onderwerp hebben. Dit kan de resultaten kleuren. Ik ben 
me hiervan bewust, maar omdat gedurende de gesprekken bleek dat het wel mensen zijn die midden 
in hun afdeling (die een sterk saamhorigheidsgevoel hebben) staan, neem ik de dingen die zij hebben 
gezegd als representatief voor de rest van L&P en BOR. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op 
de concrete uitvoering van het onderzoek. 
 

Onderzoeksmethoden 
Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van een drietal methoden, te weten observaties, 
documentanalyse en halfgestructureerde interviews. Waarom voor deze methoden is gekozen en 
wat de toegevoegde waarde is geweest, zal in het nu volgende besproken worden. Daarna zal 
worden ingegaan op de analyse van de data. 
 
Observatie 
Een groot voordeel van het gebruik van observatie in interpretatief onderzoek is dat er feitelijk 
waarneembaar gedrag kan worden vastgesteld. In tegenstelling tot wat mensen zeggen (bijvoorbeeld 
tijdens interviews) ‘liegt’ gedrag nooit (Baarda en de Goede, 2001). Ik heb er dan ook voor gekozen 
om het doen van observaties als eerste stap in het dataverzamelingproces te beschouwen. 
Observaties aan de hand van observatievragen die in bijlage 2 terug te vinden zijn,  vormen de basis 
voor latere interviews en zijn een mooie ondersteuning dan wel ontkrachting voor hetgeen mensen 
verbaal zeggen. De vragen zijn opzettelijk breed en veelomvattend geformuleerd, zodat de 
onderzoeksblik niet teveel beperkt zou zijn in de beginfase van het onderzoek. Ter compensatie voor 
het feit dat ik de meeste tijd op de HRM-afdeling heb doorgebracht, heb ik twee dagdelen 
meegelopen met respectievelijk een consulent WMO en een wijkbeheerder. Hoe gaan deze mensen 
te werk? Komt hetgeen ze in de interviews verteld hebben overeen met wat ze laten zien? De 
verschillen tussen de typen werkzaamheden zijn zo meer duidelijk geworden. Dit is een goede 
beslissing geweest, aangezien het verkrijgen van inzicht in werkzaamheden toch het beste kan 
gebeuren middels het zien van deze werkzaamheden met eigen ogen. Met name de beslissing- en 
interpretatievrijheid die de professionals hebben, werd hier goed zichtbaar. Het was een eyeopener 
en heeft zeker een toegevoegde waarde gehad.  

Tijdens de observaties is nooit gezegd dat er geobserveerd zou worden. Dit omdat mensen 
zich anders daarnaar kunnen gaan gedragen. De keerzijde hiervan was dat ik soms wel het gevoel 
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had ‘iets stiekems te doen’. Wellicht dat respondenten dingen in dit rapport teruglezen die 
gebaseerd zijn op observaties waarvan ze geen weet hadden ten tijde van de observatie. Voor het 
eerder benoemde vertrouwen is dit niet bevorderlijk. Echter, van tevoren heb ik wel aan gegeven dat 
ik gebruik zou gaan maken van observaties, dus men kon het weten. Tevens heb ik af en toe 
grappenderwijs een opmerking gemaakt in de trant van ‘dit schrijf ik op hoor!’. Hier reageerde men 
positief op, vandaar dat de observaties op deze wijze vorm hebben gekregen.  
 Geprobeerd is om na een observatieverslag een korte alinea op te nemen met een meer 
overkoepelende analyse. Wat viel nou op en hoe is dit te plaatsen in de context van de rest van de 
observaties en binnen de organisatie als geheel? Dit is een goede zet geweest, omdat deze alinea’s 
waardevolle informatie en denkprocessen bevatten waar met het schrijven van dit rapport dankbaar 
gebruik van is gemaakt. 
  
Documentanalyse  
Er bestaat binnen de Gemeente Zwolle een zogenaamd Regeling Thuiswerken 2009. Hierin staan 
richtlijnen en voorwaarden voor de invoering van het werken aan huis. Dit plan is goed doorgelezen 
en aan de hand van de in bijlage  3 toegevoegde analysevragen, doorgewerkt. Ik wilde weten hoe het 
in elkaar zat, alvorens ik met één van de auteurs van het stuk heb gesproken. Mijn belangrijkste 
vraag hierbij was waarom men tot dit document is gekomen en waarom het eruit ziet zoals het nu 
doet. 

Naast dit officiële document, wordt ook het boek Zwolle aan Zee in de analyse meegenomen. 
Dit boek vertelt veel over hoe men in Zwolle tegen de organisatie en haar medewerkers aankijkt en is 
daarom een waardevol document als het gaat om de grenzen en de beleving van de grenzen door 
werknemers. Wat vindt men wel en niet kunnen en welke opvattingen heeft men over werk en de 
kansen en beperkingen daarin? Echter, ik heb het boek niet systematisch geanalyseerd. Het bevat 
zowel verhalen en meningen van medewerkers als overkoepelende verhalen over hoe het HRM-
beleid tot stand is gekomen en wat het resultaat hiervan is geweest. Met name deze laatste soort 
hoofdstukken zijn interessant geweest. Een verhaal over de huisstijl en over de pijlers van het HRM-
beleid (eigenaarschap bijvoorbeeld) zijn hier illustratief voor. 
 
Halfgestructureerde interviews 
Tijdens de 16 officiële interviews en het interview met de opsteller van het Regeling thuiswerken 
2009, is gewerkt middels een topiclijst (zie bijlage 4). Op basis van de kenmerken van flexwerken –
zoals aangehaald in het hoofdstuk ‘Theoretisch kader’- heb ik een aantal topics geformuleerd die in 
de gesprekken aan de orde zou kunnen komen. Deze topics zijn gebaseerd op de kenmerken van 
flexwerken zoals deze door Pomp (e.a. 2010) worden genoemd (zie de ‘Flexwerken, wat is dat?’ in 
het theoretisch kader). Deze lijst is als leidraad gebruikt, maar heeft zeker niet als stramien 
gefungeerd. Afhankelijk van hoe het interview verliep, heb ik de volgorde van de vragen en 
uiteindelijk ook de vraagstelling zelf aangepast. Dit betekent echter wel, dat ieder interview uniek 
was en dat het lastig is om een bepaald fenomeen eruit te lichten en daarmee thema’s te vinden die 
voor iedereen spelen. Iets dat voor persoon A heel belangrijk kan zijn, kan voor persoon B veel 
minder van waarde zijn. Hoeveel aandacht schenk je daar tijdens zo’n interview dan aan? Dit is een 
vraag die mij tot het einde toe heeft bezig gehouden en waar ik nog geen antwoord op het 
gevonden. Echt elk interview is anders geweest en dat is misschien ook de kracht van het onderzoek. 
Resultaat hiervan is namelijk dat de data rijk en divers is en dat mijn respondenten (gezien hun 
reacties op de gesprekken) de vrijheid hebben gekregen om hun verhaal te doen. Voor het eerder 
genoemde vertrouwen is dit van belang.   
 Tijdens de interviews heb ik de respondenten gevraagd of ze wilden tekenen wat het voor 
hen betekent om voor de gemeente Zwolle te werken. De reden dat hiervoor gekozen is, is dat 
ervaringen niet alleen verbaal tot stand komen maar ook –grotendeels- non-verbaal, expressief en 
visueel. Deze zaken zijn soms lastig uit te drukken in woorden. Of zoals het in de roman ‘Erken mij’ 
van Esther Verhoef verwoord is: “woorden zijn nooit objectief. Ze drukken slechts een perceptie van 
opgedane ervaringen uit.”(Verhoef 2009: p. 63) Door verbale interviewdata aan te vullen met een 



 
 20 

non-linguïstische dimensie, te weten een tekening, wordt meer recht gedaan aan de verschillende 
facetten van ervaringen die mensen hebben. Daarnaast kan het gebruik van meer creatieve 
onderzoeksmethoden “thinking ‘outside the box’” (Bagnoli 2009: p. 548) aanmoedigen. Wanneer het 
voor respondenten lastig is om gedachten verbaal onder woorden te brengen, kan het visualiseren 
ervan meer inzicht bieden in hetgeen de respondent duidelijk wil maken. Hierbij zal hij/zij ook zelf 
meer creatiever gaan nadenken en hierbij verschillende lagen van zijn/haar ervaring blootleggen. 
“communicating more holistically, and through metaphors, they enhance empathic understanding, 
capture the ineffable, and help us pay attention to reality in different ways, making the ordinary 
become extraordinary (Weber 2008). “(Bagnoli 2009: p. 548). Hetgeen er gevisualiseerd is, gebruikte 
ik als gespreksstof voor de rest van het gesprek. Het was leuk om op basis van de tekening door te 
praten over de ervaringen van iemand. Daarnaast maakte het tekenen de respondenten even los van 
hun rol als geïnterviewde en had ik het idee dichter bij ze te komen staan. Ik merkte dat men, nadat 
de tekening gemaakt was, vaak losser en relaxter in het gesprek stond. Ik voelde mezelf ook meer 
iemand die een gesprek zat te voeren in plaats van een interviewer. Voor de analyse van de data 
betekent dit een extra toevoeging en een verrijking van de data die verkregen is op de meer 
standaard manier (Bagnoli 2009). De tekeningen zijn niet apart geanalyseerd, maar zijn 
ondersteunend aan en illustratief voor de gevonden resultaten. 
 De ervaringen met deze toevoeging op de standaard onderzoeksmethoden, zijn positief. 
Zowel voor mijzelf als voor de respondenten. Zij vonden het leuk en, zoals hierboven al opgemerkt, 
het was te merken dat ze na deze ‘exercitie’ wat meer los kwamen. Ook het refereren aan de 
tekening bleek een handig hulpmiddel om het gesprek op gang te brengen over onderwerpen die 
voor de respondent (gezien hetgeen hij/zij had getekend) belangrijk waren. Twee respondenten 
hebben niet getekend, maar hebben hun ideeën in woorden uitgedrukt. Omdat de respondenten alle 
vrijheid moesten hebben, heb ik dit toegestaan. Vooralsnog heb ik niet het idee dat dit nadelig is 
geweest voor de onderzoeksresultaten. Ik had geen zin om mensen tegen hun wil in te pushen om 
toch te tekenen omdat ik vermoed dat dit averechts gewerkt zou hebben: in plaats van het 
vertrouwen te winnen, zou ik het juist kwijtraken. De wijze waarop ik alle gegevens heb geanalyseerd 
is onderwerp van de volgende paragraaf. 
 
Analyse 
Tijdens en na afloop van de dataverzameling ben ik begonnen met het maken van een open codering 
van de gegevens. Dit kan alleen gebeuren wanneer de interviews zijn getranscribeerd, letterlijk 
uitgeschreven. Wanneer dit letterlijk gebeurt, gaat er geen informatie verloren en wordt tevens recht 
gedaan aan nadrukken en aarzelingen die respondenten aanbrengen in hun verhaal. Een aarzelende 
respondent is een denkende respondent. Achter wat hij/zij zegt zit een overweging. Zeker voor 
interpretatief onderzoek is dit waardevol. Woorden zijn immers slechts een expressie van wat 
iemand voelt. Bij het gebruik van citaten in de tekst, heb ik de ‘uh’s’ en herhaling van woorden 
verwijderd. Dit om de leesbaarheid te vergroten. De transcripten en de uitgewerkte observaties en 
documentanalyse zijn per fragment beoordeeld op hun relevantie en zijn vervolgens gelabeld op 
grond van het thema waar ze betrekking op hadden. Met behulp van het programma Win Max 98 
pro, is op deze manier een zogenaamde coding tree ontstaan. Vervolgens heb ik de fragmenten die 
bij de verschillende codes horen, doorgelezen en heb ik per code een samenvatting gemaakt. Op 
basis hiervan was het mogelijk om codes samen te voegen tot meer overkoepelende thema’s. Deze 
brede thema’s waren te omvangrijk om als data te dienen, dus er was een volgende slag nodig: 
toewerken naar een drietal –meer abstracte- hoofdthema’s die uit de data naar voren zijn gekomen. 
Het gaat hierbij om de thema’s ‘de Nieuwe Overheid’, ‘identificatie’ en ‘flexwerken’, zoals deze ook 
besproken zullen worden in het theoretisch kader. Door hier literatuur op los te laten en er met een 
creatieve blik naar te kijken, ontstond de focus van het onderzoek. Voor deze stapsgewijze aanpak is 
gekozen omdat het voor mij onmogelijk is gebleken om direct na het afronden van de 
dataverzamelingfase uitspraken te doen over overkoepelende thema’s en een focus aan te brengen. 
Het gevoel voor focus groeide bij mij naar mate ik meer vertrouwd raakte met de verzamelde data. 
Door interviewtranscripten en uitwerkingen van documenten en observaties herhaaldelijk te lezen 
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Kanttekeningen 
 
Betrouwbaarheid 
Door in deze eindrapportage duidelijk en transparant te zijn over de gebruikte onderzoeksmethoden, 
de onderzoekspopulatie en de wijze waarop de praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld zijn, 
het onderzoek herhaalbaar laten 
interpretatieve wijze tot stand is gekomen, zal het lastig zijn om het onder
Het is maar net welke respondenten worden betrokken. Zij bepalen mede de
resultaten zich bewegen. Dit hoofdstuk heeft daarom als doel de gemaakte methodologische keuzes 
te verantwoorden en in kritisch perspectie
resultaten een hoger betrouwbaarheidsgehalte krijgen.
 
Validiteit 
Door echt in de organisatie te gaan zitten (drie dagen per week),
het reilen en zeilen binnen de Gemeente Z
kamer- of ganggenoten, maar bijvoorbeeld tijdens de lunch ook van anderen. Uiteraard ben ik mij 
terdege bewust geweest van mijn subjectiviteit en mijn aanwezigheid als onderzoeker in de 
organisatie. Ik interpreteer zaken op mijn manier (daarna probeer ik ze wel de valideren in 
interviews), maar geef er daardoor ook een eigen draai aan. Daarnaast is het feit dat ik er ‘ben’ van 
belang voor de validiteit van de resultaten. Het is mogelijk dat mensen z
normaal doen, omdat ze weten dat er op hen gelet wordt (het zogenoemde Hawthorne
Mayo in kwam er door middel van experimenten in 1933 achter dat mensen zich al beter voelen 
omdat er überhaupt aandacht aan ze besteed
laten zien en heb geprobeerd gewoon mee te draaien in de organisatie. Dit deed ik onder andere om 
mensen aan mijn aanwezigheid te laten wennen in de hoop 
altijd gedragen. Dit verhoogt de validiteit van het onderzoek.
 Om de interne validiteit te waarborgen, 
verschillende functies en niveaus te bekeken en geïnterviewd
geselecteerd op een aantal criteria. 
gezocht als de breedte. De variëteit in afdelingen zorgt 
getrokken worden zijn daarmee breed gefundeerd en in perspectief gezien. 
 Toch kunnen de resultaten (externe validiteit) niet worden gegeneraliseerd voor de gehele 
organisatie. Er zijn ‘slechts’ vier
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en ook tussen de regels door te lezen (wat staat hier nou eigenlijk, wat zit erachter, spreken bronnen 
elkaar tegen over kennen ze juist overeenstemming?), kreeg ik meer voeling met de data en was ik in 
staat beter gefundeerde uitspraken te doen. Dit gehele proces is hieronder grafisch weergegeven:
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gevonden resultaten uniek zijn. Er is op een inductieve manier onderzoek gedaan. Bij inductie wordt 
uitgegaan van specifieke gevallen, om op basis van gevonden overeenkomsten tot een algemene 
theorie te komen. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn zwanen: je ziet overal witte zwanen, dus alle 
zwanen zullen wel wit zijn (Groen, e.a. 1999: 120). Bijkomstigheid hiervan is dat generaliseerbaarheid 
per definitie laag is, maar dat is dan ook niet het streven.  
 
Om het onderzoek gedegen te kunnen doen, is enige theoretische inkadering nodig. Het volgende 
hoofdstuk zal dan ook ingaan op de theorie rondom de concepten ‘flexwerken’, ‘De Nieuwe 
Overheid’ en ‘identificatie’. Allen verbonden met het thema ‘grenzen’.  
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Theoretisch kader 

 
Volgend uit de probleemstelling, zou de introductie van flexwerken binnen de Gemeente Zwolle het 
hoofd kunnen bieden aan een drietal zaken waar zij mee te maken heeft. In de eerste plaats zijn dit 
veranderende maatschappelijke opvattingen over hoe de overheid eruit zou moeten zien  en de in de 
paragraaf ‘Probleemschets: flexwerken als oplossing voor maatschappelijke veranderingen?’ 
genoemde maatschappelijke veranderingen op het gebied van de ICT en  een  nieuw soort 
medewerkers (de generaties Y en Einstein). Dit vertaalt zich –in de eerste plaats binnen private 
bedrijven en langzaamaan ook binnen overheden- in Het Nieuwe Werken, waar flexwerken een 
onderdeel van is. Ik wil dit hoofdstuk dan ook beginnen met een uiteenzetting van dit fenomeen en 
daarmee met het presenteren van flexwerken als overkoepelende casus voor dit verhaal. Aan de 
hand van theorieën en opvattingen van MacEachen (e.a. 2008), Bijl (2007) en Pomp (e.a. 2010) over 
wat flexwerken precies is, zal vervolgens worden ingegaan op de voor- en nadelen van dit concept. 
Mello (2008), MacEachen (e.a. 2008) en Sennett passeren hierbij de revue. MacEachen (e.a. 2008) en 
Neelen (e.a. 2003) vullen elkaar aan bij de beschrijving van condities en voorwaarden die aan 
flexwerken vooraf gaan. Omdat flexwerken gaat om het loslaten van de tijd en plaats waarop men 
werkt, spelen grenzen in deze context een belangrijke rol. De paragraaf over flexwerken zal dan ook 
worden afgesloten met een beschouwing over de implicaties van deze werkvorm voor de grenzen die 
werknemers binnen hun werk (en met name tussen werk en privé) kennen. MacEachen (e.a. 2008), 
Desrochers (2003) en Mirchandani (1999) zullen daarbij gebruikt worden om de link tussen 
flexwerken en grenzen duidelijk te maken.   

Het concept grenzen vormt de rode draad door de scriptie. Het vraagt daarom een korte pas 
op de plaats om dit begrip uit te leggen. Grenzen zijn fysieke, temporale en cognitieve afbakeningen 
die verschillende domeinen van elkaar onderscheiden. Grenzen tussen domeinen zijn –afhankelijk 
van de sterkte ervan- onderhandelbaar en veranderlijk. Sommige grenzen zijn meer doordringbaar 
dan andere. Bij fysieke grenzen kan gedacht worden aan tastbare afbakeningen van een bepaald 
gebied of domein. Een dichte deur die toegang geeft tot een nieuwe ruimte of een gebouw dat op 
een bepaalde manier van de buitenwereld wordt afgeschermd zijn hier voorbeelden van. Temporale 
grenzen zijn grenzen in tijd, hierbij kan gedacht worden aan een begin- of eindmarkering van een 
bepaald tijdsvlak, een einde van een vergadering of werkdag bijvoorbeeld. Cognitieve grenzen ten 
slotte zijn grenzen die personen met hun ratio aan bepaalde fenomenen toekennen. Men kan een 
gevoel ervaren van ‘tot hier en niet verder’, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het integreren van 
werk binnen het privédomein (Kreiner e.a. 2006; Desrochers 2003). Het gaat, kortom, om 
afgebakende domeinen die in meer of mindere mate te beïnvloeden zijn door andere domeinen. Dit 
is precies de essentie van flexwerken: het loslaten van die afbakeningen en het opnieuw definiëren 
van domeinen. Vandaar dat flexwerken hier als casus dient om de situatie bij de Gemeente Zwolle te 
analyseren. 
 Naast de gevoelde noodzaak om iets met de tendens van het flexwerken te doen, is een 
tweede punt dat uit de probleemstelling blijkt – en sterk samenhangt met de flexwerken- de positie 
van de Gemeente Zwolle in haar context. In de inleiding zijn bezuinigingen genoemd als voorbeeld 
hiervan en als belangrijk voor Zwolle. Onder andere hieruit blijkt dat de (verhouding met) de 
maatschappij continu verandert. Zij vraagt daarom om een nieuwe, andersoortige overheid die 
nadenkt over haar positie en identiteit (Noordegraaf en Teeuw 2003; VNG 2004). De paragraaf ‘De 
Nieuwe Overheid’ zal zich hierop richten. Flexwerken is hierbij wederom leidend geweest: het 
werkconcept staat symbool voor de toenemende hybridisering van overheidsorganisaties. Grenzen 
tussen publieke organisaties en meer private opvattingen over werk en de inrichting van de 
organisatie vervagen (Bovens e.a 2001). Neelen (e.a. 2003), Noordegraaf (2004) en Pomp (e.a. 2010) 
zullen als eerste worden aangehaald wanneer de Nieuwe Overheid zal worden gedefinieerd. Pfeffer 
en Salancik (1978) gaan met hun Resource Dependency Theory (RDT) in de volgende subparagraaf in 
op de vrijheid die organisaties al dan niet hebben ten opzichte van hun omgeving. Wat drijft mensen 
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om voor een overheid te werken en verandert dit naarmate de overheid ‘vernieuwd’? Het begrip 
Public Service Motivation (PSM) van Perry (1997) zal  hierbij leidend zijn. De drie concepten ‘Nieuwe 
Overheid’, ‘Resource Dependency Theory’ en ‘Public Service Motivation’ zullen ten slotte in de 
afsluitende paragraaf samengebracht worden. Door in te gaan op de positionering van organisaties 
op het publiek-private spectrum aan de hand van theorieën over identiteit van beide sectoren van 
Noordegraaf en Teeuw (2004) en Bovens (e.a. 2001). Hiermee wordt ingegaan op hybridisering, 
ofwel van het vervagen van grenzen. 
 Een nieuwe overheid en een werkwijze als flexwerken zijn per definitie gebonden aan de 
cultuur van een organisatie. De derde reden om na te denken over flexwerken –ruimtegebrek- hangt 
hiermee samen (rol en betekenis van de werkplek, collega’s et cetera). De derde paragraaf wil ik dan 
ook gebruiken om aan de hand van Parker’s (2000) noties van cultuur en ‘divisions’ tussen culturen in 
te gaan op identiteit en identificatie. Cunliffe (2009), Kunda (2006) en Walsh en Gordon (2008) zullen 
helpen bij het verduidelijken van het concept ‘identiteit’ en worden verbonden met de ideeën van 
Parker (2000). Hierna ga ik dieper in op identificatie, waarbij ik naast Apker (e.a. 2003) wederom 
Parker (2000) zal gebruiken. Hij kent een drietal zaken waarmee werknemers zich kunnen 
identificeren en zich daarmee onderscheiden van anderen. Identificatie is dus verbonden met 
grenzen, met afbakening. Flexwerken gaat om het loslaten van de sterke binding met de 
afgebakende gebieden en vraagt om een meer overkoepelende –organisatiebrede- blik. Ook hier is 
de casus dus weer leidend geweest bij de keuze van het onderwerp. Tot slot wil ik een korte 
paragraaf wijden aan de doordringbaarheid van grenzen: in hoeverre staan grenzen vast en wat 
bepaalt de mate van doordringbaarheid? Maar om te beginnen dus de introductie van de 
‘aanstichter’ van deze verhandeling: het concept flexwerken.  
 

Flexwerken 
 
Flexwerken, wat is dat? 
Omdat flexwerken in dit onderzoek als casus gebruikt wordt, denk ik dat het zinvol is om eerst 
duidelijk te krijgen wat het precies is. Ik heb hierbij gekozen voor een definitie van MacEachen (e.a. 
2008, gebaseerd op Frenkel e.a. 1995; McKinlay en Starkey 1997: p. 1019 ) om dit te doen. De 
definitie is erg compleet en luidt als volgt: “a model of work where employment is not restricted to 
one particular place or to standard work hours (… ) Modern flexible work is characterized by non-
standard working hours, varied workspaces including the home and ‘the road’, and flat organizational 
hierarchies that invite worker autonomy and decision-making responsibility”. Deze definitie zal hier 
gebruikt worden. Flexwerken omvat dus: 

- Werken, onafhankelijk van tijd 
- Werken, onafhankelijk van plaats 
- Autonomie en verantwoordelijkheid voor werknemers 
- Platte hiërarchische structuren 

Met dit alles hangt samen dat werkgevers zich ook op een andere manier moeten opstellen: loslaten 
en sturen op output (Bijl, 2007). Hiermee is flexwerken is een belangrijke component van Het Nieuwe 
Werken. Het fenomeen zou aansluiten bij de behoeften van de nieuwe generatie medewerkers die 
opgegroeid zijn in het internettijdperk. Internet, of ‘web 2.0’ is daarmee dan ook de grootste 
drijfveer achter de ontwikkeling richting een meer flexibele werkvorm (Van Berlo, 2009; Bijl, 2007; 
Gastelaars (ed.), 2000). Technologische ontwikkelingen (dus ook het gebruik van mobiele telefoons, 
pda’s en alles wat daarbij hoort) maken het mogelijk te allen tijden met iedereen te communiceren 
zonder dat er een face to face ontmoeting plaatsvindt (Mello, 2007). Medewerkers kunnen op die 
manier tijd- en plaats ongebonden werken. (Bijl 2007; Van Berlo 2009). Hieruit volgt een aantal zaken 
dat hier impliciet mee samenhangt. Hierbij kan gedacht worden aan een identificatie van 
medewerkers met de gehele organisatie in plaats van met de afdeling, het organiseren van werk 
rondom thema’s en expertises in plaats van rondom hiërarchische structuren, gericht samenwerken, 
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Figuur 6: Voordelen van flexwerken.  
 
 

Figuur 7: Nadelen van flexwerken 
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Redenen voor en tegen invoering van flexwerken  
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eventueel via digitale kanalen, ontmoetingsplekken in plaats van vaste bureaus en het verschuiven 
5 uren naar uren waarop het de werknemer het beste uitkomt 

Het werken op andere plekken dan op kantoor –op afstand dus- 
wordt ook wel telewerken genoemd (Mirchandani 1999). Deze zaken hebben als leidraad voor de 
opstelling van de topiclijst gediend en daarmee als referentiekader voor het gehele onderzoek.  

Voor organisaties kunnen verschillende motieven bestaan om het werk meer flexibel in te gaan 
enen en inzichten geschetst waarmee een antwoord 

Mello (2007) noemt op 
praktische redenen als: het reduceren van files en een productiviteitsstijging 

van werknemers. Over de productiviteitsstijging wordt overigens nog getwist. Dit is nooit 
onomstotelijk bewezen. Zeker is dat het ruimtebesparend is en daarmee ook kostenreducerend. 
Medewerkers hebben veel vrijheid en een grote mate van autonomie, iets waardoor de 

edenen om het niet in te voeren, 
zijn er uiteraard ook. Verlies aan persoonlijke contacten en een vervaging van de grens tussen werk 
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aan met de stelling dat flexibiliteit op het werk voornamelijk leidt tot 

onzekerheid en verwarring, met name bij oudere werknemers. Door de nadruk op kortdurende 
activiteiten en het werken in netwerken, zou de (werk)onzekerheid toenemen en zouden 

ties meer gefocust zijn op het aantrekken van jong personeel. Dit omdat deze beter in staat 
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Condities en voorwaarden 
Om te kunnen flexwerken, wordt van medewerkers verwacht dat ze het heft in eigen handen nemen. 
Zoals uit de definitie blijkt, moeten medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen en zullen ze 
meer en meer gestuurd worden op hetgeen ze uiteindelijk opleveren in plaats van het proces 
(aanwezigheid) dat ze doorlopen. Ook de noodzaak om te netwerken wordt groter: wie heb ik op 
welk moment nodig om mijn werk zo goed mogelijk te doen? Mensen worden op deze manier een 
soort eigen bedrijfjes binnen het groter bedrijf ‘de organisatie’. Het type medeweker moet aansluiten 
op deze vereisten. Niet elke medewerker is in staat om zelfstandig zijn/haar werk te doen en daarop 
afgerekend te worden. Ook laat de aard van het werk flexwerken soms niet toe (MacEachen e.a. 
2008). Hierbij kan gedacht worden aan banen waarbij klantcontact en fysieke bereikbaarheid 
belangrijk is. Binnen een gemeente zijn dit bijvoorbeeld de baliemedewerkers bij burgerzaken. 
Burgers zoeken een gezicht bij de gemeente en die moet niet telkens op een andere plek zitten 
(Neelen e.a. 2003). Uit het onderzoek van MacEachen (e.a. 2008) komen ook minder positieve 
condities naar voren met betrekking tot het flexibel inrichten van werk. Het gaat dan om het feit dat 
mensen thuis niet teveel ‘lasten’ moeten hebben die hen van hun werk houden, men moet de 
mogelijkheid hebben om lang te werken en moet patronen veranderen zodat het werk daarbinnen 
past. Tevens moet men in staat zijn om mentaal te switchen van rollen en taken. Kortom: het 
invoeren van een flexibel werkconcept vraagt nogal wat van medewerkers. Met name wanneer het 
gaat om thuis- of telewerken.  
 Van leidinggevenden vraagt flexwerken dat ze in staat zijn om doelen te stellen en vervolgens 
de medewerker autonomie en verantwoordelijkheid te geven om deze doelen te bereiken. Ongeacht 
hoe dat gebeurt, áls het maar gebeurt. “Metaphors about this form of management refer to 
managers as functioning to “coordinate and cultivate” rather than to “command and 
control””(MacEachen e.a. 2008: p. 1021). Het komt er dan ook vaak op neer dat managers meer 
verwijderd zullen moeten blijven van de inhoud en zich voornamelijk focussen op de te behalen 
einddoelen. Met name voor gespecialiseerde kenniswerkers is flexwerken daarom geschikt. 
‘Flexibiliteit’ lijkt een positieve connotatie te hebben, maar het gaat er uiteindelijk wel om dat 
bepaalde doelen gehaald worden. Dit vraagt van zowel medewerkers als leidinggevenden dat ze de 
werkdruk goed kunnen inschatten en goed kunnen plannen opdat ze niet ineens in de problemen 
komen (MacEachen e.a. 2008). 
 
Flexwerken en grenzen 
Zoals gezegd is het begrip ‘grenzen’ bij flexwerken zeer relevant. Het wordt niet voor niets 
gedefinieerd als tijd- en plaatsonafhankelijk werken: vrij van temporele en fysieke grenzen dus. 
Invoering van een dergelijk concept heeft echter wel implicaties voor de grenzen die mensen stellen 
tussen hun werk en hun privéleven, ook de meer cognitieve grenzen (Kreiner e.a. 2006). Enerzijds 
vergroot het de autonomie van werknemers en daarmee hun vrijheid, maar anderzijds maken 
ontwikkelingen als internet en telecommunicatie werk altijd en overal toegankelijk. Ook thuis, 
waardoor grenzen tussen deze twee domeinen kunnen gaan vervagen, zowel fysiek als mentaal: “any 
place is potentially a work place”(MacEachen e.a. 2008: p. 1028; Desrochers 2003). Dit vraagt van 
mensen dat ze hierop reageren. Hetzij door de twee domeinen met elkaar te integreren hetzij te 
separeren. Desrochers (2003) heeft in die context over ‘placement’, wat grenzen tussen de twee 
domeinen trekt en ‘transcendence’, wat duidt op een constante wisselwerking. Mirchandani (1999) is 
stelliger: het creëren van grenzen tussen werk en privé (non-work) is essentieel voor mensen die 
telewerken. Dit om conflicten tussen rollen en daarmee een verlaging van de productiviteit te 
voorkomen. Net als Desrochers (2003) noemt ook Mirchandani (1999) rituelen, zoals het aantrekken 
van werkkleding wanneer er thuis gewerkt wordt, als een manier om die grens te trekken. Ook het 
hebben van een afgesloten ruimte wanneer er thuis wordt gewerkt en het werken met vaste 
werktijden zijn hierbij hulpmiddelen. Toch, zo geeft ze aan, is het voor thuiswerkers nodig een zekere 
flexibiliteit te ontwikkelen ten overstaande van de grens tussen werk en privé. Wanneer er onder 
werktijd “nonwork demands” ontstaan, dan mogen die er wel tussendoor komen (Mirchandani 
1999). Hieruit valt dus te concluderen dat de grens van het non-work domein meer rigide is dan die 



 
 27 

van het work-domein. Later nuanceert ze dit door in te gaan op de bescherming van beide sferen. 
Met name voor vrouwen is het onderscheid belangrijk. ‘Thuis’ is voor hen geen plek van ‘non-work’ 
maar gewoonweg een andere werkplek. Omdat mannen wel duidelijk het onderscheid maken tussen 
werk en niet-werk, hebben vrouwen het gevoel dat ook te moeten doen. Zij lossen dit op de twee 
domeinen en daarmee de twee identiteiten scherp van elkaar te scheiden. Waar mannen de 
scheiding voornamelijk in stand houden om tijdens hun werk niet gestoord te worden (het weerstaan 
van verleidingen), geven vrouwen aan dat ze dit doen om de stress die samengaat met het 
tegelijkertijd werken en het hebben van gezinsverantwoordelijkheden, te reduceren. Al met al kan 
gezegd worden dat vrouwen meer rigide grenzen hebben dan mannen en dat het voor beide partijen 
belangrijk is om werk in de publieke sfeer te houden (Mirchandani 1999). Hiermee samenhangend, 
moet de privaatheid van non-work ook beschermd worden. 
 Aangaande het flexibele werken op kantoor zelf (dus loskomend van vaste plekken en 
structuren) gaat het ook om het loslaten van grenzen, namelijk die van je werkplek en je vaste 
collega’s. Het kan nog verder gaan, namelijk dat flexwerken de grenzen van de organisatie overstijgt. 
Samenwerking wordt dan echt expertisegericht (Pomp e.a. 2010). Het overstijgen van de grenzen van 
de organisatie komt aan bod in de volgende paragraaf die betrekking heeft op de Nieuwe Overheid 
en hybridisering van publieke organisaties. 
 

De Nieuwe Overheid 
 
Toe aan een andere, nieuwe overheid 
Bezuinigingen. Een woord dat de laatste tijd regelmatig genoemd is in de politiek-bestuurlijke 
context. De komende jaren zal er fors bezuinigd worden op overheidsuitgaven en daarbij zullen 
gemeenten niet gespaard blijven (Bekkers 2010). Temeer omdat gemeenten voor hun inkomsten 
deels (naast eigen belastingen, leges en overige eigen middelen) van het Rijk afhankelijk zijn. Ze 
krijgen een algemene uitkering uit het gemeentefonds en specifieke uitkeringen voor bepaalde 
taken. Wanneer het Rijk moet bezuinigen, werkt dat automatisch door in de gemeentebegrotingen. 
Dit staat tegenover de decentralisatietendens van de afgelopen jaren. Steeds meer taken worden 
overgeheveld van het Rijk naar lagere overheden, waaronder gemeenten. Het gemeentelijk apparaat 
is hierdoor de laatste tijd flink gegroeid, ook als gevolg van veranderde wet- en regelgeving (Neelen 
e.a. 2003). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de invoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) die in 2007 leidde tot een vergroting van het gemeentelijke takenpakket. 
Sindsdien draagt de gemeente -samen met maatschappelijke organisaties- zorg voor de 
ondersteuning van inwoners die dit nodig hebben (bijvoorbeeld thuiszorg) (Ministerie VWS 2008).  

Daarnaast worden er aan de moderne overheid steeds meer eisen gesteld. Zo moet ze 
efficiënter en effectiever werken, begrijpelijke taal hanteren en bovendien de organisatie 
vraaggericht, transparant en controleerbaar inrichten (VNG 2004). Dit om meer vertrouwen te 
krijgen van de burger, want daar schortte het de laatste jaren aan (Noordegraaf 2004). Deze nieuwe 
visie op de overheid komt voort uit het Hoofdlijnenakkoord van Balkenende II, op initiatief van 
Minister De Graaf, met als doel de overheid te vernieuwen. Het project wordt ‘De Andere Overheid’ 
genoemd (VNG 2004). Ik heb ervoor gekozen om de term ‘andere’ in dit onderzoek te vervangen 
door ‘nieuwe’. Dit omdat ik vind dat deze opvattingen over hoe de overheid te werk zou moeten 
gaan in combinatie met de opkomst van en toenemende aandacht voor Nieuw Publiek Management 
(NPM), een dusdanige breuk met het verleden heeft betekend dat er wel van ‘nieuw’ gesproken kan 
worden. Daarnaast heeft het een meer positieve connotatie dan ‘andere’ en sluit het aan bij de notie 
‘Het Nieuwe Werken’.  

Met de opkomst van NPM heeft de aandacht voor klantgerichtheid, efficiëntie en 
resultaatgericht werken een vlucht genomen. Deze van oudsher bedrijfsmatige principes komen ook 
in overheidsland om te hoek kijken (Noordegraaf 2004). In een rapport van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt de noodzaak tot vernieuwing als volgt 
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geformuleerd: “de rijksdienst er goed aan zou doen de principes van huidige werken (“het oude 
werken”) aan te vullen met (en soms vervangen door) de principes van “het nieuwe werken”—
principes en richtlijnen voor een veranderstrategie richting een moderne manier van werken. Het is 
een visie om tot de beste overheid te komen door werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger 
te maken voor zowel de organisatie als de medewerker.” (Pomp e.a., 2010: p4). Deze opvatting 
spoort overheidsorganisaties aan om nieuwer, bedrijfsmatiger, te werk te gaan om zo de burger (en 
de eigen medewerkers) optimaal van dienst te kunnen zijn. Een onderwerp waar voorheen minder 
aandacht voor was (Noordegraaf 2004). Met het intreden van bedrijfsmatige modellen en 
werkwijzen binnen de publieke sector (bijvoorbeeld prestatiemetingen, planning&control en 
benchmarking: Noordegraaf en Teeuw 2003), zou gesteld kunnen worden dat de grens tussen de 
twee domeinen vager wordt. Hierover gaan de volgende paragrafen. 
 
Afhankelijkheid van de omgeving 
Om te kunnen overleven, is het zaak dat organisaties zich op enige manier aanpassen aan hun 
omgeving. Pfeffer en Salancik (1978: p.1) formuleren dit statement als volgt:  “Organizations are 
inescapably bound up with the conditions of their environment. Indeed, it has been said that all 
organizations engage in activities which have as their logical conclusion adjustment to the 
environment (Hawley, 1950:3).” Zeker voor een gemeente, gericht op burgers en inspelend op 
wensen vanuit de lokale samenleving, is beïnvloeding door de omgeving niet uit te sluiten en zelfs 
wenselijk. Dit maakt het belangrijk om hieraan tegemoet te komen (Noordegraaf 2004; Neelen e.a. 
2003). Zo’n dertig jaar geleden, in 1978, kwamen de auteurs Pfeffer en Salancik als eersten met de 
Resource Dependency Theory. Deze theorie benadrukte het belang van de omgeving (andere sociale 
actoren) als determinerende factor in het handelen van organisaties. Ze gaat ervan uit dat 
“organizations are other-directed, involved in a constant struggle for autonomy and discretion, 
confronted with constraint and external control.”(Pfeffer en Salancik 1978: 257). Vanwege de 
schaarse bronnen, zijn organisaties afhankelijk van anderen in hun omgeving om deze bronnen te 
verkrijgen. Echter, dit is niet geheel te controleren en de bronnen zijn verspreid over de gehele 
omgeving, vandaar dat organisaties per definitie een zekere mate van onzekerheid kennen. Hoe 
reduceren ze nou het beste deze onzekerheid en hoe zorgen ze ervoor dat ze krijgen wat ze nodig 
hebben om te overleven? Ze zal haar strategieën daarop moeten aanpassen.  

Belangrijk om hierbij in ogenschouw te nemen is de constatering van Pfeffer en Salancik 
(1978: p.259) dat “Organizations are coalitions of varying interests.” Deze bewering ligt in lijn met de 
eerder aangehaalde Activity Theory, waarbij ook de nadruk wordt gelegd op elkaar tegensprekende 
opvattingen binnen organisaties. Machtsvraagstukken gaan hierbij een rol spelen: wiens belangen 
bepalen uiteindelijk de beslissingen die de organisatie neemt? Aangaande de schaarse bronnen, 
heeft degene met macht de controle over deze vitale bronnen. Deze organisatie zal proberen de 
macht over anderen te vergroten en de macht die anderen over hem uitoefenen te verkleinen 
(Hillman e.a. 2009). Naast strategieën om bronnen te verkrijgen, zal een organisatie dus ook 
strategieën moeten ontwikkelen om controle over anderen te verkrijgen en controle over haarzelf te 
verkleinen. Wanneer machtsbalansen worden gestabiliseerd (het aangaan van banden, allianties met 
de omgeving), wordt de stabiliteit voor organisaties vergroot. Anderzijds perkt dit de autonomie wel 
in. Pfeffer en Salancik (1978) stellen dat binnen dit alles een belangrijke maar lastige taak is 
weggelegd voor het management. Managers kunnen drie rollen vervullen, te weten: de symbolische 
rol, waarbij hij/zij vooral als boegbeeld, personificatie van de organisatie en zondebok wordt gezien. 
Verder gaat het wanneer de manager een responsieve rol heeft: hij/zij ‘beantwoordt’ als het ware de 
vragen en beperkingen vanuit de omgeving door de organisatie erop aan te passen. Het gaat erom 
dat de manager bepaalt aan welke vragen wel en aan welke vragen niet tegemoet wordt gekomen. 
Een derde en laatste rol die het management op zich kan nemen, is de zogenaamde discretionaire 
rol. Hierbij is het niet alleen de omgeving die de organisatie vormt, maar heeft het management ook 
de mogelijkheid om haar omgeving te veranderen zodat deze zich aan haar moet aanpassen. Pfeffer 
en Salancik (1978) stellen echter wel dat slechts een paar (grote) organisaties de mogelijkheid 
hebben om dit te doen. In mij optiek is een gemeente daar één van, gezien haar grootte en het veld 
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dat ze bestrijkt. In het resultatenhoofdstuk ‘De balans tussen publiek en privaat’ zal worden gekeken 
of dit opgaat. Is zij daarmee ook vrij in het maken van keuzes, bijvoorbeeld om meer hybridisering 
toe te laten binnen de organisatie?  

Zoals hierboven al beschreven is, wordt het onderscheid tussen publieke en private 
organisaties nog altijd gemaakt, maar is een verschuiving waarneembaar wat betreft kenmerken die 
vroeger altijd tot de ene soort of altijd tot de andere soort organisatie gerekend werden. Het credo 
‘run government like a business’ vat de tendens richting een meer bedrijfsmatige overheid samen 
(Bovens e.a. 2001). Hoe ‘uniek’  is de overheid nog en in hoeverre vervagen de grenzen tussen het 
publieke en private domein. Via een bespreking van ‘de ambtenaar’, komt deze vraag in de laatste 
paragraaf aan de orde. 
 
Bijzondere positie van de ambtenaar? 
Bovenstaande laat zien dat een (gemeentelijke) organisatie altijd banden heeft met haar omgeving 
en daardoor ook beïnvloed wordt. Tevens onderscheidt een publieke organisatie zich van 
andersoortige organisaties, zowel wat kenmerken als wat mensen betreft. Deze opvatting is wat 
Noordegraaf en Teeuw (2003) de ‘politiseringtendens’ noemen: publieke organisaties zijn bijzonder, 
bedrijfsmatige ideeën passen hier niet goed binnen. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt 
daar dieper op ingegaan. Hier zullen alvast de medewerkers worden besproken: wat maakt 
ambtenaren ‘anders’?  
 In het artikel ‘Waarom ambtenaren anders zijn’ van Ronald Niessen (2010) wordt geschetst 
dat ambtenaren van oudsher een bijzondere positie in de samenleving hebben. Max Weber is 
hiervan de grondlegger. Hij beschouwde het dienen van het algemeen belang als iets unieks dat met 
het toekennen van een wettelijke status onderschreven moest worden. Deze opvatting veranderde 
door de jaren heen en nu is men op het punt dat ambtenaren steeds meer als ‘gewone’ werknemers 
beschouwd worden. Echter, vanwege de financiering uit algemene middelen en een ander 
ontslagrecht om politieke willekeur tegen te gaan (andere partij aan de macht, andere ambtenaren), 
zijn ambtenaren nog altijd een aparte beroepsgroep. Hierin zit het grote verschil met het 
bedrijfsleven. Een studie van Perry (1997: p. 181) onderschrijft dit gegeven op een ander vlak: 
mensen die in de publieke sector werken hebben andere “work-related values and needs”. De 
hoogte van het salaris, het helpen van anderen en de status die aan het werk wordt toegeschreven 
zijn onderscheidende factoren tussen de twee sectoren. Hiermee is de motivatie om voor een 
publieke organisatie te werken anders dan de motivatie om voor een private organisatie werkzaam 
te zijn. Dit fenomeen wordt Public Service Motivation (PSM) genoemd. PSM kan gedefinieerd worden 
als “an individual’s predisposition to respond to motives grounded primarily or uniquely in public 
institutions. Four dimensions – attraction to public policy making, commitment to the public interest 
and civic duty, compassion, and self-sacrifice – are empirically associated with the construct.” (Perry 
2007: p. 182). 
 Kortom andere rechten, andere doelen (werken voor de het algemeen belang in plaats van 
winst) en een andersoortige motivatie trekt een scheidslijn tussen werknemers in de publieke en 
private sector. Dit gegeven zou pleiten voor ‘politisering’, het benadrukken van het bijzondere 
karakter van de overheid. Echter, zoals hierboven al een aantal keer ter sprake is gekomen, valt 
hierover steeds meer te twisten. Noordegraaf en Teeuw (2003) duiden dit als zijnde een 
normalisatietendens. Hierbij wordt de overheid gezien als een ‘normaal bedrijf’ (Noordegraaf en 
Teeuw 2003). Bovens (e.a. 2001) heeft het in dit kader over hybridisering, de overheid doet dingen 
die voorheen alleen het bedrijfsleven deed. Over deze identiteitskwesties en de grens tussen publiek 
en privaat gaat de volgende paragraaf. 
 
Positionering en hybridisering 
Om een organisatie te kunnen positioneren op een spectrum, in dit geval het publiek-private 
spectrum, is het begrip ‘identiteit’ van belang. Noordegraaf en Teeuw (2003) hebben een model 
opgesteld waarmee aan de hand van de identiteit van een organisatie (zowel op basis wat mensen 
zelf als de identiteit zien (organizational identity) en hoe ze die beschrijven aan anderen (ascribed 
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identity) (Skålen 2004)) de positie van die organisatie bepaald kan worden. De auteurs (2003) voegen 
hieraan toe dat medewerkers per definitie zijn ingebed in allerlei maatschappelijke structuren, dus 
dat (organisatie) identiteit een verbinding vormt tussen het binnen en buiten van de organisatie en 
daarmee niet statisch maar juist dynamisch is. Identiteit is hiermee een relationeel concept. Dit sluit 
aan bij de het relationele aspect van de Resource Dependency Theory. 
 Publieke organisaties worstelen met hun identiteit. Veranderingen in de context (zie de 
eerste paragraaf van dit hoofdstuk) van publieke organisaties, leiden tot twee wetenschappelijke 
tendensen: het zien van publieke organisaties als unieke, bijzondere eenheden met karakteriserende 
kenmerken (bijzondere aard, maatschappelijk belang dienend, complex et cetera), de zogenaamde 
politisering van de publieke sector, of het zien van de publieke sector gelijkstaand aan de private 
sector, normalisatie. Overheden zijn als bedrijven en moeten presteren, dienen klanten en doen aan 
benchmarking. Gezien de hiervoor beschreven ontwikkelingen en statements, ben ik van mening dat 
de normalisatietendens aan terrein wint en het meest realistische beeld van de publieke sector 
schetst. Nieuw Publiek Management is hier bijvoorbeeld een uiting van. Omdat ik er in het eerste 
resultatenhoofdstuk voor zal pleiten dat ook Zwolle normalisatie (Noordegraaf en Teeuw 2003) of 
hybridisering (Bovens e.a. 2001) kent, zal ik dat hard moeten maken met behulp van de schema’s 
(figuren 8t/m10) van Noordegraaf en Teeuw (2003) en Bovens (e.a. 2001). Zij gebruiken het begrip 
‘identiteit’ om het onderscheid tussen de twee domeinen te beschrijven. Hierbij halen ze Gawthrop 
(1984) aan, die aan de hand van vier dimensies de soorten organisaties van elkaar tracht te 
onderscheiden. Hieronder is dit schematisch weergegeven (Noordegraaf en Teeuw 2003): 
 
 Publieke identiteit Private identiteit 
   
Idee van doelgerichtheid Teleologisch: verwezenlijken 

van een hoger doel, relatief 
instabiele doelen. 

Ateleologisch: gericht op de 
korte termijn, relatief stabiele 
doelen. 

Idee van oorzakelijkheid Holistisch: de werkelijkheid is 
een complex systeem van 
onderlinge afhankelijkheden. 
Handelingen/beslissingen 
hebben effect op elkaar. 

Atomistisch: 
duidelijke/eenduidige oorzaak-
gevolgrelatie. Duidelijk welke 
middelen bijdragen aan de 
doelverwezenlijking. 

Idee van tijd Dynamisch: nu al discussies  
over belangen van toekomstige 
generaties. 

Statisch: het gaat om 
winstmaximalisatie, verleden 
en toekomst spelen geen rol bij 
overwegingen. 

Idee van orde Horizontaal: veel contacten en 
afhankelijkheden op hetzelfde 
niveau, zowel binnen als buiten 
de organisatie 

Verticaal: bevelsrelatie tussen 
hiërarchische lagen in de 
organisatie 

Figuur 8: Schema identiteit en organisatorische parameters 
 
Er kan een onderscheid bestaan in het soort organisatie en de manier waarop ze handelt/ze zich uit. 
Dit idee sluit aan bij de concepten ‘organizational identity’ en ‘ascribed identity’ van Skålen (2004). 
Een organisatie die op papier volledig publiek is, kan in de praktijk veel minder publiek zijn en meer 
een mengvorm tussen een overheidsinstelling en een onderneming zijn. Bovens (e.a. 2001) spreekt in 
dit verband van een hybride organisatie. Het proces hier naartoe wordt ‘hybridisering’ genoemd. Met 
betrekking tot de overheid kan dit bijvoorbeeld inhouden dat een gemeente commerciële diensten 
gaat leveren of meer bedrijfsmatig te werk gaat. Dit laatste sluit aan bij wat eerder in dit hoofdstuk is 
besproken. Bovens (e.a. 2001) geeft een overzicht van de kenmerken van ideaaltypische 
organisatievormen. Hoe meer de kenmerken uit de twee kolommen elkaar afwisselen, hoe meer 
hybride de organisatie is.  
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Overheidsinstelling Onderneming 
  
Strategie en organisatie op basis van politieke 
doelstellingen 

Strategie en organisatie op basis van 
marktmogelijkheden 

Management oriënteert zich primair op 
bovengeschikt beleidsorgaan 

Management oriënteert zich primair op 
afnemers 

Streven naar optimale samenwerking met 
bovengeschikt beleidsorgaan 

Streven naar maximale 
vrijheid/onafhankelijkheid van andere 
organisaties 

Openheid over kosten en opbrengsten Geen openheid over precieze kosten en 
opbrengsten 

Beleidsorgaan verantwoordelijk voor continuïteit Management verantwoordelijk voor continuïteit 
Feedback via politiek proces Feedback via winstcijfers 
Figuur 9: Overheid of onderneming? Kenmerken ideaaltypische organisatievormen 
 
Noordegraaf en Teeuw (2003) geven dit iets anders weer. Op basis van hun ideeën van 
doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde, komen zij tot vier organisatorische posities die een 
organisatie kan innemen: 
 
 Publieke organisatie Private organisatie 
Publieke identiteit Bestuurlijke positie: bestuurlijke 

afwegingen en politiek-
bestuurlijk management staan 
centraal 

Maatschappelijke positie: 
duurzaamheid, duurzaam 
ondernemen en verantwoord 
management zijn belangrijk 

Private identiteit Bedrijfsmatige positie: alles 
draait om prestaties en 
presteren. 
Prestatiemanagement is 
belangrijk 

Bedrijfspositie: alles draait om 
productie en omzet. Privaat 
management staat centraal. 

Figuur 10: Vier organisatorische principes 
 
Ik heb ervoor gekozen om ook de kenmerken van Bovens (e.a. 2001) hierbij te betrekken. Dit omdat 
de uitgebreidheid hiervan de situatie in Zwolle genuanceerder kan analyseren dan het model van 
Noordegraaf en Teeuw (2003) alleen. In mijn optiek kan een organisatie op basis van de 
identiteitsbepaling van Noordegraaf en Teeuw (2003) een bestuurlijke positie hebben (en dus niet 
hybride zijn), terwijl zij wel degelijk private kenmerken bezit. Hierbij kan het model van Bovens (e.a. 
2001) uitkomst bieden. Op basis van deze schema’s kan gekeken worden in hoeverre publieke 
organisaties zich een private identiteit hebben aangemeten en vice versa. Dit bijvoorbeeld omdat de 
formele organisatiekenmerken/identiteiten niet meer passen bij de context waarin de organisatie 
opereert. Noordegraaf en Teeuw (2003: p.8) hebben het in dit verband over “identiteitscrises”, 
teveel hybridisering kan ertoe leiden dat organisaties in de problemen komen wanneer zij zich zowel 
een publieke als een private identiteit proberen eigen te maken (of daartoe gedwongen worden).  
Handelen kan dan inconsistent worden en er kan verwarring ontstaan over de vraag ‘wie zijn wij’?  
(opgeheven) Grenzen tussen organisaties en hun omgeving roepen vragen op over de interne 
culturen van deze organisaties. Hoe zit deze in elkaar, waar identificeert men zich mee nu grenzen 
steeds vager worden en levert dat soms ook weer nieuwe grenzen op? De relatie hiertussen is 
onderwerp van de volgende paragraaf. 
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Cultuur, identiteit en identificatie  
 
Deze paragraaf zal worden opgebouwd aan de hand van de ideeën van Martin Parker (2000). Hij legt 
op interessante wijze de link tussen organisatiecultuur, verandering, identiteit/identificatie en –voor 
dit onderzoek belangrijk- grenzen (divisions). De indeling van de paragrafen zal deze redenering 
volgen. Te beginnen met een korte bespreking van hetgeen volgens Parker (2000) onder cultuur 
(culturen) moet worden verstaan en welke implicaties dit heeft. 
 
Organisatieculturen volgens Parker 
Kernbegrippen in de theorie van Parker (2000) zijn ‘sameness’ en ‘difference’. Cultuur ziet hij als iets 
dat deels hetzelfde is, maar vooral ook variatie kent. Hij spreekt dan ook over culturen in het 
meervoud en maakt een mooie vergelijking met een taal: de grammatica is voor iedereen hetzelfde 
(sameness), maar de interpretatie van een zin of tekst kan per context en voor iedereen verschillend 
zijn (difference). Hij noemt dit de ‘uniqueness paradox’ van cultuur: “for division you need 
agreement” (Parker 2000: p.211). Veranderingen in bijvoorbeeld de omgeving brengen deze 
‘divisions’ of ‘differences’ aan het licht. Om deze reden past de theorie goed binnen dit onderzoek. 
Zowel maatschappelijke veranderingen als daaruit voortvloeiende veranderingen in de organisatie 
(bedrijfsmatige concepten als flexwerken bijvoorbeeld) hebben hun uitwerking op de cultuur van een 
organisatie. Parker (2000) stelt dat de wijze waarop individuen met deze veranderingen omgaan, 
afhangt van hun identiteit. Identiteit stelt hij daarbij gelijk aan identificatie. Hij analyseert op 
organisatieniveau en focust zich op groepen binnen een organisatie. In lijn met mijn 
‘gedachtegrenzen’(zie hoofdstuk ‘Een grenswandeling: methoden in kritisch perspectief’), is dit 
analyseniveau goed passend bij het onderzoek. Echter, hiernaast wil ik ook graag kijken op 
individueel niveau. Cunliffe (2009), Kunda (2006), Walsh en Gordon (2008) zijn daarbij behulpzaam. 
Zij gaan in op (professionele) identiteit en de totstandkoming daarvan door middel van identificatie 
(op individueel niveau wordt dit dus niet aan elkaar gelijk gesteld). Zoals uit de resultaten naar voren 
zal komen, is bij Zwolle een onderscheid tussen deze begrippen waar te nemen, vandaar de keuze 
voor de aparte bespreking ervan. 
 
Het individu: identiteit en werk 
Identiteit wordt bepaald door vele facetten en invloeden. Het werk is één van de invloeden die erg 
bepalend is voor wie men is. Cunliffe verwoordt dit door te zeggen: “we cannot separate ourselves 
and our relationships with others from our work. What we do, how we act, and how we think about 
our work, how we interact with others, is closely tied with our identity – with who we are.”(Cunliffe 
2009, p.100). Om deze reden zegt zij ook dat je wel weg kunt bij je werk, maar dat je nooit helemaal 
kunt weggaan; je neemt altijd een deel van wat je daar hebt meegemaakt mee in jouw persoon. 
Parker (2000) spreekt zich hier niet expliciet over uit, maar uit zijn ideeën over de belangrijke rol van 
de context (die bepaalt welk deel van jezelf je aanspreekt) en de opmerking “Meaning and identity 
should be found outside work and not within it” in combinatie met het citeren (Parker 2000: p. 230) 
van Rippen (1993) die zegt “my job is my job and my soul is my own”, geeft hij aan hoe hij erover 
denkt. Net als dat organisatiecultuur bestaat uit verschillen, zo bestaat de menselijke identiteit 
(afhangend van zijn/haar identificatie op dat moment) dat ook. Bij het onderzoek is aandacht 
besteed aan dit vraagstuk: zijn werk- en privé-identiteit voor medewerkers van Zwolle hetzelfde of 
niet. Vandaar dat ik hier bij dit punt stil wil staan. Het relationele aspect van identiteit komt bij beide 
auteurs terug. Interactie met anderen en met de context is belangrijk wanneer het gaat om wie 
iemand is. Hiermee sluiten zij aan bij Kunda (2006: p. 158)“Members evaluate each other on their 
ability to express both embracement and distancing and to know where to stop.” (Kunda 2006, 
p.158), hiermee benadrukkend dat identiteit niet alleen uit jezelf komt, maar ook gevormd wordt 
door de manier waarop anderen jou zien. Sameness en difference zijn ook hierbij dus belangrijke 
begrippen.  
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Wanneer we ons nu specifieker richten op ‘wie men is’ tijdens het werk, dan hebben we het over de 
professionele identiteit (Beijaard e.a. 2004).  Het concept is lastig te definiëren, maar zowel Beijaard 
(e.a. 2004) als Parker (2000) wijzen erop dat er onderscheid gemaakt dient te worden tussen ‘agency’ 
en ‘structure’. Identiteit is enerzijds wie je zelf bent (agency) en de rol(len) die je daarop aanneemt 
en anderzijds wordt jouw identiteit gevormd door de structuren: de manier waarop de omgeving jou 
ziet; als verpleger, bakker of ambtenaar bijvoorbeeld. Tevens speelt het werk hier ook een rol in: wat 
zijn relevante kenmerken daarvan? Op basis van een aantal auteurs die in het artikel van Beijaard 
(e.a. 2004) wordt aangehaald, kom ik tot de volgende, voor dit onderzoek relevante definitie van 
professionele identiteit: ‘percepties van en betekenis aan de rollen die mensen aannemen, relevante  
kenmerken van de professie en percepties van ‘het zelf’ als een beroepsgroep’. Aangevuld met het 
idee dat (professionele) identiteit niet alleen intern gevormd wordt maar ook zeker extern. Voor dit 
onderzoek is dit relevant. Wanneer we weten welke elementen belangrijk zijn voor de medewerkers 
van de Gemeente Zwolle als het gaat om hun werkidentiteit, kan daarop worden ingehaakt als het 
gaat om de manier waarop zij in veranderingen (bijvoorbeeld flexwerken) staan. Bepaalde persoons- 
en professionele kenmerken kunnen een dergelijke verandering in de weg staan (begrenzen) of juist 
laten opbloeien.  

Ik heb nu de elementen besproken waaruit een identiteit kan bestaan, maar er mist één 
cruciaal begrip, te weten ‘identificatie’. Zij vormt de basis voor identiteitsvorming en –volgend uit het 
betoog van Parker (2000)- de basis voor grenzen tussen culturen (de difference die nodig is voor 
sameness/agreement). Hiermee is de cirkel rond. Ze slaat als het ware een brug tussen het individu 
en de organisatie. De volgende paragraaf zal over dit laatste onderdeel van die cirkel, grenzen door 
identificatie, gaan.  
 
De organisatie: identificatie als basis voor grenzen  
Voor Parker (2000) staat de identiteit van een persoon gelijk aan zijn/haar identificatie met bepaalde 
groepen. Hij stelt identiteit daarmee gelijk aan identificatie “Though I use the term ‘identity’, I 
suppose I should really write of identifications” (parker 2000: p. 188). Apker (e.a. 2003: p.227). 
definieert identificatie als volgt: “a person’s attachment to reference groups such as organizations, 
occupations and work teams”. Het gaat, kortom, om vereenzelviging van een individu met ‘iets’ dat 
bepaalde, voor het individu aansprekende, kenmerken heeft. Vereenzelviging leidt mede tot het 
vaststellen van de eigen identiteit omdat men een zogenaamde “sense of belonging” ervaart (Apker 
e.a. 2003: p. 227), waardoor identificatie ook bijdraagt aan het vormen van het ‘zelf’ van individuen. 
Volgens Parker (2000) onderscheiden individuen zich van elkaar (geven betekenis aan wie ze zijn) 
door hun identificatie met bepaalde groepen wat hen afgrenst van wie ze niet zijn: them. Ik vind dit 
een mooie redenering, maar ik denk dat het in het geval van de Gemeente Zwolle nuttig is om ook de 
individuele identiteitsvorming te bekijken. Met  het oog op flexwerken is het goed om te weten hoe 
men in Zwolle haar professionele identiteit opbouwt. Wanneer bijvoorbeeld identificatie met een 
bepaalde groep hiervoor sterk determinerend is, betekent dit automatisch dat er sterke scheidslijnen 
binnen de organisatie bestaan: een belemmering voor flexwerken. Hiermee sluit ik me aan bij onder 
andere Apker (e.a. 2003) en Walsh en Gordon (2008) die op individueel niveau een meer causale 
relatie tussen de twee begrippen aantonen: identificatie draagt bij aan wie men is, maar er zijn meer 
zaken die daaraan bijdragen. Bijvoorbeeld de manier waarop mensen over zichzelf denken (agency) 
en de invloed die de mening van anderen (structure) daarop heeft. Dit heeft niet per definitie met 
identificatie te maken.  

Om die reden wil ik toch een model introduceren dat aan de hand van het begrip 
‘identificatie’ het (interactieve) proces van identiteitsvorming verklaart (Walsh en Gordon 2008). Wat 
blijkt uit het model, is dat identificatie kan plaatsvinden met bepaalde ‘reference groups’, zoals de 
organisatie en de professie of de ‘work unit’, het team/de afdeling. (Apker e.a. 2003; Burgess (2005)). 
Identificatie met de organisatie treedt op wanneer individuen de doelen en belangen van de 
organisatie meenemen wanneer ze een beslissing moeten nemen en wanneer ze hun werkende 
leven typeren. (Apker e.a. 2003). Apker (e.a. 2003) gaat daarnaast in op de identificatie met de 
professie (in haar geval bij verpleegkundigen). Hoewel iemand zich niet verbonden hoeft te voelen 
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met de organisatie waarin hij/zij het werk uitoefent, zijn de kenmerken en waarden die met deze 
professie samenhangen bepalend voor het feit dat iemand toch bij de organisatie blijft om het 
beroep uit te kunnen oefenen. Hieruit blijkt dat ook niet-identificatiegerelateerde zaken mee kunnen 
spelen bij identiteitsvorming. Apker (e.a. 2003) laat zien dat wanneer er aan bepaalde waarden die 
mensen aan hun werk hechten tegemoet gekomen wordt (in dit geval ‘autonomie’, geldend voor 
verpleegkundigen), werknemers een grotere tevredenheid hebben en meer commitment ervaren. 
Mensen voelen zich dan zowel meer verbonden met de professie als met de organisatie. Naast 
vereenzelviging met de organisatie of met het werk, kan men zich ook sterk één voelen met het team 
of de afdeling waarin men werkzaam is. Burgess (2005) heeft op dit gebied een interessante 
bevinding gedaan, namelijk dat “strong levels of organizational identification would be expected to 
increase employees’ motivation to engage in knowledge- transfer activities…strong levels of subunit 
identification, relative to organizational identification, are posited to be associated with lower levels 
of knowledge sharing” (Burgess 2005: p. 329). Dit lijkt te pleiten voor een wederzijdse uitsluiting van 
hetzij de kennisdeling hetzij de identificatie, sterke grenzen dus. 

Toch liggen de grenzen tussen de verschillende referentiegroepen iets genuanceerder. De 
verschillende ‘reference groups’ sluiten elkaar niet uit. Men kan zich zowel verbonden voelen met de 
organisatie als met het team en de professie, maar vaak is er één sterker dan de andere. Wanneer 
we op organisatieniveau kijken, zien we dat ook Parker (2000: p.188) een onderscheid tussen 
referentiegroepen maakt. Hij noemt respectievelijk ‘functional/spatial divisions’, ‘generational 
divisions’ en ‘occupational/professional divisions’. De eerste betreft geografische/departementale 
groepen: “them over there, us over here” (overeenkomend met identificatie met de organisatie).  
Generational divisions beslaan leeftijd of historische groepen: “them from that time, us from this 
time”. De laatste scheiding ten slotte heeft betrekking op professionele grenzen: “them who do that, 
us who do this” (overeenkomend met identificatie met de professie/het team). Hiermee maakt hij 
meteen de relatie tussen identificatie (us) en scheiding (us versus them) duidelijk. Parker (2000) en 
Walsh en Gordon (2008) stellen dat een identiteit in aansluiting hierop een combinatie is van 
identificatie met verschillende referentiegroepen. Elke combinatie is uniek en daarmee ook elk mens. 
Of dit model ook voor Zwolle opgaat, is te zien in het resultatenhoofdstuk ‘De afdeling als thuis’.  

Een combinatie van identificatie met de organisatie en met de professie lijkt bij de auteurs 
het meest gangbaar te zijn als het gaat over individuele werkidentiteiten. Een individu bekijkt per 
groep (in dit geval ‘de organisatie’ en ‘de professie’) welke identiteit hierbij hoort en in hoeverre dit 
bij hem/haar past. De groepen die voor het individu de meeste “distinction and status enhancement” 
opleveren (deze kenmerken worden gezien als centrale factoren in het beoordelen van de 
aantrekkelijkheid van identiteiten), door individuen zullen worden gebruikt om hun werkidentiteit 
vorm te geven. (Dutton e.a. 1994, Dukerich e.a. 2002, Golden-Biddle en Rao 1997 in: Walsh en 
Gordon 2008). Op de volgende pagina is dit proces grafisch weergegeven:  
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                                    Figuur 11: The process of creating an individual work identity 

 

De doordringbaarheid van grenzen 
 
In dit hoofdstuk is een drietal onderwerpen de revue gepasseerd. De eerste paragraaf beschreef het 
fenomeen flexwerken en de relatie tussen dit concept en het overkoepelende concept ‘grenzen’. 
Tevens zijn de verschuivende grenzen (bijvoorbeeld tussen werk en privé) als gevolg van flexwerken 
besproken. Flexwerken komt uit het bedrijfsleven en staat daarmee symbool voor hetgeen in de 
tweede paragraaf is beschreven: de toenemende grensvervaging tussen publieke en private 
organisaties. Hierbij speelt (organisatie)identiteit een rol. Identiteit, maar dan die van de individuele 
medewerker, was onderwerp van schrijven in de derde paragraaf. Identiteit en identificatie met 
bepaalde referentiegroepen bleek een basis te zijn voor het ontstaan van scheidslijnen binnen 
organisatieculturen, maar tevens voor het creëren van een werkidentiteit. Dit kan voor flexwerken 
interessant zijn, omdat een sterke mate van identificatie een sterke grens betekent. Hiermee komen 
we uit op het laatste onderdeel van dit hoofdstuk: de hardheid of doordringbaarheid van grenzen.  

De begrippen integratie en segmentatie spelen hierbij een rol. De mate van 
doordringbaarheid wordt als indicator voor de hardheid van de grenzen genomen. In hoeverre 
kunnen aspecten van het ene domein het andere binnendringen? Hiermee wordt de mate van 
integratie en segmentatie tussen domeinen bepaald (Kreiner e.a. 2006; Desrochers 2003). Dit kan 
zowel op fysiek gebied (in hoeverre is een organisatie fysiek toegankelijk voor buitenstaanders?) als 
op temporeel en cognitief gebied (in hoeverre zijn tijdsgrenzen onderhandelbaar en zijn mensen 
bereid hun ‘tot hier en  niet verder-principes’te herzien?). Ik wil het model van Kreiner (e.a. 2006; 
figuur 11) gebruiken om de grenzen en doordringbaarheid daarvan te illustreren. Het model heeft 
betrekking op identiteit, maar ik denk dat het op meerdere onderwerpen van toepassing is. 

Kreiner (e.a. 2006) geeft aan dat er scheidslijnen tussen domeinen kunnen bestaan. Hij stelt 
dat de verschillende domeinen (in zijn geval de persoonlijke en organisatorische identiteiten) geen 
statische en eenduidige gehelen zijn. De grenzen ervan zijn veranderlijk en sommige delen zijn meer 
vatbaar voor verandering en aanpassing als gevolg van veranderde situaties dan andere delen. De 
auteur onderscheidt twee soorten grenzen:  ‘inter’ en ‘intra’ boundaries. ‘Inter’ duidt op de grenzen 
tussen verschillende domeinen (bijvoorbeeld tussen de persoonlijke en organisatie identiteit) en 
‘intra’ boundaries betreffen de grenzen tussen de verschillende aspecten binnen een domein 
(bijvoorbeeld tussen het zijn van een werknemer en het zijn van een huisvader binnen de 
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persoonlijke identiteit). Individuen kunnen zelf bepalen in hoeverre ze de verschillende domeinen in 
elkaar laten overlopen. Wanneer een ambtenaar in werkcontext vaak refereert naar zijn 
thuissituatie, is de scheidslijn tussen zijn identiteit als professional en als privé persoon vaag. Dit 
wordt een ‘integrated identity’ genoemd. Ook tussen verschillende domeinen, zoals het individu en 
de organisatie, kan integratie en separatie plaatsvinden. Wanneer bijvoorbeeld persoonskenmerken 
overeenkomen met kenmerken van de organisatie, is er sprake van integratie tussen de twee 
domeinen. De identificatie met de organisatie is hoog (Kreiner e.a. 2006). Thuiswerken is ook een 
voorbeeld van een in hoge mate geïntegreerd fenomeen, twee ‘role sets’, namelijk de rol als 
privépersoon en de rol als werknemer, zijn hierbij dusdanig geïntegreerd (highly integrated), dat de 
kans op rolconflicten groot is: wanneer doet men het één en wanneer het ander? (Desrochers 2003). 
Kortom: grenzen kunnen verschillend zijn van sterkte en daarmee van de mate van 
doordringbaarheid. Parker (2000) ten slotte vult over de relatie tussen cultuur en de 
doordringbaarheid van grenzen aan dat het hebben van weinig lokale culturen (bijvoorbeeld omdat 
de organisatie onderdeel is van een grotere organisatie) tot gevolg heeft dat  culturele grenzen 
hierdoor meer doordringbaar zijn voor externe invloeden. Doordringbaarheid, integratie en 
segmentatie, het is allemaal in het onderstaande model terug te vinden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12: The nature of identity boundaries 
  



 

De casus: flexwerken binnen de Gemeente Zwolle

 
Dit eerste hoofdstuk van de resultatensectie 
ingegaan op de Gemeente Zwolle als organisatie. Hier wil ik, ter omlijsting van de casus (waar zou 
flexwerken plaats kunnen gaan vinden?), kort ingaan op een drietal fysieke aspecten van de 
gemeente alvorens ik het flexwerken zelf zal 
medewerkers van de Gemeente Zwolle onder
waarop het ingevoerd zou moeten worden, de gevolgen ervan en de (mogelijke) weer
orde. Ten slotte wordt de relatie tussen flexwerken en het huidige werk gelegd door te kijken in 
hoeverre flexwerken mogelijk en wenselijk is, aldus de respondenten. 
‘verdeeld’ in twee groepen: lijn- 
worden onder de lijn geschaard. Dit heb ik gedaan omdat er op veel vlakken verschillen tussen deze 
twee groepen bleken te bestaan, waarmee het onderscheid ook voor de discussie rondom 
flexwerken relevant is. In de laatste paragrafen van dit hoofdstuk zullen de resultaten omtrent 
flexwerken in theoretisch perspectief geplaatst worden. 

De huidige situatie 
 
De setting 
Om flexwerken binnen de Gemeente Zwolle te kunnen plaatsen, is het nodig een beeld te krijgen van 
hoe de organisatie eruit ziet en ze zich profileert. Ik heb me hierbij gefocust op drie fysieke aspecten, 
te weten de gebouwen, de locaties van deze gebouwen 
organisatie gehanteerd wordt. Het spanningsveld tussen openheid en geslotenheid (begrenzing, 
loslaten van grenzen) staat hierbij centraal.  
 

• Gebouwen    • 
 
Het  stadhuis ligt aan het 
naast de grote kerk. Het plein is omringd door terrasjes en 
horecagelegenheden. Op het plein staan bankjes en op vrijdag is er 
markt. Wanneer je van het station komt aanlopen, loop je recht op het 
stadhuis af. He
binnenstad en heeft een bijzondere façade: betonnen puntige zuilen 
afgewisseld met glas. Om bij de ingang te komen, moet je een drietal 
treden op. Het stadhuis ligt op een soort balkon. Het is niet duid
de ingang is, maar zodra je het balkon op loopt, zie je het vanzelf. 
een draaideur met het logo van de gemeente erop en planten erin, kom 
je de centrale hal van het stadhuis binnen. Veel licht een beige marmeren 

vloer drukken een stempel op de beleving van het gebouw. Rechts is staat een tafel en een kast met 
verschillende kranten en tijdschriften. Iets verderop is een balie waarachter een vrouw zit. Zij draagt 
een mantelpakje met op de linkerrevers een pin met het logo van Zwolle. Achter ha
monitoren waarop de omgeving van het stadhuis te zien is. Echter, om hetzij de lift, hetzij de trap te 
gebruiken, is een zogenaamde ‘druppel’ nodig; het toegangspasje voor de gehele gemeente. 
(observatieverslag 24-02’10) 
 
Deze impressie illustreert wat een bezoeker eerste ziet: een gebouw waar niet zomaar in en uit 
gelopen kan worden, waardoor het onderscheid tussen binnen en buiten wordt benadrukt. Dit geldt 
voor het Stadhuis, maar ook voor het Stadskantoor. Het Stadskan
‘Fort Knox’ genoemd “omdat het  zo  ontoegankelijk is voor het publiek. Als je een afspraak hebt word 

Figuur 13: het Stadhuis 

 

De casus: flexwerken binnen de Gemeente Zwolle

Dit eerste hoofdstuk van de resultatensectie zal de casus introduceren. In de inleiding ben ik al kort 
ingegaan op de Gemeente Zwolle als organisatie. Hier wil ik, ter omlijsting van de casus (waar zou 
flexwerken plaats kunnen gaan vinden?), kort ingaan op een drietal fysieke aspecten van de 

alvorens ik het flexwerken zelf zal bespreken. Deze bespreking start met de vraag w
medewerkers van de Gemeente Zwolle onder dit concept verstaan. Vervolgens komen de wijze 
waarop het ingevoerd zou moeten worden, de gevolgen ervan en de (mogelijke) weer
orde. Ten slotte wordt de relatie tussen flexwerken en het huidige werk gelegd door te kijken in 
hoeverre flexwerken mogelijk en wenselijk is, aldus de respondenten. Ik heb de respondenten 

 en stafafdelingen. HRM is de enige stafafdeling, WMO, BOR en L&P 
worden onder de lijn geschaard. Dit heb ik gedaan omdat er op veel vlakken verschillen tussen deze 
twee groepen bleken te bestaan, waarmee het onderscheid ook voor de discussie rondom 

de laatste paragrafen van dit hoofdstuk zullen de resultaten omtrent 
flexwerken in theoretisch perspectief geplaatst worden.  

Om flexwerken binnen de Gemeente Zwolle te kunnen plaatsen, is het nodig een beeld te krijgen van 
hoe de organisatie eruit ziet en ze zich profileert. Ik heb me hierbij gefocust op drie fysieke aspecten, 
te weten de gebouwen, de locaties van deze gebouwen en de huisstijl die binnen de gemeentelijke 
organisatie gehanteerd wordt. Het spanningsveld tussen openheid en geslotenheid (begrenzing, 
loslaten van grenzen) staat hierbij centraal.   

Het  stadhuis ligt aan het Grote Marktplein in het hartje van de stad, 
naast de grote kerk. Het plein is omringd door terrasjes en 
horecagelegenheden. Op het plein staan bankjes en op vrijdag is er 
markt. Wanneer je van het station komt aanlopen, loop je recht op het 
stadhuis af. Het ligt ietwat verscholen tussen de oude huizen van de 
binnenstad en heeft een bijzondere façade: betonnen puntige zuilen 
afgewisseld met glas. Om bij de ingang te komen, moet je een drietal 
treden op. Het stadhuis ligt op een soort balkon. Het is niet duid
de ingang is, maar zodra je het balkon op loopt, zie je het vanzelf. 
een draaideur met het logo van de gemeente erop en planten erin, kom 
je de centrale hal van het stadhuis binnen. Veel licht een beige marmeren 

de beleving van het gebouw. Rechts is staat een tafel en een kast met 
verschillende kranten en tijdschriften. Iets verderop is een balie waarachter een vrouw zit. Zij draagt 
een mantelpakje met op de linkerrevers een pin met het logo van Zwolle. Achter ha
monitoren waarop de omgeving van het stadhuis te zien is. Echter, om hetzij de lift, hetzij de trap te 
gebruiken, is een zogenaamde ‘druppel’ nodig; het toegangspasje voor de gehele gemeente. 

t wat een bezoeker eerste ziet: een gebouw waar niet zomaar in en uit 
gelopen kan worden, waardoor het onderscheid tussen binnen en buiten wordt benadrukt. Dit geldt 
voor het Stadhuis, maar ook voor het Stadskantoor. Het Stadskantoor werd door een responde

omdat het  zo  ontoegankelijk is voor het publiek. Als je een afspraak hebt word 
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De casus: flexwerken binnen de Gemeente Zwolle 

zal de casus introduceren. In de inleiding ben ik al kort 
ingegaan op de Gemeente Zwolle als organisatie. Hier wil ik, ter omlijsting van de casus (waar zou 
flexwerken plaats kunnen gaan vinden?), kort ingaan op een drietal fysieke aspecten van de 

bespreking start met de vraag wat 
verstaan. Vervolgens komen de wijze 

waarop het ingevoerd zou moeten worden, de gevolgen ervan en de (mogelijke) weerstand aan de 
orde. Ten slotte wordt de relatie tussen flexwerken en het huidige werk gelegd door te kijken in 

Ik heb de respondenten 
RM is de enige stafafdeling, WMO, BOR en L&P 

worden onder de lijn geschaard. Dit heb ik gedaan omdat er op veel vlakken verschillen tussen deze 
twee groepen bleken te bestaan, waarmee het onderscheid ook voor de discussie rondom 

de laatste paragrafen van dit hoofdstuk zullen de resultaten omtrent 

Om flexwerken binnen de Gemeente Zwolle te kunnen plaatsen, is het nodig een beeld te krijgen van 
hoe de organisatie eruit ziet en ze zich profileert. Ik heb me hierbij gefocust op drie fysieke aspecten, 

en de huisstijl die binnen de gemeentelijke 
organisatie gehanteerd wordt. Het spanningsveld tussen openheid en geslotenheid (begrenzing, 

Grote Marktplein in het hartje van de stad, 
naast de grote kerk. Het plein is omringd door terrasjes en 
horecagelegenheden. Op het plein staan bankjes en op vrijdag is er 
markt. Wanneer je van het station komt aanlopen, loop je recht op het 

t ligt ietwat verscholen tussen de oude huizen van de 
binnenstad en heeft een bijzondere façade: betonnen puntige zuilen 
afgewisseld met glas. Om bij de ingang te komen, moet je een drietal 
treden op. Het stadhuis ligt op een soort balkon. Het is niet duidelijk waar 
de ingang is, maar zodra je het balkon op loopt, zie je het vanzelf. Door 
een draaideur met het logo van de gemeente erop en planten erin, kom 
je de centrale hal van het stadhuis binnen. Veel licht een beige marmeren 

de beleving van het gebouw. Rechts is staat een tafel en een kast met 
verschillende kranten en tijdschriften. Iets verderop is een balie waarachter een vrouw zit. Zij draagt 
een mantelpakje met op de linkerrevers een pin met het logo van Zwolle. Achter haar staan 
monitoren waarop de omgeving van het stadhuis te zien is. Echter, om hetzij de lift, hetzij de trap te 
gebruiken, is een zogenaamde ‘druppel’ nodig; het toegangspasje voor de gehele gemeente. 

t wat een bezoeker eerste ziet: een gebouw waar niet zomaar in en uit 
gelopen kan worden, waardoor het onderscheid tussen binnen en buiten wordt benadrukt. Dit geldt 

toor werd door een respondent 
omdat het  zo  ontoegankelijk is voor het publiek. Als je een afspraak hebt word 
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je opgehaald of je moet een pasje hebben, het is niet open” (medewerker lijnafdeling). Maar ben je 
eenmaal binnen en heb je een ‘druppel’, dan zit je in de wereld van de organisatie. In tegenstelling 
tot de façade is de binnenwereld juist heel licht, open en transparant. Veel glas en openstaande 
deuren zorgen hiervoor. Het verschil tussen de binnen en de buitenwereld manifesteert zich 
bijvoorbeeld in het feit dat de vrouw achter de balie een speldje draagt met daarop ‘Zwolle’. Het is 
duidelijk: je bent nu binnen. Wanneer zij jou de toegangspas verstrekt, of iemand voor jou belt, ben 
je toegelaten. Voor de Wijkcentra geldt dit veel minder. Wijkcentrum Zuid bijvoorbeeld zit in een 
gebouw waar meerdere maatschappelijke organisaties gehuisvest zijn. Hier kan gewoon naar binnen 
gelopen worden. Dit heeft met de functie van degenen die daar zitten (wijkbeheerders en 
wijkmanagers) te maken: deze moeten vindbaar en herkenbaar zijn voor burgers wanneer er 
problemen zijn in de wijk. Het verschil tussen de binnen- en buitenwereld is hier dus heel klein. 
Tijdens een bezoek aan een Wijkcentrum (21-04’10) viel op dat het logo van de gemeente hier niet 
terug te vinden is. Althans niet zo pontificaal en zichtbaar als in de andere gebouwen van de 
gemeente. Naast het uiterlijk van de gebouwen is ook de locatie van belang wanneer de openheid en 
geslotenheid van de organisatie wordt bekeken. 
 

• Locatie • 
De meeste geïnterviewden zitten over het 
algemeen op het Stadhuis of het Stadskantoor 
als ze op kantoor zijn. De mensen van L&P zitten 
in de wijk (in Wijkcentra) of op het Stadskantoor. 
Ditzelfde geldt voor de mensen van BOR. 
Opvallend is dat degenen die over het algemeen 
in het Stadhuis en de Wijkcentra zitten, hierover 
erg positief zijn. Echter, wanneer mensen uit de 
wijkcentra naar het Stadhuis of het Stadskantoor 
kijken, vinden ze dit maar niks (uitzonderingen 
daar gelaten) en moeten er niet aan denken om 
daar te moeten werken. “Wij proberen de 

gemeente zichtbaar aanspreekbaar en herkenbaar te laten zijn, niet dat grote blackbox stadskantoor 
of stadhuis, maar laagdrempelig. Ik moet een soort lage drempel zijn voor buurtbewoners als ze zich 
zorgen maken om de wijk of als ze iets leuks willen doen.” (medewerker lijnafdeling). Deze mening 
wordt door de L&P en BOR collega’s over het algemeen gedeeld. Voor hen is de plek in de wijk 
noodzakelijk om hun werk goed uit te kunnen voeren. De wijkbeheerders en wijkmanagers 
benadrukken dat de locatie heel belangrijk is voor het werk dat ze doen en voor het contact met de 
maatschappelijke partners. In Wijkcentrum Zuid, bijvoorbeeld, zit een aantal maatschappelijke 
partners in hetzelfde gebouw (politie, maatschappelijk werk et cetera). Dit bevordert de 
samenwerking. Er is een klein verschil tussen de mannen van BOR die aangeven dat ze alleen in de 
wijk willen zitten en nergens anders en de mensen van L&P die hierin iets gematigder zijn. Zij zitten 
ook nog regelmatig op het stadskantoor. Het stadskantoor wordt niet zo positief beoordeeld. “ik vind 
het een locatie van niks en ik vind het een beetje decentraal liggen ten opzichte van de rest van de 
stad” (medewerker lijnafdeling). Met name de decentrale ligging en het feit dat het vrij 
ontoegankelijk is (“Fort Knox”), maakt dat men het over het algemeen geen goede locatie vindt om 
interactie te hebben met de maatschappij.  
 Het Stadhuis ten slotte wordt qua ligging heel positief beoordeeld. Een respondent vertelde 
dat het feit dat haar werkplek zich bevindt in het hartje van de stad, maakt dat ze zich 
verantwoordelijk voelt voor wat ze doet.  “De plek in de binnenstad heeft voor mij wel een 
meerwaarde” (medewerker lijnafdeling) In figuur 13 is dit uitgedrukt. Je ziet direct resultaat van je 
werk en je zit dicht bij het vuur, dat wil zeggen bij de politiek, de concernstaf en de bestuurlijke 
ondersteuning. Al met al is dus de ligging van het Stadhuis en de Wijkcentra positief voor openheid, 
het contact met de burger en de maatschappelijke partijen in de stad. Het Stadskantoor is door haar 
ligging net buiten het centrum en de geslotenheid minder aantrekkelijk. 

Figuur 14: Tekening medewerker lijnafdeling 
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• Huisstijl • 

Binnen de organisatie als geheel wordt de grens tussen binnen en buiten 
duidelijk gemaakt. Het hanteren van een huisstijl heeft als doel om eenheid te 
creëren binnen de  verschillende onderdelen van de organisatie. Door het logo 
zo simpel mogelijk te houden (blauw vierkantje met in  het wit het woord 
‘Zwolle’ erin, zie figuur 15) wordt geprobeerd Zwolle als een merk neer te 
zetten. De hele organisatie kent hetzelfde logo en moet daar ook op al haar 
communicatie gebruik van maken. Het handje dat ook onderdeel uitmaakt van 

het imago staat voor de handreiking die zowel naar 
medewerkers als naar partners van de gemeente wordt 
gedaan. Het woord ernaast wordt al naargelang het 
onderwerp van de communicatie gekozen. De afbeelding in figuur 16 kan staan 
op een document dat gaat over thuiswerken. Naast dit alles bestaat er een 
programmaonderdeel in Word waarbij men documenten in de huisstijl kan 
maken. Uit het boek Zwolle aan Zee (2009) blijkt dat er voor deze uniformering is 

gekozen om naar buiten toe zoveel mogelijk eenheid uit te stralen en het voor medewerkers 
makkelijker en overzichtelijker te maken om hun communicatie uniform te verzorgen. Het speldje 
dat de baliemedewerkerster (en de gemeentesecretaris) ophebben, laat ditzelfde zien: wij zijn één, 
wij zijn de gemeente Zwolle. Door het credo ‘Samen maken we de stad’ te hanteren, wordt de 
scherpe tegenstelling tussen het domein van de organisatie en het maatschappelijk domein 
hierbuiten, afgezwakt. Hierop wordt later teruggekomen. 
 
Flexwerken: de stand van zaken 
Flexwerken, zowel flexibele werkplekken als thuis/op een willekeurige locatie werken, is in Zwolle 
nog niet echt zichtbaar op de werkvloer. De afdeling HRM gaat na de zomer samen met de afdeling 
Personeelsbeheer en Advies (PBA). Zij willen dan gaan werken met een flexibel kantoorconcept. 
Momenteel kennen de afdelingen BOR, L&P en HRM nog geen structurele thuiswerkers, het komt 
weleens voor dat men op een andere plek zit dan gebruikelijk, maar in principe heeft iedereen een 
vast bureau. Het bestaan van een token2 heeft thuiswerken volgens de respondenten wel 
gemakkelijker gemaakt “We hebben thuis toegang tot het systeem sinds kort met zo’n token. 
Daarvoor (…) hadden we documenten die we dan konden invullen thuis en sinds een half jaar 
ongeveer (…) hebben we dus ook het complete systeem thuis, dus echt alles wat we hier kunnen, 
kunnen we thuis ook en dat is gewoon ideaal. Dat maakt het thuiswerken een stuk makkelijker, want 
voorheen kon je alleen thuiswerken als je voldoende werk had en nu kun je alles thuis doen en dat 
geeft een stuk meer vrijheid (…)het is echt een verademing sinds we gewoon in het systeem kunnen.” 
(medewerker lijnafdeling). Lang niet alle geïnterviewden maken er ook echt gebruik van, maar de 
gemeente faciliteert het wel. Daarnaast kent ze de Regeling Thuiswerken 2009. Deze regeling 
ondersteunt het structureel thuiswerken van medewerkers en kent daarnaast een afwegingskader 
waarmee leidinggevenden kunnen bepalen of iemand al dan niet in aanmerking komt om structureel 
thuis te werken. De WMO kent zowel een aantal mensen die geen vaste werkplek (meer) hebben als 
zes (van de in totaal negen binnen de gehele organisatie) geregistreerde mensen die gebruik maken 
van de regeling. Eén leidinggevende (lijnafdeling) verwoordde het zo “mensen moeten gewoon hun 
werk doen. Waar en wanneer dat het handigst is en dat ga ik niet in een contract zetten. Ik stuur niet 
op aanwezigheid ik stuur op output” Tevens dacht één respondent dat het een recht is voor 
medewerkers om structureel thuis te kunnen werken. Hij stelde “telewerken is een recht, dus 
waarom zou je er geen gebruik van maken”.  

De Regeling is echter recent aangepast “Het is in eerste instantie meer als een recht 
geformuleerd. Als mensen het vroegen om thuis te werken, dan moest je al zwaarwegende 

                                                           
2 Soort USB-stick waarmee men overal op het netwerk van de Gemeente Zwolle kan. 

Figuur 16: Het 
'handje' 

Figuur 15: logo 
Gemeente Zwolle 
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dienstbelangen in stelling brengen om te zeggen ‘dat mag niet’ (…)het is geen recht. Aan de andere 
kant wil je mensen wel faciliteren, wil je wel mensen wat bieden. Dus aan de ene kant het is geen 
recht, maar je wilt ook niet mensen met lege handen laten staan. In die zin ben je  volledig afhankelijk 
van wat je manager vindt (…) maar nee, zo werkt het ook niet. Dus we hebben nu dat 
afwegingskader, want dat hadden we eerst niet en dat maakt de afweging meer objectief.” (opsteller 
Regeling Thuiswerken 2009) Kortom: de regeling zorgt voor wat verwarring en wordt niet door alle 
leidinggevenden enthousiast ontvangen. Men bepaalt liever ad hoc of een medewerker thuis mag 
werken of niet. Hiermee is het flexwerken (zowel in de zin van flexibele werkplekken als telewerken) 
nog niet ingeburgerd in de gemeentelijke organisatie. Wat verstaan medewerkers onder 
‘flexwerken’, welk beeld hebben ze daarbij? Hierover gaat de volgende paragraaf. 
 

Flexwerken, wat is dat? 
Het beeld dat respondenten hebben van flexwerken loopt erg uiteen. De één wijst op meerdere 
facetten van flexwerken, “het [flexwerken] is voor mij de werkplek, dus  het kunnen werken waar je 
ook bent dus als dat drie verdiepingen hoger is dan is dat ook prima en dat betekent dus dat je geen 
vaste kamers meer hebt, geen vaste werkplek (…) en flexplekken betekent wat mij betreft het 
flexibele gebruik van het kantoor dus en dat je als leidinggevende steeds meer op de bedrijfsvoering 
gaat zitten (…) Dus flexplekken en flexibele tijden vind ik eronder vallen” (medewerker lijnafdeling), 
terwijl de meesten zich concentreren op één aspect van flexwerken. Dit is voornamelijk het flexibele 
kantoorconcept. Hieronder verstaan ze in de eerste plaats dat medewerkers geen eigen bureau meer 
hebben. Met name de medewerkers van HRM en L&P noemen ook dat ze flexwerken zien als het 
inrichten van ruimtes voor verschillende doeleinden. “nou een soort van wat chillere werkplekken 
een lekkere bank waar je kunt zitten en stiltekamers die zijn nodig als je geconcentreerd moet werken 
en vergaderruimtes” (medewerker stafafdeling). Met name de behoefte aan 
stilte/concentratieplekken werd veelvuldig genoemd. Respondenten van alle onderzochte afdelingen 
gaven aan dat het in de huidige kamers vaak rumoerig is, waardoor echte concentratie lastig is. 
Flexwerken gaat volgens hen dus gepaard met het herinrichten van de kantoorpanden.  

Later wordt vaak ook het thuiswerken genoemd. Opvallend is dat degenen die deelnemen 
aan de telewerkregeling, flexwerken in eerste instantie zien als telewerken, dus vanuit huis. Flexibele 
plekken op kantoor zijn voor hen niet het eerste dat bij hen opkomt. “Flexwerken? Telewerken 
bedoel je?” aldus een respondent (lijnafdeling). Hierin is de afdeling WMO onderscheidend. De rest 
van de geïnterviewden noemde steevast een flexibel kantoorconcept als eerste associatie met 
flexwerken. Het was daarnaast duidelijk te merken dat de HRM’ers al veel over dit onderwerp 
hebben nagedacht. Zij gaven de meest gedetailleerde beschrijvingen van hetgeen zij onder 
flexwerken vonden vallen. De mannen van BOR waren het minst uitgebreid. Voor hen was 
flexwerken ‘iets met wisselen van bureaus en absoluut niet wenselijk’, daar wordt later nog op 
teruggekomen. De vrouwen van L&P wisselen nu al van bureau, namelijk tussen de Wijkcentra en het 
Stadskantoor. Vanzelfsprekend benoemden ze dit als flexwerken. Thuiswerken werd door pas in 
tweede instantie benoemd. 
 
De invoering van flexwerken 
 

• Motivatie van de invoering     • 
Er zijn twee pijlers waarop de invoering van flexwerken gestoeld zou moeten zijn volgens de 
respondenten. Eén respondent verwoordt deze twee pijlers door te zeggen “nou, ik vind dat het wel 
heel goed samen kan gaan als het iets economisch is en het heel erg aansluit bij verdergaand 
eigenaarschap. Het zou in die zin heel erg in de lijn passen met wat we al ingezet hebben, ik  denk dat 
de economische noodzaak alleen maar mooi meegenomen is om even dat hefboompje te zijn om daar 
nu echt stappen in te maken.” (medewerker stafafdeling). Door veel respondenten wordt een 
economische noodaak gezien; minder bureaus betekent lagere kosten. Velen wezen erop dat een 
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werkplek al gauw 10.000 euro kost en zagen daarin de grootste drijfveer voor de organisatie om een 
flexibel werkconcept in te voeren. Er is een verschil waarneembaar tussen –wederom- lijn en staf. 
Een aantal mensen bij HRM vertelt dat (zie citaat) de toenemende nadruk op eigenaarschap3 en 
eigen verantwoordelijkheid heel goed samengaat met het invoeren van een flexibel werkconcept. Dit 
vraagt van medewerkers een meer zelfstandige houding en meer eigen initiatief (waar ga ik werken, 
wie heb ik daarvoor nodig?). Anderen, bijvoorbeeld bij de WMO waar enkelen al wisselen van bureau 
kijkt men meer naar de economische motieven en is men zich minder bewust van het personele 
aspect van deze kwestie “Dat [het huidige wisselen van bureaus bij WMO] is meer uit nood geboren 
dan uit principe” (medewerker lijnafdeling). Over het algemeen kan men zich vinden in een 
economisch getinte motivatie tot invoering van flexwerken, maar dan moet het wel goed gebeuren 
met aandacht voor de medewerkers “als je het doet moet je het goed doen en niet alleen onder de 
noemer van een bezuiniging.”(medewerker lijnafdeling). Hierbij komen het doel en de met name de 
voorwaarden waarmee het ingevoerd zou kunnen worden, om de hoek kijken. 
 

• Voorwaarden voor invoering    • 
Allereerst is een belangrijke voorwaarde dat leidinggevenden in staat zijn om op een andere manier 
te sturen, namelijk op output: “ik denk dat we als organisatie 80% nog niet op output sturen, maar 
dat moet dan [bij invoering flexwerken]  wel.” (medewerker lijnafdeling). De kanttekening die 
gemaakt wordt bij het sturen op output, is dat het dan wel duidelijk moet zijn wat de productie van 
een afdeling precies is. Dit is niet altijd mogelijk. Werknemers daarentegen moeten ook op een 
verantwoorde wijze omgaan met de verkregen vrijheid, sommigen (met name mannen) geven aan 
dat dit lastig zou kunnen zij “ja, je moet heel streng zijn voor jezelf van ik ben wel thuis maar ik ben 
wel aan het werk” (medewerker lijnafdeling), maar de meesten (met name bij de WMO, L&P en 
HRM) voorzien geen grote problemen.  

Ten tweede moet gezorgd worden voor goede voorlichting en betrokkenheid, met name ook 
voor oudere ambtenaren “dan moet het wel ook gemotiveerd worden naar de zittende ambtenaren 
en ook duidelijk maken wat daar dan de voordelen van zijn” (medewerker lijnafdeling). Men geeft 
aan behoorlijk gehecht te zijn aan de eigen werkplek. Het liefst wordt men omringd door de eigen 
spulletjes (samenhangend met het feit dat men veel papieren dossiers en stukken heeft) en vaste 
collega’s. Wil men hiervan loskomen, dan moeten de voordelen van een flexconcept duidelijk 
gecommuniceerd worden. Hiermee hangt samen dat men wil dat er gezorgd wordt voor binding 
tussen en het vinden van collega’s wanneer de vaste structuren wegvallen “je zou door het hele 
gebouw kunnen zitten, maar dat lijkt me heel erg verloren. Je moet wel je mensen weten te vinden” 
(medewerker stafafdeling). 
 Een volgende, meer cultureel bepaalde voorwaarde is dat de nu heersende 9-5 mentaliteit 
zal moeten veranderen “dan moet je misschien die normen een keer wat veranderen, maar niet 
zeggen van je moet tot vijf uur blijven. Dat zit zo sterk in ons denken” (medewerker lijnafdeling). 
Tijdens een interview op het Stadskantoor (op de gang; 07-04’10), begonnen rond kwart voor vijf 
mensen naar huis te gaan. Om kwart over vijf was alles leeg. Op het stadhuis is dit minder het geval. 
Daar komt het vaak voor dat mensen rond half zes nog zitten te werken (observatieverslag 24-02’10). 
Dat mensen vroeg naar huis gaan, kan heel erg passen bij een flexibel werkconcept, maar velen 
geven aan thuis weinig meer te doen voor hun werk. “ik heb, als ik naar huis ga, heb ik gewoon geen 
tijd meer om me daar [het werk] druk over te maken (…) mijn hoofd zit zo vol met hier het werk en 
thuis gewoon de andere dingen dat gaat met gewoon niet lukken.” (medewerker lijnafdeling). Het 
verschilt echter per afdeling en het ligt daarnaast aan de gezinssituatie. Mensen met (jonge) kinderen 
zijn over het algemeen meer terughoudend als het gaat om het loslaten van de 9-5 mentaliteit. Het 
liefst werken zij op deze uren op kantoor.  

Ten slotte een drietal meer praktische voorwaarden. Zoals net al even werd aangestipt, 
hebben veel mensen grote stapels papier en mappen met allerlei stukken. Dit is echter onhandig als 

                                                           
3 Persoonlijk leiderschap (los van functie en rol). Men voelt zich betrokken en verantwoordelijk en gedraagt zich 
hier ook naar. Een proactieve houding om uiteindelijk je doel te bereiken. (Zwolle aan Zee 2009) 
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men geen vaste plek meer heeft en in principe overal kan gaan werken. Wil dit dan ook slagen, dan 
zal alles gedigitaliseerd moeten worden en zal de kastruimte ingeperkt moeten worden. “dan moet 
het allemaal digitaal. Maar zoals nu met die token kan ik al uit de voeten, dan heb ik niet zoveel meer 
nodig, maar het is wel een kwestie van willen. Je moet gewoon alles digitaliseren en niet met 
archiefkasten meer werken” (medewerker lijnafdeling). Om dit te kunnen doen, moet de techniek 
(digitale backoffice) in orde zijn “je zou ook kunnen zeggen van moeten we niet veel meer digitaal 
gaan opslaan maar daar moeten je systemen wel op ingesteld zijn” (medewerker stafafdeling). 
Hiermee hangt samen dat iedereen een mobiele telefoon moet hebben om zo altijd en overal 
bereikbaar te zijn. “als je zegt van ik ga vandaag thuiswerken, dan ben je ook telefonisch bereikbaar” 
(medewerker lijnafdeling). Ten slotte wijzen meerdere respondenten op de indeling van het gebouw. 
Deze zal moeten veranderen, wil een flexconcept slagen. “in het huidige gebouw is het niet mogelijk 
om flexplekken te maken. De inrichting laat dit niet toe. Daarvoor is een andere inrichting nodig, meer 
kantoortuinachtig met concentratieplekken.” (medewerker lijnafdeling). 

 

Een blik op de toekomst 
 
Een veelheid aan consequenties 
Aangaande flexibele werkplekken, zien respondenten met name voordelen voor de organisatie en 
(praktische) nadelen voor henzelf. De voordelen zitten dan vooral in de economische sfeer. Zoals in 
het voorgaande uiteengezet bespaart het flexibel inrichten van werkplekken veel geld en ruimte. 
Bijna alle respondenten wijzen hier als eerste op. Nadelen voor de organisatie worden (haast) niet 
genoemd. Enige dat in dit kader aan de orde is gekomen, is dat de organisatie –wil ze dit gaan 
doorvoeren- haar gebouwen anders zal moeten gaan inrichten. Op dit moment is het niet mogelijk 
om bijvoorbeeld te flexen, vanwege de vaste bureaus en kantoorindeling. Dit nodigt niet uit tot het 
loslaten van de eigen werkplek. Persoonlijke voordelen ziet men niet direct. Wel wordt genoemd dat 
het wisselen van werkplek het ontplooien van nieuwe sociale contacten (wanneer men wisselt van 
plek, weet je nooit wie je tegenover je krijgt) bevordert. Dit wordt zowel als iets positiefs en iets 
negatiefs gezien. Het positieve zit hem in het feit dat je verder leert kijken dan je eigen directe 
collega’s en dat je interessante contacten kunt opdoen voor latere werkzaamheden. Eén respondent 
gaat nog een stapje verder en geeft aan dat het ook interessant zou zijn om bij een geheel andere 
organisatie te gaan werken “ik zou het prima vinden om met mensen van de provincie in één gebouw 
te zitten (…) ja, dat heeft alleen maar zijn meerwaarde” (medewerker stafafdeling), maar hierin is zij 
verreweg de enige. De meesten vinden het wel prima met hun collega’s en zijn niet op zoek naar 
contact met anderen. Dit heeft ook te maken met de voorziene improductiviteit wanneer je continu 
nieuwe contacten moet maken. Alles (jezelf introduceren, vertellen waar je mee bezig bent et cetera) 
moet steeds weer opnieuw verteld worden. Niet iedereen heeft hier zin in.  Daarnaast benoemt men 
de onzekerheid en het aanpassingsvermogen dat van je gevraagd wordt wanneer collega’s continu 
wisselen.  

Hiermee hangt een –volgens de respondenten-  belangrijk punt samen, namelijk het verlies 
aan contact en collega’s. Dit wordt door vrijwel iedereen voorzien: “ik denk wel dat je dan minder 
contact zult hebben met je collega’s, want iedereen zit op een aparte plek. Als team zijnde denk ik wel 
dat je dan het contact moet opzoeken, want de één die zal zeggen nou, ik doe vandaag huisbezoeken 
en ik hoef geen stiltewerkplekken, terwijl de ander juist aan het rapporteren is en op die 
stiltewerkplek zit. Als je het gemeentebreed gaat doorvoeren, betekent dat dus dat je met allerlei 
verschillende niveaus op die plekken zit en dat het contact met je collega’s natuurlijk een stuk minder 
zal zijn. Dus dat is dan wel weer een nadeel” (medewerker lijnafdeling). Of, zoals iemand van de 
WMO het stelt “het informele contact en het praten over casuïstiek zijn héél belangrijk bij deze 
afdeling (…) men staat hier samen voor het product”. Hiermee samenhangend is het hechten aan de 
eigen werkplek hoog. “flexwerken dat vind ik wel heel vervelend, want dan haal ik ook de basis voor 
mij weg en ik heb wel een basis nodig waar ik op terug kan vallen (…) en ik wil ook heel graag een 
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muur achter me hebben, ja, dat is gevoelsmatig” (medewerker lijnafdeling). De werkplek wordt door 
velen als basis gezien en er wordt veel waarde gehecht aan de vaste plek van spullen en de vaste 
collega’s om hen heen. Hieruit volgt dat men problemen voorziet als het gaat om het moeten 
sjouwen met spullen en het tekortkomen van kastruimte. 

Met name bij de meer extern gerichte afdelingen BOR en L&P staat men niet te springen om 
echt te gaan flexwerken. Bij BOR wordt als voornaamste reden genoemd dat men bang is niet meer 
bereikbaar te zijn voor de burger “wat voor mij heel belangrijk is en ik denk dat ik dan voor alle 
wijkbeheerders praat, is dat wij herkenbaar in de wijk zijn. Mensen schromen niet om hier binnen te 
komen of te bellen, we zijn herkenbaar in de wijk, ze kunnen ons heel makkelijk aanspreken we zitten 
hier bij het servicepunt, mensen schieten zo naar binnen toe” wanneer men op een andere plek zou 
gaan zitten werken, gaat deze –belangrijke- functie verloren.  
 
Thuiswerken ziet men positiever. Weinig mensen werken structureel thuis, maar men ziet er wel de 
voordelen van in: even tussendoor iets anders doen en werken op de momenten dat het hen 
uitkomt. Ook het verkorten van reistijd wordt een aantal keer genoemd, met name bij de WMO waar 
men al op kleine schaal thuis werkt: “ik woon in xxx, dus als ik thuis werk, scheelt met dat twee uur op 
een dag. Ik zou nog wel een dag extra thuis willen werken.” Voor de respondenten is de scheiding 
tussen het werk- en privédomein belangrijk en men is bang dat deze vervaagt wanneer er meer thuis 
gewerkt gaat worden. Nu scheidt men de twee domeinen over het algemeen: “Ik probeer ik wel echt 
de zaterdagen en zondagen wel echt gewoon voor privé dingen te houden, als weekend” 
(medewerker lijnafdeling). Meer mensen denken er zo over. Het belang om werk en privé gescheiden 
te houden kan ook een manier zijn om structuur aan te brengen in het leven. “Ik kan de knop 
omzetten. Als ik straks hier wegfiets en de kinderen op ga halen, dan ben ik dat aan het doen en dan 
ben ik niet nog stiekem aan het werk. Tuurlijk denk ik wel over dingen na of krijg ik ineens een inval 
dat ik denk oja, dat moet ik even onthouden voor morgen, maar (…) ik kan gewoon niet ook nog even 
op mijn laptop even thuis wat doen terwijl de kinderen er zijn. Dat zijn echt twee dingen, dus (…) dat 
ben ik wel heel erg aan het scheiden”(medewerker stafafdeling). Degenen die weleens thuiswerken, 
hebben het er allemaal over dat ze zich dan zoveel mogelijk houden aan de ‘normale’ werktijden van 
9 tot 17 uur. “thuis is het gewoon afgebakend dus dat vind ik gewoon heel erg prettig. Je kunt je 
eigen tijden indelen hè, maar in principe probeer ik me wel gewoon zoveel mogelijk aan die tijden [ 
kantoortijden] te houden maar je kan gewoon daar wel flexibel in zijn.” (medewerker lijnafdeling). De 
structurele thuiswerkers proberen de kantoortijden aan te houden, de incidentele thuiswerkers 
geven aan ook weleens in de avonden en in het weekend te werken. Bij HRM is het thuiswerken (zij 
het niet structureel volgens de telewerkregeling) meer ingeburgerd. De meesten werken weleens 
thuis en hebben daar ook niet al teveel moeite mee. Eén iemand verwoordt de werk-privé balans 
mooi door te zeggen “ik werk meer thuis dan dat ik op mijn werk dingen van thuis doe” (medewerker 
stafafdeling). Dit geldt voor meer mensen. De balans is in dat opzicht dus niet helemaal in evenwicht. 
Men is er bang voor dat deze balans doorslaat en geeft aan dit wel in de gaten te moeten houden. 
Hierbij is ook een rol weggelegd voor de leidinggevende. 

Zoals in de vorige paragraaf al aan de orde kwam, vragen thuiswerkende werknemers om 
een andere, meer outputgerichte, instelling als mensen thuis gaan werken. Een aantal 
leidinggevenden noemt de bereikbaarheid van medewerkers als mogelijk struikelblok wanneer er 
meer thuis gewerkt gaat worden: “als je thuis werkt dan ben je één bereikbaar want dat vind ik 
belangrijk en als iemand die token ’s avonds gebruikt naast zijn werk nou dat is zijn eigen 
verantwoordelijkheid maar als die zegt van ik ga vandaag thuiswerken dan is die ook telefonisch 
bereikbaar. Of hij moet zeggen ik moet een stuk schrijven ik wil me concentreren. (…) bij 80% gaat 
helemaal goed maar er is altijd een deel waar je, nou plomp gezegd, die de verantwoordelijkheid niet 
aankan om flexibel om te gaan met tijden of met werkplekken”(medewerker lijnafdeling). Echter, de 
leidinggevende van de WMO ziet dit ‘probleem’ helemaal niet. Het heeft met goede, dan wel slechte 
ervaringen te maken hoe men er tegenaan kijkt.  
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 Weerstand 
 
Zoals voor elke (mogelijke) verandering, is ook met het oog op flexwerken weerstand te bespeuren. 
Hierbij moeten twee zaken in ogenschouw worden genomen: men heeft, zoals hierboven 
beschreven, wisselende beelden van flexwerken. Omdat flexwerken nog niet is ingevoerd, spreekt 
men hypothetisch en gevoelsmatig over de toekomst. Het gaat dus om te verwachte weerstanden en 
problemen op basis van wat mensen nu voorzien. Daarnaast is men bij de afdeling WMO al bezig 
geweest met het verschuiven van mensen, dus het inrichten van flexibele werkplekken. Zij spreken 
daarom wel uit ervaring. Om die reden zal er hier onderscheid gemaakt worden tussen te verwachte 
weerstand en de weerstand momenteel. 
 

• Bedreiging van de eigen plek      • 
 
“De kamer van de respondent telde drie bureaus, twee tegenover elkaar en één naast de deur. De 
respondent trok voor het interview nog even een la open. Hierin hingen allerlei papieren mappen 
(‘dossiers’ zoals zij ze noemde). Ze zei: “even de boel ordenen, hoor, ik houd niet van chaos”. We 
gingen zitten aan het bureau van haar collega. Ik had uitzicht op de muur met daarop een prikbord. 
Op dit prikbord hingen veel kaarten met daarop afbeeldingen van dieren. Ook hing er een 
geboortekaartje en een foto die gemaakt was tijdens een personeelsuitje (stond erop). Mijn 
respondent moest lachen toen ik ernaar keek: “ja, mijn collega is nogal van de persoonlijke 
spulletjes”. Naar eigen zeggen hield ze zelf niet zo van allerlei “prullaria” op haar bureau, maar vond 
ze het wel belangrijk om haar papieren en werkgerelateerde spullen bij elkaar te hebben.” 
(observatieverslag 24-03’10) 
 
“ik denk dat er een groot aantal ambtenaren is die daar [flexwerken] stellig op tegen is. Dat denk ik 
hoor, ik heb geen flauw idee of dat echt zo is maar dat is mijn gevoel daarbij (…) mensen die liever 
met elkaar met hun vertrouwde gezichten zitten, dat vinden ze een fijne, veilige omgeving, houden 
sowieso niet zo heel erg van verandering en dit is wel een hele grote verandering” (medewerker 
lijnafdeling) 

 
De twee citaten geven de algemene opinie weer: wanneer de respondenten om zich heen kijken, 
zien ze dat veel mensen erg gehecht zijn aan hun spullen en aan hun werkplek met vaste collega’s. 
De te verwachten weerstand concentreert zich dan ook op dit punt. Een aantal benoemt dit ook van 
zichzelf “ik moet zeggen dat ik daar [een vaste werkplek] ook wel blij mee ben omdat je dan toch 
alles een eigen plekje kunt geven” (medewerker lijnafdeling). Vrijwel iedereen voorziet in meer of 
mindere mate problemen wanneer er van werkplek gewisseld moet gaan worden. Naast het los 
moeten laten van de eigen vaste werkplek, voorziet men met name praktische problemen. Deze 
zitten hem voornamelijk in het opbergen en vervoeren van spullen. Veel werknemers hebben nu nog 
een hele stapel met papieren documenten, men vraagt zich af waar dat te laten. “We hebben nu nog 
het excuus van de dossiers” aldus één van de respondenten (lijnafdeling). Het hebben van een plek 
hiervoor (een dossierkast of lade) wordt gezien als iets onmisbaars en iets noodzakelijks om het werk 
goed te kunnen doen. Het “gesjouw” (medewerker lijnafdeling) met papier wordt benoemd als een 
punt waarop mensen nog weleens weerstand kunnen gaan bieden. Met name de afdeling WMO 
spreekt hierover, omdat zij met vele dossiers werken die niet digitaal zijn ingevoerd. Toch nuanceert 
men dit statement enigszins door aan te geven dat het op langere termijn wel beter zal gaan. “ik 
denk dat toch wel veel mensen toch wel honkvast zijn en gehecht aan hun spullen (…) op korte termijn 
zal men dat niet prettig vinden, maar als je het patroon echt verandert dan komen mensen daar wel 
in” (medewerker lijnafdeling). 

Weerstand omtrent werken buiten het kantoor is minder nadrukkelijk genoemd. Veel 
respondenten werken weleens thuis en de meesten vinden dit prima. Zij doen dit echter wel uit vrije 
wil. Werken op andere plekken dan thuis (bijvoorbeeld een café) ziet men niet zo zitten “voor mijn 
werk zou ik dat niet geschikt vinden in verband met de privacygevoeligheid van de stukken en (…) en 
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op het moment dat ik naar een café zou gaan zou ik geen mensen kunnen bellen of me voldoende 
kunnen concentreren, dat lijkt me niks” (medewerker lijnafdeling). Echt grote protesten worden er 
niet verwacht door de respondenten, maar het zal niet zomaar gaan, er zal aan de eerder beschreven 
voorwaarden moeten worden voldaan, wil men flexwerken als nieuw werkconcept accepteren. 
 

• Wat een gedoe! • 
Op de afdeling WMO is men al overgegaan tot het invoeren van enkele flexplekken en doet een deel 
van de werknemers tevens aan structureel thuiswerken middels de Thuiswerkregeling. Aangaande 
hun werkplek “Voordat de kapstok op de plaats staat waar ie nu nog steeds staat, ja dat heeft 
gewoon tijd gekost en een hoop weerstanden: waarom moet dat en waar moet ik dan alles laten en 
met die telefoons die dan niet werkten. Dat gaf zoveel gedoe en als je dat dan ineens in zo’n 
organisatie zou gooien ooh, dat zou een tsunami zijn volgens mij!” (medewerker lijnafdeling). Met 
name technische problemen (telefoons die niet goed werkten bij doorschakelen) waren de oorzaak 
van frustratie. De respondenten van WMO gaven aan dat de gemoederen nu (een paar maanden 
later) wel weer bedaard waren, maar dat dit wel even heeft geduurd. 
 

Flexwerken ten opzichte van het huidige werk 
Kijkend naar hoe mensen nu in hun werk staan, in hoeverre vinden zij flexwerken dan mogelijk en 
wenselijk? 
 
Flexwerken, wie kan? 
De aard van het werk is een determinerende factor wanneer het gaat om de mogelijkheid tot 
flexwerken. “ja, volgens mij is het bij heel veel functies wel mogelijk. Niet allemaal, bijvoorbeeld de 
publieksbalie, die klantcontacten dat is even wat lastiger maar ik denk dat heel veel werk, als je het 
dan bijvoorbeeld hebt over facturen boeken dat soort dingen en wat hier  gebeurt,  dat kun je prima 
op tijden en onafhankelijk van hier doen.” (medewerker stafafdeling).  (Hoofd)Werk waarbij men veel 
achter zijn/haar bureau zit en veel dingen moet uitwerken/uitdenken is geschikt voor een meer tijd- 
en plaatsonafhankelijke invulling. HRM is hiervan een voorbeeld. Een wijkbeheerder zei het volgende 
“prima voor ambtenaren die constant achter een beeldscherm zitten maar als wijkbeheerder zijnde 
moet je heel vaak zien wat er in je wijk gebeurt, vaak afspraken buiten de deur dus je hebt ruimte 
nodig (…) de vrijheid te hebben om ’s morgens vroeg te gaan of ’s avonds laat”. De hectiek van hun 
werk maakt dat het niet handig is wanneer zij constant op een andere plek zitten of op andere tijden 
werken. De door hen aangehaalde herkenbaarheid en bereikbaarheid speelt hierbij een grote rol. 
Ditzelfde geldt voor L&P, hoewel zij gematigder zijn. Zij werken nog weleens op een andere plek dan 
de Wijkcentra. WMO’ers zijn positief: “ik denk dat dit werk het dus heel goed mogelijk maakt om 
thuis te werken en ik denk dat onze leidinggevende daarin heel innovatief is, dat ze dusdanig 
vertrouwen in haar medewerkers heeft dat  ze die thuis kan laten werken. Ik denk dat dat ook 
meespeelt.” Toch moeten de mensen van de WMO in zekere zin ook bereikbaar en herkenbaar zijn, 
wanneer ze op huisbezoek gaan. Hun mogelijkheid tot flexibiliteit kent grenzen. Uit de gesprekken en 
een meeloopdag (20-04’10) bleek dat flexwerken voor het rapporteren een prima oplossing is, het 
maakt niet uit waar en wanneer dit gedaan wordt. Overleg met collega’s echter, speelt een grote rol 
bij deze afdeling. Wanneer iedereen zou gaan flexen, wordt dit bemoeilijkt. Eén respondent van deze 
afdeling geeft aan het “niet heel belangrijk” te vinden waar ze precies zit. Hierop aansluitend oppert 
ze dat een afdeling wel een basis moet hebben zodat besprekingen van de cases met collega’s 
mogelijk zijn. Men moet elkaar, kortom, kunnen vinden. 
 
Flexwerken, wie wil? 
Op de vraag of men het wenselijk vindt om te gaan flexwerken, waren de reacties uiteenlopend. Van 
heel enthousiast “dan denk ik gelijk terug aan twee bedrijfsbezoeken een keer bij de gemeente Den 
Bosch en een keer in het provinciehuis..echt waan-zinnig het provinciehuis we hadden allemaal zoiets 
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van ohhh mogen we hier gaan werken? De verschillende sferen daar beneden zo’n grand café nou 
laat mij hier maar lekker zitten. De verschillende activiteiten die je doet, bijvoorbeeld ook eens een 
keertje lezen een vakblad lezen zou je denken o, dat ga ik daar even lekker nestelen als je echt 
geconcentreerd iets moet doen dat je even alleen kan zitten, maar toch samen. (…)Ik heb niet het idee 
van iedereen zit in een hokje ofzo, het idee van dat je waarschijnlijk veel meer aan het delen bent 
want hier (…) heeft iedereen toch wel zijn eigen mapjes, klappertjes. Dat  staat hier nog allemaal in de 
kinderschoenen. Ik denk dat je daar veel meer bent aangewezen op kennis delen je bent van elkaar 
afhankelijk omdat er nergens meer kasten zijn (… )dat lijkt me ook een ontzettend fijne vrijheid” 
(medewerker stafafdeling). Via gematigd positief “Flexibel genoeg om het wel te doen als het moet 
maar liever niet” (medewerker lijnafdeling) tot meer negatief “als wijkbeheerder zijnde moet je heel 
vaak zien wat er in je wijk gebeurt. Je hebt vaak afspraken buiten de deur, dus je hebt ruimte nodig en 
niet van 9 tot 5 achter je computertje te zitten. Ik moet er niet aan denken en ik ben blij dat ik mijn 
eigen plekje hier heb.” (medewerker lijnafdeling). 

Er is geen duidelijke lijn in te ontdekken, behalve dat de HRM’ers er positief tegenover staan. 
Zij zien een flexibel werkconcept wel zitten en hebben inmiddels ook plannen om het daadwerkelijk 
door te gaan voeren. Ze zien voornamelijk voordelen en vinden het, gezien het werk dat ze doen en 
gezien de mentaliteit die binnen het team heerst, wenselijk om op een dergelijke manier te gaan 
werken. De andere afdelingen zijn (nog) niet zo ver. Belemmeringen als de aard van het werk en 
mentale belemmeringen zitten hier in de weg “Flexibel genoeg om het wel te doen als het moet, 
maar liever niet” illustreert dit sentiment. Naast het werk en ‘zo zijn we het niet gewend hier’, is ook 
het feit dat het om een verandering an sich gaat, bepalend. Velen, met name de wat oudere 
werknemers, vinden het niet zo nodig om de boel op de schop te gooien. Terwijl één van de jongere 
werknemers juist zei “ik ben ook niet bang voor veranderingen, ik zie dat als een uitdaging, leuk” 
(medewerker lijnafdeling). 
 
Het bovenstaande is samen te vatten in een schema:  
 
 BOR L&P WMO HRM 
Mogelijk Nee, vanwege de 

bereikbaarheid 
Redelijk, er wordt 
nu al tussen de 
Wijkcentra en het 
Stadskantoor 
gewisseld. Toch 
moeten ook zij 
bereikbaar zijn in 
de wijk. 

Ja en nee, voor 
rapporteren is het 
goed mogelijk, 
maar je hebt toch 
ook een plek 
nodig waar je 
voor collega’s te 
vinden bent. 

Ja, men ziet geen 
belemmeringen 
om het niet te 
doen. 

Wenselijk Nee, vanwege de 
bereikbaarheid 

Redelijk, de 
meningen 
hierover zijn 
verdeeld. Het 
hebben van een 
vaste plek wordt 
als groot goed 
gezien. 

Ja en nee (zie 
hierboven) 

Ja, men kijkt 
ernaar uit. 

Figuur 17: mogelijkheid en wenselijkheid flexwerken per onderzochte afdeling 
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Begrensde flexibiliteit 
Uit deze resultaten komt een viertal opvallendheden naar voren. In deze paragraaf zal hierop worden 
ingegaan. De volgende paragraaf zal de bevindingen in theoretisch perspectief plaatsen.  
Uit de casus komt naar voren:  

1. Op fysiek vlak presenteert de Gemeente Zwolle zich gesloten naar buiten toe. 
2. Binnen de organisatie bestaan wisselende beelden van wat flexwerken is, waardoor de visie 

op het concept erg verdeeld is binnen de organisatie. Dit zorgt op haar beurt voor sterk 
uiteenlopende ideeën over mogelijke consequenties, voorwaarden en gevolgen waarbij sterk 
vanuit de eigen persoon wordt gedacht. 

3. Thuiswerken is in opkomst. Echter, men probeert over het algemeen werk en privé van 
elkaar te scheiden, dit lukt niet altijd waardoor de grenzen tussen werk en privé vager 
worden. 

4. Ten grondslag aan de wisselende beelden van flexwerken, ligt de aard van het werk. Dit is 
zeer bepalend voor de houding ten opzichte van dit concept. Degenen met hoofdwerk en 
kantoorbanen (staf, deels WMO) staan er positiever tegenover dan degenen met meer 
praktische banen waarbij de gebeurtenissen van de dag het werk over kunnen nemen (deels 
WMO, BOR, L&P). 

 
Fysieke geslotenheid 

Kijkend naar de fysieke kenmerken van de Gemeente Zwolle, valt 
op dat het uiterlijk van het Stadhuis, het gebruik van de Druppel en 
het presenteren van de organisatie als merk voorbeelden zijn van 
deze geslotenheid. Ze wil wel graag openheid uitstralen (zie 
bijvoorbeeld de symboliek achter het handje), maar heeft 
tegelijkertijd de neiging om zich heel duidelijk af te bakenen en te 
laten zien waar ze voor staat. Door middel van de huisstijl 
bijvoorbeeld wordt duidelijk dat ze zich mee onderscheidt van 
andere organisaties. Er wordt verschil gemaakt tussen binnen en 

buiten de organisatie. De tekening van een respondent 

(lijnmedewerker) geeft het verschil tussen de binnen- en 
buitenwereld weer: de gemeente is als een soepkom, “als je een 

soep hebt en daar missen de balletjes uit dan is het geen soep, zijn de sliertjes eruit is het geen soep, 
is de groente eruit is het ook geen soep, dus met mekaar moet je het doen”. Intern, zo geeft hij aan, 
heb je elkaar nodig. Dit komt overeen met de transparante inrichting van de gebouwen. Toch tekent 
hij de soepkom wel in een cirkel: de maatschappij, de buitenwereld. Met name het rechterdeel van 
de tekening is interessant: er staat expliciet ‘gem’ oftewel, gemeente boven als een afgesloten deel 
van de rest van de samenleving. Wel is het zo dat de afdelingen die zich het meest met de burger 
bezighouden (BOR en L&P), ook gesitueerd zijn op plekken waar de burger en maatschappelijke 
organisaties snel bij kunnen komen. Blijkbaar maakt dit gegeven geen verschil in hun ideeën over de 
openheid van de gemeente (“Fort Knox” en “black box” komen van hen). 
 
Onduidelijkheid over flexwerken leidt tot verdeeldheid 
Wanneer de vraag ‘wat verstaat u onder flexwerken, wat is dat voor u?’ gesteld werd, moesten de 
meeste mensen even nadenken. De antwoorden die ze gaven, waren uiteenlopend. De beeldvorming 
die mensen van het concept hebben is verschillend. Het is niet zo dat er wereldschokkende 
verschillen tussen zitten, maar genoeg om er aandacht aan te besteden. In de data is te zien dat 
medewerkers van Zwolle meestal één of twee aspecten van flexwerken noemen, maar zelden 
allemaal. Waar ze mee te maken hebben (gehad) bepaalt sterk hoe ze het concept zien. De 
opmerking “Flexwerken? Telewerken bedoel je” van iemand die zelf telewerkt, illustreert dit mooi.  
Ik denk dat hierin de basis ligt voor de wijze waarop men het fenomeen beoordeelt en er al dan niet 
heil in ziet. Dit begint al bij de motivatie en voorwaarden van eventuele invoering. HRM’ers hebben, 

Figuur 18: Tekening medewerker 
lijnafdeling 
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zoals gezegd, veel gezien, gelezen en gesproken over flexwerken. Het beeld dat zij ervan schetsten, 
kwam aardig overeen met zoals dat in de literatuur benoemd is. Wellicht is hierin een verklaring te 
vinden waarom alleen zij ook niet-economische motieven tot invoering hebben genoemd. Ze hebben 
een breder en daarmee completer beeld van wat flexwerken is en wat het voor zowel de organisatie 
als de individuen betekent. HRM kijkt daarbij meer naar de langere termijn en kijkt verder dan de 
eigen persoon: flexwerken past binnen de ingezette koers van de organisatie, bijvoorbeeld bij de 
toenemende nadruk op eigenaarschap en het inrichten van de organisatie op de ‘ambtenaar 2.0’. 
Lijnmedewerkers kennen een minder duidelijk, eenduidig beeld van het fenomeen. Zij denken in de 
eerste plaats dan ook aan de economische implicaties die het concept voor –met name- de 
organisatie kan hebben. Ze denken hierbij vanuit henzelf: ‘voor mij heeft het geen voordelen, voor de 
organisatie vast wel’. Voor wat betreft de voorwaarden waaronder invoering plaats zou moeten 
vinden en de consequenties die flexwerken kan hebben, komt een heel scala naar voren. Ik bespreek 
deze hier als illustratie voor de stelling dat verschillende beelden leiden tot verschillende inzichten in 
flexwerken. Ook hieruit blijkt de verdeeldheid. Hoe specifieker het beeld, hoe eenduidiger de 
genoemde voorwaarden en consequenties.  

De genoemde voorwaarden liggen alle in lijn met elkaar. Mij zijn geen contradicties 
opgevallen. Naast digitale voorwaarden zijn het sturen op output van leidinggevenden, het zorgen 
voor binding met collega’s en het op verantwoordelijke wijze omgaan met een grotere mate van 
vrijheid voor werknemers zijn belangrijke punten. Een leidinggevende moet kunnen loslaten, een 
werknemer moet zijn/haar verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit laatste sluit ook aan bij de 
persoonskenmerken en werkcriteria uit het hoofdstuk ‘De afdeling als thuis’. In Zwolle zijn ze daar al 
heel ver mee. Alle respondenten geven aan dat het hier wel goed mee zit, geen enkele 
leidinggevende wordt als ‘autoritair’ (of woorden van gelijke strekking) bestempeld. Aansluitend op 
de constatering dat er veel verschillende beelden over flexwerken bestaan, geven respondenten aan 
dat invoering slechts kan gebeuren onder begeleiding van goede voorlichting en het betrekken van 
de medewerkers. “als je het doet, moet je het goed doen.” (medewerker lijnafdeling). In de lijn 
hiermee ligt het gegeven dat er een mentaliteitsomslag nodig is. Momenteel houdt men zich over het 
algemeen vast aan kantoortijden, ook wanneer men thuis aan het werk is. Deze opvatting komt 
overeen met het feit dat men werk en privé het liefst gescheiden wil houden. Dit omdat het ofwel te 
druk wordt (met kinderen) ofwel niet gewenst is (werk is werk, thuis is thuis).  

Bij degenen die weleens thuiswerken, zijn op dit vlak twee tendensen te onderscheiden. De 
eerste is dat men thuis doet alsof men op het werk is door dezelfde tijden aan te houden. De tweede 
is dat de werk-privé balans ongewild doorslaat naar werk. Werk komt steeds meer in de privésfeer. 
“Ik werk meer thuis dan dat ik op mijn werk dingen van thuis doe” (medewerker stafafdeling) is hier 
een illustratie van. Door afgebakende werktijden te hanteren, kunnen ze hun werk (zoveel mogelijk) 
van hun privéleven scheiden. Hierbij is een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen te 
ontdekken. Geen enkele vrouw heeft aangegeven dat ze bang was om andere dingen te gaan doen, 
wel dat ze vanwege haar gezin het werk er niet ook nog bij kan hebben. Bij mannen is dit precies 
omgedraaid. Kijkend naar de voor- en nadelen, dan worden vooral persoonlijke nadelen en 
organisatorische voordelen genoemd. Dit is een interessant gegeven, omdat het de organisatie 
eigenlijk los van de individuen plaatst. Het roept een gevoel van individu versus organisatie op. 
Aansluitend bij de eerder besproken motivatie die ten grondslag ligt aan het al dan niet invoeren van 
flexwerken, is hier wederom een verschil tussen lijn- en stafmedewerkers te zien. Stafmedewerkers 
zien –naast voordelen voor de organisatie- ook voordelen voor het individu (zelfontplooiing, meer 
eigen verantwoordelijkheid). Bij lijnmedewerkers komt dit niet naar voren: “voor mijzelf zou het geen 
persoonlijk voordeel hebben, nee, dat kan ik nu niet bedenken”(medewerker lijnafdeling) Gezien de 
verschillen tussen de afdelingen (met name tussen lijn en staf), kan gesteld worden dat wellicht de 
aard van het werk ook een rol speelt bij de mate van enthousiasme over flexwerken.  

 
 
 

 



 

Het type werk is bepalend 
Uit de casus blijkt dat men, behalve de HRM’ers, nog niet echt warmloopt voor flexwerken. 
dat dit deels te verklaren is door de beeldvorming van dit werkconcept, maar, daaraan voorafgaand, 
door het soort werk dat iemand doet. Het soort werk is bepalend voor de beeldvorming. HRM’ers 
hebben, vanuit hun werk, meer te maken met het nadenken
in de lijn veel minder. Op basis van dit beeld beoordeel je of het al dan niet passend is binnen jouw 
werk. Wanneer je voor jouw werk al dan niet heil ziet in flexwerken (zoals jouw perceptie van het 
fenomeen is), zul je meer of minder geneigd zijn hier positief tegenover te staan. Dit is goed zichtbaar 
in de wisselende reacties van de medewerkers. Van ‘ik kan niet wachten’ (HRM’er) tot ‘ik moet er 
niet aan denken’(medewerker lijnafdeling). In de paragraaf ‘Flexwerken 
werk’ komt een gradatie in mogelijkheid en wenselijkheid naar voren. Er is dus een sequentieel 
proces hierin waar te nemen: 

Figuur 19: Verklarend proces mate van enthousiasme over flexwerken
 

De resultaten in theoretisch 
Om de resultaten te kunnen duiden, zal ik in deze paragraaf de literatuur erbij pakken. 
name ingaan op de laatste twee bevindingen aangaande flexwerken. 
het hoofdstuk ‘Theoretisch kader’ over
haar –waar mogelijk- aanvullen of beamen. 
Mello (2007) worden laten zien dat het beeld dat mensen van een fenomeen hebben, bepalend is 
voor hoe ze er verder tegenaan kijken. Mello (2007), Pomp (e.a. 2010) en MacEachen (e.a. 2008) en 
Desrochers (2003) zullen de bevindingen omtrent de invoering en voorwaarden van flexwerken 
ondersteunen.  
 
Wanneer we de schema’s van Mello (2007) 
gevolgen van flexwerken), krijgen we de 
 
 
Employer Employee
  
Kostenreductie Nieuwe sociale contacten
Minder tijd verloren aan 
reizen 

Kortere reistijd

 Structuur 
leven 

Figuur 20: Voordelen (positieve gevolgen) flexwerken in Zwolle
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men, behalve de HRM’ers, nog niet echt warmloopt voor flexwerken. Ik denk 
dat dit deels te verklaren is door de beeldvorming van dit werkconcept, maar, daaraan voorafgaand, 

dat iemand doet. Het soort werk is bepalend voor de beeldvorming. HRM’ers 
over concepten als flexwerken, mensen 

in de lijn veel minder. Op basis van dit beeld beoordeel je of het al dan niet passend is binnen jouw 
werk. Wanneer je voor jouw werk al dan niet heil ziet in flexwerken (zoals jouw perceptie van het 

je meer of minder geneigd zijn hier positief tegenover te staan. Dit is goed zichtbaar 
in de wisselende reacties van de medewerkers. Van ‘ik kan niet wachten’ (HRM’er) tot ‘ik moet er 
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Employer Employee Environmental Societal 
    
Improductiviteit 
medewerkers 

Improductiviteit door 
kennismaking onbekenden 

  

Werknemers lastig te 
bereiken want onbekend 
waar ze zijn 

Onzekerheid   

Moet kunnen sturen op 
output, niet iedereen kan 
en wil dit 

Continue aanpassing nodig 
aan nieuwe 
omstandigheden 

  

 Verlies aan contacten en 
collega’s: niet gewenst 

  

 Verlies werkplek: onprettig   
 Sjouwen met spullen; tekort 

aan opbergruimten 
  

 Scheve balans werk-privé   
Figuur 21: Nadelen (negatieve gevolgen) flexwerken in Zwolle 

Dit vergelijkend met de schema’s van Mello (2007) vallen drie zaken op. Allereerst het feit dat geen 
van de respondenten voordelen of nadelige gevolgen van flexwerken benoemt die betrekking 
hebben op andere zaken dan henzelf of de organisatie. Aan dingen als minder luchtvervuiling/files en 
tegemoetkoming aan mensen die niet goed ter been zijn, wordt niet gedacht. Daarnaast valt op dat 
zowel de voor- als de nadelen die genoemd zijn, voornamelijk gericht zijn op de werknemer zelf. Er 
worden zowel meer persoonlijke voor- als nadelen genoemd. Ten derde noemt Mello (2007) 
beduidend meer voordelen dan nadelen. In Zwolle is dit andersom.  
 Ik wil deze verschillen verklaren aan de hand van het feit dat flexwerken in Zwolle nog niet 
structureel is doorgevoerd. Mello (2007) geeft de voor- en nadelen op basis van casestudies waarin 
flexwerken al wel aan de orde was. De beeldvorming die mensen van het concept hebben speelt hier 
wellicht een rol bij. Daarin is te zien dat medewerkers van Zwolle meestal één of twee aspecten van 
flexwerken noemen, maar zelden allemaal. Wellicht dat men, wanneer het in de praktijk zou zijn 
gebracht, een vollediger beeld ervan zou hebben en daarmee ook beter de voor- en nadelen zou 
kunnen inschatten en ook verder zou kijken dan zichzelf en de organisatie. 
 De veelheid aan voorwaarden en consequenties (zie figuren 20 en 21) die door de 
medewerkers is genoemd, kan hier ook mee te maken hebben. Hoe specifieker het beeld, hoe 
specifieker –en compacter- de voorwaarden en consequenties benoemd kunnen worden. De 
definitie van flexwerken van MacEachen (e.a. 2008) en de ideeën over flexwerken van Pomp (e.a. 
2010) bekijkend, dan is te zien dat men in Zwolle wijst op ongeveer dezelfde voorwaarden 
waaronder flexwerken ingevoerd zou kunnen worden. Afwijkend van de literatuur, moet er in het 
licht van dit onderzoek stilgestaan worden bij de voorwaarde dat de invoering gebeurt onder 
begeleiding van goede voorlichting en het betrekken van de medewerkers. Ook mag de binding met 
collega’s niet uit het oog verloren worden. De aangehaalde auteurs (MacEachen 2008; Pomp e.a. 
2010; Mello 2007) gaan hier niet expliciet op in, maar het wordt in Zwolle wel echt als een 
voorwaarde gezien. Collega’s zijn (zie ook ‘De afdeling als thuis’) dusdanig belangrijk dat dit niet mag 
worden vergeten wanneer men gaat kijken naar flexibele werkconcepten.  

De opmerkingen over de benodigde mentaliteitsomslag kunnen mooi gekoppeld worden aan 
de ideeën over begrippen ‘placement’ en ‘transcedence’ (Desrochers 2003).  Een aantal mensen 
geeft aan duidelijk het werk van privé te scheiden, bijvoorbeeld door niet thuis te werken of thuis te 
doen alsof men op het werk is. Dit is een voorbeeld van placement: het scheiden van de twee 
gebieden. ‘Transcedence’ daarentegen, geeft een wisselwerking, een overloop van het ene in het 
andere domein aan. Omdat degenen die stellen dat de balans tussen werk en privé nog weleens 
doorslaat naar werk en daar niet heel blij mee zijn, gaat de mening van Mirchandani (1999) in dit 
geval op: het is belangrijk om grenzen te trekken wanneer iemand thuis- of tele gaat werken. Zij en 
Desrochers (2003) benoemen als middel om dit te doen het instellen van rituelen. Dit is terug te zien 
bij sommige medewerkers van Zwolle. Door duidelijke werktijden te hanteren, kunnen ze hun werk 
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(zoveel mogelijk) van hun privéleven afbakenen. Dit is echter het enige ritueel dat ik heb kunnen 
ontdekken. Misschien omdat het nog niet gebruikelijk is om veel thuis te werken, dat deze rituelen 
zich nog niet hebben ontwikkeld. 

De auteurs (Mirchandani 1999 en Desrochers 2003) gaan ook in op verschillen tussen 
mannen en vrouwen. Leuk was dat ze aangeven dat mannen voornamelijk bang zijn om in de 
verleiding te komen om andere dingen te gaan doen als ze thuis zitten en vrouwen bang zijn dat ze 
de stress van werk in combinatie met gezinsverantwoordelijkheden niet aankunnen. Dit klopt voor 
Zwolle als een bus. Kijkend naar de sterkte van de grenzen, dan denk ik dat voor de geïnterviewden 
de non-werk grens het belangrijkst is. Men probeert deze te beschermen (dus door rituelen en door 
stellig te zijn in het niet-toelaten van werk in het privédomein), echter dit lukt niet altijd. Soms is het 
onvermijdelijk dat er thuis gewerkt moet worden op tijden dat dit niet gewenst is. De grenzen tussen 
het privé- en werkdomein worden hierdoor langzaam meer ambigu. De invoering van de token heeft 
hier een belangrijke rol in gespeeld. Zij zorgde er namelijk voor dat “any place is potentially a work 
place” (Desrochers 2003). Dit werkt wel één kant op: thuis wordt een werkplaats, men neemt thuis 
niet mee naar het werk. Mensen die thuis werken, geven aan dat ze wel bezig zijn de grenzen van –
met name- het privédomein te beschermen en minder doordringbaar te laten zijn voor externe 
(werk) invloeden. Desrochers (2003) noemt thuiswerken als voorbeeld van een situatie waarbij twee 
‘role sets’ heel erg geïntegreerd zijn. De grenzen van deze role sets noemt hij ‘highly flexible and 
permeable’. Dit kan rolconflicten veroorzaken. In Zwolle is een anticiperende beweging hierop te 
zien: door de grenzen tussen de rollen juist meer inflexibel en slechts beperkt doordringbaar te 
houden (incidenteel werken op tijden die anders voor privé gebruik bestemd zouden zijn), probeert 
men de twee werelden te scheiden. Toch lijkt men enige integratie niet erg te vinden, gezien het 
toenemende aantal token-bezitters, maar niet ten koste van alles.  
 
Verschillen binnen de organisatie 
Zoals hierboven al werd genoemd, bestaan er verschillende beelden over flexwerken en daarmee 
samenhangend ook veel, uiteenlopende, voorwaarden en voor- en nadelen. Al met al blijkt uit de 
casus dat alleen de HRM’ers flexwerken echt unaniem zien zitten en dat de mate van enthousiasme 
binnen de lijnafdelingen zeer verschillend is. In Zwolle is het type werk en daaruit voortkomend de 
beeldvorming over flexwerken bepalend gebleken voor de mogelijkheid en wenselijkheid om het te 
gaan doen. Eventuele angsten en ideeën over de passendheid bij het werk worden gekleurd door het 
beeld dat mensen van flexwerken hebben. Dit wordt, zoals we in figuur 19 hebben gezien, bepaald 
door het type werk dat iemand doet. Zowel inhoudelijk (kantoorwerk versus meer praktijkgericht/ 
werkend voor de organisatie of voor de samenleving) als interessematig (de mate van verdieping in 
dit onderwerp vanuit beroepsmatige interesse). Van de aangehaalde auteurs (Desrochers 2003, 
MacEachen e.a. 2008, Mello 2007, Mirchandani 1999, Pomp e.a. 2010) laat alleen MacEachen (e.a. 
2008) zich expliciet uit over het soort medewerker die kan en wil flexwerken. In Zwolle bleek hier de 
crux te zitten. Flexwerken is niet voor elk type werk in te voeren. Er moet recht worden gedaan aan 
de verschillen en gradaties in werk. Ik heb voor mijn onderzoek mensen gekozen die onder 
‘kenniswerkers’ vallen, dus die –technisch gezien- de doelgroep vormen voor flexwerken. Toch bleek 
dit niet helemaal het geval. Ook al heeft men overwegend een kantoorbaan, bepaalde 
werkzaamheden vragen om werkvormen die in mindere mate passen binnen flexwerken. Hierbij 
denkend aan casuïstiekbespreking bij de WMO (ook los van geplande overleggen) en het bereikbaar 
moeten zijn van Wijkmanagers en Wijkbeheerders. Deze constatering zal ook in de rest van het 
onderzoek van belang zijn. 
 
En wat nu? 
Flexwerken binnen de Gemeente Zwolle is hier gepresenteerd als casus. Dit betekent in dit geval dat 
zij overkoepelend en ondersteunend is voor twee onderwerpen die ik in deze scriptie wil bespreken. 
In de eerste plaats staat flexwerken symbool voor de toenemende hybridisering van 
overheidsorganisaties. In het volgende hoofdstuk ga ik kijken in hoeverre ook Zwolle hybridiseert en 
welke implicaties dat heeft voor het concept flexwerken. Ten tweede zijn voor flexwerken de noties 
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van identiteit, identificatie en cultuur van belang. Met het vervagen van grenzen –zoals flexwerken 
veronderstelt- wordt aanspraak gemaakt op een hernieuwde bezinning op de vragen ‘wie ben ik?’, 
‘wie ben ik in mijn werk?’ en ‘hoe verhouden mijn persoon en de organisatie zich tot elkaar?’. Deze 
vragen komen in het derde resultatenhoofdstuk, ‘De afdeling als thuis’, aan de orde. In alle 
hoofdstukken zullen grenzen en grensvervaging centraal staan, waarmee de cirkel rond is. 
Flexwerken vraagt hier immers om. 
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De balans tussen publiek en privaat 

 
Dit hoofdstuk gaat in op de manier waarop de Gemeente Zwolle in de maatschappij staat. Ze vormt 
hiermee een verdieping van de casus. In hoeverre wordt de Gemeente Zwolle inderdaad een meer 
hybride organisatie? Of zitten ook hier grenzen aan? De identiteit van de organisatie en haar plek in 
de maatschappelijke in de context staan hierbij centraal. Door allereerst in te gaan op de kenmerken 
van de Gemeente Zwolle zoals medewerkers deze typeren, ontstaat een beeld van deze organisatie. 
Hierbij moet ook aandacht geschonken worden aan de medewerkers zelf, hoe zien zij hun positie als 
‘ambtenaar’? Vervolgens komt respectievelijk aan de orde op welke wijze Gemeente Zwolle van haar 
(maatschappelijke) omgeving afhankelijk is en op welke wijze juist niet: hoe speelt ze in op haar 
omgeving? Ten slotte wordt gekeken naar het bedrijfsleven. Flexwerken, de overkoepelende casus 
van dit onderzoek, is immers een idee dat afkomstig is uit het bedrijfsleven. Wat vinden 
respondenten ervan dat dit soort ideeën in hun organisatie ingevoerd zouden kunnen worden?  

Deze paragrafen dienen ter illustratie van het hoofdpunt van dit hoofdstuk: de Gemeente Zwolle 
verschuift langzaam van een publieke organisatie met een publieke identiteit naar een publieke 
organisatie met elementen van een private identiteit en daarbij is zij zoekende naar de juiste manier 
om hiermee om te gaan (slaat ze teveel door?). Grenzen tussen de organisatie en haar omgeving die 
voorheen afgebakend waren en vast stonden, zijn nu meer onduidelijk en ambigu geworden. Het 
verschil in opvatting tussen lijn- en stafafdelingen is hierbij opvallend. 
 

De organisatie en haar medewerkers 
 
 Wat typeert de Gemeente Zwolle als organisatie? 

Stabiel    Innovatief 

     Professioneel 

Veel mogelijkheden (op eigen initiatief) Niet zakelijk genoeg 

      Open 

  Rust      Verkokerd 

 Traag                    Zekerheid biedend 

   Soms teveel willen   Plezierig 

Figuur 22: Woordveld typeringen Gemeente Zwolle als organisatie 
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Dit woordveld is een overzicht van de kenmerken die respondenten aan Zwolle als organisatie 
toekennen. De lettergrootte geeft aan hoe vaak een kenmerk genoemd is. Stabiel, rust en zekerheid 
biedend zijn de drie kenmerken die het vaakst genoemd zijn. Allen in positieve zin. In de 
analyseparagraaf van dit hoofdstuk zullen de opvallend- en tegenstrijdigheden van deze kenmerken 
worden besproken. Deze bieden namelijk een aanknopingspunt voor de positioneringdiscussie. 
 
To be or not to be: ambtenaar 
De antwoorden op de vraag of iemand bewust heeft gekozen om voor de gemeente te gaan werken, 
lopen uiteen. Zeer opvallend is dat drie van de vier leidinggevenden (die aangaven graag los van de 
inhoud te willen staan) dit inderdaad gedaan te hebben. Het ‘iets willen doen voor de maatschappij, 
de publieke zaak’ is hierbij een doorslaggevende factor geweest. Deze reden is terug te zien bij meer 
mensen. Echter, het ‘iets willen doen voor de maatschappij’ hoeft volgens de meeste medewerkers 
niet per se binnen een organisatie als de gemeente. Eén iemand vertelt “volgens mij wil iedereen dat 
wel, je nuttig willen maken. Dat zie je ook mensen in het bedrijfsleven die doen daarnaast 
vrijwilligerswerk. Dat zou ik ook kunnen doen.” (medewerker lijnafdeling) Binnen de WMO is het 
toevalligheidgehalte veel groter. Men is erin gerold of op basis van ervaringen uit het verleden hier 
terecht gekomen. Wel vaak vanuit de drijfveer om sociaal zwakkeren te helpen. Eén persoon  geeft 
aan dat het voor hem tevens meespeelde dat hij hier veel vrijheid heeft. Bij HRM hebben  praktische 
(dicht bij huis) en inhoudelijke (HRM-vraagstukken zijn interessant) overwegingen de doorslag 
gegeven bij de keuze voor de Gemeente Zwolle. Werken voor de publieke zaak of de maatschappij is 
hierbij veel minder van belang. Bij L&P en BOR zijn mensen over het algemeen in hun functies gerold. 
Eén iemand vertelt dat ze bewust gekozen heeft om voor de gemeente te gaan werken. 

‘Voel je jezelf een ambtenaar? En wat is dat dan voor jou?’ dit is de vraag die gesteld werd 
tijdens de interviews. Ook hierop waren de reacties wisselend. Opvallend is dat met name de 
geïnterviewde vrouwen zich ambtenaar voelen. Eén van hen (medewerker lijnafdeling) vertelde 
lachend dat ze uit “een echt ambtenarengezin” komt. Toen ze voor de Gemeente Zwolle ging werken, 
zei haar moeder: “hèhè, eindelijk!”. Ze voelt zich daarom een “geboren ambtenaar”. Dit zit hem 
volgens haar vooral in het feit dat ambtenaren volgens haar bezig zijn voor de samenleving. Dit 
laatste is de algemene positieve opvatting van het begrip ambtenaar: mensen die iets goeds doen 
voor de samenleving. Eén respondent noemde ‘ambtenaar’ een “geuzennaam” (medewerker 
lijnafdeling), volgens haar zitten er in elke organisatie mensen die zich als een ambtenaar gedragen, 
zowel in positieve als in negatieve zin. Ze dacht aan mensen die gestructureerd werken, duidelijkheid 
verschaffen en zelf de baas willen zijn. De negatieve opvattingen over ‘de ambtenaar’ werden 
gedurende de interviews beduidend vaker genoemd. Met name mannen bleken meer rigide en 
gaven allen aan dat ze wettelijk gezien wel ‘ambtenaar’ zijn, maar dat ze er verder een negatief beeld 
bij hebben. “dan hebben ze het over die ambtenaar die niks wil en alleen maar vertelt wat niet mag 
enzovoort” (medewerker lijnafdeling). Ook de traagheid en bureaucratie die aan het begrip 
verbonden zijn, werden meerdere malen aangekaart. Bij HRM is er slechts één persoon die aangeeft 
dat ze voor de publieke zaak werkt. Zij zegt “je hoort weleens van mensen dat ze zich schamen om 
ambtenaar te zijn. Dan denk ik van dat gaat wel heel ver als je op feestjes daar niet voor uit zou 
durven komen. Het feit dat je voor de publieke zaak werkt en voor de stad werkt dat is toch alleen 
maar leuk? Ik vind het vaak heel achterhaald het beeld dat mensen hebben”. Hiermee geeft ze wel 
het eerder gehaalde onderscheid aan tussen mensen die wel en niet voor de publieke zaak werken. 
Het label ‘ambtenaar’ wil ze hier echter niet op plakken.  
 Het beeld dat er in de maatschappij heerst van ambtenaren heeft slechts op één respondent 
een uitwerking tijdens zijn werk. “ik werk harder om te laten zien dat het niet waar is dat ambtenaren 
traag zijn en niks doen” (medewerker lijnafdeling). De rest laat het koud wat anderen ervan denken. 
Eén respondent (stafafdeling) vertelt er trots op te zijn dat ze er niet uitziet als een ‘standaard’ 
ambtenaar. Het beïnvloedt haar werk niet direct, maar het feit dat ze niet voldoet aan het plaatje, 
maakt dat ze toch laat zien hoe het ook anders kan. Al met al ziet men zichzelf binnen de 
lijnafdelingen met name als iemand die ‘werkt voor de publieke zaak’. Dit hoeft niet per se binnen 
een gemeente te zijn, maar is wel iets waar men trots op is. HRM’ers staan hier iets anders in, het 
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werken voor de publieke zaak is voor hen minder van belang. Het woord ‘ambtenaar’ wordt niet 
door iedereen graag gebruikt, gezien de overwegend negatieve connotatie die ermee samenhangt.  
 

Hoe hybride is Zwolle? 
 
De Gemeente Zwolle als ‘Resource Dependent’ 
 
 “je hebt de context van de politiek erbij en dat varieert sowieso één keer in de vier jaar maar soms 
ook per dag en dat is zo gevoelig voor ontwikkelingen in de samenleving. Landelijk zie je dat natuurlijk 
en lokaal, of een lokale partij sterk vertegenwoordigd is in je college bepaalt gewoon heel sterk wat 
de koers wordt van de organisatie” (medewerker lijnafdeling) 
 
Uit de interviews komt naar voren dat de gemeentelijke organisatie gestuurd wordt door twee 
krachten: de politiek (zowel landelijk als lokaal) en de samenleving. De afhankelijkheid van de politiek 
berust op twee pijlers, namelijk financiële afhankelijkheid en inhoudelijke afhankelijkheid. 
Respondenten zijn zich ervan bewust dat er bezuinigd zal moeten worden in de nabije toekomst en 
zien in dat dit ook hun organisatie gaat treffen. Dit zal gevolgen hebben voor de verantwoording naar 
de burger toe, “wat dat betreft werk je in een glazen kooi (…) het is publiek geld” (medewerker 
stafafdeling). Dit alles wordt onderstreept door de opvatting van de gemeentesecretaris tijdens een 
gesprek met het HRM-team (01-04’10). Op de vraag of er na deze ronde met bezuinigingen nog meer 
bezuinigd zal moeten worden, antwoordt hij dat Zwolle voor haar inkomen grotendeels afhankelijk is 
van het gemeentefonds. Hij voorspelt dat met de miljardenbezuiniging van het volgende kabinet ook 
daarop gekort zal worden. Er is niet veel aan te doen, behalve een weg te vinden om ermee om te 
gaan, zo stelt hij. Hij voegde daar aan toe dat de gemeente in dat opzicht altijd volgend is, ze moet 
zich aanpassen aan wat op haar pad komt, in dit geval in financiële zin. Hij ziet dit als een uitdaging 
en geeft aan dat de grootste klap nog moet komen. Hoewel het bedrijfsleven langzaam opkrabbelt 
uit de crisis, moet de gemeente er nog aan geloven. Hij gaf aan dat het inherent is aan een 
organisatie als een gemeente: ze moet putten uit overheidsgeld en als dat er niet is, dan kan ze niks. 
In dat opzicht loopt ze altijd achter de feiten aan. Ook inhoudelijk bepaalt de politiek welke kant de 
organisatie op moet en gaat. “wat komt er deze kant uit vanuit het rijk, wat niet? (…)wij zijn uiteraard 
wel afhankelijk van bepaalde regels hè die worden opgelegd door de politiek” (medewerker 
lijnafdeling). Of zoals het eerste citaat van deze paragraaf aangeeft, de politiek bepaalt de koers van 
de organisatie.  
 Niet alleen politiek wordt de gemeente gestuurd en is zij afhankelijk van externe bronnen, 
maar ook de samenleving –de burgers en maatschappelijke tendensen- beïnvloeden en bepalen het 
handelen van de gemeente. Een meerdere malen genoemd voorbeeld hiervan is de opkomst van 
internet en alles wat daarmee samenhangt. “maar dat de organisatie inderdaad gestuurd wordt door 
die digitale ontwikkelingen daar ben ik absoluut van overtuigd dat dat gebeurt en dat dat veel sterker 
wordt in de toekomst. Ik denk ook dat de kracht van internet en van die gemeenschappen op internet 
enorm is” (medewerker stafafdeling). De mogelijkheid om ook via internet afspraken te maken om 
documenten af te halen en een website (zie figuur 20) die helemaal is ingericht om de burger zo goed 
mogelijk van dienst te zijn, zijn hiervan een uiting.  



 

Figuur 23: Website Gemeente Zwolle 
 
Ten slotte is de gemeente –uiteraard
het boek Zwolle aan Zee (2009) komt naar voren dat ze personen probeert aan te trekken die passen 
binnen het plaatje van de gemeente. Door een uitdagende en
arbeidsmarktcommunicatie, hoopt ze mensen aan te trekken die de vernieuwing en andere visies de 
organisatie inbrengen. Het feit dat ze een speciale site heeft voor de vacatures bij Zwolle (zie figuur 
21), geeft aan dat ze actief bezig zijn m
hetgeen ze te bieden heeft en hoopt daarmee de juiste mensen aan te trekken. Deze handeling 
bevindt zich op het grensvlak tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Hiermee vormt het een 
brug naar de volgende paragraaf, waarin de onafhankelijkheid van de Gemeente Zwolle wordt 
belicht.  

Figuur 24: Jobsite Gemeente Zwolle 

 

uiteraard- voor haar menselijk kapitaal afhankelijk van de omgeving. Uit 
het boek Zwolle aan Zee (2009) komt naar voren dat ze personen probeert aan te trekken die passen 
binnen het plaatje van de gemeente. Door een uitdagende en
arbeidsmarktcommunicatie, hoopt ze mensen aan te trekken die de vernieuwing en andere visies de 
organisatie inbrengen. Het feit dat ze een speciale site heeft voor de vacatures bij Zwolle (zie figuur 
21), geeft aan dat ze actief bezig zijn met werving. Zij gaat naar de potentiële werknemers toe met 
hetgeen ze te bieden heeft en hoopt daarmee de juiste mensen aan te trekken. Deze handeling 
bevindt zich op het grensvlak tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Hiermee vormt het een 

r de volgende paragraaf, waarin de onafhankelijkheid van de Gemeente Zwolle wordt 
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voor haar menselijk kapitaal afhankelijk van de omgeving. Uit 
het boek Zwolle aan Zee (2009) komt naar voren dat ze personen probeert aan te trekken die passen 
binnen het plaatje van de gemeente. Door een uitdagende en humoristische 
arbeidsmarktcommunicatie, hoopt ze mensen aan te trekken die de vernieuwing en andere visies de 
organisatie inbrengen. Het feit dat ze een speciale site heeft voor de vacatures bij Zwolle (zie figuur 

et werving. Zij gaat naar de potentiële werknemers toe met 
hetgeen ze te bieden heeft en hoopt daarmee de juiste mensen aan te trekken. Deze handeling 
bevindt zich op het grensvlak tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Hiermee vormt het een 

r de volgende paragraaf, waarin de onafhankelijkheid van de Gemeente Zwolle wordt 
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De Gemeente Zwolle als Resource Independent 
 
Eén van de programma’s van de Gemeente Zwolle is het programma ‘De burger centraal’, waarmee 
men aan wil geven dat de burger centraal moet staan bij alles wat de gemeente doet, dus ook niet 
direct betrekking hebbend op deze burger. In een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers 
(12-04’10) was dit thema een onderwerp van de eerste presentatie. Hiermee werd het op de 
voorgrond geplaatst; het wordt belangrijk gevonden. Een extract uit mijn observatieverslag van die 
dag illustreert dit “tijdens deze bijeenkomsten hameren wij er altijd op dat je werkt voor de burger en 
niet voor je afdeling”. De vrouw die de presentatie gaf wilde tijdens de presentatie de organisatievisie 
op de dienstverlenende rol die de gemeente heeft laten zien. (…) De presentatie had als doel duidelijk 
te maken hoe de gemeente haar rol als dienstverlener wenst in te vullen met het betrekken van de 
partners daarbij: Samen maken we de stad. De burger is de klant. Aan het eind deed degene die de 
presentatie gaf een oproep om vooral te blijven denken als klant om zo de klant het beste van dienst 
te kunnen zijn.” Door dit in een introductiebijeenkomst te vertellen, wordt het een issue dat hoog op 
de agenda staat en belangrijk gevonden wordt. De vraag is in hoeverre de individuele werknemers dit 
standpunt overnemen en hoe zij de relatie met de omgeving duiden.  
“de gemeentelijke organisatie dat was altijd wel een soort bolwerk, een gesloten bolwerk met enige 

afstand en ook autoriteit. Dan  hebben we het over lang geleden, dat is wel 
aardig afgekalfd. En  tegenwoordig,  ja de burger verwacht van jou ook een 
open houding. Als gemeente kun je het ook niet meer alleen, heb je die 
partners nodig en heb je ook die burger nodig. En als je die partner zoekt en 
in dit geval de burger als partner ziet (…) kun je niet altijd verwachten dat 
die burger zich maar aanpast aan jou als overheid, dus je zult je ook moeten 
aanpassen aan hem.(…) we hebben dan dat ‘Samen maken we de stad’, dat 
kan je heel erg op organisatieniveau zien, maar dat is ook heel erg samen 
maken wij de straat, de wijk, de buurt, dus vanuit dat principe. Je kunt het 
niet alleen, je moet het samen doen en je zult je ook daarin moeten 
aanpassen flexibel voor moeten opstellen” (medewerker lijnafdeling). Velen 
halen, net als de geciteerde vrouw, het credo ‘Samen maken we de stad’ 
aan. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente het niet alleen kan en samen 

met verschillende partijen de stad beter wil maken. Het credo is doorgedrongen in de organisatie. 
Het ‘buiten spelen’, zoals de respondent dat in figuur 25 heeft weergegeven staat symbool voor wat 
velen denken: we zijn verwikkeld in een spel met de buitenwereld, je geeft wat, je neemt wat en 
uiteindelijk wordt de stad er beter van.  

In de opvattingen van de respondenten is een verschil waarneembaar. De afdelingen in de 
lijn (BOR, L&P en WMO) zien voor de gemeente een meer volgende rol weggelegd: doen wat de 
burger van je verlangt opdat de stad daar uiteindelijk beter van wordt. De HRM’ers daarentegen, zien 
voor de gemeente een meer proactieve rol weggelegd: “steeds weer kijken naar welke rol kan ik als 
gemeente vervullen. Als we daar ongeveer uit willen komen, is het dan goed om juist het voortouw te 
nemen of om juist anderen te stimuleren? Soms ben je trekker en soms pak je dingen op die al in gang 
gezet zijn”. Door haar positie en kwaliteiten, kan de Gemeente Zwolle als spin in het web fungeren. 
Een aantal respondenten benadrukt het feit dat Zwolle een “koploper” is in gemeenteland, dus dat ze 
dingen oppakt en meegaat met de laatste ontwikkelingen. Ook op het gebied van samenwerking met 
partners en andere overheden. Bovenstaande gaat in op de reactie van de gemeente Zwolle op haar 
maatschappelijk omgeving, dus de burgers en andere maatschappelijke organisaties. Als we kijken 
naar een ander niveau, namelijk het verschil tussen publiek en privaat; in hoeverre reageert de 
overheid dan op private ontwikkelingen, wat doet ze daarmee? Dit komt in de volgende paragraaf 
aan de orde. 

 
 

 

Figuur 25: Tekening 
medewerker lijnafdeling 
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Bedrijfsmodellen in de publieke sector 
Zoals hierboven al aangegeven hebben ontwikkelingen in de samenleving als geheel invloed op de 
Gemeente Zwolle. Het ging hierboven over de digitaliseringtendens. Echter, er zijn meer 
ontwikkelingen die om aandacht vragen. Met het oog op flexwerken is het interessant om te zien hoe 
Zwolle staat tegenover de vraag in hoeverre een gemeente bedrijfsmatige concepten en modellen in 
haar werkwijze kan incorporeren. Flexwerken komt immers uit het bedrijfsleven en is bij bedrijven 
als Microsoft en Interpolis (zeer commercieel) al aan de orde van de dag. 
 Aangaande dit vraagstuk, zijn de meningen binnen de organisatie verdeeld. Het zoeken van 
een balans tussen het meegaan met de laatste tendensen en het maken van eigen keuzes wordt door 
meerdere respondenten (met name HRM’ers) benadrukt: “je moet wel altijd meegaan met je 
omgeving, je moet niet achterblijven, maar ik denk niet dat als er in het bedrijfsleven iets gebeurt dat 
wij dat dan ook moeten, je kunt daar wel je eigen keuzes in blijven maken. Maar de samenleving daar 
moeten we natuurlijk wel goed naar kijken als gemeente zijnde, want de samenleving die 
vertegenwoordig je als gemeente. Dus als de samenleving iets vindt, dan moet je het eigenlijk wel 
doen. Nou, moet, maar je moet met alle belangen rekening houden natuurlijk (…)maar het is niet zo 
dat als er in het bedrijfsleven een leuk innovatief iets wordt bedacht dat wij daar dan automatisch in 
mee moeten gaan, je hebt natuurlijk wel je verantwoordelijkheid, je zit natuurlijk wel met 
overheidsgeld wat van de maatschappij is” (medewerker stafafdeling). Deze mening is meerdere 
mensen toegedaan. Zoek uit wat voor de Gemeente Zwolle als organisatie nuttig is, maar neem niet 
klakkeloos alles over wat in het bedrijfsleven wordt bedacht. Dit laatste is door drie mensen (van alle 
afdelingen behalve HRM) als kritiekpunt op de Gemeente Zwolle aangedragen. “Vaak wordt er bij 
Concern iets creatiefs bedacht als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen, maar dat is niet altijd 
even goed doordacht en het is dan wel zo dat iedereen dat moet gaan doen. Middelen moeten geen 
doel op zich worden, je moet geen dingen doorvoeren omdat je denkt dat dat hip is of dat je dat moet 
doen omdat de moderne maatschappij daar om vraagt. Zwolle schiet hier soms een beetje in door.”  
(medewerker lijnafdeling) Kortom: het is zeker goed om met een schuin oog te kijken naar wat er in 
het bedrijfsleven en in de maatschappij gebeurt, maar men moet niet vergeten dat een gemeente 
geen commerciële organisatie is. ‘Zoek de juiste balans daartussen’ lijkt de boodschap te zijn.  
 

Grensvervaging? 
Wat betekenen de bovenstaande resultaten nu voor het de vermenging tussen het organiseren van 
publieke taken en bedrijfsmatig werken? Staat flexwerken inderdaad symbool voor deze vermenging 
of bestaan er ook grenzen die dat in de weg staan? Zo ja, waar liggen die dan? Kortom: hoe is de 
positie van de Gemeente Zwolle te typeren, in welke mate is zij hybride? Deze analytische paragraaf 
zal hierop ingaan. Ik wil daarbij een drietal –samenhangende- punten maken. De punten worden 
hieronder uitgewerkt. 

1. De wijze waarop medewerkers de organisatie en zichzelf zien, duidt op loslaten van 
kenmerken die voorheen tot organisaties met een publieke taak werden gerekend 
(ambtenaren als apart ‘soort’ werknemers, de publieke organisatie als ‘stabiel’) en het 
toelaten van kenmerken die voorheen tot andersoortige organisaties werden gerekend 
(‘meer zakelijkheid’ en ‘openheid’). Er is sprake van toenemende vermenging van 
kenmerken, hybridisering. 

2. Echter, de positie (lijn of staf) in de organisatie is bepalend voor de mate waarin iemand 
openstaat en/of mogelijkheden heeft voor inhoudelijke hybridisering. Er bestaat een verschil 
tussen de staf- en lijnafdelingen in de wijze waarop aangekeken wordt tegen de mate van 
hybridisering en het toelaten van bedrijfsmatige concepten binnen de gemeentelijke 
organisatie. 

3. Volgens een aantal lijnmedewerkers, profileert de Gemeente Zwolle zich soms teveel als 
private organisatie, terwijl dit niet bij haar past. Zij waarschuwen ervoor dat de 
gemeentelijke organisatie niet teveel moet hybridiseren, dat wil zeggen, niet teveel 
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bedrijfsmatige concepten in haar organisatie moet toelaten. Dit past niet bij de identiteit 
zoals medewerkers deze ervaren. 

 
Waar horen wij thuis?  
Zowel uit de wijze waarop de medewerkers de Gemeente Zwolle typeren (en de toekomstwensen die 
ze daarbij uitspreken) als uit de wijze waarop ze hun positie als ‘ambtenaar’ zien, is een enigszins 
hybride houding te bemerken. In de typering van de organisatie zijn twee opvallende tegenstellingen 
te onderscheiden. In de eerste plaats en meest opvallend, het feit dat men de organisatie stabiel en 
professioneel vindt, maar aan de andere kant ook niet zakelijk genoeg. Stabiliteit slaat met name op 
de baanzekerheid en het weten waar je aan toe bent op de langere termijn (inkomensborging). 
Medewerkers vinden dit belangrijk (zie ‘De afdeling als thuis’). Toch bekritiseert een aantal 
respondenten deze kenmerken door te stellen dat de organisatie wel meer zakelijk mag zijn. Zij 
geven een aantal voorbeelden waarbij dit mogelijk is. ‘Prestatie’ is hierbij het kernbegrip. Wanneer 
mensen niet presteren, kunnen ze gewoon bij de Gemeente Zwolle blijven werken. Een aantal –met 
name jongere- mensen geeft aan dat dit niet per se hoeft, de gemeente mag best wat “harder” 
(medewerker stafafdeling) worden om zich zo aantrekkelijker te maken voor werknemers die dit 
zoeken. Hiermee samenhangend is ook het woord prestatiebeloning gevallen. Een tweede 
contradictie is die tussen openheid en verkokering. Wanneer er een probleem is of een vraag vanuit 
het college, dan wordt het aangepakt in de afdeling die daar oorspronkelijk mee belast is. Er wordt 
echter niet verder gekeken of er misschien nog anderen (zowel binnen als buiten de organisatie) zijn 
die zich hierover zouden kunnen buigen. Al met al werkt de organisatie-inrichting verkokering in de 
hand, aldus een aantal respondenten. Het ‘niet verder kijken dan je neus lang is’ en de gerichtheid op 
de eigen, vaste omgeving komt op verschillende fronten terug. Ook hier zal in het volgende 
hoofdstuk aandacht besteed worden. “we zouden meer open naar elkaar mogen zijn” (medewerker 
lijn) is echter de wens die is uitgesproken. Op dit moment slaat het begrip ‘open’ meer om openheid 
ten aanzien van ideeën en wensen van medewerkers. Dat zit wel goed, maar men geeft aan dat de 
openheid aangaande het delen van informatie met andere medewerkers en met andere partners 
vaak uitblijft. Uit deze twee opvallendheden blijkt een dubbele houding: we zijn een afgesloten 
organisatie (blijkend uit de verkokering en het feit dat er weinig actie ondernomen wordt om deze te 
doorbreken) maar we willen meer inmenging van private elementen (bijvoorbeeld prestatiebeloning, 
‘zakelijkheid’) in onze wereld.  

Een soortgelijke tendens is terug te zien wanneer we kijken naar de wijze waarop 
medewerkers zichzelf zien. Enerzijds zien ze zich als aparte groep, namelijk een groep die werkt voor 
de samenleving (sommigen benoemen dat als zijnde het kenmerk van ambtenaren, het merendeel 
vindt deze benaming ouderwets en te negatief), maar anderzijds vindt men het onzin dat er een 
onderscheid tussen soorten werknemers wordt gemaakt. Het werken voor de publieke zaak is een 
onderscheidend, overkoepelend kenmerk van de medewerkers, maar het kan net zo goed wanneer 
je werkt voor andere organisaties. In dat geval ben je formeel gezien geen ambtenaar. Hieruit blijkt 
een meer open houding ten overstaande van de gemeente als ´unieke´ organisatie. Toch is men 
uiteindelijk wel bij de gemeente terechtgekomen, maar het merendeel niet, zoals ik verwachte, op 
basis van een bewuste keuze. Toeval heeft hierin een grote rol gespeeld. Vooruitlopend op de 
volgende paragraaf wil ik hier een verschil tussen lijn en staf aanstippen dat illustratief is voor dit 
hele hoofdstuk. Het ‘werken voor de publieke zaak’ is, zoals aangegeven, een overkoepelend 
kenmerk van de mensen die voor de Gemeente Zwolle werken. Echter, tussen de lijn en den staf zit 
een verschil in opvatting. HRM’ers hechten veel minder belang aan het werken voor de publieke zaak 
dan mensen in de lijn. De opmerking van één van hen “je bent op de HRM afdeling werkzaam dus je 
bent eigenlijk werkzaam voor de organisatie. En of ik mijn werk nou doe hier of in het bedrijfsleven, je 
bent altijd voor de organisatie bezig (…) de organisatie is je klant, dus in dat opzicht verschilt het dan 
weer niet zo heel veel” onderschrijft dit. Interessant is dat deze insteek samenhangt met een 
opvatting van één van hen over flexwerken: je zou in principe overal, dus ook binnen andere 
organisaties, moeten kunnen werken. Lijnafdelingen zijn hier veel behoudender in. Bij hen is die drive 
om de samenleving verder te helpen groter. Ze kijken daarom wel naar ‘buiten’, maar op een heel 
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andere manier. Zij zien het meer als twee werelden: degenen die hulp nodig hebben en degenen die 
de hulp kunnen bieden. Het is logisch dat stafmedewerkers zich minder laten leiden door het feit dat 
de organisatie zich inzet voor de publieke zaak. Dit is inherent aan hun positie binnen deze 
organisatie. De volgende paragraaf gaat hier dieper op in. 
 
Hybridisering: Lijn versus staf 
De vraag hoe de gemeentelijke organisatie haar publieke taak het beste kan vervullen (met of zonder 
inmenging van bedrijfsmatige concepten), kan worden beantwoord vanuit de plek die een 
medewerker inneemt binnen de organisatie. Ik zal hier eerst iets zeggen over wat mij opvalt wanneer 
ik kijk naar de wijze waarop Zwolle zich profileert, hoe ze omgaat met het verschil tussen binnen en 
buiten de organisatie. Hierna zal ik ingaan op het verschil in opvatting tussen lijn- en 
stafmedewerkers over vermenging tussen publieke en private elementen binnen de organisatie. 

Zwolle straalt naar buiten toe twee dingen uit: aan de ene kant benadrukt zij het feit dat ze 
een unieke organisatie is met kenmerken die afwijken van andere organisaties waarmee zij duidelijk 
de grens afbakent en aan de andere kant probeert ze door bijvoorbeeld het credo ‘Samen maken we 
de stad’ te hanteren juist de grens tussen de organisatie en de omgeving op te heffen en een meer 
hybride organisatie te zijn. Het uitnodigen van andere (private) partijen om met de gemeente samen 
te werken, is een manier om te laten zien dat de organisatie niet alleen staat, geen “bolwerk” 
(medewerker lijnafdeling) meer is. Toch vind ik dat de unieke kenmerken van de Gemeente Zwolle 
zowel door wat de medewerkers zeggen als door de uitstraling die de organisatie heeft, de overhand 
hebben. Medewerkers benadrukken sterk dat de organisatie betaald wordt uit publieke middelen en 
dat zij werken voor de stad. Kenmerkend voor de gemeente als publieke organisatie dus. Daarnaast 
vindt ze het –zie het vorige hoofdstuk- belangrijk om zich naar buiten toe te onderscheiden van 
andere organisaties.  De huisstijl, het logo en de ontoegankelijkheid van de gebouwen zijn hier 
voorbeelden van. Dit alles zou pleiten voor een non-hybride houding ten opzichte van de 
buitenwereld.  
 Hiermee hangt de vraag samen in hoeverre ze haar eigen keuzes kan en wil maken, met 
andere woorden: hoe ‘uniek’ is de gemeentelijke organisatie nog en in hoeverre is ze afhankelijk van 
haar omgeving? Uit het zich presenteren als ‘unieke’ organisatie, lijkt ze uit te willen stralen dat ze 
zichzelf wel kan bedruipen en dat ze sterk autonoom en onafhankelijk te werk gaat. De opmerking 
van een HRM’er “steeds weer kijken naar welke rol kan ik als gemeente vervullen. Als we daar 
ongeveer uit willen komen, is het dan goed om juist het voortouw te nemen of om juist anderen te 
stimuleren? Soms ben je trekker en soms pak je dingen op die al in gang gezet zijn”, waaruit een sterk 
proactieve, onafhankelijke (ik maak mijn eigen keuzes wel) houding blijkt, onderschrijft dit gegeven. 
Tevens duidt het op de mogelijkheid tot hybridisering: je maakt de keuze om bijvoorbeeld iets op te 
pakken dat normaal binnen het private domein geregeld wordt. Hiervan is de jobsite een mooi 
voorbeeld. Door de opkomst van internet en het gebruik hiervan door de mensen die Zwolle (HRM in 
dit geval) wil binnenhalen, is een aparte jobsite opgericht. Opvallend is dat deze geen onderdeel 
vormt van de ‘gewone’ site van de gemeente. De ‘gewone’ site van Zwolle is er in de eerste plaats op 
gericht om de burger te dienen en laat zien dat ze voor haar werkzaamheden afhankelijk is van wat 
de burger van haar vraagt. De jobsite echter, is veel meer proactief: met de juiste middelen de 
bronnen aantrekken die jouw organisatie kunnen versterken. Je zou dit “buiten spelen” (medewerker 
lijnafdeling) kunnen noemen. Je geeft wat en je neemt wat. Toch heeft ze deze mensen wel nodig, 
dus ook hier zit een afhankelijkheidselement in.  

Maar, kijkend naar de opvattingen van de Gemeentesecretaris en de opvattingen van het 
merendeel van de respondenten, bestaat er een grens. Het is niet mogelijk –gezien de 
maatschappelijke functie van de gemeente- om maar klakkeloos mee te gaan met allerlei tendensen. 
Ze moet wel met de tijd meegaan maar vooral volgend blijven. De aard van het werk en de positie 
van de afdeling zijn bij deze opvatting bepalende factoren gebleken. Er bestaat een verschil in 
opvatting over hetzij afhankelijk en volgend, hetzij onafhankelijk(er) en meer proactief zijn tussen de 
lijn- en stafafdelingen: bij Wijkzaken bijvoorbeeld wordt aangegeven dat er vooral gevolgd moet 
worden. De burger en haar ‘grillen’ staan voorop en moet leidend zijn in het handelen. HRM 
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daarentegen loopt meer vooruit: nieuwe tendensen omtrent arbeid (flexibilisering) signaleren, 
omarmen en implementeren. Dit kan te maken hebben met de mate van gebondenheid aan regels. 
HRM kent –inherent aan haar positie binnen de organisatie- geen opgelegde regels (afgezien van 
budgetten en de ‘regels’ binnen de organisatie). De lijnafdelingen wel. Hierbij bijvoorbeeld denkend 
aan regels vanuit het Rijk waar de WMO mee te dealen heeft. Dit perkt de vrijheid in en vergroot de 
afhankelijkheid van de omgeving. Men heeft daardoor ook een andere kijk op flexwerken (met name 
op het gebied van wenselijkheid en de voorzien voor- en nadelen). HRM ziet het positiever en 
rooskleuriger dan de rest van de geïnterviewden. Kortom: verschillen in ideeën tussen de lijn en de 
staf zijn waarneembaar, zeker wanneer het gaat om de mate waarin de Gemeente Zwolle mee zou 
moeten gaan met maatschappelijke tendensen.  
 
Teveel hybridisering 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, staat men wisselend tegenover de vermenging van het publieke en 
private domein. Aangaande de organisatie en de medewerkers zelf, lijkt er sprake te zijn van 
toenemende hybridisering (bijvoorbeeld de vraag naar meer zakelijkheid), maar wanneer het gaat 
om de mate van inhoudelijke hybridisering, komen de tegenstellingen bovendrijven. De uitspraak van 
een medewerker in de lijn “ze moeten alleen volgens mij wel uitkijken dat ze niet te ver doorslaan hè 
want het is geen dynamische organisatie.” hangt samen met een punt dat ook gemaakt is met het 
oog op het introduceren van bedrijfsmatige concepten in de gemeentelijke organisatie. Tijdens 
interviews met mensen uit de afdelingen WMO, BOR en L&P kwam naar voren dat er soms sprake is 
van ‘teveel’ hybridisering, het willen lijken op een private organisatie terwijl dat niet bij de identiteit 
van de Gemeente Zwolle past. Hierbij werd bijvoorbeeld de implementatie van procesmatig werken 
genoemd. Hieraan “werd een grootschalige aftrap gegeven (…)maar daar is eigenlijk niets meer van 
over, het is weggeëbd. Dat is illustratief voor meer projecten: het initiatief is er maar de aandacht ebt 
weg waardoor dingen halfslachtig worden ingevoerd.” (medewerker lijnafdeling). Een andere 
medewerker van een (andere) lijnafdeling vult dit aan met “Op papier is het allemaal prachtig, maar 
in de praktijk werkt het niet” (…) Dit komt vooral doordat de beeldvorming naar buiten toe heel 
belangrijk is. De gemeente wil graag uitdragen dat ze de beste werkgever is, maar intern moet je heel 
veel zelf uitzoeken.” Deze citaten geven pittige kritiek weer. Ik wil dit nuanceren door te zeggen dat 
lang niet iedereen hiermee kwam. Toch vind ik het van belang om het hier uit te lichten, omdat deze 
meningen een reëel gevaar kunnen vormen wanneer er geen aandacht aan besteed wordt. Daarbij 
komt dit beeld enigszins overeen met wat ik tijdens mijn onderzoek heb gezien (inhoudelijk kan ik 
hier niets over zeggen, ik heb geen implementatieprocessen meegemaakt). De verschillen in 
opvatting tussen HRM en de andere afdelingen waar ik ben geweest is vrij groot. Bij HRM worden vol 
enthousiasme en overgave allerlei nieuwe ideeën en inzichten geopperd en geïmplementeerd. Voor 
hen is dit een hele prettige manier van werken en gezien het personeelsbeleid en de prijzen die 
hiervoor gewonnen zijn, werpt het zijn vruchten af. Echter, bij de geïnterviewden van andere 
afdelingen oogstte deze houding (naast lof) ook kritiek. De organisatie (in dit geval HRM) wil soms 
iets te veel, ze omarmt nieuwe dingen en meet zich daardoor een identiteit aan die niet (helemaal) 
bij haar past. Hieruit komt kortom naar voren dat er beter moet worden nagedacht over wat voor 
het functioneren van de gemeentelijke organisatie nou wel en niet noodzakelijk is. En wanneer iets 
passend lijkt te zijn, moet er een goede doordachte visie aan ten grondslag liggen en moet het 
zorgvuldig worden geïmplementeerd. “Als je het doet, moet je het goed doen.” (medewerker 
lijnafdeling). Hybridisering is daarmee wel mogelijk, maar met mate. Overigens is er tijdens de 
interviews niemand geweest die flexwerken te ver vond gaan, zolang het maar goed doordacht is en 
zorgvuldig geïmplementeerd wordt. 
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Resultaten in theoretisch perspectief 
In deze paragraaf zal ik kijken wat de empirie betreffende de positionering en het 
hybriditeitsvraagstuk binnen de Gemeente Zwolle betekent voor de theorie. Noordegraaf (2004) en 
Perry (1997) zullen gebruikt worden om te kijken naar de eerste bevinding die gedaan is: ‘de wijze 
waarop medewerkers de organisatie en zichzelf zien, duidt op loslaten van kenmerken die voorheen 
tot organisaties met een publieke taak werden gerekend (ambtenaren als apart ‘soort’ werknemers, 
de publieke organisatie als ‘stabiel moeten zijn’) en het toelaten van kenmerken die voorheen tot 
andersoortige organisaties werden gerekend (‘meer zakelijkheid’ en ‘openheid’). Er is sprake van 
toenemende vermenging van kenmerken, hybridisering.’ Vervolgens zal de Resource Dependency 
Theory (Pfeffer en Salancik 1978) verklaren hoe het komt dat ‘de positie (lijn of staf) in de organisatie 
bepalend is voor de mate waarin iemand openstaat en/of mogelijkheden ziet voor inhoudelijke 
hybridisering. Er bestaat een verschil tussen de staf- en lijnafdelingen in de wijze waarop aangekeken 
wordt tegen de mate van hybridisering en het toelaten van bedrijfsmatige concepten binnen de 
gemeentelijke organisatie.’ Ten slotte wordt met behulp van Noordegraaf en Teeuw (2003) de 
toenemende hybridisering en de daarmee samenhangende vraagstukken rondom identiteit 
behandeld, passend bij de derde bevinding ‘volgens een aantal lijnmedewerkers, profileert de 
Gemeente Zwolle zich soms teveel als private organisatie, terwijl dit niet bij haar past. Zij 
waarschuwen ervoor dat de gemeentelijke organisatie niet teveel moet hybridiseren, dat wil zeggen, 
niet teveel bedrijfsmatige concepten in haar organisatie moet toelaten. Dit past niet bij de identiteit 
zoals medewerkers deze ervaren.’ 
 
Public service motivation? 
Wanneer we kijken naar wat Noordegraaf (2004) onder de Andere Overheid en onder organisaties 
die Nieuw Publiek Management toepassen, verstaat, is meteen duidelijk dat dit niet de kenmerken 
zijn die aan de Gemeente Zwolle worden toegedicht. ‘Stabiel’, ‘rust’, ‘traag’ lijken niet op ‘effectief’, 
‘resultaatgericht’ en ‘transparant’. Sterker nog, dat laatste werd door de respondenten juist als iets 
gezien dat meer ontwikkeld moet worden. Op basis van de organisatietypering, dan is de Gemeente 
Zwolle niet echt een Nieuwe Overheid te noemen, maar als we iets verder kijken, blijkt er toch meer 
‘nieuw’ dan dat het hier verondersteld wordt. Allereerst kan het onderscheid tussen ambtenaren en 
andere werknemers opgeheven worden, als het aan de meeste medewerkers van Zwolle ligt. 

Omdat medewerkers –met name in de lijn- benadrukken dat zij werken voor de publieke 
zaak, onderscheiden zij zich van werknemers in andere disciplines. Perry (1997) bespreekt 
medewerkers van publieke organisaties en stelt dat deze een viertal kenmerken kennen waardoor zij 
anders zijn dat andere werknemers. Hij noemt dit Public Service Motivation (PSM). Het gaat dan in 
de eerste plaats om ‘iets goeds willen doen voor de samenleving’, de roeping om een bepaald 
beroep te vervullen. Dit sluit perfect aan bij wat er in Zwolle te zien is. Echter, de andere door Perry 
(1997) genoemde kenmerken (het zich betrokken voelen bij het maken van publiek beleid, compassie 
en zelfopoffering) zijn niet terug te zien. Dit kan betekenen dat het dienen van de publieke zaak voor 
medewerkers van de Gemeente Zwolle de belangrijkste reden is dat ze voor de gemeente zijn gaan 
werken, of het volgt uit het feit dat ik hiervan geen onderzoeksfocus heb gemaakt, dus dat de 
verkregen informatie beperkt is. Een combinatie van deze twee lijkt het meest aannemelijk: er is niet 
heel diep op ingegaan, dus wat er dan naar boven komt, is hetgeen medewerkers het belangrijkst 
vinden. Wellicht schuilt hierin ook een verklaring voor het feit dat veel respondenten aangaven 
‘gewone’ werknemers te zijn. Werken voor de samenleving is voor hen de belangrijkste drijfveer, 
maar  van echte compassie en zelfopoffering is geen sprake. HRM-medewerkers kennen hierbij een 
uitzonderingspositie. Zij kennen een lagere PSM. Voor hen is het helpen van de samenleving wel 
belangrijk, maar ondergeschikt, ze zouden ook bij een andere organisatie kunnen werken. Kortom: 
de PSM-theorie gaat hier maar ten dele op. Echter, het door Perry (1997) eerstgenoemde kenmerk 
blijkt ook voor medewerkers van de Gemeente Zwolle een belangrijke rol te spelen en scheidt hen 
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daarmee toch enigszins af van andere medewerkers. Maar niet zo scherp als Perry (1997) en ook 
Niessen (2010) doen beweren. Dit onderschrijft mijn bevinding dat men in Zwolle liever niet gezien 
wil worden als een groep ‘ambtenaren’, ze zijn werknemers, net als ieder ander. Imago lijkt hierbij 
een rol te spelen. Door ‘ambtenaar’ gelijk te stellen aan iemand die werkt voor de publieke zaak, kan 
het een geuzennaam genoemd worden. Verbindt men er echter negatieve kenmerken (zoals de 
meesten) aan, dan is de benaming niet meer gepast. Deze opvatting heeft de overhand, waardoor 
medewerkers gezien willen worden als ‘gewone’ werknemers. Grensvervaging, hybridisering, tussen 
het publieke en private domein is hier dus waar te nemen. 
 
Het werk en de  mate van Resource Dependency 
Pfeffer en Salancik (1978) leggen met hun Resource Dependency Theory (RDT) de nadruk op de 
afhankelijkheid van organisaties. Zij stellen dat de omgeving de determinerende factor is als het gaat 
om het handelen van organisaties. Ze gaan zelfs een stapje verder door te stellen dat organisaties 
afhankelijk zijn van hun omgeving. Bij Zwolle denk ik dat dit deels opgaat. Ten eerste komt uit de 
resultaten van het onderzoek ook de beïnvloeding van de omgeving sterk naar voren. Daarnaast zijn 
er gradaties in het ‘geloof’ in de RDT te bespeuren. Dit laatste is interessant, Pfeffer en Salancik 
(1978: p.259) hebben het in hun betoog over “coalitions of varying interests”. Binnen organisaties 
leven verschillende opvattingen en staan vooral ook verschillende belangen op het spel. Wie krijgt 
uiteindelijk zijn zin? Binnen de Gemeente Zwolle zijn grofweg twee ‘varying interests’ te 
onderscheiden: enerzijds het stafbelang dat de organisatie goed blijft draaien en dat zij voorzien 
wordt van nieuwe medewerkers en anderzijds de lijnmedewerkers die willen dat de burger goed 
gediend wordt. Het is niet zo dat deze twee belangen elkaar uitsluiten, maar in de hier bestudeerde 
situatie is het verschil wel de basis voor de waarde die aan hybridisering wordt toegekend. 
 HRM’ers kennen een meer onafhankelijke, proactieve houding. Zij zien de organisatie veel 
minder als afhankelijk en zien kansen in de keuzes die de organisatie maakt. Om het schema van 
Bovens (e.a 2001) aan te halen, lijkt ze zich hier te profileren met een kenmerk van een 
ideaaltypische onderneming, namelijk het streven naar maximale vrijheid/onafhankelijkheid van 
andere organisaties. Zij kiest dit als strategie als een manier om te gaan met de omgeving, nodig om 
de dingen te krijgen die je als organisatie wilt (Pfeffer en Salancik 1978). In het geval van HRM is dat 
tevreden medewerkers en het zijn van een aantrekkelijk werkgever, nu en in de toekomst. Wanneer 
het incorporeren van bedrijfsmatige ideeën in de organisatie dit bevordert, zal zij die niet schuwen. 
Lijnmedewerkers daarentegen hebben belangen waarbij hybridisering niet zo noodzakelijk wordt 
geacht. Zij zien hybridisering meer op korte termijn. Voor wat betreft flexwerken noemen ze 
bijvoorbeeld met name de economische motieven om het in te voeren omdat er nu bezuinigd moet 
worden. HRM’ers kijken meer op de langere termijn en zien in flexwerken ook een bijdrage aan de 
toekomst van de organisatie en passend binnen de ingezette koers. De “coalitions of varying 
interests” (Pfeffer en Salancik 1978: p. 259) binnen de Gemeente Zwolle bepalen dus niet alleen de 
strategie naar buiten toe om schaarse bronnen te verkrijgen, zoals de auteurs doen vermoeden. Ze 
zijn een verklaring voor de verschillen in opvatting binnen de organisatie wanneer het gaat om de 
mate van hybridisering en daarmee verklaren ze de verschillen in enthousiasme over flexwerken.  

Tot slot zal met behulp van de theorie over identiteit van Noordegraaf en Teeuw (2003) en 
Bovens (e.a. 2001) een beschouwing worden gegeven op de positionering van de Gemeente Zwolle, 
waarmee zowel de toenemende hybridisering wordt toegelicht en de daaruit volgende onzekerheid 
en ambiguïteit (schiet Zwolle door in haar hybridisering?) wordt verklaard.  
 
Gebalanceerde hybridisering 
Uit de voorgaande analyse komt een hoog ‘enerzijds-anderzijds’ gehalte naar voren. Zwolle die 
enerzijds haar verplichtingen als gemeente na moet komen: ze heeft van oudsher bepaalde taken en 
verplichtingen ten opzichte van de burgers en de stad, deze moeten zo goed mogelijk worden 
nagekomen. Dit houdt tevens in dat ze mee moet gaan met trends om zo goed mogelijk op de burger 
en de (veranderende samenleving) aan moet sluiten, maar daarin zeker niet moet doorschieten. De 
Gemeente Zwolle verschuift langzaam van een publieke organisatie met een publieke identiteit naar 
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een publieke organisatie met elementen van een private identiteit, een meer hybride organisatie dus 
(Noordegraaf en Teeuw 2003). Grenzen tussen de organisatie en haar omgeving die voorheen 
afgebakend waren en vast stonden, zijn nu meer onduidelijk en ambigu geworden. Aan de hand van 
de theorie en het positioneringschema van Noordegraaf en Teeuw (2003) en de kenmerken van 
ideaaltypische organisatievormen van Bovens (e.a. 2001) zal worden laten zien waar de Gemeente 
Zwolle zich momenteel positioneert op het publiek-private spectrum en wat dat betekent voor haar 
identiteit. Laat ik voorop stellen: ze is een publieke organisatie en zal dat –gezien de meningen van 
de medewerkers- ook gewoon blijven (“de samenleving die vertegenwoordig je als 
gemeente”(medewerker lijnafdeling)). Echter, de vraag is of ze nog altijd een volledig publieke 
identiteit heeft, of dat deze verschuift naar een meer private identiteit. Noordegraaf en Teeuw 
(2003) gaan in op vier zogenaamde ideeën op grond waarvan de identiteit van een organisatie 
bepaald kan worden. Het idee van doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde. Bovens (e.a. 2001) 
maakt op basis van kenmerken een andere indeling. Deze is hier als aanvulling gebruikt. In het 
schema hieronder (gebaseerd op Noordegraaf en Teeuw 2003) heb ik op basis van het voorgaande 
ingevuld hoe de situatie voor Zwolle is: 

 
 Identiteit: publiek of privaat? 
  
Idee van doelgerichtheid Publiek: de verwezenlijking van een hoger doel (er zijn voor de samenleving) 

komt op allerlei fronten naar voren. Dit is de drijfveer en hetgeen de organisatie 
voor bestaat. Door de wisselende contexten (politiek, samenleving), zijn de 
doelen die gesteld worden relatief instabiel. Een andere gemeenteraad kan, 
zoals de respondenten ook aangeven, een hele andere koers betekenen. Toch 
ervaart men dit niet zo, de organisatie wordt als ‘stabiel’ bestempeld. Blijkbaar 
is ze in staat de continuïteit de waarborgen. 

Idee van oorzakelijkheid Publiek: het rekening moeten houden met vele –elkaar tegensprekende- 
belangen, maakt dat het niet gemakkelijk is om de uitkomsten van bepaalde 
acties te voorspellen. Dit maakt de Gemeente Zwolle, zoals is aangegeven, soms 
traag.  

Idee van tijd Publiek: het verleden en de toekomst spelen zeker een rol bij beslissingen. 
Zowel wat betreft inhoudelijke beslissingen (ervoor zorgen dat de wijk prettig is 
en blijft) als voor wat betreft interne beslissingen (nu al nadenken over de 
medewerker van de toekomst). 

Idee van orde Publiek/privaat: de Gemeente Zwolle is hiërarchisch georganiseerd. Dat wil 
zeggen dat het duidelijk is wie de baas is (Gemeentesecretaris) en dat 
leidinggevenden in principe het laatste woord hebben. Echter, gezien de grote 
hoeveelheid contacten en samenwerkingsverbanden met andere organisaties 
(in mindere mate met andere delen van de organisatie), is ze ook heel duidelijk 
publiek te noemen wat het idee van orde betreft.  

Figuur 26: Ingevuld schema identiteit en organisatorische parameters Gemeente Zwolle 
 

De identiteit van de Gemeente Zwolle is dus, op basis van bovenstaande analyse, overwegend 
publiek te noemen. Zo op het eerste gezicht lijkt daarmee de kous af. Pakken we echter de casus van 
flexwerken erbij (waarbij zij symbool staat voor de Nieuwe Overheid), dan sluipen er langzaam maar 
zeker zaken de overheid binnen die daar van oorsprong niet thuishoren. Het idee achter flexibel 
werken is dat het productiever is, geldbesparend en daarmee meer efficiënt. Hele private kenmerken 
dus (zie de kenmerken van Bovens e.a. 2001). Langzaam aan is een hybridisering waarneembaar. 
Echter, zoals uit het schema (figuur 23) valt op te maken, heeft dit nog geen vergaande invloed op de 
identiteit van de organisatie. De Gemeente Zwolle blijft een publieke organisatie met een 
overwegend publieke identiteit. Noordegraaf en Teeuw (2003: p.7) noemen dit een “Bestuurlijke 
positie”. Er valt echter steeds meer hybridisering te ontdekken, waardoor ze in de toekomst wellicht 
op een “Bedrijfsmatige positie” uit zal komen. Hierbij moet worden opgemerkt dat Zwolle niet moet 
‘doorslaan’ in haar hybridisering. Vanuit de organisatie komen tegengestelde geluiden. Kijk uit met 
het adopteren van dergelijke, bedrijfsmatige, initiatieven, maar tegelijkertijd de opvatting dat de 
gemeentelijke organisatie ‘met haar tijd mee moet gaan’ (bijvoorbeeld door prestatiebeloningen in 
te voeren; zie de bedrijfsmatige positie in het schema van Noordegraaf en Teeuw (2003)). De auteurs 
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waarschuwen er dan ook voor dat wanneer een organisatie zich zowel een publieke als een private 
identiteit probeert aan te meten, er allerlei problemen kunnen ontstaan. Zij noemen dit veelzeggend 
“identiteitscrises” (Noordegraaf en Teeuw 2003: p.8). Vooralsnog is hier bij Zwolle geen sprake van, 
maar het is –gezien het verschil in opvatting tussen HRM en de lijn- wel een reëel gevaar. Nu is deze 
kritiek nog niet openlijk geuit, maar wanneer dat wel gebeurt, is het misschien al te laat en voelen 
mensen zich niet thuis in de organisatie waar zij werken. Hybridisering werkt dan niet meer voor 
maar juist tegen de organisatie.  
 De verschillen in opvatting over hybridisering binnen de Gemeente Zwolle komen voort uit 
het soort werk dat men doet: dient men de organisatie of de samenleving. Noordegraaf en Teeuw 
(2003) spreken over organisaties als geheel wanneer zij er hun schema op projecteren. Ik ben echter 
van mening dat er binnen een organisatie verschillende gemeenschappen bestaan (zie ook de 
paragraaf ‘Gedachtegrenzen’ en de opvattingen over cultuur van Parker (2000)), die elk hun eigen 
opvattingen hebben. Ook aangaande de mate van hybridisering. Bij Zwolle is dit terug te zien.  
 

Hybriditeit en de doordringbaarheid van grenzen 
Het meer hybride worden van een organisatie duidt per definitie op grensvervaging en het 
binnendringen van het ene (private) domein in het andere (publieke). De verschillen in opvatting 
hierover tussen lijn en stafafdelingen, laten zien dat de doordringbaarheid of flexibiliteit van de 
grenzen van medewerkers verschillen. HRM loopt voorop als het gaat om het loslaten van de ‘oude’ 
ideeën over hoe een overheid eruit zou moeten zien en hoe ze zou moeten handelen. Wanneer je 
kijkt naar het idee van een ‘nieuwe’ overheid, dan zijn vooral zij daar voorstander van en zijn ook 
vooral zij daarmee bezig. Zij zijn ook degenen die het minst ophebben met de Resource Dependency 
Theory (Pfeffer en Salancik 1987) en daarmee het meest geloven in het feit dat je zelf een hand hebt 
in de manier waarop je met de omgeving omgaat. Initiatieven als de jobsite en het vervullen van een 
voortrekkersrol in gemeenteland als het neerkomt op werknemersbeleid (uiteindelijk gericht op het 
beter maken van de service naar de klant toe: hoe beter de randvoorwaarden, hoe beter mensen 
hun werk kunnen doen) zijn hier voorbeelden van. Hieruit valt te concluderen dat de afdeling HRM 
een andere opvatting heeft over de grenzen en de positie van de Gemeente Zwolle dan de overige in 
dit onderzoek betrokken afdelingen. Wat hen betreft is het ‘publieke’ minder rigide dan wat anderen 
vinden. De afdeling HRM kent meer ambiguïteit aangaande de grens tussen publiek en privaat. Om 
met Kreiner (e.a. 2006) te spreken: tussen het publieke en private domein zit wat hen betreft een 
dunne, doordringbare grens. Hierdoor is integratie tussen de domeinen gemakkelijk en zijn ze meer 
geïntegreerd. De lijnafdelingen kennen dikkere, minder doordringbare grenzen. Separatie tussen de 
twee domeinen is wenselijk, maar voor de juiste, passende initiatieven is er ruimte voor vermenging. 
Kijkend naar figuur 12 dan komen de inter identity boundaries tussen het publieke en private domein 
van de HRM’ers overeen met de linker tekening en de inter identity boundaries van de lijnafdelingen 
met de rechtertekening.   

Uitvoerende afdelingen kennen een meer ‘schoenmaker-blijf-bij-je-leest’ mentaliteit. ‘Samen 
maken we de stad’ wordt vol enthousiasme omarmd, maar men is wel van mening dat de gemeente 
een organisatie met bijzondere kenmerken blijft die ervoor zorgen dat men niet zo happig is op 
inmenging van allerlei nieuwe ideeën en werkvormen. Voor hen zit de ‘nieuwe’ overheid vooral in 
het helpen van de burger op een andere manier (andere toegangstijden, de eerder aangehaalde 
website en het credo ‘de burger centraal’). Hiermee blijft voor hen het publieke karakter van de 
gemeente –en daarmee de grenzen tussen publiek en privaat- behouden. Echter, het zien van de 
burger als klant en haar centraal stellen in de dienstverlening kan ook gezien worden als een meer 
private insteek. Hiermee probeer ik aan te geven dat er binnen de Gemeente Zwolle verschuivingen 
plaatsvinden. Ik ben van mening dat er al slagen zijn gemaakt in het ‘hybride’ denken, maar dat de 
daadwerkelijke uitvoering en incorporatie ervan binnen de organisatie hier nog niet mee 
overeenstemt. Er bestaan duidelijke grenzen van de organisatie, bijvoorbeeld op fysiek vlak, die 
Zwolle als ‘unieke’, publieke organisatie in de maatschappij positioneren. Uit deze tegenstrijdigheden 
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(dus zowel de opvattingen van HRM versus de andere onderzochte afdelingen en het afgeven van 
verschillende signalen door de organisatie), valt te concluderen dat de grenzen tussen Zwolle als 
publieke organisatie en meer private organisaties wisselend van sterkte zijn. Het hangt af van wie je 
spreekt (staf of lijn) en waarover het gaat (gebouwen: erg rigide; Samen maken we de stad: meer 
ambigu en doordringbaar, private elementen in publieke wereld) in welke mate de grenzen als 
(on)doordringbaar of ambigu kunnen worden beschouwd.  
 
Hybridisering heeft per definitie ook met cultuur te maken. Het heeft haar effect op het interne deel 
van de organisatie. In het volgende hoofdstuk zal daarom in de organisatie gekeken worden. Hoe 
staat de individuele medewerker in zijn/haar werk en hoe zit de Gemeente Zwolle als organisatie in 
elkaar? Voortvloeiend hieruit is de vraag omtrent ‘identificatie’: passen de wensen en opvattingen 
van medewerkers bij die van de organisatie en welke rol speelt de afdeling hierin? Een heel 
belangrijke, zoals zal blijken… 
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De afdeling als thuis 

 
Flexwerken gaat, zoals gezegd, om het loslaten van grenzen en vaste structuren. Dit roept vragen 
over identiteit, identificatie en cultuur op. Dit hoofdstuk zal zich hier dan ook op focussen. Hoe 
vormen de individuen hun (werk)identiteit en hoe verhoudt het individu zich tot de organisatie? 
Welke grenzen zijn hierin te ontdekken? In de eerste plaats wil ik aandacht besteden aan de 
medewerkers van de Gemeente Zwolle. ‘Me’. Hoe geven zij invulling aan hun werk en aan hun 
(professionele) identiteit? Vervolgens zal ik kijken naar ‘us’, de organisatie Zwolle. Hoe is zij als 
werkgever? In een reflectieparagraaf kijk ik hoe ‘me’ en ‘us’ zich tot elkaar verhouden. In hoeverre 
kan de Gemeente Zwolle tegemoet komen aan de wensen van de medewerkers en welke gevolgen 
heeft dit voor de identificatie met de organisatie als geheel? Ten slotte zal ik laten zien dat er nog 
een derde factor belangrijk is wanneer mensen over hun werk praten: de afdeling, die los staat van 
‘them’, de andere afdelingen. Hoe zien de medewerkers van Zwolle hun collega’s en andere 
afdelingen en welke rol speelt identificatie hierbij? Door het spreken over ‘,me’, ‘us’ en ‘them’, zijn 
we weer beland bij het kernbegrip van dit onderzoek: afbakening en grenzen.   
  

Me  
 
Hoe men is 
 
“Wij hebben in deze organisatie grofweg twee typen medewerkers: het eerste type medewerker is de 
mensen die werken met een passie voor hun vak, de professionals, de specialisten en een tweede 
groep mensen is de mensen die hier werken vanuit een passie voor hun stad,  die werken hier omdat 
ze iets voort willen brengen voor de buitenkant. Dat vinden ze belangrijk.” (medewerker stafafdeling) 
 
Bij veel geïnterviewde medewerkers is een combinatie van het bovenstaande waarneembaar. 
Opvallend –maar logisch- hierbij zijn de verschillen tussen de lijn- en de stafafdelingen. Men voelt 
zich allemaal een professional, een specialist met kennis die anderen niet hebben. Echter, bij de 
afdelingen WMO, L&P en BOR noemt vrijwel iedereen ook het feit dat er iets ‘goeds’ gedaan moet 
worden voor de stad. “opdat die buurt,  wijk, samenleving zo goed mogelijk functioneert (…) ik ben 
wel een beetje idealistisch ingesteld hoor het moet wel ergens toe leiden” (medewerker lijnafdeling). 
Zij vallen duidelijk meer onder de tweede groep die in het citaat genoemd wordt. Bij HRM is dat 
minder het geval. In eerste instantie voelen zij zich HRM-professional, getypeerd als “de hart- en 
vaatchirurgen”(medewerker stafafdeling). Het feit dat zij minder direct bezig zijn met het primaire 
proces van de gemeente, is hier debet aan. Alle leidinggevenden benadrukken dat ze het fijn vinden 
om werknemers te helpen, te coachen en te faciliteren waar nodig. Zij zien zichzelf meer los van de 
inhoud, gericht op proces.  
 De geïnterviewden noemden een aantal kenmerken die zij op zichzelf van toepassing 
vonden. In het woordveld hieronder zijn deze geplaatst. Ook hier is aan de grootte van de letters te 
zien hoe vaak een begrip is genoemd. De betekenis hiervan (en de contradicties tussen woorden) 
wordt in de paragraaf ‘’Me’ versus ‘us’’ geanalyseerd. 
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Zoekend naar stabiliteit     

      Zoekend naar zekerheid
            

                Autonoom   

  Zoekend naar uitdaging 

Eigen verantwoordelijkheid nemend 
Betrokken 

   Vrijheid zoekend    

            

      Verantwoordelijk voelend 
   Hard werkend    
 
Figuur 27: Woordveld eigenschappen medewerkers Gemeente Zwolle 
 
Wat men zoekt 
Werk moet volgens de respondenten aan een aantal criteria voldoen, deze zijn hieronder 
weergegeven. In de paragraaf ‘’Me’ versus ‘us’’ wordt hier dieper op ingegaan: 
 
 

Leuk    
       Uitdagend 

  Autonomie 
    Voldoende vrijheid biedend 

Afwisselend 

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling   
Zelfstandigheid 

Figuur 28: Woordveld belangrijke criteria van werk medewerkers Gemeente Zwolle 



 
 69 

Us 
 
Zwolle als werkgever 

 
Het HRM-beleid van Zwolle wordt alom geprezen. “ik krijg heel veel 
ruimte om mijn eigen inbreng te creëren en mijn eigen 
werkzaamheden uit te voeren. Dat is heel goed. Ik kan mezelf 
ontwikkelen, ik kan cursussen volgen, ik kan trainingen volgen, ik 
heb mijn vrije tijd nog ernaast, ik heb een goed salaris, leuke 
arbeidsvoorwaarden nog daarnaast” (medewerker stafafdeling). 
Dit wordt onderschreven door een andere respondent, die ook een 
meer negatieve kant van Zwolle benadrukt: “qua 
organisatiecultuur vind ik Zwolle plezierig, er wordt meer gekeken 
naar de mogelijkheden in plaats van naar posities en je krijgt echt 
ontwikkelkansen. Ik vind het HRM-beleid helemaal geweldig. Het 
nadeel van Zwolle vind ik dat hier geen zakelijk conflict wordt 
aangegaan. Dus de constructieve confrontatie dus het zakelijke 
elkaar de tent uitvechten dat vindt hier veel minder plaats, het met 
elkaar oneens zijn ja dat is wel een aanval” (medewerker 
lijnafdeling). Met name het eerste (positieve) deel van dit citaat 
geeft de algemene tendens weer: men werkt met veel plezier voor 
Zwolle. Er zijn echter wel mensen (zie het hoofdstuk ‘De balans 

tussen publiek en privaat’) die vinden dat ze wel wat ‘harder’ zou mogen zijn. Maar op de vraag wat 
het voor mensen betekent om voor de gemeente Zwolle te werken, werden opvallend veel hartjes en 
zonnetjes getekend, duidend op plezier en warmte die ze ervaren wanneer ze aan het werk zijn. 
Warmte zowel vanuit de organisatie als vanuit de collega’s om hen heen. De tekening hierboven 
symboliseert “het beeld van één van mijn eerste waarnemingen in Zwolle en dat begint hier aan de 
bovenkant van de tekening dat is een hart dat straalt zeg maar (…)als je maar vanuit die passie werkt 
dus dat is dit [wijzend op hart] en als je dat doet dan gaat die zon wel schijnen dan wordt het vanzelf 
eb en vloed en dan gaat die beweging ook ontstaan. Vandaar dus die golf dus vanuit je eigen 
intrinsieke motivatie talenten en passie in beweging komen en dit strand, ik ben gek op strand zeker 
als er een mooi zonnetje is en er is wat beweging, er is wat te zien zeg maar, dan ben ik graag op het 
strand en als ik hier dus in deze organisatie ben dan loop ik als het ware op het strand.” (medewerker 
stafafdeling) Kortom: je moet het zelf doen, maar de faciliteiten zijn er om jezelf optimaal te 
ontplooien binnen een prettige organisatie.  
 
Werken voor Zwolle 
Wanneer gekeken wordt naar de manier waarop men in elkaar zit en wat men belangrijk vindt in het 
werk (vorige twee paragrafen), is het ook relevant om te kijken wat men nu op dit moment heeft. 
Een eerste concept dat hierbij naar voren komt, is dat van ‘spagaat’. Respondenten van alle 
afdelingen gaven aan ergens mee te worstelen. Voor leidinggevenden was dit vooral de complexiteit 
van hun baan. Ze moeten laveren tussen verschillende speelvelden (hebben verschillende petten op). 
“ik heb daarbij ook verschillende petten op ik stuur en een team aan, de afdeling HRM, ik stuur een 
managementpool aan, je bereidt een fusie voor”  Een aantal geeft aan een spagaat te voelen tussen 
enerzijds tegemoet komen aan medewerkers (coachen, helpen, faciliteren) en anderzijds aan het 
bestuur (sturing geven en tegemoet komen aan wensen daarvan). De manier waarop ze hiermee 
omgaan, verschilt per persoon. Eén iemand zegt heel duidelijk af te bakenen en te sturen, terwijl de 
anderen zeggen alles aan de professionals over te laten. 

Bij de WMO wordt een andere moeilijkheid gevoeld: tussen de vastgelegde regels en de 
omgang daarmee. Eigen interpretatie en de vrijheid/vertrouwen daarin wordt als een groot goed 
gezien en wordt gekoesterd, echter alles moet wel binnen de gestelde kaders gebeuren. “eigen 

Figuur 29: Tekening medewerker 
stafafdeling 
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interpretatie, maar wel binnen beleidskaders en regels”. Het werk kan mede daardoor soms nogal 
hectisch zijn. Enerzijds vindt men dit vervelend (met het oog op het afmaken van het werk), maar 
anderzijds voorziet het wel in de behoefte aan afwisseling en dynamiek. Men beschouwt zich als 
zelfstandig en krijgt daar ook de ruimte voor. De HRM’ers kennen veel vrijheid: “ik heb een hele grote 
bewegingsvrijheid”, maar moeten deze ook nemen om zaken aan te kaarten. Eigen initiatief is heel 
belangrijk hierbij. Men kan en wil eigen keuzes maken en bij opgelegde taken de invulling zelf 
regelen. Wel wordt aangegeven dat HRM een terrein is waar iedereen wel een mening over heeft, dit 
is negatief (lastig) maar ook positief (beleid wordt meer gedragen wanneer het meer overlegd is). Dit 
laatste is terug te zien in de verschillende gesprekken. Bijna alle geïnterviewden hebben wel een 
mening over het HRM-beleid en vinden dit ook belangrijk omdat het hen persoonlijk raakt.  

Bij BOR wordt het laveren tussen verschillende belangen benadrukt. “daar moet een 
evenwichtige een goeie balans in gevonden worden tussen wat de bewoners willen en wat je kunt. Je 
kunt niet alles toezeggen, want het kan best wezen dat dat voor anderen in de stad niet het meest 
wenselijk is. Je moet die verschillende belangen tegen elkaar afwegen, die passen niet één op één en 
dat is dus als gemeente zijnde om daar goed tussendoor te laveren.” Dit laveren perkt de door hen 
voorgestane autonomie enigszins in, het bepalen van de eigen agenda is lastig. De mate van vrijheid 
wat dat creëert, wordt echter hoog gewaardeerd. Ditzelfde geldt voor L&P: het vertrouwen vanuit de 
leidinggevende is hoog en binnen de kaders kan men doen wat men wil, het werk is onvoorspelbaar 
en hectisch. Hierdoor weet men nooit wat er die dag zal gebeuren. Dit wordt als prettig ervaren“Ik 
vind het prettig als ik niet van tevoren weet wat ik ga doen, dat ik gewoon ad hoc moet reageren.” Er 
moet naar veel partijen verantwoording worden afgelegd.  De functies zijn erg individueel, maar de 
geïnterviewden vinden dat niet erg.  
 

 ‘Me’ versus ‘us’ 
Door eerst te bespreken wat de implicaties zijn van de eigenschappen die men zichzelf toedicht en de 
zaken die men belangrijk vindt in het werk, wordt geprobeerd een profiel te schetsen van de 
medewerkers van Zwolle. Door hierbij tevens in te gaan op de verschillen tussen persoonlijkheden op 
het werk en thuis, wordt aandacht besteed aan de identiteit van medewerkers. Hoe is men, wat vindt 
men belangrijk en hoe wordt men gezien door de omgeving. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre 
men bij de Gemeente Zwolle kan vinden wat aansluit bij zijn/haar persoon en bij zijn/haar wensen 
aangaande werk. Met deze analyse wil ik het eerste punt van dit hoofdstuk illustreren:  

1. De Gemeente Zwolle faciliteert in voldoende mate waar de individuele medewerkers 
behoefte aan hebben. 

 
‘Me’ in analyse 
Autoom, vrijheid zoekend en eigen verantwoordelijkheid nemend zijn drie belangrijke eigenschappen 
gebleken van de medewerkers van de Gemeente Zwolle. De nadruk op autonomie en de 
vanzelfsprekendheid daarvan kwam, behalve uit de interviews, ook naar voren uit de dagen dat 
meegelopen is met iemand van de WMO en iemand van BOR (20-04’10 en 21-04’10). Ik constateerde 
dat het werk erg individueel is, je neemt je beslissingen zelf en raadpleegt alleen bij twijfel een derde 
partij (een arts, collega etc.). Dit sluit aan bij de opvattingen van de geïnterviewden over henzelf en 
de relatie tot anderen. Toch geeft men wel aan dat men niet kan werken zonder zijn/haar collega’s 
“ik moet zelfstandig kunnen zijn, maar ik vind het wel belangrijk dat er een groep omheen zit. Dus het 
liefst ben ik een zelfstandige in een groep zeg maar een zelfstandige in een team.” (medewerker 
lijnafdeling). Autonoom dus, maar tot op zekere hoogte. Dit kan te maken hebben met het feit dat 
men aangeeft op zoek te zijn naar stabiliteit en zekerheid. Een team kan dit bieden en vormt op die 
manier een uitvalsbasis voor het werk. Uit verschillende hoeken wordt als verbeterpunt aangedragen 
dat men elkaar wel meer opbouwende kritiek mag geven. Dit komt het werk ten goede. Op dit 
moment gebeurt dat nog te weinig, waardoor de lieve vrede bewaard wordt en er dingen niet 
benoemd worden die wellicht het werk en de organisatie ten goede zouden kunnen komen. Er valt 
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hier opnieuw een verband waar te nemen met de waarde die men hecht aan stabiliteit en zekerheid. 
Dit komt in gevaar wanneer de confrontatie wordt gezocht. Het zich verantwoordelijk voelen voor de 
gestelde taak (het helpen van de burger/het beter maken van het HRM-beleid) kwam bij vrijwel alle 
respondenten terug als een belangrijk kenmerk van hun persoonlijkheid. ”ik ben ook wel iemand die 
een soort van plichtse trouw heeft. Werk wat gedaan moet worden, moet gewoon door iemand 
worden gedaan dus nou, dat doe ik dan.” (medewerker lijnafdeling) Dit hangt samen met een cultuur 
van hard werken en het voelen van betrokkenheid bij het werk. Jongere werknemers geven aan niet 
bang te zijn voor het nemen van risico’s en houden van uitdaging. Dit komt bij oudere werknemers 
veel minder naar voren. 

Kijkend naar verschillen tussen het werk en thuis, dan geeft slechts één iemand aan op het 
werk anders te zijn dan thuis. De rest ziet geen verschil. Eén respondent verwoordt dit stellig door te 
zeggen: “als ik me niet lekker voel, dan zeg ik thuis van ik voel me kut en als ik hier ben zeg ik ook ik 
voel me kut, dus nee, ik ben niet anders.”(medewerker lijnafdeling). De vraag: ‘in hoeverre ben je op 
je werk anders dan thuis’ werd meestal gniffelend beantwoord. Men vond het een gekke vraag en 
beschouwde het als vanzelfsprekend dat je op je werk dezelfde persoon bent als in een privé setting. 
Het werk en de persoon zijn één; het werk maakt een belangrijk deel uit van hoe men is. Of juist 
andersom: hoe men is, bepaalt hoe men in zijn/haar werk staat.  

Voor de creatie van een werkidentiteit is het ook van belang te weten aan welke criteria werk 
moet voldoen, wat men belangrijk vindt in het werk. Naast het feit dat werk vooral leuk en uitdagend 
moet zijn, kwamen woorden als autonomie, vrijheid, afwisseling en zelfstandigheid hierbij als eerste 
naar voren. Hierin is een parallel te ontdekken met hoe men aangeeft in elkaar te zitten. In die zin is 
dit niet verrassend, men zoekt bijvoorbeeld naar vrijheid en vindt dit dus, vanzelfsprekend, ook 
belangrijk in een baan. Echter, er zit een contradictie in hetgeen mensen zeggen, namelijk het idee 
van een ‘zelfstandige in een groep’. Vaak wordt genoemd dat men ‘samen’ met anderen ergens toe 
komt. Zonder de anderen zou met niet zijn wie en waar ze nu is. Dit sluit aan bij het motto van Zwolle 
‘samen maken we de stad’. De combinatie van zelfstandig werken, maar zeker ook veelvuldig contact 
met collega’s komt hieruit naar voren. In wat men belangrijk vindt, komt een verschil in 
medewerkers uit de lijn en medewerkers van de staf naar voren. HRM’ers benadrukken met name 
persoonlijke ontwikkeling en vrijheid in doen van taken en in het maken van keuzes als zijnde 
belangrijk. Zij zijn meer gericht op de eigen persoon. Medewerkers uit de lijn gaan voornamelijk in op 
het werken voor de burger, de vrijheid/afwisseling in het soort werk en de mensen die ze 
tegenkomen. Zij zijn, al met al, meer gericht op de burger en vinden het welzijn daarvan belangrijk. 
“wij moeten ook geld verdienen hè dus ons loon dat is voor ons ook belangrijk, maar wij zijn er voor 
de inwoners van Zwolle, daar zijn wij voor. En die moeten op een goeie manier geholpen worden.” 
(medewerker lijnafdeling). Wat deze ‘goede’ manier is, bepaalt men het liefst zelf. Op basis van 
ervaring en expertise.  
 
Zwolle als facilitator 
Wanneer we deze eigenschappen en criteria naast de organisatie leggen, dan kan gesteld worden dat 
Zwolle goed faciliteert wat men in zijn/haar werk wil hebben. Belangrijk om te weten is dat men het 
werk leuk vindt en tevreden is “omdat ik gewoon veel plezier heb in mijn werk, ja, ik vind het echt 
leuk” (medewerker lijnafdeling). Alle respondenten vinden dat ze de ruimte krijgen om te doen wat 
ze willen doen. Het vertrouwen van bovenaf is groot. Dit sluit aan bij de behoefte aan autonomie, 
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Het nemen van eigen initiatief wordt hierbij wel 
onderstreept: wanneer je zelf geen actie onderneemt, gebeurt er ook niets. Maar dit sluit wederom 
aan bij de behoefte aan het nemen van eigen verantwoordelijkheid en bij de opvattingen van de 
leidinggevenden dat ze faciliterend en sturend tegelijk moeten zijn. Blijkbaar doen ze het goed, want 
iedereen was lovend over zijn/haar leidinggevende. Wat wel duidelijk terug te zien is, is het feit dat 
men afbakening kent in zijn/haar werk en daar ook aan hecht. De leidinggevende die aangeeft 
verschillende petten (en dus verschillende rollen) op te hebben, is hier een voorbeeld van. Ook de 
werknemers die hameren op autonomie en vrijheid geven te kennen dat het werk van hen is en dat 



 
 72 

niemand zich daar echt mee hoeft te bemoeien. De opmerking “ik vind het vervelend om mijn terrein 
met anderen te moeten delen.” (medewerker lijnafdeling) is hier een goed voorbeeld van.  

Echter, uit opmerkingen als “ik moet zelfstandig kunnen zijn, maar ik vind het wel belangrijk 
dat er een groep omheen zit. Dus het liefst ben ik een zelfstandige in een groep zeg maar..een 
zelfstandige in een team.” (medewerker lijnafdeling)  en “mijn eerste reactie was familie en 
uiteindelijk zou ik zeggen gewoon wat mij betreft is het in ieder geval…verbondenheid” (medewerker 
lijnafdeling) blijkt dat niet alleen de professie (en de kenmerken/belangrijke zaken daarvan) en de 
organisatie als geheel maar ook zeker de afdeling een grote rol speelt in het werk van de 
geïnterviewde personen. Verbondenheid hiermee is, zoals uit het citaat en uit het nu volgende blijkt, 
hoog, waarmee ook een duidelijke scheiding wordt getrokken binnen de organisatie: wij en zij.  
 

We and Them 
De afdeling speelt een grote rol in de werkbeleving van de geïnterviewden. Op deze afdeling vinden 
de meeste contacten plaats en zit men het merendeel van de tijd. Collega’s worden als onmisbaar 
beschouwd. “wat ik wel belangrijk vind is dat je collega’s hebt, dat je daar sociale contacten mee 
hebt, dat je daardoor eigenlijk tot je. Mede daardoor tot je recht kunt komen, dat je bent zoals je bent 
eigenlijk dat vind ik wel heel belangrijk.” (medewerker stafafdeling). Collega’s dienen dus zowel voor 
de nodige sociale contacten (een aantal respondenten typeert de afdeling als ‘gezellig’) als voor de 
zakelijke overleggen. Wanneer men even wil sparren, gebeurt dit in eerste instantie met directe 
collega’s.  

Contacten met externen (buiten de afdeling) zijn met name zakelijk en deze contacten vinden 
voornamelijk plaats met partijen van buiten de organisatie. “we hebben niemand anders nodig in 
feite. Ja, we hebben natuurlijk wel de thuiszorgaanbieders nodig die het werk uitvoeren dus daar heb 
je wel contacten mee, maar met collega-ambtenaren heb je niet contact nodig in ieder geval” 
(medewerker lijnafdeling). Er wordt gekeken of het contact op dat moment functioneel is. Op basis 
daarvan wordt de interactie met de desbetreffende partij gezocht. Oriënterende gesprekken om te 
kijken of men in de toekomst iets voor elkaar zou kunnen betekenen, vinden niet plaats. Hierbij is 
een verschil waarneembaar tussen lijn en staf. HRM’ers staan meer open voor contacten van 
buitenaf. Daarnaast geven ze aan dat hun werk erom vraagt dat ze niet in een “ivoren toren” blijven 
zitten maar juist verbinding en contact zoeken met anderen. Dit geldt in sterke mate ook voor 
contacten met internen, dus van andere afdelingen. Zoals het citaat van een medewerker van de 
WMO aangeeft, is dat bij die afdeling veel minder en is daar ook minder behoefte aan. “ja met 
sociale zaken, schuldhulpverlening, daar heb ik nog weleens contact mee en verder niet zo heel veel, 
maar dat ligt er misschien ook aan waar mijn interesse ligt.” Dat geldt in nog sterkere mate voor BOR 
en L&P. Deze hebben veel contacten met maatschappelijke partners in de stad, maar binnen in de 
organisatie bestaan de contacten voornamelijk binnen de eigen afdeling. Er is ook weinig behoefte 
aan contact met anderen. Dit komt ook doordat men veel in de wijk zit en daarom minder makkelijk 
direct contact heeft met mensen van andere afdelingen. 

Uit vrijwel alle interviews bleek dat de afdeling hetgeen is waar men zich het sterkst mee 
identificeert. Hiermee worden collega’s bedoeld. “de afdeling, dat wel heel duidelijk. Ik vind het een 
hele prettige afdeling om te werken” (medewerker lijnafdeling) en “met het HRM team, ja daar werk 
ik. Het kon ook het HRM team van de Isala Klinieken zijn. Ik vind het wel heel lullig als ik in de krant 
lees dat dingen bij de gemeente Zwolle niet goed gaan ofzo, dat vind ik wel heel vervelend, een 
bepaalde loyaliteit zeg maar, maar nee het is niet zo dat ik intrinsiek met de gemeente Zwolle 
verbonden ben, nee.” (medewerker stafafdeling). Ditzelfde standpunt wordt ook verkondigd door 
iemand van L&P. Ook zij heeft het over de zekere mate van loyaliteit, maar deze is eindig: “ik ben 
loyaal richting gemeente, maar het is niet dat ik het idee heb dat ik hier moet blijven”. BOR valt 
enigszins uit de toon wat dit betreft, zij hebben met name “een enorme verbondenheid aan elkaar 
maar ook vooral met het werk wat wij doen” Verbondenheid met het werk staat hier dus op de 
eerste plaats. Echter, de gevoelde binding met de organisatie als geheel is voor vrijwel alle 
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respondenten laag. Dit geldt, kortom, voor alle afdelingen. Er is wel een gradatie waarneembaar. Hoe 
meer extern gericht (BOR, L&P), hoe groter de identificatie met het werk en daarna pas de afdeling 
en hoe meer intern gericht (WMO en HRM), hoe groter de identificatie met de afdeling en daarna 
pas het werk. 

 
 
Figuur 30: Tekening  
Medewerker lijnafdeling 
 
 
Zoals in figuur 30 te zien is, denkt men voornamelijk in afdelingen in plaats van in eenheden of de 
organisatie als geheel. De pijlen geven wel aan dat er afdelingsoverstijgende, maatschappelijke 
bewegingen zijn, maar in principe zit men binnen zijn/haar afdeling en voelt men zich daar ook het 
meest verbonden mee. Ook de verbondenheid met het werk (‘de mensen buiten’) komt uit de 
tekening naar voren: “dit zijn de mensen die binnen de gemeente werken. Dat ben ik zelf ook, die 
verschillend van kleur zijn, hè Caluwe, maar je werkt natuurlijk ook voor de mensen buiten waarvan je 
hoopt dat ze uiteindelijk dat de handjes zo gaan [doet handen omhoog].” (medewerker lijnafdeling). 
Dit citaat illustreert de verbintenis met in de eerste plaats de afdeling en in de tweede plaats het 
werk. Deze twee hangen binnen Zwolle op een bijzondere wijze samen. In de slotparagraaf wordt dit 
besproken. 

Het belang van de afdeling: als thuis en als scheidslijn 
De weergave van de resultaten liet in de eerste plaats een sterke overeenkomst zien tussen hoe de 
werknemers van de Gemeente Zwolle zijn, wat ze willen en de hetgeen de organisatie hen biedt. 
Toch bleek identificatie met de organisatie laag, wat verklaard kan worden uit de sterke 
verbondenheid met de afdeling. Het tweede en laatste punt dat ik in dit hoofdstuk wil maken luidt 
dan ook als volgt: 

2. Ondanks de goede match tussen het individu en de organisatie is de identificatie met de 
organisatie laag. De afdeling is hetgeen waarmee men zich, op basis van het werk, 
verbonden voelt. Dit impliceert zowel een ‘veilige’ basis als een grens:  wij doen dit, zij doen 
dat. 

De verbondenheid met de professie is er –met name in de uitvoerende afdelingen- zeker, maar de 
verbondenheid met de organisatie veel minder. Ik denk dat dit te verklaren is door de mate van 
concreetheid. Het is gemakkelijker je verbonden te voelen met iets wat tast- en zichtbaar is (de 
resultaten van je werk, collega’s), dan met een abstract begrip als ‘de organisatie’. Het feit dat velen 
aangeven de gemeente zo in te kunnen ruilen voor een andere organisatie, is opvallend. Met name 
de HRM’ers en de WMO’ers spreken dit uit. Zij vertellen dat ze dit werk ook gemakkelijk bij een 
andere organisatie te kunnen doen. Afdelingen die meer met de burger te maken hebben, zijn hier 
gematigder in, maar ook zij sluiten het inruilen van Zwolle niet uit (zie ook het hoofdstuk ‘De balans 
tussen publiek en privaat’). Deze constatering geeft stof tot nadenken en is ook niet consistent met 
de bevinding dat de organisatie als werkgever heel hoog gewaardeerd wordt. Dit is waarschijnlijk de 
reden dat er binnen Zwolle weinig mensen zijn die aangeven daadwerkelijk weg te willen. Ook het 
hechten van waarde aan veiligheid en stabiliteit houdt werknemers tegen om de sprong te wagen. Al 
met al zoekt men structuur en regelmaat en krijgt dat ook. De plek waar men dit vindt, is de afdeling.  

Identificatie met het werk en intrinsieke motivatie om dit werk te doen, zorgt ervoor dat men 
–bewust of onbewust- bij een bepaalde organisatie, maar vooral ook afdeling gaat werken. Hiermee 
wordt afgescheidenheid in de hand gewerkt. Dit wordt tevens versterkt doordat men aangeeft niet 
veel contact te hebben met anderen binnen de gemeente. Het woord “eilandjescultuur” is zelfs 
gevallen. Kortom: men krijgt wat ‘ie zoekt, maar vindt dat vooral binnen de afdeling, wat zorgt voor 
een sterke onderlinge band en het vinden van de stabiliteit. Het feit dat men binnen de afdeling het 
werk kan uitoefenen waarmee men zich verbonden voelt, ligt hieraan ten grondslag. Hieruit komen 
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scheidingen binnen de organisatie voort. In de volgende paragraaf zal ik deze stelling theoretisch 
onderbouwen.  

De resultaten in theoretisch perspectief 
Gezien de goede match tussen hetgeen mensen willen/zijn en hetgeen de organisatie hen biedt, zou 
je zeggen dat de gevoelde verbondenheid met de organisatie hoog zou moeten zijn. Het frappante is 
daarom juist dat de identificatie met de organisatie als geheel laag is. Men hecht in hoge mate aan 
collega’s, de werkplek (zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘Casus: flexwerken binnen de Gemeente 
Zwolle’) en aan de afdeling. Ik zal in deze paragraaf de ideeën over identificatie van Apker (2003) en 
Burgess (2005) over de Zwolse situatie leggen en vervolgens met behulp van de opvatting van Parker 
(2000: p.235) “Identification is the product of division and division is the product of identification”, de 
relatie tussen identificatie, werkidentiteit en grenzen binnen Zwolle proberen duidelijk te maken. De 
affiniteit met de afdeling en met het werk hangen sterk samen. Deze bevinding kan ons uiteindelijk 
helpen het schema van Walsh en Gordon (2008) op een voor Zwolle passende wijze aan te passen. 
Nut hiervan is dat er op die manier een beter begrip ontstaat van de werkidentiteit van medewerkers 
van de Gemeente Zwolle en de rol die grenzen hierin spelen. Met het oog op flexwerken is dit 
interessant.  
 
De afdeling en het werk als primaire ‘reference groups’ 
Apker (e.a. 2003) onderscheidt twee referentiegroepen voor identificatie: de organisatie en het 
werk, waarmee aangesloten wordt bij de identiteitsopbouw van Walsh en Gordon (2008). De 
verbondenheid met het werk is belangrijk voor mensen. Uit de interviews is gebleken dat men 
zichzelf op het werk niet anders acht dan thuis. De uitspraak van Rippen (1993, in: Parker 2000: 
p.230) “my job is my job and my soul is my own” gaat hier dus niet op. De job en de soul komen 
overeen. Dit is een interessant gegeven wanneer we kijken naar identiteitsvorming. Cunliffe’s (2009) 
opvatting hierover lijkt op te gaan voor de situatie in Zwolle. Het werk en de persoon zijn één; het 
werk maakt een belangrijk deel uit van hoe men is. Of juist andersom: hoe men is, bepaalt hoe men 
in zijn/haar werk staat. Maar zoals gezegd volstaan de twee referentiegroepen ‘organisatie’ en ‘werk’ 
niet geheel om de situatie van de Zwolse medewerkers te verklaren. Er is namelijk nog een derde 
‘reference group’ waaraan veel waarde wordt gehecht. In navolging van Burgess (2005) kan deze 
benoemd worden als de ‘work unit’, de afdeling dus. “Mede daardoor [contact met je directe 
collega’s] tot je recht kunt komen, dat je bent zoals je bent eigenlijk dat vind ik wel heel belangrijk.” 
(medewerker stafafdeling). Dit onderschrijft de belangrijke rol die de afdeling speelt wanneer het 
gaat om de werkidentiteit.  
 Zoals al meerdere malen gezegd, is de gevoelde verbondenheid met de organisatie laag. Dit 
spreekt tegen wat Apker (e.a. 2003) stelt: hoe meer er aan de waarden die mensen aan hun werk 
hechten tegemoet gekomen wordt (wat het geval is in Zwolle), hoe meer men zich verbonden zou 
voelen met de professie en met de organisatie. Zij nuanceert dit echter ook door te stellen dat het 
met name de kenmerken en waarden van de professie zijn die bepalen dat iemand toch bij de 
organisatie blijft om het beroep uit te kunnen oefenen. Ook wanneer iemand zich niet verbonden 
voelt met deze organisatie. Dit verklaart  waarschijnlijk dat er binnen Zwolle weinig mensen zijn die 
aangeven daadwerkelijk weg te willen. Het werk en de plek waar ze dat uivoeren (de afdeling) is voor 
hen dusdanig belangrijk dat ze blijven. De onderlinge band binnen de afdelingen is sterk, waardoor 
de organisatie scheidslijnen kent. Hierover gaat de volgende paragraaf. 
 
Identificatie als scheidende factor 
Op organisatieniveau heeft identificatie per definitie te maken met scheidingen, grenzen (Parker 
2000). Van de drie soorten scheidingen die Parker (2000) onderscheidt, is met name de 
Occupational/Professional division in dit verhaal interessant. Zijn stelling “identification is the product 
of division and division is the product of identification” (Parker 2000: p.235) vormt hier een verklaring 
voor de sterke identificatie met de afdeling. Het werk, de professie, zorgt ervoor dat men 
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onderscheid maakt tussen ‘them who do that, us who do this’. De nadruk op autonomie, op de eigen 
interpretatie, vrijheid en zelfstandigheid en daarmee op het belang van het eigen werk (en de 
verbondenheid met allen die dit werk ook doen, de afdeling) zorgen voor verdeling binnen de 
organisatie. De inherente verkokering die in het vorige hoofdstuk is besproken, is hier ook een 
voorbeeld van. Echter, als we de redenering van Parker (2000) volgen, moet de gescheidenheid ook 
een gevolg zijn van identificatie. Ik denk dat dit ook voor Zwolle het geval is. Doordat men zich sterk 
identificeert met een bepaalde afdeling, voelt men zich daarmee verbonden en niet met de rest van 
de organisatie. Dit is al een scheiding op zich. Daarnaast wordt er weinig over de afdelingen heen 
gekeken (“eilandjescultuur”). Van integratie is geen sprake. Dit kan verklaard worden aan de hand 
van Burgess’ (2005) opmerking over het verband tussen kennisdeling en identificatie. Hoe meer men 
zich met de organisatie als geheel identificeert, hoe meer men over de afdelingen heen kennis met 
elkaar deelt, sterke identificatie met het team (Zwolle) is niet bevorderlijk voor de mate van 
organisatiebrede communicatie en kennisdeling. Er is dus inderdaad sprake van een wederzijdse 
beïnvloeding tussen scheidslijnen en identificatie, precies zoals Parker (2000) dat omschrijft. Hij 
neemt groepen als analyseniveau. Ik wil hier, zoals gezegd, graag het individuele niveau aan 
toevoegen, omdat dit in Zwolle een grote rol speelt. De individuele identiteit is de basis voor 
identificatie met een bepaalde groep en daarmee voor het ontstaan van scheidingen, grenzen. Graag 
wil ik daarom het schema van Walsh en Gordon (2008) aanvullen met een extra dimensie en wil ik 
haar anders opbouwen. Dit om de identificatie met de afdeling (en dus met het werk) en daarmee de 
grenzen binnen de organisatie te verklaren. 
 
Het werk als basis  
De aanpassing van het schema van Walsh en Gordon (2008) baseer ik op hetgeen ik in Zwolle heb 
gezien. Hiermee impliceer ik direct dat het slechts op dit specifieke geval betrekking heeft. Het werk 
zelf is de onderliggende, determinerende factor. Deze bepaalt de keuze voor de organisatie (of het 
toevallig terechtkomen bij deze organisatie omdat zij jou de ruimte biedt om het werk uit te voeren, 
de verbondenheid ermee kan dan laag zijn; zie ook Apker (e.a. 2003)), maar de plek waar je 
vervolgens écht je werk kunt uitvoeren, is de afdeling. Deze is ‘gespecialiseerd’ in jouw onderwerp en 
bevat mensen die dat ook zijn, waar je je dus op grond van je werk, mee verbonden voelt. De 
organisatie, maar vooral het werk en de afdeling zijn daarmee factoren die de werkidentiteit van de 
medewerkers van de Gemeente Zwolle vormgeven. Overkoepelend daarbij is de ‘Me’: wie men is en 
wat men in het werk zoekt. ‘Het werk’ is daarmee de basis van waaruit de individuele werkidentiteit 
wordt gevormd en identificatie met de afdeling volgt. Hieronder heb ik dit proces weergeven, omdat 
het originele model in het Engels is opgesteld, heb ik dat aangehouden: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 31: The process of creating an individual work identity + divisions in Zwolle  
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Ik ontwaar hier een relatie tussen het individuele niveau (individuele identiteitscreatie) en 
organisatieniveau (grenzen vanwege identificatie). In aanvulling op de theorie zou ik daarom willen 
stellen dat Walsh en Gordon (2008) in verband kunnen worden gebracht met Parker (2000). 
Individuele identificatie met het beroep, de organisatie en met name de afdeling in combinatie met 
niet-identificatiegerelateerde zaken (wie ben ik zelf?) is de basis voor identificatie op groepsniveau 
en daarmee de grondlegger voor scheidingen binnen een organisatie.  
 

Identificatie en de doordringbaarheid van grenzen 
In deze paragraaf wil ik laten zien wat de sterke identificatie met de afdeling betekent voor grenzen. 
Met behulp van Kreiner (e.a. 2006) zijn de grenzen tussen het individu en de organisatie te typeren 
zoals de linker afbeelding in figuur 12. Er is sprake van ‘thin, permeable inter-identity boundaries: 
Integrated identities’. Zoals gezegd, faciliteert Zwolle wat men wil hebben, de identiteiten sluiten in 
die zin dus goed op elkaar aan en de grenzen tussen het individu en de organisatie zijn dun, er is 
sprake van geïntegreerde identiteiten. Echter, de identificatie met de organisatie is wel laag. Er 
bestaan afbakeningen van verschillende afdelingen. Dit komt overeen met de ‘Thick impermeable 
intra-identity boundaries: Differentiated identities. In figuur 32 heb ik dit –gebaseerd op figuur 12– 
weergegeven: dunne doordringbare grenzen tussen het individu en de organisatie, dikke minder 
doordringbare grenzen tussen de afdelingsidentiteiten onderling. Dit valt te verklaren uit het model 
van identiteitsvorming van Walsh en Gordon (2008): het werk en de afdeling (professional divisions 
(Parker 2000)) spelen een grotere rol dan de organisatie. Grenzen zijn sterk en men is niet erg extern 
gericht (naar andere afdelingen toe) wat betreft kennisdeling en andere vormen van 
werkuitwisseling. Het zoeken naar stabiliteit en zekerheid is hier ook niet bevorderlijk voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 32: Doordringbaarheid grenzen individu, organisatie en afdeling in Zwolle 
 
In navolging van Parker (2000) kan gesteld worden dat Zwolle veel lokale culturen kent. Dit zijn de 
verschillende, van elkaar gescheiden, afdelingen. Volgens hem (Parker 2000) impliceert dit dat 
culturele grenzen (afdelingsgrenzen) hierdoor minder doordringbaar zijn voor externe invloeden, 
waardoor de scheidslijnen zouden blijven bestaan. Hij voegt hieraan toe dat sommige “localities are 
more connected to others” (Parker 2000: p.214). Een voorbeeld van die laatste is de afdeling HRM 
(het oranje cirkeltje in figuur 32) Hun “responses to change” (Parker 2000: p.214) zijn anders dan die 
van de afdelingen in de lijn. HRM wil inspelen op de veranderingen in de maatschappij en daarbij ook 
vooruitlopen, terwijl de rest van de geïnterviewden hier meer gematigd tegenover staat. Kortom: 
ook al zijn ook zij erg gebonden aan hun afdeling, ze staan –vanwege hun werk- meer open voor 
andere afdelingen dan de lijnmedewerkers. Maar over het algemeen kan gezegd worden dat het 
werk het liefst gedaan wordt binnen de afdeling, met de vaste collega’s. Hiermee is de afdeling een 
soort thuis en vastomlijnd geheel waarbinnen men houvast en zekerheid vindt.  
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zeer bepalend voor de houding ten opzichte van dit concept. 

5. De wijze waarop medewerkers de organisatie en zichzelf zien, duidt op loslaten van 
kenmerken die voorheen tot organisaties met een publieke taak werden gerekend en het 
toelaten van kenmerken die voorheen tot andersoortige organisaties werden gerekend: 
hybridisering. 

6. De positie/het type werk (lijn of staf) in de organisatie is bepalend voor de mate waarin 
iemand openstaat voor inhoudelijke 

7. Er bestaat volgens lijnmedewerkers een g
identiteit van de gemeentelijke organisatie 

8. De Gemeente Zwolle faciliteert in voldoende mate waar de individuele medewerkers 
behoefte aan hebben. 

9. Er is een sterke identificatie met de afdeling
grens:  wij doen dit, zij doen dat.
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Conclusies en aanbevelingen 

Graag wil ik in dit hoofdstuk de drie voorgaande hoofdstukken aan elkaar 
koppelen en kijken wat de hoofdstukken ‘De balans tussen publiek en 
privaat’ en ‘De afdeling als thuis’ betekenen voor de ‘Casus flexwerken 
binnen de Gemeente Zwolle’. Dit zal ik doen door in de eerste plaats kort de 
punten weer te geven die tijdens dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Omdat de rode draad in deze scriptie het begrip ‘grenzen’ is, zal ik hierna bespreken
punten kan worden geconcludeerd wanneer we ze op ‘grenzen’ betrekken. Ik 
typen grenzen zijn te ontwaren waarvan de grens tussen lijn en staf (het soort werk) overkoepelend 
is en de basis vormt voor de andere typen grenzen. In de drie resultatenhoofdstukken is te
ingegaan op de doordringbaarheid van grenzen. Ook dit zal worden meegenomen in de bespreking. 
In hoeverre zijn de grenzen rigide? Zijn er ruimtes om ze op te rekken? De typen grenzen en de 
bevindingen aangaande de doordringbaarheid daarvan zullen de basis vormen voor de 
beantwoording van de hoofdvraag, een beschouwing op de gebruikte literatuur en een suggestie 
voor vervolgonderzoek. Anderzijds funderen zij de empirische afsluiting van deze scriptie: wat 
betekenen de bevindingen voor flexwerken als werkconcept: welke concrete aanbevelingen zijn er 

te doen aan de Gemeente Zwolle? Hiermee wordt dit hoofdstuk en 
daarmee ook mijn scriptie, afgesloten. 

Uit de voorgaande drie resultatenhoofdstukken komt een negental punten naar voren.
weergegeven.  

fysiek vlak presenteert de Gemeente Zwolle zich gesloten naar buiten toe.
Binnen de organisatie bestaan wisselende beelden van wat flexwerken is (sterk persoonlijk 

ht vanuit de persoon), waardoor de visie op het concept erg verdeeld is 

Thuiswerken is in opkomst. Echter, men probeert over het algemeen werk en privé van 
elkaar te scheiden, dit lukt niet altijd waardoor de grenzen tussen werk en 

Ten grondslag aan de wisselende beelden van flexwerken, ligt de aard van het werk. Dit is 
zeer bepalend voor de houding ten opzichte van dit concept.  
De wijze waarop medewerkers de organisatie en zichzelf zien, duidt op loslaten van 
kenmerken die voorheen tot organisaties met een publieke taak werden gerekend en het 
toelaten van kenmerken die voorheen tot andersoortige organisaties werden gerekend: 

De positie/het type werk (lijn of staf) in de organisatie is bepalend voor de mate waarin 
inhoudelijke hybridisering.  

Er bestaat volgens lijnmedewerkers een gevaar voor teveel hybridisering: dit past niet bij de 
eentelijke organisatie zoals medewerkers deze ervaren.

De Gemeente Zwolle faciliteert in voldoende mate waar de individuele medewerkers 

dentificatie met de afdeling. Hierdoor ontstaat een ‘veilige’ basis en een 
wij doen dit, zij doen dat. 

Type grenzen en doordringbaarheid 
Op basis van deze punten kan gesteld worden dat er vijf soorten grenzen zijn die uit dit onderzoek 
naar voren komen. Aan de hand van deze grenzen zullen bovenstaande punten de revue passeren.
Allereerst de grens tussen binnen en buiten. Uit de resultaten komt naar voren dat de organisatie 
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Graag wil ik in dit hoofdstuk de drie voorgaande hoofdstukken aan elkaar 
koppelen en kijken wat de hoofdstukken ‘De balans tussen publiek en 
privaat’ en ‘De afdeling als thuis’ betekenen voor de ‘Casus flexwerken 

e’. Dit zal ik doen door in de eerste plaats kort de 
erzoek naar voren zijn gekomen.  

bespreken wat er uit deze 
erd wanneer we ze op ‘grenzen’ betrekken. Ik laat zien dat er vijf 

typen grenzen zijn te ontwaren waarvan de grens tussen lijn en staf (het soort werk) overkoepelend 
is en de basis vormt voor de andere typen grenzen. In de drie resultatenhoofdstukken is tevens 

dit zal worden meegenomen in de bespreking. 
In hoeverre zijn de grenzen rigide? Zijn er ruimtes om ze op te rekken? De typen grenzen en de 

asis vormen voor de 
beantwoording van de hoofdvraag, een beschouwing op de gebruikte literatuur en een suggestie 
voor vervolgonderzoek. Anderzijds funderen zij de empirische afsluiting van deze scriptie: wat 

welke concrete aanbevelingen zijn er –
te doen aan de Gemeente Zwolle? Hiermee wordt dit hoofdstuk en 

punten naar voren. Hieronder zijn 

fysiek vlak presenteert de Gemeente Zwolle zich gesloten naar buiten toe. 
Binnen de organisatie bestaan wisselende beelden van wat flexwerken is (sterk persoonlijk 

waardoor de visie op het concept erg verdeeld is 

Thuiswerken is in opkomst. Echter, men probeert over het algemeen werk en privé van 
elkaar te scheiden, dit lukt niet altijd waardoor de grenzen tussen werk en privé vager 

Ten grondslag aan de wisselende beelden van flexwerken, ligt de aard van het werk. Dit is 

De wijze waarop medewerkers de organisatie en zichzelf zien, duidt op loslaten van 
kenmerken die voorheen tot organisaties met een publieke taak werden gerekend en het 
toelaten van kenmerken die voorheen tot andersoortige organisaties werden gerekend: 

De positie/het type werk (lijn of staf) in de organisatie is bepalend voor de mate waarin 

evaar voor teveel hybridisering: dit past niet bij de 
zoals medewerkers deze ervaren. 

De Gemeente Zwolle faciliteert in voldoende mate waar de individuele medewerkers 

‘veilige’ basis en een 

zijn die uit dit onderzoek 
naar voren komen. Aan de hand van deze grenzen zullen bovenstaande punten de revue passeren. 

naar voren dat de organisatie 
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zich met name op fysiek vlak afschermt van de omgeving (bijvoorbeeld door de betonnen façade van 
het Stadhuis, zie figuur 13). Ze komt gesloten over, maar wanneer je eenmaal binnen bent, is dit veel 
minder. Hiermee wordt een grens tussen het binnen en buiten van de organisatie gemarkeerd. Het 
hebben van een huisstijl (‘huis’: intern) waarmee ze zich tevens als merk naar buiten toe presenteert, 
is hier een voorbeeld van. Om in termen van hybridisering te spreken, bestaat er met name op fysiek 
vlak weinig vermenging tussen het binnen en buiten. Echter, een initiatief als ‘Samen maken we de 
stad’ geeft al meer openheid, meer vermenging tussen binnen en buiten aan. Lastig is dat dit op 
fysiek vlak niet wordt onderschreven: men heeft bijvoorbeeld een pasje nodig om binnen te komen 
en dus om als externe partij zaken te doen met de Gemeente Zwolle. 
 Een tweede grens die te ontwaren is uit de resultaten is de grens tussen het publieke en 
private domein. Er is toenemende vermenging van deze sectoren te zien. In de eerste plaats in de 
manier waarop medewerkers naar hun organisatie en naar zichzelf kijken: traditionele kenmerken 
van zowel de organisatie als de medewerkers worden losgelaten en men vraagt om dingen die 
voorheen tot de private sector werden gerekend. Bijvoorbeeld prestatiebeloning en het zijn van een 
‘gewone’ werknemer, geen ambtenaar. Het ligt aan de persoon die je spreekt en het onderwerp 
waar het over gaat (bijvoorbeeld het introduceren van meer zakelijkheid binnen de gemeente of het 
invoeren van bijvoorbeeld procesmatig werken) hoe sterk men de grenzen wil hebben. 
Lijnmedewerkers bijvoorbeeld zijn het eens met de vervaging tussen ambtenaren en ‘gewone’ 
medewerkers. Ook zij willen als ‘gewone’ werknemers beschouwd worden, maar als het aankomt op 
inhoudelijke hybridisering (bijvoorbeeld het invoeren van flex- of procesmatig werken), zijn ze meer 
afhoudend. Stafmedewerkers staan ook voor inhoudelijke hybridisering meer open en zien de 
organisatie minder als afhankelijk van haar omgeving. Ze kan haar eigen keuzes maken, bijvoorbeeld 
voor meer hybridisering wanneer dat nodig wordt geacht. 

De derde te ontwaren grens is die tussen de afdeling en de organisatie. Hoewel de Gemeente 
Zwolle als organisatie goed aansluit bij de wensen van medewerkers, is de identificatie met de 
organisatie laag. Men voelt zich veel meer verbonden met de afdeling waarbinnen men het werk kan 
uitvoeren. Dit maakt de afdeling ten opzichte van de organisatie een veilige basis van waaruit men 
contact heeft met collega’s en het werk op een autonome manier kan doen. Daarnaast maakt het de 
afdeling een afgebakend gebied. De verbondenheid met een bepaald soort werk zorgt voor 
onderlinge verbondenheid en daarmee tevens voor afgescheidenheid van mensen die ander werk 
doen. Hierdoor zijn de grenzen tussen de verschillende afdelingen dik en moeilijk doordringbaar. Dit 
is bijvoorbeeld zichtbaar in het geringe contact dat er tussen de afdelingen plaatsvindt. De afdeling 
HRM vormt hierop een uitzondering: haar grenzen zijn dunner en zij heeft meer 
afdelingsoverstijgende contacten.  

Ten vierde is de grens tussen het werk- en privédomein uit dit onderzoek naar voren 
gekomen. Langzaamaan worden de grenzen tussen werk en privé meer ambigu. Dit komt onder 
andere door de token die positief wordt ervaren, maar slechts wanneer men er uit vrije wil gebruik 
van maakt. Kijkend naar de doordringbaarheid, dan is te zien dat het werkdomein het privédomein 
gemakkelijker binnendringt dat andersom. De balans wil nog weleens doorslaan naar teveel werken 
op andere plekken dan kantoor. Dit is voor velen ongewenst en zij proberen dit tegen te gaan (of te 
voorkomen) door de grenzen van het privédomein sterker te maken. Rituelen zijn hier een middel 
voor. Het intreden van de token is niet bevorderlijk voor de balans maar wordt wel gewaardeerd, wat 
kan duiden om meer –gewenste- grensvervaging. Het soort werk en de persoonlijke situatie bepalen 
sterk of men thuis wil werken of niet. HRM’ers en WMO’ers geven aan dat het voor hun werk soms 
wenselijk is om dingen thuis te doen. Dit geldt veel minder voor L&P’ers en mensen van BOR. 
 

Het type werk als basis voor grenzen 
Uit al deze grenzen komt een verschillen tussen afdelingen naar voren Met name tussen 
lijnmedewerkers en stafmedewerkers. Het onderscheid tussen deze twee groepen wordt 
gemarkeerd door het type werk dat men doet en is daarmee zeer bepalend voor zowel flexwerken, 
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hybridisering als identificatie. Met deze constatering kan ook de hoofdvraag ‘hoe zien medewerkers 
van de Gemeente Zwolle flexwerken en hoe verhoudt dit zich tot hun huidige werk?’ worden 
beantwoord.  

Het type werk is in de eerste plaats bepalend voor de beelden die men van flexwerken heeft en 
werkt daarmee door in de mate van enthousiasme over dit concept. Stafmedewerkers hebben vanuit 
hun werk veel te maken (gehad) met de ideeën rondom flexwerken. Dit maakt dat ze er een ander, 
meer compleet beeld van hebben dan lijnmedewerkers. Hierdoor verschillen ook de wijzen waarop 
medewerkers de gevolgen, voorwaarden en wenselijkheid van flexwerken zien. Dit doortrekkend, 
bepaalt het soort werk dat men doet hoe men binnen het huidige werk aankijkt tegen het invoeren 
van bedrijfsmatige concepten (waar flexwerken er één van is) binnen een organisatie met een 
publieke taak. Duidelijk werd dat stafmedewerkers hier veel meer voor openstaan dan 
lijnmedewerkers. Zij zien de organisatie als minder afhankelijk van haar omgeving (ze is ook minder 
regelgebonden dan lijnafdelingen) waardoor ze meer eigen keuzes kan maken. Bijvoorbeeld om 
bedrijfsmatige concepten als flexwerken te implementeren. Gebaseerd op ervaringen uit het 
verleden, waarschuwen lijnmedewerkers echter voor teveel hybridisering: een gemeentelijke 
organisatie die werkt als een organisatie met private doelstellingen. Dit past niet bij de identiteit en 
kan daardoor problemen gaan veroorzaken. HRM’ers zien dit niet, waardoor wederom een 
scheidslijn tussen de twee groepen ontstaat. Toch gaat men –ook in de lijn- wel langzaam meer 
‘hybride’ en open denken: ‘Samen maken we de stad’ is hier een voorbeeld van. Echter de fysieke 
aspecten van de Gemeente Zwolle maken dit lastig (ontoegankelijk voor externe partijen).  

Aangaande identificatie met de afdeling en de organisatie ten slotte, is ook een verschil tussen 
lijn en staf te bemerken op basis van het type werk dat men doet. Het soort werk dat je doet is 
bepalend voor jouw werkidentiteit (samen met de persoon die je bent) en daaruit voortvloeiend voor 
jouw identificatie met de afdeling waarbinnen je het werk kunt uitvoeren. De scheiding ‘wij doen dit, 
zij doen dat’ staat hier symbool voor en geeft de situatie in Zwolle weer. Men ziet de afdeling als 
thuis, als uitvalsbasis van waaruit het werk gedaan wordt. Er is een verschil zichtbaar tussen lijn- en 
stafmedewerkers als het gaat om de doordringbaarheid van de afdelingsgrenzen. De grenzen tussen 
afdelingen worden door stafmedewerkers als dunner beschouwd dan door lijnmedewerkers. 
Stafmedewerkers (hier dus alleen HRM’ers) hebben vanuit de aard van hun werk meer 
afdelingsoverstijgende contacten dan lijnmedewerkers. 

Er kan, kortom, geconcludeerd worden dat er binnen het huidige werk van medewerkers van de 
Gemeente Zwolle een vijftal grenzen bestaat waardoor er verschillen bestaan tussen domeinen. Deze 
grenzen zijn in meer of mindere mate doordringbaar. Grensvervaging vindt plaats tussen het 
publieke en private domein (tot op zekere hoogte, afhankelijk van het werk dat men doet), tussen 
het werk- en het privédomein (langzaam en gecontroleerd) en tussen het binnen en buiten van de 
organisatie (zij het weinig: men wil wel, maar de fysieke kenmerken van de organisatie kunnen 
hiervoor belemmerend zijn). De grenzen tussen de afdeling en de organisatie en tussen de lijn en de 
staf (het soort werk dat men doet), zijn veel minder doordringbaar en daardoor minder gemakkelijk 
te overbruggen. Al met al bepaalt het soort werk dat iemand doet de grenzen en mate van mogelijke 
grensvervaging. Het type werk daarmee belangrijkste determinant van de manier waarop mensen 
tegen flexwerken aankijken en ervoor open staan. Op basis hiervan kan worden gesteld dat er met 
het oog op flexwerken (gezien de verschillende beelden van dit concept, de verschillende kijk op 
hybridisering an sich en de sterke scheiding/verschillen tussen afdelingen) rekening gehouden zal 
moeten worden met deze grenzen en de verschillen tussen afdelingen. Dit zal ook in de 
aanbevelingen terugkomen.  
 

Consequenties voor de literatuur en voor vervolgonderzoek 
Bovenstaande heeft een aantal implicaties wanneer we kijken naar de eventuele invoering van 
flexwerken binnen de Gemeente Zwolle. Voordat ik hierop inga, laat ik zien welke consequenties de 
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bevindingen hebben voor de gebruikte literatuur en –daaruit voortvloeiend- welke suggestie er voor 
vervolgonderzoek gedaan kan worden.  

‘Grenzen’ zijn in het begin gedefinieerd als ‘fysieke, temporale en cognitieve afbakeningen 
die verschillende domeinen van elkaar onderscheiden.’ (Kreiner e.a. 2006). Op basis van mijn 
resultaten wil ik dit onderscheid loslaten. De afbakeningen die ik gevonden heb, zijn hier niet 
allemaal onder te scharen of vormen een combinatie van (om Kreiner’s e.a. 2006 begrippen te 
gebruiken) fysieke en cognitieve grenzen (bijvoorbeeld het verschil tussen binnen en buiten de 
organisatie). Ik denk daarom dat grenzen/afbakeningen het niet zo zwart-wit en ingekaderd kunnen 
worden. Ik zou er daarom voor willen pleiten om de definitie aan te passen ‘grenzen zijn onder 
andere fysieke, temporale en cognitieve afbakeningen die verschillende domeinen van elkaar 
onderscheiden. Een combinatie van deze afbakeningen is ook mogelijk’. Hiermee recht doende aan 
de verschillen die er tussen grenzen en tussen organisaties bestaan. Ik kan me voorstellen dat er in 
een andere organisatie weer andere afbakeningen gevonden worden. 

Naast de nuancering van het begrip ‘grenzen’, kan de literatuur op basis van mijn onderzoek  
nog op een ander punt worden aangevuld. Wat we hebben gezien is dat de aard van het werk in alle 
drie de hoofdstukken een doorslaggevende factor is. Het bepaalt de beeldvorming rondom 
flexwerken, zorgt voor de visie op hybridisering en het enthousiasme om flexwerken in te voeren en 
het zorgt ten slotte voor identificatie met een bepaalde afdeling waardoor grenzen ontstaan die 
flexwerken kunnen bemoeilijken. Kijkend naar de literatuur die in deze scriptie gebruikt is, kan ik 
zeggen dat er meer aandacht besteed mag worden aan de aard van het werk. Alleen MacEachen (e.a. 
2008) doet dit wanneer ze de mogelijkheden tot flexwerken bespreekt. Het soort werk bepaalt de 
mate van Public Service Motivation (Perry 1997) en is bepalend in de manier waarop medewerkers 
tegen Resource Dependency (Pfeffer en Salancik 1978) aankijken. Tevens bepaalt het de visie op 
hybridisering en de mate waarin publieke en private elementen vermengd zouden moeten worden 
binnen de Gemeente Zwolle. Als aanvulling op Noordegraaf en Teeuw 2003 en Bovens e.a. 2001, heb 
ik laten zien dat organisaties om deze reden niet gezien kunnen worden als een uniform geheel, 
maar dat zij bestaan uit verschillende groepen. Dit bleek ook uit het laatste resultatenhoofdstuk, 
waarbij de verschillende groepen –ontstaan vanuit het werk dat men doet- uiteindelijk afgegrensde 
eenheden binnen de organisatie vormen. Met deze constatering heb ik de ideeën over individuele 
werkidentiteit (Walsh en Gordon 2008) en organisatieculturen (Parker 2000) aan elkaar gekoppeld. 
 Interessant voor vervolgonderzoek is het thema (en tevens één van de divisions die Parker 
(2000) onderscheidt) leeftijd. Zoals gezegd is flexwerken een concept dat past binnen Het Nieuwe 
Werken en aansluit bij de ‘medewerker/ambtenaar 2.0’, voortkomend uit de ‘Generatie Y’ of 
‘Generatie Einstein’. In dit onderzoek is weinig aandacht besteed aan leeftijden en verschillen tussen 
generaties binnen de Gemeente Zwolle. Het is interessant om deze grens eens nader te bestuderen 
en te kijken of ook hier verschillende opvattingen over flexwerken, hybridisering en identificatie zijn 
te ontdekken. Hiermee kan een nog meer gespecificeerd beeld ontstaan van de gemeentelijke 
organisatie en grenzen en grensvervaging: denken jongeren hier anders over dan ouderen? Hoe 
liggen de verschillen tussen lijn en staf dan? Zijn deze nog steeds zo rigide of is er meer ambiguïteit 
waarneembaar? Hierbij bijvoorbeeld denkend aan een jonge medewerker van een lijnafdeling die –
net als zijn/haar collega’s in de staf- afdelingoverstijgend werkt. 
 Na deze beschouwing op de gebruikte literatuur en de daaruit voortvloeiende suggestie voor 
vervolgonderzoek, zal dit hoofdstuk worden afgesloten met enkele concrete aanbevelingen voor de 
Gemeente Zwolle.  
 

 Aanbevelingen 
Uit de vijf typen grenzen en daarmee samenhangend uit de resultaten van het onderzoek kan een 
aantal aanbevelingen worden gedestilleerd. Ze grijpen in op zaken die uit het onderzoek naar voren 
zijn gekomen en kunnen worden verdeeld in conditionele aanbevelingen (voorafgaand aan de 
invoering van flexwerken) en uitvoeringsaanbevelingen (wanneer het concept is ingevoerd). Ik zal de 
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aanbevelingen puntsgewijs weergeven. Allereerst de belangrijkste en overkoepelende grens die 
binnen dit onderzoek naar voren is gekomen: die tussen staf- en lijn, oftewel, de scheiding op basis 
van het type werk dat mensen doen. 
 
Lijn-staf (aard werk) 
 
De aanbevelingen beslaan voor wat deze grens betreft voornamelijk het conditionele vlak. Zoals 
gezegd is het een grens die de grondslag vormt voor de andere grenzen, vandaar dat ze voornamelijk 
de condities bepaalt. De uitvoeringsaanbeveling komt hieruit voort. 
 
Conditioneel Uitvoering 
  
Schep duidelijkheid over wat flexwerken precies 
is, waarom flexwerken ingevoerd wordt (visie) 
en wat de voor- en nadelen zijn voor zowel 
medewerkers als de organisatie. 

 

Inventariseer hoe men tegenover flexwerken 
staat en bepaal per afdeling of en hoe het 
ingevoerd kan worden. 

 

Besteed voldoende aandacht aan de aard van 
het werk.  

Voer flexwerken niet klakkeloos in dezelfde 
vorm in binnen de organisatie. Bij HRM zou het 
weinig problemen moeten opleveren als je het 
‘volgens de boekjes’ invoert, bij WMO ook niet 
veel (wanneer ze aan rapporten werken). Echter, 
L&P en BOR moeten apart bekeken worden. 
Mogelijkheden en wenselijkheid zijn daar klein, 
dus misschien moet je het binnen deze 
afdelingen niet willen. 

Figuur 34: aanbevelingen grens staf-lijn 
 
Binnen-buiten 
 
Flexwerken vraagt om het loslaten van grenzen, ook organisatiegrenzen. Nu gebeurt dat wel, maar 
op fysiek vlak zitten er nog wat moeilijkheden. Hieronder een aantal aanbevelingen hiervoor, zowel 
conditioneel als uitvoerend. 
 
Conditioneel Uitvoering 

Meer openheid/toegankelijkheid naar 
buiten toe zodat benodigde expertise 
gericht gevonden kan worden. 
Bijvoorbeeld (idee van respondent) het 
openen van een café in het stadhuis of 
het stadskantoor om zo de interactie 
met burgers en interessante partijen te 
bevorderen.  

Intern is de organisatie fysiek gezien al erg open 
(zowel het Stadhuis als het Stadskantoor als de 
Wijkcentra), alleen de inrichting van de ruimtes 
zal anders moeten wanneer men wil gaan 
flexwerken: nog meer openheid waardoor het 
wisselen van plekken uitnodigend wordt. Men 
verwacht rumoer vanwege de grotere ruimtes 
en het feit dat mensen meer mobiel zijn, dus het 
is zaak dat er ook concentratieplekken komen. 

 Oppassen dat mensen niet bepaalde 
werkplekken bezet gaan houden. Zeker ook 
wanneer er geflext gaat worden binnen 
bepaalde afdelingen. Mensen zijn erg honkvast 
en hebben het liefst hun eigen plek. Dit is niet 
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bevorderlijk voor flexwerken, de voordelen 
worden dan weer teniet gedaan. 

Figuur 35: aanbevelingen grens binnen-buiten 
 
 
Publiek – Privaat 
Aangaande de vermenging tussen het publieke en private domein, bestaan wisselende opvattingen. 
Ik heb hier slechts één conditionele en één uitvoerende aanbeveling, maar deze zijn wel belangrijk. 
 
Conditioneel Uitvoering 
  
Wil je flexwerken gaan invoeren, dan moet daar 
een goed plan en een duidelijke visie aan ten 
grondslag liggen. Deze moet bekend zijn binnen 
de organisatie en moet voordurend voor ogen 
gehouden worden. Hiervoor zouden periodieke 
evaluaties opgesteld kunnen worden. Dit om te 
voorkomen dat er later weerstand ontstaat 
(teveel hybridisering, ondoordachte invoering). 

Neem HRM als pilot. Zij gaan flexwerken 
wanneer ze samengaan met PBA. Dit is een 
goede pilot, want ze is opgezet op vrijwillige 
basis en grootschaliger dan bijvoorbeeld bij de 
WMO. Laat gedurende de pilot mensen van 
verschillende afdelingen een kijkje komen 
nemen (afdelingoverstijgende initiatieven) of 
een dag mee laten draaien. Dit zorgt voor 
beeldvorming en voor een betere inschatting of 
het iets voor de desbetreffende afdeling zou zijn. 
Tevens heb je hiermee ook evaluatiemateriaal. 

Figuur 36: aanbevelingen grens publiek-privaat 
 
Afdeling – Organisatie 
De sterke identificatie met de afdeling zorgt ervoor dat er weinig verder wordt gekeken dan deze 
afdeling. Daarnaast zorgt het voor angst om de collega’s kwijt te raken. Zowel conditioneel als 
uitvoerend kan hierop worden ingespeeld. 
 
Conditioneel Uitvoering 
  
Als noodzakelijke voorwaarde voor flexwerken is 
gesteld dat identificatie met de gehele 
organisatie in plaats van alleen met de afdeling 
nodig is (Pomp e.a. 2010). Ik zou hier vooralsnog 
niet teveel moeite in stoppen. Zwolle faciliteert 
goed. Ik zou het één niveau lager zoeken: zorg 
dat men iets meer loskomt van de eigen 
afdeling. Wellicht dat wanneer men binnen de 
afdeling gaat flexen, de stap naar de 
afdelingsoverschrijdende flexplek kleiner is (dit 
blijkt onder andere uit de opmerkingen binnen 
WMO: men raakt er wel aan gewend.) 

 

Zorg voor afdelingsoverschrijdende initiatieven. 
Men geeft aan dat het best leuk en nuttig (‘ik 
wist niet dat x daar vanuit zijn afdeling ook mee 
bezig is’) zou zijn om eens met anderen in 
contact te komen. Het kan dus, de grens is 
doordringbaar, maar het zal tijd kosten. 
 

Voer flexwerken in per afdeling (of helemaal niet 
als het niet bij het type werk past). Je krijgt dan 
een soort ‘vlekken’ binnen de organisatie: iedere 
afdeling krijgt een stukje van het gebouw dat als 
uitvalsbasis voor de gehele afdeling dient. Men 
kan elkaar daar gemakkelijk terugvinden en weet 
waar collega’s mee bezig zijn “je zou door het 
hele gebouw kunnen zitten, maar dat lijkt me 
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heel erg verloren. Je moet wel je mensen weten 
te vinden” (medewerker stafafdeling). Hierdoor 
blijft de binding met collega’s bestaan. 

Figuur 37: aanbevelingen grens afdeling-organisatie 
 
Werk - privé 
 
Omdat flexwerken ook thuis/telewerken kan inhouden, heb ik hierover ook een aanbeveling. Deze 
komt voort uit het gegeven dat het werk steeds meer in het privédomein lijkt binnen te dringen. 
 
Conditioneel Uitvoering 
  
Maak als leidinggevende goede afspraken over 
thuis/telewerken en over het te behalen 
resultaat. Het onder de aandacht brengen van 
de Regeling Thuiswerken 2009 kan 
leidinggevenden en medewerkers bewuster 
maken van de mogelijkheden om thuis/tele te 
werken. In samenspraak met de leidinggevende 
(al dan niet met gebruik van het Afwegingskader 
in de Regeling Thuiswerken 2009) kan bekeken 
worden of thuis/telewerken nuttig/wenselijk en 
passend is. 

Thuis/telewerken is prima, maar alleen bij 
passendheid bij de werkzaamheden en op 
vrijwillige basis (verplicht mensen tot niets). 
Men kan en wil zelf inschatten wanneer werken 
buiten het kantoor nodig/gewenst is. De 
leidinggevende kan dit monitoren en afspraken 
checken. Zo behoud je enerzijds de autonomie 
van werknemers en vergroot je anderzijds de 
vrijheid, al is deze wel beperkt. Belangrijk hierbij 
is om ook de groep als geheel in de gaten te 
blijven houden/ te blijven bespreken. Er moet 
geen cultuur gaan heersen waarin thuiswerken 
als iets verachtelijks of juist als iets noodzakelijks 
wordt gezien waardoor mensen onder druk van 
de groep anders gaan handelen dan ze zouden 
willen. 

Figuur 38: aanbevelingen grens werk-privé 
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Bijlagen 

Bijlage 1: introductiemail respondenten 
 

Beste …, 

Sinds drie weken ben ik aan de slag als afstudeerder binnen de afdeling HRM. In het kader van mijn 
master Organisaties, Verandering en Management (Universiteit Utrecht), ga ik binnen de gemeente 
Zwolle een onderzoek doen naar wat het voor mensen betekent om voor een gemeente te werken 
en de invoering van bedrijfsmatige modellen (hierbij focussend op flexwerken) binnen zo’n 
organisatie. De nadruk zal hierbij niet liggen op de technische kant van het verhaal, maar veel meer 
op de culturele/menselijke kant. 

Via PBA heb ik een overzichtje gekregen van degenen die binnen deze organisatie geregistreerde 
flexwerkers (telewerkers) zijn. U bent daar één van, dus ik zou u willen vragen of u aan mijn 
onderzoek zou willen deelnemen. Ik ga interviews houden en ik verwacht dat deze zo’n 1 tot 1,5 uur 
zullen duren. Zelf ben ik altijd op woensdag t/m vrijdag in Zwolle, maar ik kan altijd wat schuiven in 
mijn agenda, mogen deze dagen u niet goed uitkomen. Wat mij betreft kan het vanaf 17 maart. 
Graag hoor ik van u! 

Vriendelijke groeten, Laurien Vermeulen 

Bijlage 2: Observatievragen 
Flexwerken: tijd- en plaatsongebonden werken 
 
Tijd: 

• Hoe delen mensen hun tijd in; wat doen ze gedurende de dag (activiteiten) 
• Verschil in functies wat betreft tijdsindeling/activiteiten 
• Hoe laat komt men en hoe laat gaan men weg? (+ geven ze hierover verantwoording?) 

 
Plaats: 

• Inrichting werkplek; persoonlijke spullen, attributen 
• Uitstraling en inrichting gebouw 
• Sociale contacten: hoe (digitaal/reallife), waar, met wie en op welke basis 

(werkgerelateerd/sociaal) 
• Gebruik humor (met wie, grappen over flexwerken etc.) 

 

Bijlage 3: Analyse document ‘Regeling thuiswerken 2009’ 
 

1. Regeling thuiswerken 2009 van de gemeente Zwolle + toelichting op de regeling 2009 
De regeling is opgebouwd uit artikelen (1 t/m 9), gevolgd door een toelichting per artikel, waarbij 8 
en 9 zijn samengenomen. Er staat geen verdere uitleg/kopjes achter de artikelnummers. Je moet het 
artikel lezen om erachter te komen waar het over gaat. Uit het document blijkt niet wie het heeft 
geschreven en waarom het tot stand gekomen is.  
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Thuiswerker heet pas zo wanneer hij/zij één volledige werkdag wordt thuis gewerkt (art. 1 regeling 
thuiswerken). Vanuit de woning (art. 1), dus niet op andere plekken mogelijk. Er wordt in artikel 3 
verwezen naar de thuiswerkovereenkomst (die op het document ‘overeenkomst telewerken’ heet).   
Artikel 4 verwijst naar de Arbeidsomstandighedenwet 1998. De eisen voor een werkplek worden niet 
toegelicht. Daarvoor moet men de Arbeidsomstandighedenwet raadplegen. Er wordt gesproken van 
‘de ambtenaar’ en ‘de manager’. De ambtenaar moet bij de manager een aanvraag tot thuiswerken 
indienen (art. 2), een aanvraag wordt door de manager in principe toegewezen, tenzij het belang van 
de dienst zich daartegen verzet. 
Artikel 9 verwijst naar de Personele Jaarplancyclus; de thuiswerkafspraken worden hierin vastgelegd. 
Artikel 6 van de toelichting benadrukt twee zaken: door het woord ‘onbelaste’ te onderstrepen 
wordt hierop de nadruk gelegd. En door de woorden ‘uitdrukkelijk niet’ te gebruiken. Ook in artikel 7 
wordt het woord ‘belaste’ benadrukt door het te onderstrepen. De toelichting op artikel 8 en 9 haalt 
de Arbowet 1998 aan. 
 
Vragen: 

- Expres gekozen voor juridisch uitziende tekst? Waarom? Wordt er anders weerstand 
verwacht? Van wie moet dit zo? 

- Er wordt door elkaar gebruik gemaakt van de woorden Arbeidsomstandighedenwet en 
Arbowet. Dit ondergraaft het juridische karakter van de tekst. Waarom? 

- Wie is de initiator? 
- Wat was de aanleiding voor deze tekst? 
- Wie hebben eraan meegeschreven en waarom? 
- Wat wordt bedoeld met ‘tenzij het belang van de dienst zich daartegen verzet’? 
- Art. 6: ambtenaren hebben recht op vergoeding als ze structureel thuiswerken, waarom 

doen ze het dan niet? waarom 45 euro? Waarvoor? 
- Stimulatiemaatregelen? 
- Bekendmaking hiervan? 
- In principe ligt de macht bij de manager, klopt dat? Gevallen bekend waarin de medewerker 

het deed zonder toestemming? 
- Wat als een manager zelf wil thuiswerken? Moet hij/zij zichzelf dan toestemming geven? 
- Waarom de keuze (en nadruk) voor het gezamenlijk belang van de gemeente Zwolle en de 

ambtenaar? (thuiswerken is geen recht) 
 

2. Beslisnota voor de directie – 28 augustus 2009 
De beslisnota is een voorstel tot verruiming van de Regeling thuiswerken 2009. Men kan nu alleen 
telewerken omdat het in het gezamenlijk belang is van zowel medewerker als organisatie. De 
indieners van dit voorstel willen telewerken ook mogelijk maken wanneer het alleen in het belang 
van de medewerker is. De toon van het stuk is gericht op het overtuigen en onderbouwen van deze 
mening. Dit is te zien aan de argumentatie en het teruggrijpen op ‘autoriteiten’(andere regelingen en 
het Gerechtshof in Amsterdam) om het betoog te onderbouwen. 

De eerste pagina geeft kort weer wat de voorgestelde routering is van het voorstel. Het hokje 
DMT à DT is aangekruist. Vervolgens staat er dat het een openbare beslisnota is en dat het 
onderwerp telewerken betreft. Dit wordt gevolgd door de namen van de informanten, hun eenheid 
en afdeling en de telefoonnummers waarop ze te bereiken zijn. Er staat welke personen het stuk 
moeten paraferen en dat de voorgestelde behandeling een Bespreekpunt is. De bijlagen worden 
genoemd, gevolgd door de kern van het voorstel, het ontwerp besluit en een oningevulde status van 
het directiebesluit (conform, gewijzigd, aangehouden of teruggenomen).  
Bij de ‘kern van het voorstel’ wordt gezegd dat de Regeling thuiswerken 2009 verruimd moet worden 
door structureel telewerken uit doorslaggevend medewerkerbelang zonder vergoeding van kosten 
toe te staan. 
Na de voorpagina volgt 1,5 pagina met toelichting op het voorstel. In deze toelichting wordt 
verwezen naar het Afwegingskader structureel telewerken om een eerlijke afweging te kunnen 
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maken of iemand hiervoor in aanmerking komt. In de inleiding wordt gezegd ‘wij stellen u daarom 
voor de regeling met een derde variant uit te breiden: structureel telewerken op grond van 
medewerkerbelang’. In de toelichting op het beoogd effect van deze wijziging wordt verwezen naar 
het HRM-beleid om zo het bepleite meer kracht bij te zetten (in HRM-beleid staat dat medewerkers 
zo goed mogelijk gefaciliteerd moeten worden, telewerken kan daar –volgens de schrijvers- aan 
bijdragen. 
Hieronder wordt in het kopje ‘argumenten’ het afwegingskader aangehaald, waarbij een 
amendement wordt genoemd. Dit amendement wordt gebruikt om het punt van het voorstel verder 
toe te lichten. Het enige argument dat gebruikt wordt, is dat van medewerkerbelang (zo goed 
mogelijk faciliteren van telewerken). Door later in het stuk een case van het Gerechtshof in 
Amsterdam aan te halen (waarbij een werknemer succesvol een claim had ingediend omdat hij RSI 
had opgelopen tijdens thuiswerken) om het voorstel tot controlering van de werkplek door de 
werkgever kracht bij te zetten. 
 
Vragen: 

- Routering: waar zit het besluit nu? Is het voorstel erdoor gekomen? 
- Waarom is gekozen voor de term ‘telewerken’ en niet ‘thuiswerken’ zoals in de Regeling 

Thuiswerken? Bewuste keuze?  
- Zijn de betrokken informanten dezelfde personen als degenen die de Regeling hebben 

opgesteld? Waarom zij? 
- Is de telewerkregeling de verruimde regeling? 
- Inleiding: wij/u: wie? 

 
3. Overeenkomst telewerken – 27 augustus 2008 

De overeenkomst heeft de vorm van een contract. Het begint ook met de woorden 
‘ondergetekenden’ ….komen overeen’. Er wordt gesproken van ‘de medewerker’. Bij het cijfer 10 
wordt verwezen naar de Handleiding gebruik WebVPN Gemeente Zwolle, met daarin de technische 
voorwaarden om te kunnen telewerken. De laatste bepaling is ‘op deze overeenkomst is de Regeling 
Telewerken 2009 integraal van toepassing. Interessant: de overeenkomst is van 27 augustus 2008. 
 
Vragen:  

- Door wie is deze overeenkomst gemaakt?  
- Waarom gaat het hier over ‘de medewerker’ terwijl er in de andere stukken werd gesproken 

van ‘de ambtenaar’ en ‘de manager’?  
- De Overeenkomst telewerken gaat uit van zowel het werkgevers als het werknemersbelang. 

Daar waar voor gepleit werd in de Beslisnota (structureel telewerken op grond van 
medewerkerbelang), komt hier niet in terug. Komt dat omdat de Beslisnota een jaar later is 
opgesteld? Is de overeenkomst daarna aangepast? Zo nee: waarom niet (belang/urgentie?), 
zo ja: hoe? à laatste bepaling toegevoegd?? 

- Ik vraag me af hoe het zit met de urgentie en de ‘serieusheid’ van deze regeling. Er zitten een 
aantal fouten in (spelfouten, data die niet kloppen). Betekent dit iets? 

 
 

4. Aanvraagformulieren structureel en incidenteel thuiswerken 
Structureel: Bovenaan het formulier staat ‘retour zenden aan: CSP, kamer SH 3.08. Het formulier 
spreekt met ‘je’. Ze spreekt daarmee niet meer in het abstracte over ‘de medewerker/ambtenaar’ 
maar spreekt de betreffende persoon direct aan. De toon is daarmee ook directer. Dit wordt 
versterkt door het gebruik van meer gebiedende werkwoordsvormen (je dient eerst…voordat je dit 
formulier verder invult). Er wordt verwezen naar de Raamregeling thuiswerken 2009 en de 
Overeenkomst Thuiswerken. Daarnaast staat ook waar deze regelingen te vinden zijn. Het laatste 
punt van de toelichting heeft weer de derde aanspreekvorm: de medewerker’.  
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Incidenteel:  
Boven dit formulier staat: retour zenden aan: Helpdesk, kamer 6.32. De eerste bepaling in de 
toelichting spreekt in de derde persoon (dit formulier is bedoeld voor..), terwijl er daarna overgegaan 
wordt op de directe aanspreekvorm (je). Ook hier wordt verwezen naar de Raamregeling 
thuiswerken 2009 en de Overeenkomst Thuiswerken. Daarnaast staat ook waar deze regelingen te 
vinden zijn. De genoemde voorwaarden zijn heel bevelend geformuleerd: “je laat derden…geen 
gebruik maken van…”, “Verlies of diefstal van het “token” meld je onmiddellijk..”. Het laatste punt 
van de voorwaarden is weer geschreven in de derde persoon. 
 
Vragen: 

- Is het CSP de schrijver van dit formulier of regelt ze alleen de afhandeling ervan? 
- Wat is de Raamregeling thuiswerken 2009, hetzelfde als de Regeling thuiswerken 2009? 
- Waarom spreekt men hier van Overeenkomst thuiswerken ipv telewerken? 
- Waarom moet het aanvraagformulier structureel niet naar dezelfde afdeling als incidenteel? 

Op basis waarvan zijn die afdelingen gekozen? 
- Door de bevelende aanspreekvorm lijkt het net alsof er straffen op staan wanneer je iets fout 

doet. Is dat zo? Is het bedoeld om mensen af te schrikken, denk je? 
- Ook hier weer: slordigheden in zinsconstructies en aanspreekvormen. Waarom? 

 
5. Afwegingskader structureel thuiswerken 

In het afwegingskader is op schematische wijze weergegeven hoe telewerken op eerlijke wijze al dan 
niet kan worden toegestaan.  
 
Vragen: 

- Zijn de thema’s random gekozen? Common sense? 
- Wie heeft dit kader opgesteld? 
- Hoe en hoe vaak wordt er gebruik van gemaakt? 
- Wie moet deze afwegingen maken? 

 
Opmerkelijk in de stukken: 

- Verschil (in betekenis?) tussen telewerken en thuiswerken 
- Alleen afwegingskader structureel thuiswerken, niet incidenteel.  

 
 

Bijlage 4: Topiclijst interviews 
 

1. Huidige werk 
Algemeen 

• Functie 
• Werkzaamheden 
• Keuze voor werken bij een gemeente  
• Keuze voor werken bij Zwolle 
 

• Associatie (ervaringen met organisatie en rol daarin) 
 

• Imago als ‘ambtenaar’ (beeld): betekenis en invloed op handelen: verschil met privé? 
• Voel je jezelf een ambtenaar/professional (uniek beroep?) 
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• Identificatie: waarmee? 
- Plaats (hier); wat betekent het om hier te werken (organisatie, professie)? 
- Moment (nu); wat betekent het om nu te werken? 
- Dit (soort); wat betekent het om dit soort werk te doen? 

• Kenmerkend en belangrijke waarden in het werk 
• Mindere kanten 
• Positie gemeente in samenleving (afhankelijkheid) 

 

Specifiek 

• Omgang met leidinggevende 
- verwachtingen 
- verantwoordelijkheid versus vrijheid 

• Omgang met collega’s (samenwerking) 
- contactmomenten 
- kruisbestuiving? 

• Gebruik media 
 

2. Verleden 
• Veranderingen ten opzichte van de huidige situatie + impact daarvan 

- Intern (organisatorische veranderingen) 
- Extern (maatschappelijke veranderingen) 

• Positieve punten die zijn meegenomen 
 

3. Toekomst 
• Visie op toekomst werken bij Zwolle 

- Werkzaamheden 
- Mentaliteit  
- Bedrijfsmatiger werken 

• Flexwerken 
- Beelden bij flexwerken 
- Betekenis flexwerken voor persoon en organisatie 
- Voor- en nadelen 
- Mogelijk- en wenselijkheid 
- Passendheid 

• Weerstand en onzekerheid 
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