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Voorwoord       

 

 “Waar moet ik heen, vroeg Alice aan de kat. Waar wil je naar toe, vroeg de kat. Geen idee, 

zei Alice. Dan maakt het niet uit waar je heen gaat, zei de kat.” (Alice in Wonderland) 

Als Alice, zonder enige idee, in Wonderland, voelde ik me voorafgaand aan dit onderzoek, 

maar langzaam bleek het mede dankzij hulp van vele anderen toch een richting te krijgen. 

Deze scriptie heb ik geschreven in het kader van de Master Publiek Management, die ik 

gevolgd heb aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, onderdeel 

van de Universiteit Utrecht. 

 

Ruim een halfjaar geleden dacht ik voor het eerst over de invulling van mijn masterscriptie. 

Al snel kwam ik tot de conclusie dat mijn interesse lag bij de interne organisatie van 

overheidsinstanties. Tijdens mijn studie is me duidelijk geworden hoe ingewikkeld de 

maatschappij en de overheid met elkaar verbonden zijn. Hoe de interne organisatie daarop 

probeert in te spelen trok mijn interesse. 

Zo kwam ik niet veel later bij de afdeling Shared Service Center – 

Informatievoorziening van de Gemeente Breda terecht. Waar ik de mogelijkheid heb 

gekregen om een onderzoek te doen naar nieuwe vormen van organiseren binnen de 

overheid en dan specifiek op deze afdeling, waar de “Barbapapa-methode” gebruikt wordt 

om de organisatie meer flexibel te laten zijn. Hier heb ik met behulp van 

ervaringsdeskundigen zowel binnen de afdeling als daarbuiten een analyse gemaakt van de 

mogelijkheden tot flexibel werken met deze methodiek.  

 

Dit was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de externe informanten van de 

Gemeente Dordrecht, Microsoft, Interpolis, Vernieuwing Rijksdienst, Gemeente Breda, 

Gemeente Amsterdam en Gemeente Reimerswaal en de medewerkers van de afdeling SSC-

IV. Ik wil hen allen daarom erg bedanken voor het meewerken aan dit onderzoek. Daarnaast 

gaat in het bijzonder mijn dank uit naar Arjen de Jongh, hoofd afdeling SSC-IV, voor het 

bieden van de mogelijkheid om dit onderzoek te doen en het enthousiasme en de ideeën 

waarmee hij mij de afgelopen periode begeleid heeft.  

Vanuit de universiteit heb ik ook zeer goede begeleiding gekregen in de eerste plaats 

van Karin Geuijen en als tweede lezer van Albert Meijer. Hiervoor wil ik hen ook erg 

bedanken. Tot slot wil ook mijn medestudenten Amina Lamrini, Lennart Snoeijer, Suzanne 

de Bock en Maarten Lamé bedanken voor de input die zij mij steeds hebben gegeven tijdens 

onze tutorgroepbijeenkomsten. 

 

 

Femke Timmermans 

Breda, juni 2010 
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Samenvatting 

 

Dit onderzoek is ingegaan op de invulling die binnen de afdeling SSC-IV wordt gegeven aan 

Het Nieuwe Werken. Hiervoor is op de afdeling de Barbapapa-methodiek ontwikkelt, welke 

uiteindelijk zou moeten leiden tot de Barbapapa-organisatie. Hoofddoelstelling van deze 

nieuwe manier van organiseren is het vergroten van de flexibiliteit van de afdeling, om om 

te kunnen gaan met de complexiteit van opgaven waarmee de afdeling te maken krijgt. De 

hoofdvraag die in dit onderzoek is beantwoord, luidt als volgt: Op welke manier draagt de 

methodiek van de Barbapapa-organisatie bij aan de flexibiliteit van de afdeling SSC-IV van 

de Gemeente Breda? Om deze vraag te beantwoorden is een kwalitatief empirisch 

onderzoek gedaan. Hierbij is informatie verzameld op de afdeling en extern in de vorm van 

expert interviews verzameld. Naast dit empirische gedeelte is een literatuurstudie gedaan, 

welke dient als basis voor dit onderzoek, maar ook van belang is geweest bij het 

beantwoorden van de hoofdvraag. Nu zullen de resultaten, conclusies en aanbevelingen 

kort worden samengevat. 

 

Resultaten 

De complexiteit waarmee de ambtelijke organisatie op gemeenteniveau moet omgaan 

komen zowel extern uit de omgeving, als intern vanuit de politieke sturing van de 

organisatie. Omgaan met deze omstandigheden vraagt een bepaalde mate van flexibiliteit 

om steeds te kunnen schakelen tussen alle betrokkenen en belangen. Uiteindelijk zullen de 

maatschappelijke condities, via het politiek bestuur om worden gezet in taken voor de 

ambtelijke organisatie, waardoor de directe invloed op de organisatie uit politiekambtelijke 

verhoudingen komt, maar de externe factoren zeker ook benoemd moeten worden. 

 

Voor bovenstaande ontwikkeling wordt, in de literatuur, Het Nieuwe Werken als een 

oplossing gezien. Uiteindelijke doelstelling van Het Nieuwe Werken is dat het zou moeten 

leiden tot een organisatie die flexibel is en kan inspelen op de complexiteit van de 

omgeving. Dit zou behaald kunnen worden via het doorvoeren van zowel veranderingen in 

processen, coördinatie en Human Resource Management. Hierbij worden vertrouwen van 

uitleidinggevende en verantwoordelijkheden genomen door werknemers als hoofdpunten 

gezien. Dit zou bereikt moeten worden door middel van een continue doorontwikkeling. 

Met in de basis flexibelere werkvormen, een werkomgeving die ingericht is om flexibel te 

werken en optimale ICT voorzieningen vanuit de proces en coördinatie kant. Daarnaast gaat 

het om een combinatie van werk en privé, inspirerend leiderschap en medewerkers die zich 

blijven ontwikkelen gekeken naar het HRM vlak. 

 

Binnen SSC-IV is een variant op HNW ontwikkeld: de Barbapapa-methodiek. De 

Barbapapa-organisatie bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij hoofdzakelijk gekeken 

wordt naar flexibele bedrijfsvoering, flexibele medewerkers en het verbinden van 

onderdelen door “internal governance”. Dit moet bewerkstelligd worden door een 
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veranderingstraject, wat “system change” genoemd wordt. Daarnaast is het van belang om 

het geheel toe te passen en niet een deel, omdat daarmee de complexiteit van de realiteit 

uit het oog verloren zou kunnen worden en niet naar een integrale aanpak gewerkt wordt. 

Dit is van belang omdat de aanleiding voor het invoeren van deze methodiek ligt in een 

complex geheel, wat vraagt om integraal aanpassingsvermogen. Een organisatie met 

extreem aanpassingsvermogen wordt in deze methode de Barbapapa-organisatie genoemd.  

Het eerste onderdeel zijn de flexibele medewerkers, dit zijn medewerkers die zich 

snel en soepel kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dit wordt binnen 

de afdeling empowerment genoemd. De definitie van een empowerde medewerker die 

gebruikt wordt, is: “iemand die leiding kan geven aan zijn eigen handelen, ten behoeve van 

de realisatie van de organisatiedoelstelling.” Ten tweede gaat het om een bedrijfsvoering 

die ervoor zorgt dat activiteiten snel en soepel kunnen worden aangepast aan de 

veranderende omstandigheden. Een voorbeeld van een concrete toepassing is een 

afdelingsbrede prioritering en planning welke elk kwartaal aangepast wordt voor de 

komende 4 kwartalen. Hierbij gaat het erom dat elk kwartaal integraal naar alle projecten 

wordt gekeken, zodat steeds ingespeeld kan worden op veranderingen die zich hebben 

voorgedaan. Tot slot moeten alle onderdelen, waaronder flexibele medewerkers en 

flexibele bedrijfsvoering, gemanaged worden als één geheel, om de organisatie 

doelstellingen te realiseren. Dit wordt “internal governance” genoemd. Het laatste 

hoofdaspect om tot een Barbapapa-organisatie te kunnen komen is het eenmalig 

veranderen van de huidige organisatie in een dergelijke organisatie, dit wordt  system 

change genoemd.  

 Dit alles wordt bereikt door de inzet van verschillende toepassingen. Zo wordt de 

medewerkers een empowermenttraject aangeboden. Wordt voor het organiseren van 

processen gebruik gemaakt van goedkeuring over inhoud en proces, wat links en rechts 

denken wordt genoemd. Ook wordt de borgingstool gebruikt om informatie uit te wisselen 

en overzicht te hebben over wie waarvan op de hoogte is. Daarnaast zijn nog verschillende 

kleinere toepassingen. 

 

Vervolgens zijn onderwerpen die in de praktijk relevant worden gevonden flexibeler te 

kunnen werken benoemd. Er zijn overeenkomsten te zien met de theorie en de Barbapapa-

methode, maar er komen ook nieuwe en andere punten aanbod. De geïnterviewden zijn het 

echter over de meeste punten in de grote lijnen eens, maar geven daar gedetailleerder 

soms een andere invulling aan. Er worden in totaal dertien punten genoemd.  

Allereerst moet bij het doorvoeren van de vernieuwing rekening worden gehouden 

met de voorbereiding van de medewerkers. Daarnaast moeten de leidinggevenden in de 

organisatie achter de verandering staan.  

Vervolgens worden manieren van werken, ofwel werkvormen in verband gezien met 

flexibiliteit. Hiervoor wordt gesproken over verschillende flexibele organisatievormen, 

samenwerkingsverbanden en planningen.  
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Medewerkers worden als een belangrijke component gezien zij moeten beschikken 

over verschillende competenties om in de bij werkvormen beschreven flexibele 

organisatievormen te kunnen werken. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de 

medewerkers als een belangrijk punt gezien. De leidinggevenden in de organisatie zullen 

vooral het vertrouwen moeten geven aan de medewerkers, daarmee moeten zij een 

coachende rol op zich nemen.  

De werkomgeving kan van invloed zijn op de manier waarop gewerkt wordt, maar is 

vooral faciliterend om de beschreven werkvormen en vertrouwen wat aan de medewerkers 

wordt gegeven te optimaliseren. Hierbij gaat het om kantoorinrichting, maar ook de 

mogelijkheden voor thuiswerken.  

Ook de ICT speelt een rol vooral op het gebied van het ontsluiten van informatie die 

gemakkelijk doorzocht en gebruikt moet kunnen worden door medewerkers en 

management. Maar ICT is ook van belang voor het faciliteren van werken waar en wanneer 

de medewerker wilt.  

Om het geheel een bepaalde richting op te sturen is naar het idee van verschillende 

geïnterviewden een visie nodig waar door de gehele organisatie naar gestreefd wordt, zodat 

buiten alle vrijheid die gegeven wordt wel een bepaalde richting blijft bestaan. Hoe deze 

visie ontwikkeld moet worden lijkt een lastig punt.  

Daarnaast worden de punten expliciet maken wat er gaat gebeuren en daarvoor 

nodig is en het belang van het meekrijgen van de gehele organisatie genoemd. Ook moet 

rekening gehouden worden met de bestuurlijke context, waarin een gemeentelijke 

organisatie zich altijd bevindt. Omdat de beschreven onderdelen voor nu wellicht een 

uitkomst bieden, maar over enkele jaren misschien niet meer, omdat de omgeving continu 

blijft veranderen. Tot slot moet de organisatie blijven leren en doorontwikkelen. 

 

Wanneer bovenstaande uitwerkingen gecombineerd worden is duidelijk dat de Barbapapa-

methodiek zeker op bepaalde vlakken bijdraagt aan flexibiliteit en dit vaak ook op dezelfde 

of vrijwel een gelijke manier doet, zoals dat uit het theoretische en empirisch onderzoek 

naar voren komt. Er zijn verschillende punten waarop voor de afdeling SSC-IV en de 

Barbapapa-methode nog winst te behalen zou zijn, gekeken naar de empirie en de theorie 

van het Nieuwe Werken. Toch zijn er zeker ook onderdelen waar de Barbapapa-methode 

heel concreet is over hoe dit bereikt moet worden, terwijl dit in de theorie of de empirie 

niet het geval is.  

 

Conclusie 

De Barbapapa-methode kent zeer goede onderdelen om flexibel te zijn als organisatie, 

punten die nog nader uitgewerkt zouden moeten worden om ze te kunnen toepassen en 

over sommige onderwerpen die in theorie en praktijk worden genoemd is binnen de 

methode nog niet nagedacht. 

De Barbapapa-methodiek zou nog een visie moeten ontwikkelen over de 

werkomgeving van de medewerkers, het leiderschap wat nodig is om de verandering door 
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te voeren en welke rol een leidinggevende heeft in de nieuwe vorm van organiseren. De 

Barbapapa-methode zou explicieter moeten zijn in de aanpak als het gaat om het 

ontwikkelen van een visie, inzetten van talenten in flexibele organisatievormen, de 

competenties die een medewerker nodig heeft om op de Barbapapa manier te kunnen 

werken en hoe continu ontwikkelen en leren gewaarborgd kan worden binnen een 

bureaucratische organisatie als de gemeente. Tot slot zijn de zeer sterke punten van de 

Barbapapa-methode de empowerment training, de borgingstool en het links en rechts 

denken op gebied van kennismanagement, concrete tools om sneller te reageren op 

ontwikkelingen in de omgeving en de dagelijkse mogelijkheden om informatie uit te 

wisselen, te verbinden en  te reageren.  

De mogelijkheden tot doorontwikkelen zullen steeds open gehouden moeten 

worden, omdat de dynamische omgeving met zich mee brengt dat wat vandaag werkt, 

morgen verouderd kan zijn. Hét Nieuwe Werken zal naar verwachting dan ook niet bestaan: 

er blijven steeds mogelijkheden om te leren en aan te passen aan de omgeving, kortom 

flexibel te zijn. 

 

Aanbevelingen 

Aan de hand van de gevonden resultaten en de conclusie zijn een aantal aanbevelingen 

geformuleerd. Deze aanbevelingen dienen vooral als overzicht van punten waaraan binnen 

de methodiek nog aandacht besteed zou kunnen worden om meer flexibiliteit te creëren. 

���� Expliciet maken van de visie of een manier om deze te ontwikkelen. 

���� Ideeën ontwikkelen over thuiswerken en kantoorinrichting. 

���� Bewust zijn van het belang van leiderschap. 

���� Door de hele organisatie proberen te verspreiden. 

���� Let er op dat dingen snel kunnen verouderen door de dynamische  omgeving. 

���� Bedenk of het nodig is om alle medewerkers mee te krijgen. 

���� Nadenken over hoe talenten zo goed mogelijk kunnen worden ingezet in de 

organisatie. 

���� Eventuele competenties, naast aanpassingsvermogen en inter-persoonlijke 

intelligentie, die een werknemer van SSC-IV nodig heeft om te functioneren in de 

nieuwe organisatievorm benoemen. 

Zoals gezegd zijn deze aanbevelingen slechts bedoelt als aanzet tot mogelijke 

verbeterpunten en kunnen zij op vele verschillende manieren geoperationaliseerd worden. 

Dit nader uitwerken was echter niet het doel van dit onderzoek. De aanbevelingen bieden 

echter wel een frisse blik, vanuit dit onderziek, waarbij de Barbapapa-methodiek vanuit 

meerdere oogpunten bekeken is. 
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1. Kom op bezoek bij Barbapapa 

 

In een persoonlijk contact tijdens het uitvoeren van dit onderzoek stelde iemand het 

volgende: “Het Nieuwe Werken is een ruimteschip, het kan van alles zijn, het kan ook niets 

zijn.” (Veldnotities, Persoonlijk contact, 30-03-2010) Deze vergelijking werd gemaakt met 

een auto, als je een auto gaat kopen weet je precies wat van belang is en waar je op moet 

letten, dat is bij een ruimteschip onmogelijk, want het gaat om het onbekende. Datzelfde 

geldt voor het invoeren van “Het” Nieuwe Werken (HNW), want wat is dat nu precies? Een 

van de informanten stelt: “Het Nieuwe Werken als zodanig vind ik tamelijk inhoudsloos.” (I 

10) De Barbapapa-methodiek is één van de vele manieren waarop invulling gegeven kan 

worden aan Het Nieuwe Werken. De Barbapapa-methode is een manier van organiseren die 

ontwikkeld is binnen de afdeling Shared Service Center Informatievoorziening (SSC-IV) van 

de gemeente Breda. Het hoofddoel van de methode is het flexibeler maken van de afdeling. 

Deze methode en deze afdeling zullen in dit onderzoek als case-study belicht worden. De 

belangrijkste aanleiding voor het ontwikkelen van deze methodieken is het steeds 

complexer worden van de omgeving door continue en snelle veranderingen en 

afhankelijkheid van politieke besluitvorming.  

 

Barbapapa, wie was dat ook alweer? Dit zullen velen misschien nu denken. Wellicht heeft de 

illustratie op de voorkant en de titel van dit hoofdstuk het geheugen al wat opgefrist, maar 

om de naam nader te verklaren wordt kort stil gestaan bij Barbapapa, de strip- en 

tekenfilmfiguur uit de jaren 70. Een citaat over Barbapapa en Barbamama zegt 

waarschijnlijk genoeg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen een gemeente, op dit moment gaat het nu nog alleen over de afdeling SSC-IV van de 

gemeente Breda, is het doel van de methodiek het bereiken van een “Barbapapa-

organisatie”: Hier staan drie kenmerken van de tekenfilmfiguur Barbapapa centraal:  

� Verandert zich snel en vloeiend, dus niet met schokken van grote organisatie 

veranderingen. 

� Maar weet nooit van te voren waarin, veranderlijkheid en complexiteit van de 

omgeving geeft niet de tijd om af te wachten. 

� Blijft herkenbaar, het moet voor de burger duidelijk blijven dat hij met de overheid 

te maken heeft. 

Barbapapa en Barbamama 

“Er is geen probleem dat dit bijzondere stel niet op kan lossen. Dankzij enkele doeltreffende 

vormveranderingen en een onuitputtelijke fantasie, komen ze altijd uit de moeilijkste situaties... en 

dat alles zonder hun kalmte te verliezen! Ze staan altijd klaar om te helpen en hun goede wil kent 

geen grenzen. Bovendien zijn ze de vriendelijke en toegewijde ouders van zeven beweeglijke 

kinderen: Barbalala, Barbabenno, Barbabella, Barbabee, Barbabientje, Barbabob en Barbaborre.”  

 

Bron: http://www.barbapapa.fr/nl/barbapapa-famille.html 
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Binnen de Barbapapa-organisatie wordt er vanuit gegaan dat drie onderdelen noodzakelijk 

zijn om de complexiteit en veranderlijkheid van de omgeving de baas te kunnen zijn: 

flexibele medewerkers, flexibele bedrijfsvoering en de twee voorgaande tot één geheel 

maken door middel van de “internal governance”. Om tot een dergelijke organisatie te 

kunnen komen moet eenmalig een verandering worden doorgevoerd. Het is in het idee van 

de Barbapapa-organisatie van groot belang dat alle drie de onderdelen gebruikt worden. 

Het idee van het integrale concept gaat verloren, wanneer bijvoorbeeld alleen naar de 

flexibele medewerkers toegewerkt zou worden. Om de Barbapapa-organisatie ook 

daadwerkelijk in de praktijk te brengen zijn methodes en tools ontwikkeld.  

 Hier is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot het creëren van flexibiliteit die 

de Barbapapa-methode biedt om in te spelen op de complexiteit en veranderlijkheid 

waarmee de gemeentelijke organisatie te maken heeft. Nadere toelichting van deze 

methodiek zal in hoofdstuk 5 van deze scriptie gegeven worden. Nu zla eerder bekeken 

worden wat de complexiteit en methodieken om daarop in te spelen inhouden. 

  

Complexiteit vanuit de maatschappij  

In de hedendaagse samenleving hebben overheidsorganisatie op een groot aantal gebieden 

een belangrijke rol. Ze belanden hierbij echter vaak in complexe en veranderlijke 

vraagstukken. Een manier om dit concreter te maken is de beschrijving van wat Noordegraaf 

(2004: 22-23) “de interventiefuik” noemt. Deze heeft betrekking op de hoge verwachtingen 

die aan overheidsorganisaties gesteld worden, terwijl die zeer moeilijk of onmogelijk tot 

uitvoering te brengen zijn in de huidige maatschappij.  

Vanuit deze gedachte kunnen condities vanuit de omgeving worden benoemd die 

deze fuik creëren. Allereerst de maatschappelijke condities; diffuse kennis, individualisering 

van de burger en machtige bedrijven. Diffuse kennis wil zeggen dat een enorme hoeveelheid 

informatie beschikbaar is, maar door verschil in achtergrond geeft elke burger hier een 

andere interpretatie aan. De geïndividualiseerde burgers zijn los van sociale kaders en zullen 

daarmee niets zonder meer aan hen laten opleggen. Tot slot zijn er machtige bedrijven en 

organisaties die veel invloed uitoefenen op de overheid (Noordegraaf, 2004: 51-60).  

Uit de genoemde maatschappelijke condities komen een aantal bestuurlijke 

condities voort, Noordegraaf noemt grenzeloosheid, ambiguïteit en omstredenheid. 

Grenzeloosheid wil zeggen dat bepaalde grenzen die eerder heel duidelijk waren nu 

vervagen. Hierbij kan gedacht worden aan landsgrenzen, gemeentegrenzen, maar ook 

normen die veranderen. Daarnaast is er sprake van een ambigue wereld, er is veel 

informatie beschikbaar, maar het is niet duidelijk hoe hier betekenis aan moet worden 

gegeven. Veel individuen zijn geneigd hun eigen werkelijkheid te zien. Ook omstredenheid is 

een belangrijk kenmerk, wat wil zeggen dat welke beslissing ook genomen wordt, altijd een 

groep in de samenleving hier tegenin zal gaan (Noordegraaf, 2004: 61-67). Naast deze 

factoren moet ook een extra complicerende factor genoemd worden, namelijk die van de 

politieke aansturing van de gemeentelijke organisatie.  
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Complexiteit vanuit de politiek 

Naast de omgevingskenmerken waar in principe elke (publieke) organisatie mee te maken 

heeft, geldt voor de gemeente ook nog de complexiteit die de politieke sturing van de 

organisatie met zich meebrengt. Allereerst de formele verdeling van verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden tussen ambtenarij en politiek binnen de gemeente. De verhouding tussen 

het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) en de gemeenteraad is formeel gezien 

dualistisch. Wat wil zeggen dat beide organen naast elkaar bestaan en hun eigen taken 

hebben (Derksen en Schaap, 2007: 53-54). Het dagelijks bestuur van de gemeente is het 

College van B&W, deze legt verantwoording af aan de democratisch gekozen 

gemeenteraad, die een controlerende functie heeft binnen de gemeente. De gemeenteraad 

is dus de volksvertegenwoordiging binnen de gemeentelijke organisatie (Neelen e.a., 2005: 

96-102). Wanneer gekeken wordt naar de verhouding politiek-ambtelijk kunnen deze twee 

organen als politiek beschouwd worden.  

De ambtelijke organisatie is er als uitvoeringsorgaan van de besluiten die in de 

politiek genomen worden. Daarnaast bereidt de organisatie beleid voor. Ten slotte zijn 

ambtenaren door hun uitvoeringsfunctie ook vaak het gezicht van de gemeente, omdat de 

burger het eerste met hen in aanraking komt (Neelen e.a., 2005: 105). Maar het primaat om 

besluiten te nemen over beleid ligt bij de politiek, waarbij uiteindelijk de gemeenteraad het 

laatste woord heeft (Bovens e.a., 2001: 289-290). 

Een duidelijke verdeling van taken, functies en macht zo lijkt het. In de praktijk blijkt 

dit echter anders te werken. Door veel inhoudelijke kennis over onderwerpen en de 

mogelijkheid om beleid voor te bereiden, kunnen ambtenaren veel macht uitoefenen op het 

beleid wat door de politiek gevoerd gaat worden. Bovens (2000) noemt het 

ambtenarenapparaat naast, de gemeenteraad, het college van B&W en de rechterlijke 

macht ook wel de vierde macht van het openbaar bestuur. ’t Hart e.a. (2002: 336) geeft aan 

dat op gemeentelijk niveau zelfs meer mogelijkheden bestaan voor wat beschreven wordt 

als “ambtelijke empire building” dan op rijksniveau. Dit komt omdat er onder collegiaal 

bestuur gewerkt wordt, wat wil zeggen dat het hele college verantwoordelijk is, in plaats 

van ministeriële verantwoordelijkheid, waarbij alleen de betreffende minister kan worden 

aangesproken. Collegiaal bestuur betekent voor ambtenaren werken onder verschillende 

bazen, die het regelmatig onderling niet met elkaar eens zijn. Dit biedt mogelijkheden om 

als ambtelijk apparaat een machtigere positie in te nemen (’t Hart, e.a., 2002: 336-337).  

Daarnaast is er de verandering van de afgelopen jaren, waarbij gemeenten steeds 

meer gaan samenwerken met andere gemeenten, private partijen en burgers. Deze 

ontwikkeling hangt sterk samen met de maatschappelijke condities, zoals die hierboven 

beschreven zijn. Dit zorgt voor netwerkverbanden waarin besluiten worden genomen die 

voor de gemeenteraad nauwelijks te controleren zijn voor ze tot uitvoering worden 

gebracht (’t Hart, e.a., 2002: 337).  

Kort concluderend kan gezegd worden dat de ambtenaar de macht heeft als het gaat 

over de invulling die aan beleid gegeven wordt. Maar de politiek, soms de gemeenteraad, 
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soms meer het college van B&W heeft de macht om te bepalen wat er op de politieke 

agenda komt en daarmee waarvoor beleid gemaakt en uitgevoerd moet worden.  

 

Uit hetgeen hierboven beschreven is, kan worden afgeleid dat de complexiteit waarmee de 

ambtelijke organisatie op gemeenteniveau moet omgaan zowel extern uit de omgeving 

komen, als intern vanuit de politieke sturing. Omgaan met deze omstandigheden vraagt een 

bepaalde mate van flexibiliteit om steeds te kunnen schakelen tussen alle betrokkenen en 

belangen.  

 

De complexiteit de baas?! 

De afgelopen jaren zijn talloze manieren ontwikkeld en geïmplementeerd om de overheid 

‘beter’ te laten functioneren en de complexiteit als organisatie aan te kunnen. Toch is dit 

steeds niet helemaal of maar tijdelijk gelukt. Daarom worden steeds nieuwe modellen ter 

verbetering ontwikkeld. Vooral governance is een belangrijke ontwikkeling, wat is ontstaan 

in de jaren tachtig als reactie op veranderingen in de maatschappij. 

Governance is een koepelbegrip voor verschillende ontwikkelingen op gebied van 

beleidsontwikkeling en manieren van werken binnen publieke organisaties. Soms wordt dit 

begrip als een geheel gezien en worden verschillende kenmerken onder de noemer 

governance besproken (o.a. Stoker, 1998; Rhodes, 1994).  

Stoker benoemd vijf karakteristieken van governance. Deze zullen kort worden 

besproken om een idee te krijgen van deze ontwikkeling. Allereerst gaat governance over 

een complexe groep van instituties en actoren die zowel van binnen als buiten de overheid 

afkomstig zijn. Ten tweede geeft governance inzicht in het onduidelijk worden van grenzen 

en verantwoordelijken voor de aanpak van problemen. Ten derde is er sprake van 

onderlinge afhankelijkheid tussen partijen om tot een resultaat te kunnen komen. Als vierde 

gaat governance over autonome, zelfsturende netwerken van actoren. Tot slot herkent 

governance dat het niet mogelijk is om hiërarchisch te sturen, dus dat de overheid andere 

manieren van sturen moet zoeken om dingen gedaan te krijgen (Stoker, 1998: 19-24).  

Governance kan opgedeeld worden in twee verschillende hoofdontwikkelingen. 

Namelijk die van New Public Management (NPM) en de netwerkbenadering (Klijn en 

Koppenjan, 2000: 136). NPM gaat uit van een meer “businesslike” manier van werken 

binnen de overheid om deze te kunnen laten inspelen op de vraag naar hoge kwaliteit, 

tegen zo laag mogelijke kosten. Het gaat daarbij vooral om het efficiënter laten werken van 

overheidinstellingen om geld te besparen. NPM is een breed verzamelbegrip voor een groot 

aantal verschillende concepten (Hood, 1991: 3-4). In de afgelopen jaren is hierop veel kritiek 

ontstaan, omdat het vaak niet wenselijk of mogelijk is om op een private manier te 

organiseren (Noordegraaf, 2004: 166-167).  

De netwerkbenadering gaat uit van de noodzaak om als overheidsorganisatie meer 

in horizontaal georganiseerde verbanden te werken, ofwel in netwerken. Dit is vereist 

vanuit de ontwikkelingen in de maatschappij, zoals mondige burgers en machtige bedrijven, 

die inspraak willen hebben in hetgeen wat door de overheid gedaan en besloten wordt.  
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Juist in een bestuurslaag als de gemeente is dit van groot belang, vanwege het grote aantal 

spelers waarmee zij te maken krijgt. Te denken valt aan buurgemeenten, 

bewonersverenigingen en private partijen (Goss, 2001: 1-2). Het Nieuwe Werken sluit aan 

bij de netwerkbenadering. 

 

De complexiteit de baas met Het Nieuwe Werken? 

Het Nieuwe Werken lijkt de nieuwe opkomende trend op overheidsorganisatie gebied. Er 

wordt uitgegaan van drie pijlers in de organisatie, namelijk de mens, werkomgeving en 

technologie. Alles wordt ingezet om zo flexibel mogelijk te werken, in hoofdstuk 2 zal dit 

nader worden toegelicht. De literatuur over HNW is nog erg minimaal, zeker over Het 

Nieuwe Werken bij de overheid. In 2010 kwam het boek “Werken Nieuwe Stijl” van Bas van 

de Haterd uit. Dit is een van de eerste boeken die zich volledig richt op HNW. Tijdens het 

schrijven van deze scriptie zijn er nieuwe publicaties verschenen die Het Nieuwe Werken op 

een meer analyserende manier benaderen (o.a. Baane e.a., 2010). Over HNW bij de 

overheid is een aantal artikelen gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden 

van Het Nieuwe Werken bij het Rijk (van Twist e.a, 2009; Schulz e.a., 2009; Steijn e.a., 2009).  

Ook internationaal zijn er ontwikkelingen die gelijkenissen vertonen met wat in 

Nederland Het Nieuwe Werken genoemd wordt. Het gaat echter vaak om publicaties die 

één onderdeel van Het Nieuwe Werken bespreken of bij de denklijn aansluiten. Deze zullen 

in dit onderzoek gebruikt worden als ondersteuning van de theoretische benadering van Het 

Nieuwe Werken (o.a. Florida, 2002; Meijer, 2006). 

In de praktijk is Het Nieuwe Werken, anders dan in de literatuur, enorm populair. 

Een zoekopdracht in Google levert binnen één seconde 3,5 miljoen resultaten op. Een groot 

aantal organisaties verdiept zich in de mogelijkheden en mensen discussiëren hierover 

actief op fora via het internet (o.a. www.hetnieuwewerkenblog.nl, actief vanaf 04-02-2009). 

De meeste zoekresultaten zijn dan ook discussies over HNW op internet of korte stukjes op 

websites die de trend hebben opgemerkt. Daarnaast zijn er verschillende boeken die een 

handleiding voor het invoeren van Het Nieuwe Werken geven (o.a. Bijl: 2009). In de praktijk 

een sterk opkomende trend, welke theoretisch nog minimaal is onderlegd, zeker wanneer 

het gaat over HNW bij de overheid: dus voldoende reden om hier in deze scriptie aandacht 

aan te besteden.  

 

De complexiteit de baas met Barbapapa? 

Binnen de afdeling SSC-IV van de gemeente Breda wordt een variant van Het Nieuwe 

Werken dus benoemd als de Barbapapa-methodiek. Deze methode moet bijdragen aan met 

de veranderlijkheid en complexiteit waarmee de gemeente te maken heeft om kunnen 

gaan. Omgaan met de continue verandering en de hoge eisen is op deze afdeling aan de 

orde van de dag. Bedenk wat de technologische ontwikkelingen waarmee deze afdeling te 

maken krijgt alleen al met zich meebrengen. 

 Met de Barbapapa-methodiek wordt geprobeerd in te spelen op de complexiteit. Dit 

wil men als volgt aanpakken: “…Je ziet vaak in vakliteratuur dat men een deelaspect pakt 
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(bijvoorbeeld bestuur, personeelkant, organisatiekunde, organisatiecultuur, et cetera) (vaak 

een soort hobby) en maakt hier een wetenschap van (INK, verbindend leiderschap, 

netwerkorganisatie, integraal management, et cetera) … 

…Tegenwerping is vaak dat de werkelijkheid complex is en men deze daarom moet 

versimplificeren. Logisch, maar daar kom je op de werkvloer niet verder mee; daar treft men 

de integrale werkelijkheid. Die werkelijkheid is integraal, de werkelijkheid is veranderlijk, de 

werkelijkheid is complex, et cetera. Kom daarom niet met de oplossing (de holy grail) maar 

help, of liever inspireer met tijdelijke, werkbare deeloplossingen.” (E-mail Arjen de Jongh, 02-

12-2009) 

Hier is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die de Barbapapa-organisatie biedt 

voor de afdeling om flexibel te kunnen werken. Hiervoor zijn verschillende interviews 

gehouden op de afdeling SSC-IV, is informatie ingewonnen bij informanten die binnen 

andere organisaties een manier zoeken om flexibel te zijn. Daarnaast is middels een stage 

vijf maanden geobserveerd op de afdeling.  

Op dit moment wordt de methodiek deels al toegepast binnen de afdeling SSC-IV. 

Andere onderdelen zijn nog in ontwikkeling of zullen op korte termijn worden doorgevoerd. 

Dit betekent dat voor sommige onderdelen dit onderzoek een ex ante analyse zal zijn eb viir 

andere een verkennende analyse vooraf. De methodiek lijkt succesvol te zijn binnen de 

afdeling, maar vraag blijft of de methodiek volledig is, deze op bepaalde vlakken niet anders 

zou moeten worden ingevuld of dat er een heel andere manier van werken gezocht zou 

moeten worden om flexibiliteit te creëren. Hoe de methode er precies uitziet zal nader 

toegelicht worden in de uitwerking van de eerste empirische deelvraag verderop in 

hoofdstuk 5 van dit onderzoek.  

 

Hoe nu verder  

Boven beschreven ontwikkelingen en organisatieprocessen leiden tot de vraag in welke 

mate kan worden ingespeeld op de complexiteit met flexibel organiseren, door middel van 

Het Nieuwe Werken en meer specifiek de Barbapapa-methode. Aan de ene kant lijken 

maatschappelijke en politieke complexiteit te groot om op te vangen door 

overheidsorganisaties. Aan de andere kant wordt wel steeds gewerkt aan nieuwe 

organisatievormen en is Het Nieuwe Werken de laatste trend op dit gebied. Belangrijk is om 

er achter te komen in hoeverre de Barbapapa-methodiek haar belangrijkste doelstelling, 

een flexibele organisatie, kan bereiken en daarmee de complexiteit wel aan kan.  

 

Doelstelling van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in een manier waarop geprobeerd wordt om te 

gaan met de complexe en veranderlijke omgeving waarmee de ambtelijke organisatie te 

maken krijgt. Daarbij is specifiek gekeken naar een methodiek die hierop probeert in te 

spelen door het vergroten van de flexibiliteit, toegepast binnen de gemeente Breda op de 

afdeling SSC-IV. Hierbij is ook inzicht verkregen in de mate waarin deze methode de afdeling 

helpt of zou kunnen helpen en op welke punten hier eventueel nog verbeteringen gezien 
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kunnen worden vanuit empirisch en literatuuronderzoek. Het is van belang om dit 

inzichtelijk te maken, omdat dit kan bijdragen aan het verbreden van de mogelijkheden voor 

het optimaliseren van de ambtelijke organisatie. Hiermee kan zowel de afdeling SSC-IV 

binnen de gemeente Breda verder geholpen worden als andere (publieke) organisaties die 

op een nieuwe manier willen organiseren. 

 

Vraagstelling 

Hetgeen hierboven beschreven is leidt tot de volgende hoofdvraag: 

Op welke manier draagt de methodiek van de Barbapapa-organisatie bij aan de flexibiliteit 

van de afdeling SSC-IV van de Gemeente Breda? 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn een aantal contextuele, theoretische en 

empirische deelvragen geformuleerd. 

 

Contextuele deelvragen 

� Hoe ziet de afdeling SSC-IV binnen de gemeente Breda eruit? 

In het antwoord op deze vraag wordt ingegaan op hoe de gemeente Breda eruit ziet en 

hoe de afdeling SSC-IV binnen de gemeente geplaatst kan worden. Daarnaast wordt kort 

in gegaan op de rol van een Shared Service Center binnen een gemeente. Dit is van 

belang om in het vervolg van het onderzoek duidelijk in het oog te hebben hoe de 

verbanden tussen gemeente, externe actoren en de onderzochte afdeling liggen. 

 

���� Hoe ziet de omgeving van de ambtelijke organisatie van de gemeente Breda eruit en 

wat vraagt dit van de organisatie? 

Hier wordt nader ingegaan op de verhouding tussen de omgeving en ambtenarij en wat 

dit voor gevolgen heeft voor de opgaven waarvoor ambtenaren komen te staan. Hierbij 

worden onder andere mondige burgers, de grote hoeveelheid beschikbare informatie en 

de politieke context specifiek voor Breda besproken.  

 

Theoretische deelvragen: 

� Hoe kan flexibiliteit voor een afdeling binnen de gemeentelijke organisatie 

beschreven worden? 

Deze deelvraag is gebruikt om tot een definitie van flexibiliteit van een organisatie te 

komen, die gebruikt wordt bij het beantwoorden van de hoofdvraag. Maar ook om 

concreet te maken hoe flexibiliteit onderzocht wordt in het empirische gedeelte van dit 

onderzoek. Hierbij worden aan de hand van de literatuur verschillende deelaspecten 

benoemd die flexibiliteit van een organisatie kunnen creëren. 

 

���� Hoe wordt Het Nieuwe Werken in de literatuur beschreven? 

In het antwoord op deze deelvraag wordt beschreven hoe Het Nieuwe Werken bij de 

overheid in de literatuur naar voren wordt gebracht. Ook wordt de wenselijkheid van 

deze ontwikkeling besproken. 
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���� Wat is de relatie tussen flexibiliteit en de beschreven methode? 

Hier wordt aangegeven hoe de twee hoofdaspecten uit de hoofdvraag, flexibiliteit en 

methodiek om daarop in te spelen, bij elkaar kunnen worden gebracht vanuit de 

literatuur. Met het beantwoorden van deze vraag wordt bekeken of Het Nieuwe Werken 

de mogelijkheid heeft om flexibiliteit te creëren, zoals dat gedefinieerd wordt in dit 

onderzoek. 

 

Empirische deelvragen: 

���� Hoe ziet de methodiek van de Barbapapa-organisatie eruit? 

Om onderzoek te kunnen doen naar de methodiek en het vermogen tot flexibiliteit wat 

daaruit behaald kan worden is het van belang de methodiek duidelijk voor ogen te 

hebben. In dit onderdeel wordt hierop uitgebreid ingegaan. Zodat deze vervolgens 

gekoppeld kan worden aan flexibiliteit. Daarnaast wordt gekeken naar overeenkomsten 

en verschillen met de methode van  Het Nieuwe Werken die beschreven is in het 

theoretisch kader. 

 

���� Wat zijn de mogelijkheden om flexibiliteit te creëren binnen de afdeling SSC-IV van de 

gemeente  Breda? 

Met deze deelvraag wordt ingegaan op onderwerpen die vanuit de praktijk als 

noodzakelijk worden gezien om flexibiliteit te creëren binnen een overheidsorganisatie. 

Hiermee worden verschillende indicatoren gevonden van waaruit de Barbapapa-

methode bekeken kan worden. Met deze deelvraag wordt een overzicht verkregen van 

relevante onderwerpen rond flexibiliteit die vervolgens vergeleken worden met de 

Barbapapa-methode. 

 

Relevantie van de vraagstelling 

Nu de vraagstelling helder is, wordt in dit onderdeel de relevantie van dit onderzoek op 

zowel maatschappelijk als wetenschappelijk gebied beschreven. 

 

Maatschappelijke relevantie 

Uit de uitwerking van de Barbapapa-methodiek kan mogelijk een vernieuwende blik op het 

omgaan met complexe omgevingen voortkomen. In eerste instantie kan dit onderzoek 

vooral relevant zijn voor organisaties die deze methodiek zouden willen toepassen. Met dit 

onderzoek wordt meer inzicht verworven in de sterke en zwakke punten van de methodiek 

ten opzichte van de doelstelling. Daarmee worden mogelijkheden tot het doorontwikkelen 

van de methodiek geschapen. Het onderzoek kan op drie niveaus maatschappelijk relevant 

zijn, allereerst voor de gemeente Breda, daarnaast voor andere gemeenten en tot slot voor 

andere organisaties die op een nieuwe manier willen werken. Dit laatste omdat ondanks de 

specifieke, politieke context van een gemeente ook veel andersoortige organisaties zoeken 
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naar nieuwe, flexibelere manier van werken, dit is bijvoorbeeld te zien bij Microsoft en 

Interpolis die het concept van het Nieuwe Werken al volledig geadopteerd hebben. 

Daarnaast is dit het eerste document zijn waarin de methodiek op schrift is gesteld, 

waarbij niet geclaimd zal worden dat dit een volledig uitputtende weergave is, omdat de 

methodiek zich continu ontwikkelt en daarmee nooit als “af” of “geheel” benoemd kan 

worden.  

  

Wetenschappelijke relevantie 

Meer wetenschappelijk kan de methodiek en dit onderzoek relevant zijn als uitwerking van 

bepaalde stromingen die ook in de literatuur terug te vinden zijn, zoals het kiezen van een 

netwerkbenadering (o.a. Klijn en Koppenjan, 2000). Maar ook de opkomst van “The creative 

class” (Florida, 2002). Meer HRM gerichte beschrijvingen over de competenties van de 

moderne ambtenaar (o.a. Steijn, 2009). Maar het hangt vooral samen met meer praktische 

benaderingen, zoals Het Nieuwe Werken bij het Rijk (o.a. 

www.ambtenaarvandetoekomst.nl). Hoewel dit in de praktijk een erg opkomende stroming 

is, is de literatuur hierover, is zoals eerder gesteld, nog erg dun (o.a van Twist e.a., 2009, 

Schulz e.a., 2009). 

 Ook nieuw aan dit onderzoek is dat het beschrijven en analyseren van deze 

methodiek bij kan dragen als een beschrijving van wat Politt en Bouckaert (2000: 202) 

“micro-improvement” noemen. Hierbij gaat het om veranderingen op een kleinere schaal, 

die wel van grote invloed kunnen zijn op het functioneren van een publieke organisatie, 

maar waar in de literatuur vaak aan voorbij gegaan wordt. 

 Ook biedt deze scriptie een analyse van een vernieuwende methodiek welke van 

vele andere zeker een groot aantal aspecten in zich heeft, maar nooit volledig overeenkomt 

met een al bestaande methode. Dit kan zorgen voor nieuwe inzichten op gebied van 

organiseren binnen de overheid.  

 

Leeswijzer 

Om tot de beantwoording van de hoofdvraag te komen is deze scriptie opgebouwd aan de 

hand van de hierboven besproken deelvragen. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op 

de context van de afdeling SSC-IV, waarbij de twee contextuele deelvragen beantwoord 

worden (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt het theoretisch kader beschreven, wat gebruikt 

is voor de uitvoering van het onderzoek en de inkadering van het empirische gedeelte van 

dit onderzoek, hier worden de drie theoretische deelvragen beantwoord. Hoofdstuk 4 gaat 

in op de onderzoeksmethoden die gebruikt zijn voor de uitvoering van het onderzoek.  

Vanaf hoofdstuk 5 is het empirische gedeelte van dit onderzoek uitgewerkt, waarbij 

elke empirische deelvraag in een apart hoofdstuk behandeld wordt. In hoofdstuk 5 wordt 

een nadere beschrijving van de Barbapapa-methodiek gegeven. Aan de hand van deze 

beschrijving zal een vergelijking met de theorie gemaakt worden. Hoofdstuk 6 gaat in op de 

mogelijkheden tot flexibeler werken op de afdeling SSC-IV, gezien door geïnterviewden in de 
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praktijk. Na deze analyse worden de bevindingen vergeleken met de Barbapapa-methodiek. 

Tot slot zal de hoofdvraag beantwoord worden in de conclusie. 

 

 

 

 



 
Anders organiseren met Barbapapa? 

Afstudeeronderzoek Gemeente Breda, 2010 

 

 

22

2. Gemeente Breda in complexiteit en veranderlijkheid 

 

De ambtelijke organisatie van de gemeente Breda kent een groot aantal onderdelen waar 

SSC-IV er één van is. Ook deze organisatie heeft te maken met de complexiteit en 

veranderlijkheid, zoals die in de inleiding omschreven is. Om een antwoord te kunnen 

formuleren op de hoofdvraag is het relevant om op de hoogte te zijn van de context waarin 

de afdeling SSC-IV zich bevindt. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de organisatie waarin 

dit onderzoek plaats heeft gevonden eruit ziet en met welke complexe omgeving en 

politieke factoren zij te maken heeft.  

 

2.1 Breda en SSC-IV 

De afdeling SSC-IV is een onderdeel van de gemeente Breda. Hieronder wordt in onderdelen 

beschreven hoe deze afdeling geplaatst kan worden in de organisatie.  

 

Breda 

Breda-stad staat bekend als één van de steden in het zuiden waar de gemoedelijke, 

zuidelijke en vooral Bourgondische sfeer altijd aanwezig is. Als één van de vijf grootste 

steden van Noord-Brabant biedt ze vele faciliteiten, zoals een theater, een groot 

winkelcentrum en een ziekenhuis. Daarnaast worden jaarlijks ook een groot aantal 

evenementen georganiseerd, denk aan het jaarlijkse carnavalsfeest, het Jazz festival en de 

Singelloop. Al deze faciliteiten en evenementen zouden niet plaats kunnen vinden zonder 

ondersteuning van de gemeentelijke organisatie. Soms in de vorm van subsidie, maar vaker 

in de vorm van ondersteuning op gebied van ICT, veiligheid enzovoorts.  

 

De gemeente Breda en SSC-IV 

De gemeente Breda bestaat uit de stad Breda en de aangrenzende dorpen Prinsenbeek, 

Teteringen, Bavel en Ulvenhout. De gemeente heeft ongeveer 170.000 inwoners, wat 

betekent dat het de negende stad van Nederland is. Breda-stad heeft een centrumfunctie in 

de regio West-Brabant, waarin zij de grootste stad is (Gemeente Breda, 2007). 

De gemeente Breda heeft haar stadskantoor gevestigd in het centrum van Breda aan 

de Claudius Prinsenlaan. Daarnaast kent ze in Ulvenhout, Prinsenbeek en Teteringen een 

balie voor Burgerzaken (Gemeente Breda, 2007). In totaal bestaat de organisatie uit zo’n 

2200 medewerkers. In het stadskantoor bevindt zich ook de afdeling Shared Service Center 

(SSC). Deze afdeling levert producten en diensten aan het bestuur en de organisatie om zo 

de doelen van de gemeente te kunnen bereiken. Het SSC is opgedeeld in acht afdelingen, 

die elk op een ander vlak gespecialiseerd zijn. Een van de afdelingen is SSC 

Informatievoorziening. Deze afdeling houdt zich vooral bezig met faciliteren van 

informatievoorziening binnen de organisatie, anders gezegd: “Informatievoorziening is 

intern het aanspreekpunt voor alles wat met informatie en automatisering binnen de 

gemeentelijke organisatie te maken heeft.” (Afdeling SSC Informatievoorziening, 
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geraadpleegd op 02-01-2010) Dit onderzoek is vooral gericht op deze afdeling binnen de 

gemeente Breda.  

Het is belangrijk te weten dat de afdeling niet de verantwoordelijkheid heeft voor 

het ontwikkelen van vernieuwende manieren van werken binnen de organisatie, zoals een 

afdeling Onderzoek en Ontwikkeling bijvoorbeeld wel heeft. Het gaat hier om een initiatief 

vanuit het management van deze afdeling, wat in principe niet direct zal worden 

doorgevoerd binnen de gehele gemeente, maar wat uiteindelijk wel zou kunnen gebeuren, 

wanneer de methodiek goed blijkt te werken. 

 

De afdeling SSC-IV 

De afdeling SSC-IV is in 2005 na een reorganisatie ontstaan. Bij deze reorganisatie is een 

Shared Service Center ingericht en een van de onderdelen van dit SSC werd 

Informatievoorziening. Voor 2005 was er al een centrale afdeling Automatisering, maar 

waren ook op elke afdeling één of twee medewerkers die op gebied van 

Informatievoorziening en automatisering het werk per afdeling verrichtten. Al deze 

medewerkers en de afdeling automatisering zijn vanaf 2005 bij elkaar gekomen in de 

afdeling SSC-IV. Op de afdeling werken nu zo’n 85 tot 95 medewerkers, dit verschilt licht 

door het jaar heen. 

 Binnen de afdeling zijn medewerkers met een verschillende achtergrond werkzaam. 

Zo zijn er adviseurs en afdelingsmanagers welke hoogopgeleid zijn. Daarnaast is er een 

groep medewerkers die zich volledig bezighoudt met de ICT kant van de 

informatievoorziening deze hebben een opleiding op gebied van ICT in verschillende 

gradaties. Deze medewerkers zijn verdeelt over de front-, mid- en backoffice. Binnen de 

frontoffice werken de IV-adviseurs. Deze hebben het eerste contact met de (interne) klant 

en maken een overzicht van wat de klant zou willen. De midoffice is gericht op het 

organiseren van verbindingen tussen de burger en de gemeentelijke organisatie en hoe de 

koppeling daar het beste gelegd kan worden, met behulp van ICT software. De backoffice is 

gericht op de ICT kant van de informatievoorziening. 

 Het budget wat beschikbaar is voor de afdeling bestaat uit een bedrag per FTE bij de 

gemeente. Wat wil zeggen dat voor elke medewerker van de gemeente een bedrag per jaar 

beschikbaar is om ICT en software voorzieningen te vernieuwen en up to date te houden. 

Voor elke vraag die vanuit een afdeling komt voor extra voorzieningen moet de betreffende 

afdeling  zelf voor de financiering van de diensten van SSC-IV zorgen.   

 

SSC binnen een gemeente 

Om een concreter beeld te krijgen van de plaats van de afdeling binnen de organisatie, 

wordt hier de rol van shared services binnen gemeenten belicht. Shared service centers zijn 

afdelingen waarin ondersteunende functies gebundeld zijn. Er bestaan twee varianten van 

shared services. Een SSC kan opgezet zijn voor één grote gemeentelijke organisatie, dan 

wordt gesproken over intrabestuurlijke shared services. Aan de andere kant kan een SSC 

ook voor meerdere gemeenten samen georganiseerd zijn, dit wordt interbestuurlijke shared 
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services genoemd (Korsten, e.a., 2004: 10). In het geval van de gemeente Breda gaat het om 

intrabestuurlijke shared services. Een voorbeeld van een functie die in shared services 

georganiseerd kunnen, zijn informatievoorziening, personeelszaken en financiën.  

Vervolgens worden per afdeling binnen de ambtelijke organisatie diensten op maat 

aangeboden vanuit het SSC, welke worden vastgelegd in contracten tussen de afdeling en 

het SSC onderdeel. In het contract worden afspraken gemaakt over kwaliteit, kwantiteit en 

kosten van de geboden diensten. Uiteindelijk legt de directeur van het SSC meestal 

verantwoording af aan het College van Burgemeester en Wethouders (Korsten, e.a., 2004: 

13,15). Binnen de gemeente Breda wordt echter door de directeur verantwoording afgelegd 

aan de directieraad, dus 

niet direct aan een 

politiekorgaan. 

Er worden verschillende 

redenen genoemd voor het 

opzetten van een SSC 

binnen een organisatie of 

tussen organisatie, op 

gebied van efficiëntie, 

effectiviteit, et cetera. Deze 

zullen hier niet nader 

worden uitgewerkt, omdat 

dit niet relevant is voor het 

beantwoorden van de vraagstelling in dit onderzoek. Wel is het interessant om te 

benoemen dat ook het inrichten van een SSC een poging is om om te kunnen gaan met 

vragen vanuit de politiek en omgeving. Hetzij minder direct, maar indirect bieden de 

gebundelde diensten de mogelijkheden aan de rest van de ambtelijke organisatie om hun 

werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

 

Kortom  

De gemeente Breda is een relatief grote gemeente. De afdeling SSC-IV is één van de afdeling 

van het Shared Service Center van de gemeente. Het Shared Service Center biedt 

ondersteunende diensten aan de organisatie om deze optimaal te laten functioneren. In het 

geval van SSC-IV zijn dit diensten op gebied van informatievoorziening. De afdeling kent 

gevarieerde medewerkers, met verschillende taken en uiteenlopende opleidingen. 

 

B&W 

 

Ambtelijke 

organisatie 

 

Ambtelijke 

organisatie 
 

 

Ambtelijke 

organisatie 

 

 

Staf 

 

Shared Service 

Center 

Figuur 1 Plaatsing Shared Service Center binnen een gemeente  

(naar Korsten, e.a., 2004: 15) 



 
Anders organiseren met Barbapapa? 

Afstudeeronderzoek Gemeente Breda, 2010 

 

 

25

2.2 De omgeving van de Bredase ambtelijke organisatie 

In de inleiding is al beschreven dat de complexe omgeving bestaande uit  maatschappelijke, 

bestuurlijke en politieke factoren, de belangrijkste aanleiding is geweest voor het 

ontwikkelen van nieuwe organisatievormen binnen de overheid. In deze paragraaf zal de in 

de inleiding benoemde complexiteit concreet gemaakt worden voor de situatie in de 

gemeente Breda. Aan de hand van een aantal grote projecten die op dit moment binnen de 

gemeente bestaan wordt de complexe omgeving van de gemeente en de afdeling 

toegelicht. Dit maakt de context waarin de afdeling SSC-IV opereert duidelijker.  

 

BrabantStad 

Allereerst het samenwerkingsverband tussen Tilburg, Breda, Eindhoven, Den Bosch en 

Helmond, de vijf grootste steden van de provincie Noord-Brabant: BrabantStad. Hiermee 

wordt op een groot aantal gebieden gewerkt naar: ‘…. een sterk internationaal concurrerend 

en duurzaam groeiend stedelijk netwerk.’ (BrabantStad, geraadpleegd op: 14-06-2010) 

BrabantStad houdt zich bezig met het Europees op de kaart zetten van deze regio en 

de samenwerking met aangrenzende nationale en Europese regio’s, zoals de regio 

Antwerpen, Gent en Brussel, het Duitse Ruhrgebied en de Randstad. Naast deze 

onderwerpen komen nog vele andere taken, zoals infrastructuur om de steden beter te 

verbinden, die in regioverband worden uitgevoerd op basis van een meerjarenplan wat door 

de gemeenten is opgesteld. (BrabantStad, 2008: 4-5). Met een dergelijk verband wordt 

geprobeerd de taken die de gemeente grenzen overschrijden op te pakken. Dit levert echter 

ook spanningen op, omdat de gemeenten verschillende belangen en ideeën zullen hebben. 

 

Via Breda  

Een ander project is Via Breda, waarbij gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de 

Spoorzone, het gaat om het gebied rond het centraal station, maar vooral om de 

vernieuwing van het station zelf. Ook hier heeft de gemeente een complexe en grote taak 

op zich genomen: “Via Breda staat voor de ontwikkeling van de Spoorzone in het centrum 

van Breda. Een vernieuwende en uitdagende aanvulling op die stad. Maar vooral een 

kwaliteitsvergroting. Met kansen voor ondernemen, wonen, werken en cultuur.” (Via Breda, 

geraadpleegd op: 14-06-2010) 

Er kan gedacht worden dat elke burger graag in een goed bereikbare stad wil wonen 

en verwacht dat deze collectieve taak op wordt genomen door de overheid, in dit geval de 

gemeente. Het project Via Breda lijkt daarmee door burgers gedragen te worden. Er zullen 

echter weinig inwoners van Breda zijn die graag een uitbereiding van openbaar vervoer 

voorzieningen in hun achtertuin zien. Het valt dan ook te verwachten dat de bewoners van 

de ruimte rond het station hierover bezwaren zullen maken. 

De gemeente kiest er bewust voor de burger te betrekken bij de planvorming rond 

dit soort projecten. Men gaat er vanuit dat de burger inspraak wil hebben rond dit soort 

taken. Hiermee wordt geprobeerd een van de maatschappelijke condities, namelijk de 

eigenwijze burgers, te ondervangen. De actoren vanuit de gemeente gaan hier in 



 
Anders organiseren met Barbapapa? 

Afstudeeronderzoek Gemeente Breda, 2010 

 

 

26

onderhandeling met de burgers om daarmee tot een gezamenlijk resultaat te komen wat 

voor beide partijen acceptabel is (Gemeente Breda, 2009a: 13).  

 

Wijkontwikkeling 

Een ander project is de wijkontwikkeling in Hoge Vucht, Doornbos en Linie. De gemeente wil 

hier een integrale aanpak van de wijken. De taak waarvoor de gemeente zich hier gesteld 

heeft, luidt als volgt: “… zorgen voor sociale, economische en ruimtelijke vernieuwing. Opdat 

de woonmilieus en woningen weer passen bij de woonwensen van heterogene groepen en 

leefstijlen.” (Gemeente Breda, 2007: 2) 

De woningbouwcorporaties die samen met de gemeente de woningbouw op zich neemt en 

vervolgens de verhuur zal verzorgen hebben hierin een machtige positie. Tot een besluit 

komen met hen is onafwendbaar om tot de uitvoering van de taak te komen (Gemeente 

Breda, 2009b: 64). Vraag is echter wel of gemeente en woningbouwcorporatie de 

beschikbare informatie over de wijken op dezelfde manier zullen interpreteren. Is een 

integrale aanpak voor beide partijen hetzelfde, of wil de woningbouwcorporatie slechts 

voorzien in woningen en zich niet mengen in de ontwikkeling van de gehele wijk? Het 

verschil tussen de gemeente en een commerciële organisatie, als deze corporatie, zal zorgen 

voor het verschillend interpreteren van informatie, wat de ambiguïteit hiervan aangeeft. 

 

Coalitieakkoord @ Breda  

Tot slot is er de politieke context die de complexiteit voor de ambtelijke organisatie 

bepaald. De economische crisis en de bezuinigingen die dit voor een gemeente met zich 

mee brengt zijn een voorbeeld 

van een onderdeel van de 

politieke omgeving dat relatief 

snel verandert en waarop moet 

worden ingespeeld. Zeker nu er 

na de gemeenteraads-

verkiezingen een nieuw 

coalitieakkoord ligt waarin de 

bezuinigingen de boventoon 

voeren, zoals te lezen is in het 

citaat uit het coalitieakkoord in 

het kader hierboven. 

Traditionele manieren om 

hierop in te spelen, lijken te kort te gaan schieten en er zou gedacht moeten worden over 

integrale bezuinigingen. Wat wil zeggen dat gemeentebreed gezocht moet worden naar 

waar de mogelijkheden liggen. Dit is wat door de coalitie van Breda in het citaat wordt 

aangeduid wanneer gesproken wordt over “…patronen doorbreken en kritisch naar onszelf 

kijken”. 

 

Citaat Inleiding Coalitieakkoord “@Breda” - Gemeente Breda 

 

“De gemeente Breda staat de komende jaren voor bestuurlijke en 

financiële opgaven van historische omvang. Deze zullen grote 

maatschappelijke gevolgen hebben. Dat vraagt om een solide en 

moedige aanpak en een realistische benadering. 

 

Een nieuw kabinet neemt in juni 2010 besluiten over de 

noodzakelijke bezuinigingen die iedereen zullen raken. … 

 

… Dit maakt het nodig om dingen anders aan te pakken en 

zuiniger aan te doen. Dit biedt voor Breda ook de nodige kansen. 

Kansen om patronen te doorbreken, kritisch naar onszelf te kijken 

en bezuinigingen hand in hand te laten gaan met verbeteringen.” 

 

(Coalitiepartijen Gemeente Breda, april 2010: 3) 
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Kortom  

Complexiteit is het kernwoord in de geschetste situaties zo lijkt het. De drie besproken 

opgaven zijn dermate uitgebreid en ingewikkeld dat binnen deze situaties nog een groot 

aantal punten gevonden kunnen worden waar de gemeente met complexiteit 

geconfronteerd wordt. Het doel van deze paragraaf was een inzicht te geven in hoe de 

complexiteit die in de inleiding in theorie beschreven is terug te zien is binnen de gemeente 

Breda. SSC-IV heeft in elk van deze trajecten ondersteunende taken. Zoals het ontwikkelen 

van websites om burgers te informeren. Digitale formulieren ontwerpen waarop burgers 

hun eventuele klachten kunnen indienen. Afstemmen van systemen om bijvoorbeeld 

digitaal afspraken te kunnen maken tussen verschillende bedrijven en gemeenten. 
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3. Barbapapa in theoretisch perspectief 

 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische basis voor dit onderzoek gelegd. Het Nieuwe Werken 

wordt behandeld als belangrijkste stroming met betrekking tot om gaan met de vraag om 

flexibiliteit van de overheidsorganisatie. Wat vervolgens leidt tot een overzicht van aspecten 

die relevant zijn voor het anders organiseren binnen de overheid. Daarmee geeft de theorie 

ook inzicht in welke onderwerpen van belang zijn voor behandeling in het empirische 

gedeelte van dit onderzoek. Er wordt echter begonnen met een beschrijving van het begrip 

flexibiliteit. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden flexibiliteit en Het Nieuwe 

Werken bij elkaar gebracht. 

 

3.1 Flexibiliteit 

In de hoofdvraag wordt flexibiliteit in verband met het toepassen van de Barbapapa-

methodiek bekeken. Om dit uit te kunnen werken zal in deze paragraaf worden ingegaan op 

hoe flexibiliteit beschreven en gedefinieerd kan worden. Flexibiliteit is een veel gehoord 

woord in de organisatiekundige theorieën van de laatste jaren. Vrijwel iedereen heeft een 

idee over wat het betekend, maar hoe kan het precies terug gezien of gecreëerd worden in 

een organisatie? In deze paragraaf zal dit concreet gemaakt worden. 

 Flexibiliteit kan vanuit verschillende dimensies bekeken worden. Een groot aantal 

onderdelen van een organisatie kan flexibel “gemaakt” worden. Denk bijvoorbeeld aan de 

begrippen: flexibele bedrijfsvoering, flexibele medewerkers, flexibele arbeidsvoorwaarden 

en flexibele informatievoorziening. Dit maakt echter nog geen flexibele organisatie. Over het 

algemeen kunnen er twee onderdelen van flexibiliteit worden onderscheiden, het kan gaan 

om de flexibiliteit van bedrijfsonderdelen en om de flexibiliteit van actoren binnen de 

organisatie. Daarnaast zijn er meer integrale definities (Volberda, 2004: 111-112). In deze 

paragraaf zal allereerst gezocht worden naar een definitie van flexibiliteit, welke vervolgens 

zal worden ingevuld met concrete onderdelen die in een flexibele organisatie terug gezien 

kunnen worden. 

 

Definiëring  

Er is een groot aantal definities van flexibiliteit te vinden in de literatuur. Niet alle definities 

zijn hier bruikbaar, bijvoorbeeld omdat ze uitgaan van de mogelijkheid tot het stellen van 

brede doelstellingen voor de organisatie of van een sterke concurrentie in de omgeving. 

Binnen een ambtelijke organisatie is echter nauwelijks een mogelijkheid om de 

doelstellingen te veranderen, omdat deze voort worden gebracht door de politiek. 

Daarnaast bestaat er vaak weinig of geen concurrentie met andere partijen in de markt. 

 Een eenduidige definitie van flexibiliteit is moeilijk te vinden, omdat alle definities 

steeds in accenten iets van elkaar verschillen. Hier is gekozen voor een vrij brede definitie 

van Jonker e.a. (1998: 9), dit biedt een aanknopingspunt voor wat flexibiliteit zou kunnen 

zijn. Daarnaast worden niet bepaalde onderdelen van de organisatie met deze definitie 

uitgesloten. Er is gekozen voor een meer integrale definitie, omdat niet duidelijk is op welke 
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onderdelen van de afdeling SSC-IV de Barbapapa-methode het meest effect heeft en 

daarmee de flexibiliteit van de afdeling beïnvloedt. De definitie luidt als volgt: “Flexibiliteit is 

het vermogen van een organisatie én de mensen die daar werken om snel en adequaat te 

kunnen reageren of anticiperen op interne en externe veranderingen.”  

Uit deze definitie blijkt dat flexibiliteit met verschillende onderdelen uit de organisatie en 

omgeving samenhangt. Om dit concreet te maken worden hieronder dimensies en 

onderdelen van flexibiliteit beschreven. 

 

Dimensies en onderdelen van flexibiliteit 

Nu er een definitie van flexibiliteit gegeven is, is het van belang om het meer inhoud te 

geven door verschillende onderdelen te onderscheiden, omdat met deze definitie nog 

steeds weinig  concrete inhoud wordt gegeven aan het begrip. Volberda (2004: 119) kiest 

hiervoor een onderscheid in essentiële dimensies die belicht moeten worden. Jonker e.a. 

(1998: 42-47) komt echter tot verschillende vormen van flexibiliteit. Beide manieren van 

denken zijn gebaseerd op een groot aantal definities van het begrip en geven daardoor een 

breed overzicht van de heersende gedachten in de wetenschappelijke literatuur. Beide 

inzichten lijken hier relevant om tot een operationalisering van het begrip flexibiliteit te 

komen. Zowel de dimensies als de vormen geven concrete punten die terug gezien zouden 

moeten worden in een flexibele organisatie. Het is van belang om hier aandacht aan te 

besteden, omdat het anders vrijwel onmogelijk is om te bepalen of een organisatie flexibel 

is. Niet alle dimensies en vormen zullen besproken worden, omdat ze niet allemaal even 

relevant of onderzoekbaar zijn in dit onderzoek (voor een volledige weergave zie Volberda 

(2004) en Jonker e.a. (1998)), op basis hiervan is tot de volgende selectie gekomen: 

 

Dimensies van flexibiliteit 

De dimensies die Volberda (2004: 119) beschrijft zijn de volgende: 

� Aanpassingsvermogen van het management,  

Het vermogen van het management om een verandering in gang te zetten en daar zelf in 

mee te gaan. 

� Reactietijd, 

Het potentieel om te veranderen, niet alleen om het mogelijk zijn, maar ook om de tijd 

waarin dit kan gebeuren. De tijd tussen signaleren en daadwerkelijk in spelen op het 

opgemerkte, wordt de reactietijd genoemd. 

� Verandering en stabiliteit, 

Veranderen maar toch steeds herkenbaar blijven als een organisatie met een bepaalde 

identiteit. 

� Niveau van respons, 

Op verschillende niveaus in de organisatie kan flexibiliteit bestaan. Zo kan er sprake zijn van 

strategische flexibiliteit, maar ook van operationele flexibiliteit (Volberda, 2004; 119-127). 

 

Vormen van flexibiliteit 
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Naast de benoemde dimensies zijn er ook verschillende vormen van flexibiliteit die door 

Jonker, e.a. (1998: 42-47) benoemd worden. De volgende vormen worden besproken: 

���� Operationele flexibiliteit, 

Dit is een andersoortige operationele flexibiliteit als door Volberda (2004) hierboven 

benoemd wordt.  Hier wordt de mogelijkheid van de organisatie om veel verschillende 

diensten in verschillende hoeveelheden te kunnen leveren en dit steeds te kunnen 

afwisselen bedoeld.  

� Functionele flexibiliteit, 

Het kunnen inzetten van een medewerker op verschillende functies en taken. Maar ook de 

wil van de medewerker om dit te doen. 

� Technologische flexibiliteit, 

Het bieden van de mogelijkheid om op verschillende plaatsen te kunnen werken, door 

middel van technologische voorzieningen, zoals communicatiemiddelen en  internet. 

� Mentale flexibiliteit, 

De vrijheid die medewerkers hebben en gebruiken voor de uitvoering van hun taken. 

� Organisatorische flexibiliteit, 

De mogelijkheid om een tijdelijk passende structuur aan de organisatie te geven voor het 

uitvoeren van een bepaalde opgave. 

 

Kortom 

Uit bovenstaande beschrijvingen van flexibiliteit kunnen een groot aantal onderdelen 

worden onderscheiden die in het empirisch onderzoek bevraagd kan worden. Met de 

uitwerking van Volberda (2004) gaat het om meer zachte aspecten, welke wellicht 

moeilijker te meten zijn en de uitwerking van Jonker (1998) geeft meer harde aanwijzingen 

welke gemakkelijker te meten zijn, maar wellicht ook te kort schieten in de definiëring van 

de daadwerkelijke flexibiliteit van de gehele organisatie.  

De bovengenoemde onderdelen kunnen worden ingedeeld op basis van flexibiliteit 

van de medewerker en flexibiliteit van de organisatie. Aanpassingsvermogen van het 

management, niveau van respons, functionele flexibiliteit en mentale flexibiliteit vallen 

onder flexibiliteit van de medewerker. Reactietijd, verandering en stabiliteit, operationele 

flexibiliteit, functionele flexibiliteit en organisatorische flexibiliteit vallen onder flexibiliteit 

van de organisatie. Toch blijft flexibiliteit een veelvormig begrip waardoor steeds andere 

onderdelen belangrijk kunnen zijn om daadwerkelijk flexibel te zijn.  

 

3.2 Anders organiseren: Het Nieuwe Werken 

In deze paragraaf wordt ingegaan op Het Nieuwe Werken (HNW). Dit kan gezien worden als 

de belangrijkste stroming op gebied van organisatie ontwikkeling binnen de overheid, maar 

ook voor commerciële organisatie, op dit moment. Het Nieuwe Werken kan gedefinieerd 

worden als: “Het Nieuwe Werken is de term die algemeen gebruikt wordt om een stroming 

aan te duiden van vernieuwing in de manier van werken vanaf het begin van de 21
e
 eeuw tot 
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heden. Belangrijke invalshoeken van deze stroming zij technologische, fysieke, 

organisatorische en mentale vernieuwing.” (van de Haterd, 2010: 5)  

Deze manier van werken is theoretisch nog erg minimaal onderlegd, maar is in de 

praktijk sterk in opkomst. “Het Nieuwe Werken raakt een steeds meer ingeburgerd begrip, 

zo blijkt uit het Nationaal Onderzoek Het Nieuwe Werken dat Kluwer voor de tweede keer 

liet uitvoeren. Voor ruim 80 procent van de deelnemers aan het onderzoek is HNW geen 

onbekend fenomeen meer. Bij het onderzoek vorig jaar was dat nog de helft.” (Over het 

Nieuwe Werken, geraadpleegd op: 25-05-2010) Toch zijn er wel verschillende stromingen in 

de literatuur te zien die aansluiten op Het Nieuwe Werken en daarmee sterke 

overeenkomsten hebben, deze zullen in deze beschrijving van de theorie ook worden 

meegenomen. Er wordt in dit onderzoek dus uitgegaan van een brede benadering van Het 

Nieuwe Werken, waarin ook andere stromingen vallen in te passen. Hierbij kan gedacht 

worden aan literatuur over “High Performance Work Systems”, “The creative class” en de 

netwerkbenadering.  

 Binnen de overheid is de belangrijkste ontwikkeling op gebied van anders werken 

het Programma Vernieuwing Rijksdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnen 

dit programma wordt in het project: Het Nieuwe Werken bij het Rijk een visie gecreëerd 

over hoe Het Nieuwe Werken zou kunnen bijdragen aan een flexibelere Rijksdienst, die 

beter kan omgaan met de omgeving. Door van Twist (2009) wordt dit gezien als een nieuwe 

beweging die voorbij gaat aan het “simplexity-syndrome” wat gedefinieerd wordt als: “De 

aanhoudende wens om complexe systemen in eenvoudige, simpele verbeeldingen te kunnen 

begrijpen en in overzichtelijke en eenduidige structuren te willen organiseren.” (van Twist 

e.a., 2009: 13) Waarmee bedoeld wordt dat de organisatie van een overheidsdienst 

dermate complex is dat deze niet kan worden georganiseerd door het gebruik van 

versimpelde modellen. 

Uiteindelijk leidt dit hoofdstuk tot verschillende indicatoren die in het empirisch 

onderzoek als basis gebruikt zijn. Daarnaast biedt dit ook de mogelijkheid de theorie met de 

empirie te vergelijken.  

 

De opkomst van Het Nieuwe Werken 

Voordat over gegaan wordt naar hoe Het Nieuwe Werken uitgewerkt kan worden in een 

overheidsorganisatie, wordt hier kort stil gestaan bij het ontstaan en de opkomst van de wil 

om anders te organiseren. Het ontstaan van Het Nieuwe Werken wordt van oorsprong 

gezien als het inspelen op de sterke drang vanuit de maatschappij om werk flexibeler in te 

delen. Onderzoek van ECP-EPN (Platform voor de Informatie Samenleving) wijst uit dat 75 

procent van de Nederlanders graag flexibel wil werken, maar slechts 25 procent krijgt 

hiertoe de mogelijkheid (van de Haterd, 2010: 5). 

 Er zijn echter organisaties die al ver voordat de term Het Nieuwe Werken 

geïntroduceerd werd op deze manier georganiseerd waren, een voorbeeld hiervan is IBM. 

Het Nieuwe Werken is ontstaan als een manier om meer aan te sluiten bij de manier waarop 
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de medewerker in de huidige samenleving zou willen werken en daarmee de 

medewerkertevredenheid te verbeteren (van de Haterd, 2010: 5-6).  

Inmiddels wordt Het Nieuwe Werken door de overheid geadopteerd als een 

noodzakelijke organisatieverandering om in te kunnen spelen op de complexe vraagstukken 

waar zij voor komt te staan. Hieronder wordt verder ingegaan op de manier waarop Het 

Nieuwe Werken een bijdrage zou kunnen zijn voor het flexibiliseren van de overheid in 

bredere zin dan alleen flexibel werken voor medewerkers faciliteren. 

 

Aanleiding en kernpunten van HNW  

Om een overzicht te krijgen van relevante onderdelen van de organisatie die aangepast 

zouden moeten worden om anders te werken zal allereerst worden ingegaan op de 

aanleiding en de kernpunten van HNW bij het Rijk, zodat een structuur ontstaat om 

verschillende organisatie onderdelen verder toe te lichten in combinatie met andere 

theorie, zoals hierboven is aangegeven. De interesse van de rijksoverheid in HNW is 

voortgekomen uit een aantal veranderingen die zich voordoen in de samenleving, waar de 

overheid niet aan voorbij kan gaan, hierbij moet gedacht worden aan mondige burgers, 

multiculturaliteit en snelle ontwikkeling van kennis en technologie (Bouwmans, 2009: 9-10). 

Deze factoren zijn niet alleen door externe ontwikkelingen van invloed op de organisatie, 

ook de medewerkers en de processen binnen de organisatie hebben deze kenmerken. De 

organisatie is immers onderdeel van een grotere maatschappij. Mensen veranderen sneller 

van baan en worden vooral gemotiveerd door de cultuur op de werkvloer, ontevredenheid 

over het management is dan ook een belangrijke reden geworden om te vertrekken. 

Daarnaast wordt de werk-privé balans steeds belangrijker gevonden (Florida, 2002: 111-

113; Bouwmans, 2009: 9-10). De bestaande organisatiestructuur schiet hier tekort, naar het 

idee van de ontwikkelaars van Het Nieuwe Werken. Met oude vormen worden processen en 

structuren te veel centraal gesteld. In Het  Nieuwe Werken staat de mens – de medewerker 

en de burger – centraal en de thematische aanpak van problemen, in plaats van een functie 

gerelateerde aanpak, zo wordt gesteld (Bouwmans, 2009: 9-10). Wat zal moeten leiden tot 

een groot aanpassingsvermogen van de organisatie om in te kunnen spelen op de snel 

veranderende vraag van politiek en samenleving. Maar daarnaast ook het om kunnen gaan 

met de veranderende eisen van medewerkers (Projectteam Het Nieuwe Werken, 2009: 6, 

10).  

 

Verantwoordelijkheid 

Voor de ambtenaar betekent HNW concreet dat deze meer eigen verantwoordelijkheid zal 

krijgen, dit geldt niet alleen voor de toplagen, maar ook voor de lagere ambtenaren. Door 

de organisatie moeten mogelijkheden geboden worden om de ambtenaar zelf te laten 

bepalen hoe, waar en wanneer deze wil werken. “Het gaat om een beter begrip van 

collectieve ambities van de organisatie, een inspirerende bedrijfscultuur, een leider als 

boegbeeld, andere vormen van aansturing, een slimmere manier van samenwerken en een 
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betere balans tussen autonomie en verantwoording.” (Bouwmans, 2009: 10) Ook minder 

regels en procedures zouden een onderdeel moeten zijn van Het Nieuwe Werken. 

 

Vertrouwen 

Het geven van verantwoordelijkheid aan medewerkers vraagt om vertrouwen van de 

leidinggevenden, in plaats van controle en afrekening op meetbare prestaties. 

Leidinggevenden moeten hierbij niet uitgaan van het wantrouwen, maar van medewerkers 

die voor hem of haar willen werken. Een medewerker gaat niet naar zijn werk om alles 

verkeerd of niet te doen, zo is het idee (Bouwmans, 2009: 11).  

 

Anders veranderen 

Tot slot moet gezegd worden dat HNW niet alleen als een vernieuwende manier van werken 

gezien wordt, maar ook als een nieuwe manier van veranderen. Deze verandering richt zich 

op systemen waarbinnen de inhoud kan worden ontwikkeld, waar voorheen vaak een focus 

lag op het veranderen van de inhoud. Ook is de tijdspanne waarin deze verandering wordt 

ingezet vernieuwend, het gaat niet om een eenmalige doorvoering, maar om een continue 

vloeiende verandering. De organisatie zal zich steeds weer moeten herschikken naar de op 

dat moment relevante opgaven (Schulz, e.a., 2009: 6). Hierbij is het echter wel van belang 

dat de identiteit van de (rijks)overheid behouden blijft en de ministeriële 

verantwoordelijkheid niet onder druk komt te staan (van Twist e.a., 2009: 13). Vanuit deze 

basisideeën zijn negen principes centraal gesteld in de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken 

bij het Rijk. Deze zijn in het kader weergegeven. 

 

Toepassen 

Om Het Nieuwe Werken bij het Rijk meer concreet te maken zijn verschillende 

toepassingsmogelijkheden ontworpen en worden op dit moment ook nog ontwikkeld. 

Hierbij kunnen een aantal deelgebieden benoemd waarop de toepassingen zich richten. Het 

gaat om: 

���� Nieuwe werkvormen, 

���� Werkomgeving, 

���� Digitalisering, 

Negen principes van Het Nieuwe Werken bij het Rijk 

 

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 de persoon. 

9. Werkplekken zijn activiteit gerelateerd en ICT-ondersteuning staat altijd in dienst van de 

medewerker. 

Bron:  Projectteam Het Nieuwe Werken, 2009: 20 
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���� Leren en ontwikkeling van ambtenaren, 

���� Inspirerend leiderschap, 

���� Het combineren van werk en privé (Ambtenaar voor de toekomst, geraadpleegd 

op 17-02-2010). 

Invoering van concrete toepassingen zal samen moeten gaan met in de basis drie fasen van 

invoering. Allereerst moeten de betrokkenen zich bewust zijn van het belang van de 

verandering. Vervolgens moeten de tools vertaald worden naar de specifieke situatie van 

het betreffende rijksonderdeel. Ten slotte moet vanuit de vertaalde situatie een 

verandering op maat gestart worden (Projectteam Het Nieuwe Werken, 2009: 22-23). 

Vanuit deze kernpunten kan een verdeling worden gemaakt naar onderdelen van de 

organisatie processen en coördinatie (paragraaf 3.2.1) en Human Resource Management 

(paragraaf 3.2.2) die invloed hebben op Het Nieuwe Werken.  

 

3.2.1 Organisatie van processen en coördinatie 

Er zijn verschillende onderdelen van de organisatie van processen en coördinatie binnen een 

organisatie die anders georganiseerd moeten worden, als Het Nieuwe Werken wordt 

ingevoerd. De onderdelen die in de literatuur naar voren komen worden hier besproken. 

Het gaat allereerst om nieuwe vormen van werk coördinatie, waarbij gewerkt kan worden 

per thema in netwerken of de organisatie als netwerkbureaucratie beschouwd wordt. 

Vervolgens worden achtereenvolgens de werkomgeving en digitalisering besproken. 

 

Werken aan thema’s in een netwerk 

Een  belangrijke benadering op gebied van werkprocessen en coördinatie is die van de 

postbureaucratische organisatie. Waarbij coördinatie op basis van verticale verbanden 

centraal staat, hiërarchie is hierin veel minder van belang. Er wordt gewerkt in netwerken in 

plaats van vanuit een hiërarchisch opgebouwde organisatie. 

De netwerkbenadering gaat uit van de noodzaak om als overheidsorganisatie meer 

in horizontaal georganiseerd verbanden te werken, ofwel in netwerken. Juist in een 

bestuurslaag als de gemeente is dit van groot belang, vanwege het grote aantal spelers 

waarmee zij te maken krijgt. Te denken valt aan buurgemeenten, bewonersverenigingen en 

private partijen (Goss, 2001: 1-2). Maar ook door de complexiteit van de opgaven die de 

ambtelijke organisatie krijgt opgelegd, omdat deze zonder ondersteuning van andere 

actoren niet uitvoerbaar zijn. Ofwel geen van de betrokken partijen heeft de hiërarchische 

macht (Klijn en Koppenjan, 2000: 138-139; Risse, 2004: 291; Rhodes, 1994: 658).  

Voor Het Nieuwe Werken bij het Rijk is, vanuit dit basidee, een nieuwe vorm van 

organiseren ontwikkeld, deze wordt de hub genoemd. “De hub is een combinatie van een 

fysieke en digitale plek waar betrokkenen van overheden, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties samenwerken aan concrete maatschappelijke thema’s” (Ambtenaar voor de 

toekomst, geraadpleegd op 17-02-2010). Dit is een vorm van werken voor de overheid om 

samen te werken over grenzen van organisaties heen, zowel interdepartementaal, als met 

bedrijven, burgers en maatschappelijk partners. Op dit moment is dit door de 
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organisatiescheiding op basis van functies lastig. Er moet gewerkt worden naar thematisch 

organiseren, wat wil zeggen dat de organisatie zich naar de op te lossen problemen vormt, 

in plaats van het toebedelen van problemen aan onderdelen van een organisatie, in het 

geval van de rijksoverheid één of een aantal ministeries (Schulz, e.a., 2009: 2; van Twist, 

e.a., 2009: 6). In het geval van de gemeente zou het om verschillende afdelingen gaan. 

 Het organiseren in een hub is naar het idee van Schulz, van der Steen en van Twist 

(2009: 2) zinvol om effectiever en efficiënter te gaan werken. Dit is nodig om  in te spelen op 

de complexe opgaven waarmee de organisatie te maken heeft, de beperkte middelen en 

het veranderende arbeidsethos van de medewerkers. De behoefte aan zelfontplooiing is 

gegroeid en daarom moeten mogelijkheden geboden worden om in netwerken van 

verschillende actoren snel te leren. Daarnaast wordt het gevoel dat maatschappelijk 

relevant werk gedaan wordt steeds belangrijker (Schulz e.a., 2009: 3). 

 Op gebied van effectiviteit kan winst behaald worden door in netwerken van actoren 

te werken, omdat alle partijen bepaalde kennis hebben en kennis in een netwerk bijeen kan 

worden gebracht. Ook kunnen gezamenlijk bepaalde verantwoordelijkheden genomen 

worden (Schulz, e.a., 2009: 3). De hub is dan het knooppunt waar alle verschillende lijnen uit 

het netwerk samenkomen (van Twist e.a., 2009: 31).  

 Een belangrijk uitgangspunt van de hub is het volgende idee: “…er vindt 

grensoverstijgend organiseren plaats, niet door nieuwe grenzen af te bakenen en een nieuwe 

structuur te bakken, maar door rondom concrete issues samen te werken in zich gaandeweg 

het proces zelf structurerende en vormende verbanden.” (Schulz, e.a., 2009: 5) Een hub biedt 

mogelijkheden om concreet invulling te geven aan de vervaging van grenzen aan de ene 

kant en maatschappelijke en politieke complexiteit aan de andere kant (Schulz, e.a., 2009: 

6).  

 Ook lijkt het werken in hubs noodzakelijk te zijn wanneer gekeken wordt naar 

ontwikkelingen in de organisatie van de rijksoverheid. De overheid heeft te maken met 

diffuse kennis over problemen, waardoor het lastig is definities van problemen en 

oplossingen te formuleren. Het hebben van kennis betekent dus niet meer direct ook het 

hebben van autoriteit. Ten tweede is er minimale legitimering naar het veld vanuit de 

koepelorganisaties, terwijl de laatste wel de gesprekspartners van de rijksoverheid zijn. In 

een hub kan in concrete gevallen ad hoc contacten met benodigde partijen worden gelegd.  

Het derde punt is het bestaan van een organisatie zonder grenzen. Wat wil zeggen dat een 

opgaven vaak door organisatiegrenzen heen gaat en daarmee meerdere partijen samen 

moeten komen om de opgaven uit te voeren. De hub maakt deze samenwerkingsverbanden 

mogelijk. Daarnaast is het door de snelle veroudering en hoge mate van specialisme van 

kennis moeilijk om de goede mensen binnen te halen en te houden. Dit kan wel met het 

tijdelijke karakter en het niet fulltime hoeven werken voor één dossier, mogelijk via de hub. 

Tot slot zijn er veel ambities bij de rijksoverheid, maar zonder ideologie, er is geen sprake 

van één verhaal. Per vraagstuk kan dus een passend beleid ontwikkeld worden, zodat in een 

overleg over een specifiek onderwerp ook daadwerkelijk besloten kan worden wat voor dat 

onderwerp van belang is (Schulz, e.a., 2009: 7-8). Als terug gekeken wordt naar de 
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netwerkbenadering dan is het ook niet mogelijk om vanuit één ideologie te werken vanuit 

de verschillende netwerken en verschillende percepties van actoren waarmee moet worden 

omgegaan. 

 Een hub kan op verschillende momenten worden ingezet. Het blijft hierbij belangrijk 

om te realiseren dat het primaat bij de politiek blijft, welke dus bepalend is voor wat er 

georganiseerd moet worden, de hub kan invulling geven aan hoe georganiseerd wordt. Het 

instellen van een hub dient een tijdelijk karakter te hebben om te voorkomen dat de 

rijksdienst steeds weer groter wordt (Schulz, e.a., 2009: 8-9). Daarnaast zullen een aantal 

aanpassingen gedaan moeten worden in de huidige werkwijze van de rijksdienst. Hiervan 

wordt in de onderstaande tabel een overzicht gegeven. 

 

Onderdeel Door te voeren verandering 

Huisvesting Er moeten ontmoetingsplaatsen gecreëerd worden voor alle personen die 

deelnemen aan een hub. Het gaat daarbij ook om het flexibeler gebruiken van 

werkplekken. 

 

Personeelsbeleid Medewerkers moeten de mogelijkheid krijgen hun werkzaamheden flexibel in 

te vullen. 

 

ICT en faciliteiten Het moet mogelijk zijn om flexibel en op locatie te werken, met de juiste ICT en 

andere faciliteiten. Er zal gestreefd worden naar een virtueel optimum en een 

fysiek minimum. Wat wil zeggen dat door de toepassing van ICT het fysiek bij 

elkaar komen minder noodzakelijk wordt. 

 

Informatievoorziening Het moet mogelijk zijn om informatie te verzamelen over de hub waaraan 

wordt deelgenomen. De informatievoorziening zal daarmee 

interdepartementaal moeten zijn. Spanningsveld ligt hier echter wel in de 

hoeveelheid informatie die ter beschikking wordt gesteld, want transparantie 

brengt ook nadelen met zich mee. 

 

Organisatie In de hub als organisatievorm zullen bepaalde afspraken gemaakt moeten 

worden over manier van samenwerken, spelregels, et cetera. 

 

Financiën De begroting zal ingericht moeten worden naar thema’s in plaats van naar 

directies, omdat de onderwerpen vaak directiegrensoverschrijdend zijn. 

 

(Schulz, e.a., 2009: 12) 

 

In de tabel wordt aangegeven welke veranderingen gedaan zouden moeten worden, maar 

hoe dit precies moet gebeuren wordt weinig concreet gemaakt. Daarnaast zullen er hoogst 

waarschijnlijk ook spanningen zijn tussen de verschillende onderdelen, welke niet belicht 

worden. Op een aantal van de in de tabel beschreven randvoorwaarden voor het werken in 

een hub wordt hieronder bij de andere onderdelen van het Nieuwe Werken nog verder 

ingegaan. Anderen blijven echter vrijwel onbelicht. 
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Werken in een netwerkbureaucratie 

Naast het werken aan thema’s in een vergaande netwerkorganisatie, zoals hierboven 

besproken, wordt in de literatuur ook gesproken over het werken in een 

netwerkbureaucratie. Zoals de benaming al doet vermoeden gaat het hier om een 

combinatie van een netwerk, ofwel postbureaucratische organisatie en een bureaucratische 

organisatie. Het verschil tussen deze twee is vooral de coördinatie van de organisatie. Een 

bureaucratische organisatie gaat uit van verticale coördinatie. Dit wil zeggen dat er vooral 

via de hiërarchische lijn gecoördineerd wordt. Nadeel van deze vorm is dat dit type 

coördinatie niet geschikt is voor de omgang met complexe en dynamische vraagstukken. 

Horizontale coördinatie lijkt hiervoor een oplossing, medewerkers verdelen in deze vorm 

zelf hun taken en hiërarchie speelt hier nauwelijks een rol. Dit biedt de mogelijkheid in te 

spelen op complexe en dynamische situatie, ook kan hiermee de intelligentie en creativiteit 

van de medewerker waarschijnlijk beter benut worden. Een groot nadeel van horizontale 

coördinatie is echter dat dit snel kan leiden tot verwarring en conflict, omdat het lastig is om 

een verantwoordelijke aan te wijzen voor een probleem. In een netwerkbureaucratie 

bestaan horizontale en verticale coördinatie naast elkaar en worden met  elkaar afgewisseld 

en gecombineerd (Meijer, 2006: 71-73). 

 De netwerkbureaucratie vraagt om een nieuwe vorm van management. Aan de ene 

kant krijgt de medewerker net als in de netwerkorganisatie minder specifieke opdrachten 

en meer vrijheid daar zelf invulling aan te geven. De manager geeft dus vertrouwen en de 

medewerker neemt de verantwoordelijkheden. Er is echter wel een belangrijk verschil 

(Meijer, 2006: 72). “Tegelijkertijd wordt de ambtenaar meer ‘op de vingers gekeken’: de 

manager kan steeds meekijken bij de activiteiten van zijn/haar medewerkers en deze 

bijsturen wanneer hij/zij dit wenselijk acht.” (Meijer, 2006: 73) Dit laatste gebeurd vooral 

door digitale media, zoals e-mail, waarmee de leidinggevende continu geïnformeerd kan 

blijven van wat de ondergeschikten doen, waarbij hij ook de mogelijkheid heeft om in te 

grijpen. Maar digitale media ondersteunen ook de vorming van horizontale netwerken, door 

het gemak waarmee contacten gelegd kunnen worden (Meijer, 2006: 72). 

 Gezien vanuit de bestuurlijke context waarin de ambtelijke organisatie zich bevindt is 

het logisch dat een combinatie van beide coördinatiemechanismen bestaat. Wanneer een te 

vergaande horizontale coördinatie wordt doorgevoerd, wordt het onmogelijk om voor de 

politiek verantwoordelijken om de controle te behouden (Meijer, 2006: 74-75). “Belangrijk 

is dat ambtenaren zich realiseren wanneer besluiten hiërarchisch moeten worden 

afgestemd. Op het juiste moment een ‘CC’tje naar de baas’ is van groot belang voor politiek 

verantwoordelijken.” (Meijer, 2006: 75) 

 

Werkomgeving 

Om tot een nieuwe manier van werken te komen is naar het idee van de rijksdienst ook een 

verandering nodig op gebied van de werkomgeving. De werkzaamheden zijn veranderd , 

terwijl de gebouwen er nog steeds hetzelfde uit zien. Bij de inrichting van werkplekken 

spelen drie aspecten een rol. 
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Ten eerste moeten de mogelijkheden tot flexibel werken vergroot worden. In de 

huidige tijd is het in principe mogelijk om overal te werken als er maar een computer 

beschikbaar is. Een kantoor wordt daarmee een van de vele opties om te werken en zal 

steeds meer een ontmoetingsplaats worden, in plaats van een plek waar individueel 

gewerkt wordt.  

Ten tweede wordt er vanuit gegaan dat er drie hoofdactiviteiten van belang zijn in 

het werk van een ambtenaar, namelijk concentreren, communiceren en ontspannen. Er 

wordt dan echter wel vanuit gegaan dat communiceren face-to-face hardop praten is, 

terwijl in de praktijk ook op tal van andere manieren gecommuniceerd kan worden. Voor 

deze drie activiteiten moeten aparte ruimtes gecreëerd worden, waarin deze optimaal 

kunnen worden uitgevoerd (Projectteam het Nieuwe Werken, 2009: 42-44). Florida (2002: 

122-124) geeft aan hoe een dergelijke werkplek er vaak uitziet. Het gaat vaak om een 

experimentele omgeving, waarbij verschillende, felle kleuren gebruikt zijn, grote open 

ruimtes zijn gecreëerd en ook relax plekken aanwezig zijn. Daarnaast zou ook het vrijer laten 

van de dresscode, met de achterliggende boodschap van de acceptatie van verschillen en 

diversiteit positieve uitwerking hebben op de commitment van de moderne medewerker. 

Dit speelt in op de behoefte aan flexibiliteit van deze medewerkers (Florida, 2002: 117-120). 

Ten slotte zou door middel van flexibeler organiseren ook werkplekken flexibeler 

bezet kunnen worden en dit biedt mogelijkheden om ruimte te besparen. Hiervoor zou 

bijvoorbeeld een organisatiebreed reserveringssysteem opgezet kunnen worden, zodat elke 

ambtenaar de door hem gewenste ruimte kan reserveren, in plaats van dat iedereen zijn 

vaste plaats heeft (Projectteam het Nieuwe Werken, 2009: 42-44). Een voorbeeld van een 

locatie van de rijksoverheid waar deze mogelijkheden op dit moment al geboden worden is 

het Beatrixpark, hier kunnen werkplaatsen op zeer korte termijn wisselen van ministerie of 

directie en zijn alle ICT mogelijkheden aanwezig (Van ’t Hek, 2008: 24-26).  

Bovenstaande punten hebben verschillende effecten op de organisatie en haar 

medewerkers. Allereerst kan het dienen als een zeker statement, waarbij de 

vooruitstrevendheid en moderniteit van de organisatie wordt neergezet. Daarnaast maakt 

het de experimentele kant in de medewerkers los, omdat de omgeving uitnodigt tot 

expressie en zich op het gemak voelen. Tot slot kan deze werkomgeving productiviteit 

positief beïnvloeden, omdat creativiteit gestimuleerd wordt (Florida, 2002: 124). Wel stelt 

Florida (2002: 129) dat alleen een kantoorinrichting en dresscode niet voldoende is, een 

verandering in mindset, zeker van de manager is noodzakelijk. 

 

Digitalisering  

In de eerdere beschrijving van de netwerkbureaucratie is het belang van e-mail in een 

overheidsorganisatie al kort aangehaald. Er zijn echter nog meer functies voor verschillende 

digitale media binnen nieuwe vormen van organiseren. Zo zou de overheid moeten inspelen 

op de mogelijkheden die er zijn op het internet om te communiceren naar verschillende 

actoren. Zo kan meer transparantie worden gegeven in kennis die er bij de overheid is, want 

veel mensen gaan tegenwoordig via internet op zoek naar kennis. Daarnaast kunnen 
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mogelijkheden tot participatie van burgers en andere actoren geboden worden via internet, 

bijvoorbeeld via fora, waar over een onderwerp gesproken wordt. Tot slot kan er online 

worden samengewerkt met zowel private als publieke partijen. Zo kunnen private 

initiatieven gebruikt worden om informatie te verkrijgen voor beleidsontwikkeling. Deze 

nieuwe mogelijkheden om contact te organiseren vereist een bepaalde mate van kennis van 

de ambtenaren (Projectteam Het Nieuwe Werken, 2009: 48-49).  

 Ook kan veel communicatie van medewerkers onderling via digitale wegen lopen.  

Toch wordt aangegeven dat de noodzaak om elkaar daadwerkelijk te ontmoeten blijft 

bestaan. Dit omdat het bespreken van ingewikkelde of meer persoonlijke zaken via digitale 

kanalen niet altijd kan of wenselijk is. Bovendien is het goed voor de groepsvorming, 

bijvoorbeeld binnen een team om regelmatig face-to-face contact te hebben (Van Berlo, 

2009: 47).   

 Binnen het Nieuwe Werken behoort ook het denken over de ambtenaar 2.0. In deze 

denklijn zou de ambtenaar veelvuldig gebruik moeten maken van nieuwe mogelijkheden tot 

digitale communicatie, zoals Twitter, MSN, bloggen, wiki’s et cetera. Hiermee kan 

bijvoorbeeld verantwoording worden afgelegd aan de manager over werkzaamheden die 

verricht zijn, kan de politieke top gesteund worden via real time updates via het web 

bijvoorbeeld tijdens een debat. Daarnaast kunnen ook platformen voor samenwerking, 

zowel met collega’s als met externe partijen via internet gecreëerd worden. Ook biedt dit 

mogelijkheden tot bijvoorbeeld burgerparticipatie (Van Berlo, 2009).  

 

3.2.2 Human Resource Management 

Het tweede onderdeel van een organisatie, waarop Het Nieuwe Werken gebaseerd is, is 

Human Resource Management. Onderdelen als het combineren van werk en privé, 

ontwikkeling van medewerkers, leiderschap en competenties van een ambtenaar worden 

hierbij genoemd.  

 

Combineren van werk en privé 

Zoals in de inleiding van deze paragraaf al is aangegeven is er een grote behoefte aan de 

mogelijkheid om werk en privé beter te kunnen combineren door bijvoorbeeld flexibele 

werktijden, thuiswerkmogelijkheden en sportfaciliteiten binnen de organisatie (Florida, 

2002: 111-112; 120-121, van de Haterd, 2010: 5). Wat sporten tijdens werktijd bijvoorbeeld 

mogelijk zou moeten maken. Maar ook de mogelijkheid om naar huis te gaan wanneer de 

medewerker geen inspiratie of creatieve ideeën heeft en ’s avonds weer even aan het werk 

te gaan. Wat meer ontspannen en vitalere medewerkers zou moeten opleveren.  

 Ook is dit een antwoord op sociale veranderingen, die vooral een rol spelen in het 

gezinsleven van ouders die allebei werken. Flexibelere werktijden bieden de mogelijkheid 

om kinderen uit school te halen, maar later op de avond nog werk te verzetten. Daarnaast is 

dit ook goed mogelijk geworden door de ontwikkelingen op ICT gebied, zoals die hierboven 

onder het kopje digitalisering al beschreven zijn (Florida, 2002: 120-121). 
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Medewerkers in ontwikkeling  

De mens staat centraal in HNW, daarom wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de 

medewerkers. Hiervoor worden twee mogelijkheden genoemd, namelijk het ontwikkelen 

van een portfolio voor elke medewerker en het ontwikkelen van een nieuw 

beloningssysteem. 

 In een portfolio moet informatie verzameld worden over de betreffende 

medewerker. In het portfolio zou naast een CV, feedback van collega’s en klanten, een 

document waarin de persoonlijke ambities zijn opgenomen en tot slot een deel wat vrij is in 

te vullen door de medewerker moeten bevatten. Deze portfolio’s moeten voor de gehele 

rijksdienst zichtbaar zijn, zodat de meest geschikte en capabele mensen gevonden kunnen 

worden voor bijvoorbeeld een project of een vrijgekomen functie. 

 Daarnaast kan de ontwikkeling gestuurd worden door het invoeren van een 

“gedifferentieerd en transparant beoordeling en beloningssysteem” (Projectteam Het 

Nieuwe Werken, 2009: 58). Aan de ene kant is het, door het ontstaan van meer horizontale 

relaties, lastig om bij een beoordelingssysteem te blijven waarbij verantwoording wordt 

afgelegd aan de bovengeschikte in de hiërarchie. Aan de andere kant zou het toekennen van 

bonussen op basis van prestaties, wat nu niet gebeurd, motiverend werken voor de 

medewerkers. Er is dan een drijfveer om excellent te presteren, wat nu ontbreekt, omdat 

bonussen nu vrijwel altijd naar functie worden uitgekeerd. Ook loonsverhoging is naar 

functie en dienstjaren bepaald, ook dit zou via prestatie bepaald moeten worden. De manier 

waarop dit invulling moet krijgen, wordt op dit moment ontwikkeld (Projectteam Het 

Nieuwe Werken, 2009: 58-59).  

 

Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is die van High Performance Work Systems 

(HPWS). Deze organisatie heeft als doel het organiseren van wederzijdse winst voor 

werkgever en werknemen door het ontwikkelen van meer coöperatieve arbeidsrelaties door 

het inzetten van verschillende instrumenten op gebied van HRM (Presentatie Ellen van Wijk, 

26-03-2010).  

 De belangrijkste kenmerken van HPWS worden door Kirby (2005) beschreven. Het 

gaat hierbij met name om participatie van medewerkers en daarmee decentralisatie van 

verantwoordelijkheden. Hiervoor moeten vaardigheden ontwikkelt en getraind worden. 

Daarnaast moeten zekerheden geboden worden op gebied van bijvoorbeeld verzekeringen 

en pensioen. Er moet beloond worden op basis van prestaties, waarbij gedacht kan worden 

aan bonussen, maar ook aan promoties. In de werving en selectie procedure moet 

geselecteerd worden op bepaalde kwaliteiten, bijvoorbeeld via een assessment. Informatie 

moet gedeeld worden, hierbij is de communicatie tussen manager en medewerker een 

belangrijk punt. Tot slot moet het werken in autonome teams gestimuleerd en ondersteund 

worden.  

 Bovenstaande biedt een aantal concrete aanknopingspunten voor het in de praktijk 

brengen van een HRM beleid wat aansluit bij een nieuwe manier van werken. Dit hangt 

onder andere samen met leiderschap, wat hieronder nog kort zal worden toegelicht. 
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Inspirerend leiderschap 

Managers zijn een belangrijke spil in de organisatie. Zij moeten samen met de medewerkers 

de mogelijkheid creëren om een HPWS te worden. Hierbij is het geven van vertrouwen en 

het uit handen geven van verantwoordelijkheden een belangrijk punt. De managers binnen 

het rijk moeten de principes van Het Nieuwe Werken begrijpen en hier achter staan. Zodat 

ze de medewerkers de mogelijkheid geven en inspireren om volgens deze principes te 

werken. De managers bieden daarbij hun medewerkers de vrijheid om opdrachten uit te 

voeren zonder vooraf strakke kaders te stellen en vertrouwen hebben in de wil, kennis en 

kunde van de medewerkers (Ambtenaar van de toekomst, geraadpleegd op 03-03-2010).  

 

Profiel van de moderne ambtenaar  

Naast het beschrijven van faciliteiten voor medewerkers zijn er ook verschillende studies 

gedaan naar de competenties van ambtenaren die willen of moeten functioneren in een 

nieuwe organisatievorm, zoals hierboven beschreven is. Steijn (2009) komt in zijn artikel 

over competenties van ambtenaren en Het Nieuwe Werken tot de conclusie dat zowel de 

klassiek Weberiaanse competenties van de ambtenaar, als een aantal nieuwe competenties 

relevant zijn in de omgeving waarin een ambtenaar zich op dit moment bevind. Hij komt 

hiermee, aan de hand van de Weberiaanse competenties en “nieuwe” competenties 

geformuleerd door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB),  tot een lijst van tien 

kenmerken: 

Competenties Uitwerking 

De integere ambtenaar Functie niet verkeerd gebruiken 

 

De neutrale ambtenaar Waardevrij kunnen blijven, uitspraken zijn in algemeen belang 

 

De deskundige ambtenaar Deskundigheid op een bepaald gebied 

 

De kritisch-loyale ambtenaar Loyaal aan de publieke zaak, maar hierop ook kritisch kunnen zijn 

 

De PSM gemotiveerde ambtenaar Gemotiveerd om de publieke zaak te dienen 

 

De politiek bewuste ambtenaar Bewust zijn van het feit dat uitspraken van een ambtenaar  ook een 

politieke lading kunnen hebben 

 

De resultaatgerichte ambtenaar Effectief en efficiënt willen werken 

 

De omgevingsbewuste ambtenaar Bewust zijn van wat er in de samenleving speelt 

 

De flexibele ambtenaar Steeds willen en kunnen aanpassen 

 

De samenwerkende ambtenaar Samenwerking zoeken zowel in- als extern 

 

(Tabel naar: Steijn, 2009: 9) 
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Er kan geconcludeerd worden dat de ambtenaar niet zozeer over andere, maar vooral over 

meer competenties moet beschikken dan in de Weberiaanse tijd. Er zijn echter wel 

spanningen tussen de verschillen competenties, waardoor er dilemma’s kunnen ontstaan. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan integriteit en flexibiliteit. Een ambtenaar moet in staat zijn 

hiermee om te gaan (Steijn, 2009: 10).  

 Twee van de bovengenoemde competenties zijn belangrijker om met deze 

dilemma’s om te kunnen gaan dan de rest. Het gaat om integriteit en hart voor de publieke 

zaak. Integriteit is van belang omdat het werk gedaan wordt in belang van de democratische 

rechtsstaat, dit moet steeds in het oog worden gehouden wanneer verschillende belangen 

afgewogen moeten worden (Steijn, 2009: 10).  

Hart voor de publieke zaak is van belang, omdat er verschillen zijn met de private 

organisaties. De overheid is er in de eerste plaats voor de burger, die niet altijd klant is. Ook 

dit dient voorrang te krijgen wanneer het gaat om afwegen van belangen en het nemen van 

beslissingen. Efficiëntie mag bijvoorbeeld geen schade toebrengen aan de publieke zaak. In 

de praktijk zal het echter altijd lastig blijven om de juiste afweging te maken (Steijn, 2009: 

10).  

Hart voor de publieke zaak wordt ook wel Public Service Motivation (PSM) genoemd. 

Wat gedefinieerd wordt als: “An individual’s predisposition to respond to motives grounded 

primarily or uniquely in public institutions and organizations” (Perry & Wise, 1990: 368). 

Medewerkers met een grote Public Service Motivation scoren binnen een publieke 

organisatie ook hoger op commitment en wil om zich extra in te spannen. Dit heeft invloed 

op de prestaties van de medewerkers (Leisink en Steijn, 2009: 45-46). Medewerkers met 

een lage PSM zullen daarom in publieke organisatie ook minder presteren en minder bereid 

zijn zich in te zetten. 

 Daarnaast wordt gesteld dat de competenties in principe universeel zijn voor alle 

ambtenaren en alle ambtelijke organisaties, maar dat zij op verschillende manieren kunnen 

worden ingevuld, of verschillend van belang zijn in verschillende organisaties. Per 

overheidsorganisaties en per functie zal gekeken moeten worden hoe de belangen van de 

competenties liggen (Steijn, 2009: 12). Het creëren van een ambtenarenapparaat met de 

juiste competenties zou naar het idee van Steijn bewerkstelligd moeten worden door een 

cultuurverandering binnen de ambtelijke organisatie. Dit zou bewust en gecoördineerd 

moeten gebeuren (Steijn, 2009: 13-15). Over de vraag of het mogelijk is een 

organisatiecultuur doelbewust te veranderen lopen de meningen echter uiteen. Daarnaast 

is het de vraag of alle competenties gecreëerd kunnen worden door middel van een 

cultuurverandering. 

 

3.2.3 Wenselijkheid van de ontwikkelingen 

Hoewel het lijkt alsof de hierboven beschreven ontwikkelingen potentie hebben om in te 

spelen op de manier waarop de overheid zou moeten werken, wordt ook vaak de vraag 

gesteld of deze ontwikkelingen wel wenselijk zijn. Dergelijke netwerkverbanden en 
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flexibelere manieren van werken kunnen namelijk ook tot verantwoording- en 

legitimiteitproblematiek leiden. Aan de andere kant wordt ook de noodzaak onder ogen 

gezien.  Er speelt hier een belangrijk dilemma op, zonder nieuwe manieren van 

organiseren kan de overheid niet de vereiste mate van flexibiliteit bereiken om invulling te 

geven aan complexe opgaven die uitgevoerd moeten worden in netwerken en andere 

samenwerkingsverbanden. Maar aan de andere kant rijst de vraag of de democratisch 

gekozen onderdelen van de overheid hun functie niet deels of geheel verliezen, omdat zij 

nauwelijks grip kunnen houden op de samenwerkingsverbanden en daarmee ook niet op de 

beslissingen die voor hun gemeente genomen worden (Rhodes, 1994: 666-667; Alberts en 

Luyendijk, 2010: 22-23). 

 Van Twist e.a. (2009: 20), groot voorstander van de nieuwe manieren van werken, 

maakt het onderscheid tussen denken in de bestaande paden en waarden van de 

bureaucratische organisatie. Waarbij de bestaande paden gebruikt worden, maar op een 

andere, slimmere manier bewandeld worden. Dit betekent echter geen verandering in de 

verantwoording en coördinatie structuren. Hiermee wordt geprobeerd om: “…met de 

middelen van de bureaucratie de problemen van de bureaucratie op te lossen.” (van Twist, 

e.a., 2009: 20) En als tweede het buiten de paden denken, waaronder Het Nieuwe Werken 

geschikt kan worden. Er worden alternatieven voor de bureaucratische organisatievormen 

gegeven (van Twist, e.a., 2009: 20-21). Wel is er het bewust zijn dat in elke oplossing een 

probleem schuil gaat en daarmee de laatste variant ook problemen met zich mee brengt 

(van Twist, e.a., 2009: 39-40).  

 Er bestaat dus een strijd tussen behouden van legitimiteit en verantwoording en het 

buiten de kaders organiseren om in te spelen op de complexe en veranderlijke omgeving 

van overheidsorganisatie. 

 

Kortom 

Het Nieuwe Werken stelt als einddoel een win-win situatie: de verandering zal voor 

niemand verlies opleveren, maar voor alle betrokken winst betekenen. Deze winst zou, zoals 

hierboven beschreven, behaald kunnen worden via het doorvoeren van zowel 

veranderingen in werkomgeving als veranderingen in de manier van werken, zowel op 

gebied van samenwerken als ICT mogelijkheden en ontwikkeling van de ambtenaar zelf.  

Op welke manier dit gedaan moet worden hangt sterk samen met het bereiken van 

een bepaalde mate van flexibiliteit om een antwoord te kunnen bieden aan complexe 

opgaven, als de vraag naar continue verandering van het apparaat door snelle 

ontwikkelingen in de maatschappij. Vraag is echter wel hoever deze veranderingen kunnen 

gaan. De onderdelen van HNW bij het Rijk kunnen dienen als indicatoren om de Barbapapa-

methodiek te beschrijven in het empirisch onderzoek. 
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3.3 Verband flexibiliteit en Het Nieuwe Werken 

Nu zowel het begrip flexibiliteit als mogelijkheden voor Het Nieuwe Werken binnen de 

overheid nader zijn toegelicht, kan worden ingegaan op het verband tussen beide. Dit wordt 

gedaan door een koppeling te maken tussen de kenmerken van Het Nieuwe Werken , zoals 

beschreven in paragraaf 3.2, en de voorwaarden voor het creëren van flexibiliteit, zoals 

benoemd in paragraaf 3.1. 

 Allereerst even terug naar de link die vooraf al is vastgesteld. De methode van HNW 

wil op een bepaalde manier inspelen op het vergroten van aanpassingsvermogen van de 

ambtelijke organisatie. Wat aan de hand van dit theoretisch kader wil zeggen dat met Het 

Nieuwe Werken ingespeeld wordt op: “…het vermogen van een organisatie én de mensen 

die daar werken om adequaat te kunnen reageren of anticiperen op interne en externe 

veranderingen.” (Jonker e.a., 1998: 9) 

 Nu wordt gekeken of de verschillende onderdelen van flexibiliteit terug te zien zijn in 

Het Nieuwe Werken en op welke manier daar invulling aan is gegeven. In onderstaande 

tabel is dit uitgewerkt. 

 

Flexibiliteit Het Nieuwe Werken 

Aanpassingsvermogen van het 

management:  

Het vermogen van het management 

om een verandering in gang te zetten. 

 

In Het Nieuwe Werken wordt gesproken over inspirerend 

leiderschap. Wat betekent dat de manager in staat moet zijn de 

medewerkers te inspireren om vanuit de principes van HNW te 

werken, maar ook een bepaalde vrijheid geeft aan zijn 

medewerkers.  

Dit vergt dat het management zich kan aanpassen aan de ideeën 

van hun medewerkers, door het vergroten van de vrijheid en het 

geven vertrouwen. Hoe dit vermogen gerealiseerd moet worden, 

wordt niet aangegeven.  

Om te kunnen inspireren moet het management ook voorop lopen 

op het gebied van de organisatieverandering naar HNW, ze 

moeten voortrekkers zijn en beschikken over 

aanpassingsvermogen, om hun manier van werken aan te passen. 

 

Reactietijd: 

De tijd tussen signaleren en 

daadwerkelijk inspelen op het 

opgemerkte. 

In Het Nieuwe Werken wordt gesproken over het continue 

aanpassen, waardoor de reactietijd een andere lading krijgt, 

omdat continu gereageerd zou moeten worden. Hoe dit te 

bereiken wordt niet duidelijk aangegeven. 

 

Verandering en stabiliteit: 

Veranderen maar toch steeds 

herkenbaar blijven als een organisatie 

met een bepaalde identiteit. 

 

HNW gaat uit van het principe dat steeds het rijk herkenbaar moet 

blijven als organisatie. Daarnaast moet gewerkt worden vanuit een 

visie, zodat er een bepaalde koers blijft bestaan. Hoe deze visie 

moet worden opgesteld en voor welke organisatie eenheid 

(rijksbreed, per ministerie, per thema) wordt niet aangegeven. 

Wel zou met organiseren in hubs per thema een visie gecreëerd 

kunnen worden, omdat projecten binnen de rijksoverheid ver 

uiteen lopen. Duidelijk is wel dat het doel is een bepaalde 

stabiliteit in te bouwen. 
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Niveau van respons:  

Op verschillende niveaus in de 

organisatie kan flexibiliteit bestaan. Zo 

kan er sprake zijn van strategische 

flexibiliteit, maar ook van operationele 

flexibiliteit. 

Het idee binnen HNW is dat geen flexibiliteit gecreëerd kan 

worden wanneer alleen de topambtenaren hierin mee gaan. 

Flexibiliteit op operationeel niveau is daarmee ook van groot 

belang. Dus niet alleen de top moet flexibel kunnen zijn, ook de 

medewerkers lager in de organisatie moeten zich flexibel 

opstellen. 

  

Operationele flexibiliteit: 

De mogelijkheid van de organisatie om 

veel verschillende diensten in 

verschillende hoeveelheden te kunnen 

leveren en dit steeds te kunnen 

afwisselen.  

 

Door het organiseren in hubs die steeds voor korte tijd bestaan 

kan in capaciteit gewisseld worden, zo is het idee in HNW. Door 

het organiseren in hubs kunnen ook externe partijen betrokken 

worden en taken uitvoeren wat mogelijkheden biedt om te 

variëren in welke dienst en in welke mate diensten geleverd 

worden. 

 

Functionele flexibiliteit:  

Het kunnen inzetten van een 

medewerker op verschillende functies 

en taken. Maar ook de wil van de 

medewerker om dit te doen. 

 

Binnen HNW worden medewerkers steeds ingezet in netwerken, 

zoals de hubs, waarbij hun taak steeds anders kan zijn. Wel 

worden zij ingezet op hun expertise, waarmee een deel van de 

functie steeds hetzelfde zal zijn. Wat betekent dat er functionele 

flexibiliteit zou moeten bestaan wanneer rijksbreed in hubs 

gewerkt wordt. En dit mede door het inzichtelijk maken van 

portfolio’s van medewerkers mogelijk wordt. 

 

Technologische flexibiliteit: 

Het bieden van de mogelijkheid om op 

verschillende plaatsen te kunnen 

werken, door middel van 

technologische voorzieningen, zoals 

communicatiemiddelen en  internet. 

 

Ook hier wordt binnen Het Nieuwe Werken veel aandacht  aan 

besteed, waarmee ook werken vanuit huis et cetera mogelijk moet 

zijn. Maar ook informatievoorziening en communicatie via het 

internet optimaal moeten worden.  

Mentale flexibiliteit: 

de vrijheid die medewerkers hebben 

en gebruiken voor de uitvoering van 

hun taken. 

 

Dit onderdeel hangt samen met inspirerend leiderschap, zoals dat 

binnen HNW gebruikt wordt. Waar de medewerker de vrijheid 

heeft om zelf invulling te geven aan een brede taak. Zij moeten 

deze vrijheid echter wel nemen. Hoe georganiseerd gaat worden, 

is niet geheel duidelijk. 

 

Organisatorische flexibiliteit: 

De mogelijkheid om een tijdelijke 

passende structuur aan de organisatie 

te geven voor het uitvoeren van een 

bepaalde opgave. 

Vanuit werken in hubs is het mogelijk om organisatorisch flexibel 

te zijn. Het zou echter zo kunnen zijn dat een andere structuur 

beter bij het op te lossen vraagstuk past. Het Rijk richt zich echter 

vooral op de hub.  

Terwijl de netwerkbureaucratie ook de mogelijkheid tot 

combinatie van horizontale en verticale coördinatie geeft. 

 

 

Opvallend is dat bij veel onderdelen die voor flexibiliteit genoemd worden wel terug te 

vinden zijn in de beschreven methode, dat er over nagedacht is dat het zo zou moeten 

worden of zou moeten zijn. Voor een groot aantal aspecten zijn echter geen concrete acties 

geformuleerd, wat het moeilijk maakt om te bepalen in hoeverre flexibiliteit behaald kan 

worden met Het Nieuwe Werken, zoals beschreven wordt in de literatuur. Ook zal dit in de 
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toekomst vaak nog moeten blijken, omdat het om een hele recente ontwikkeling en manier 

van denken gaat. 
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4. Methoden 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan opde manieren waarop data verzameld zijn voor dit 

onderzoek. Allereerst wordt ingegaan op de selectie van de casus voor het empirische 

onderzoek. Vervolgens worden de onderzoeksmethoden besproken, waarna wordt 

ingegaan op de selectiemethoden van de respondenten. Daarna wordt kort ingegaan op de 

analyse van de verzamelde data. Ook wordt aandacht besteed aan de operationalisering van 

de theorie die besproken is in hoofdstuk 3. Tot slot wordt de betrouwbaarheid en validiteit 

van dit onderzoek besproken.  

 

4.1 Casusselectie 

Er is voor gekozen om als casus uit te gaan van de Barbapapa-methodiek, zoals deze wordt 

toegepast en ontwikkeld binnen de afdeling SSC-IV van de gemeente Breda. Deze keuze is 

gemaakt op basis van een aantal argumenten.  

 Allereerst is er gekozen om slechts één casus te analyseren, omdat het hier gaat om 

een complexe en heel nieuwe manier van organiseren. Het volledig uitwerken van één casus 

is daarmee vrij tijdrovend. Het zou af doen aan de waarde van het onderzoek naar 

mogelijkheden voor anders organiseren om een aantal casussen minder diepgaand te 

analyseren, omdat daarmee essentiële punten vanuit de brede, veelomvattende concepten 

die ontwikkeld zijn, gemist zouden kunnen worden. Daarnaast zijn door het heel recent zijn 

van de ontwikkelingen op dit gebied nog weinig vergelijkbare casussen te vinden. Natuurlijk 

is er wel het Nieuwe Werken bij de rijksoverheid, zoals beschreven in het theoretisch kader, 

waarmee vergelijkingen gemaakt kunnen worden in dit onderzoek. Ook zijn er commerciële 

organisaties die hiermee werken, maar nog erg weinig gemeenten. 

 Daarnaast is er voor de analyse van deze methodiek gekozen, omdat het zoals 

gezegd een sterk nieuw opkomende denklijn is, die iets zou kunnen toevoegen aan het 

denken over organiseren in overheidsorganisatie voor de toekomst. Door de snelle 

ontwikkelingen in de organisatie- en bestuurskunde en de omgeving van de 

overheidsorganisatie zijn methodieken snel achterhaald. De keuze voor de meest recente 

ontwikkelingen lijkt daarmee extra relevant. Met dit onderzoek zal uiteindelijk geprobeerd 

worden om meer algemene concepten voor de inrichting van overheidsorganisaties te 

beschrijven. Dit zou voor andere gemeenten die zoeken naar mogelijkheden om Het Nieuwe 

Werken in te voeren handvatten kunnen bieden.  

 Tot slot is er een meer pragmatisch argumentatie voor de keuze van deze casus. Met 

de contacten die ik op deze afdeling al had en de mogelijkheid om hier afspraken te maken 

en inzicht te krijgen in de beschikbare documenten is het beter mogelijk om een goede 

analyse te maken van de casus. Daarnaast is dit een vrij kleinschalig opgezet traject, 

waardoor het overzicht meer te bewaren lijkt dan over een uitgebreid traject, bijvoorbeeld 

Het Nieuwe Werken bij het Rijk wat organisatiebreed is uitgezet. 

 Aan de hand van de casus zijn een aantal onderzoeksmethoden gekozen om deze te 

onderzoeken, deze zullen in de volgende paragraaf besproken worden. 
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4.2 Onderzoeksmethoden 

Zoals in de inleiding al is aangegeven zijn delen van de methodiek al toegepast en andere 

nog niet. Het zal hier dus deels gaan om een evaluatie onderzoek, maar anderzijds ook om 

een verkennend analyse vooraf. Er is voor gekozen om dit vanuit twee richtingen te 

belichten. Allereerst is een case-study gedaan binnen de afdeling SSC-IV van de gemeente 

Breda. Daarnaast zijn verschillende interviews gehouden met experts op gebied van Het 

Nieuwe Werken in de praktijk. De laatste genoemde groep heeft praktijk ervaring met Het 

Nieuwe Werken binnen de eigen organisatie. Om dit onderzoek uit te voeren zal gebruik 

gemaakt worden van verschillende onderzoeksmethoden. Hieronder wordt ingegaan op de 

methoden die gebruikt zijn en op welke manier deze zijn ingezet.  

 

Interviews  

In dit onderzoek zijn twaalf semigestructureerde interviews gehouden. Dit betekent dat de 

interviewvragen niet van te voren geheel zijn vastgelegd, maar dat het interview gehouden 

is aan de hand van een vooraf opgestelde lijst van onderwerpen, waarover ik met de 

geïnterviewde wilde praten. Deze topiclijst was voor alle geïnterviewden in de basis 

hetzelfde, maar het gesprek wat daaruit voorkomt was steeds verschillend. Dit bood de 

mogelijkheid om door te vragen op onderwerpen waarover de geïnterviewde veel kennis 

heeft of een sterke mening is toebedeeld en andere onderwerpen minder uit te vragen (de 

topiclijst is te vinden in bijlage 2).  

 

Interne interviews 

De interviews binnen SSC-IV zijn gehouden met de vier afdelingsmedewerkers welke 

voortrekkers zijn van het traject en ook nadenken over de doorontwikkeling. Met het 

afdelingshoofd, Arjen de Jongh, zijn meerdere contactmomenten geweest, waarop de 

methode besproken is. Dit is gedaan vanwege de complexiteit van de methode. Aan de 

hand van deze gesprekken is het grootste deel van hoofdstuk 5 uitgewerkt.  

 

Externe interviews 

Er zijn een aantal informanten geïnterviewd over hun visie op Het Nieuwe Werken. Deze 

personen hebben zich hierover een mening gevormd en ideeën over wat dit met de 

ontwikkeling van een gemeentelijke organisatie zou kunnen doen, omdat zij hier zelf in de 

praktijk mee bezig zijn. Welke personen gekozen zijn wordt in paragraaf 4.3 over selectie 

van geïnterviewden nader toegelicht.  

 Om een minder afhankelijke blik op het empowerment traject en deels de 

methodiek te kunnen werpen, zijn twee interviews gehouden met oud medewerkers van de 

afdeling. Zij hebben de trainingen wel (deels) gevolgd, maar zijn ondertussen ergens anders 

gaan werken. 

Naast deze interviews was er de mogelijkheid tot een rondleiding bij Interpolis, 

waarbij een medewerker van deze organisatie meer heeft verteld over de manier waarop 

Interpolis Het Nieuwe Werken toepast. Daarnaast zijn een aantal gesprekken met externe 
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gehouden, welke niet gepland waren als interviews. Uitwerking van zowel de rondleiding als 

de gesprekken zijn opgenomen in de veldnotities. 

 

Focusgroep  

Om toch niet geheel aan de medewerker en zijn, hetzij wellicht gekleurde, ervaringen 

voorbij te gaan is een focusgroep gehouden met een vijf medewerkers van de afdeling SSC-

IV. Een focusgroep is een groep van meestal vijf tot twaalf mensen, geleid door een 

discussieleider, waarin een bepaald onderwerp besproken wordt. Het draait naast de 

interactie tussen de discussieleider en de deelnemers om de interactie tussen de 

deelnemers onderling. Deelnemers kunnen elkaar stimuleren en op elkaar reageren 

(Morgan, 1998; ’t Hart, e.a., 2005: 274).  

De ervaringen van de medewerkers dienen als extra kader, waarbij steeds in het oog 

moet worden gehouden dat slechts eenzijdig belicht wordt wat de effecten van het werken 

vanuit principes van de methodiek betekent voor de afdeling. Er is hier gekozen om dit te 

organiseren in een focusgroep, omdat medewerkers vaak samen aan projecten werken en 

daarmee gedeelde ervaringen hebben of juist verschillende meningen. Een focusgroep biedt 

de mogelijk om deze meningen bij elkaar te brengen en hierover verder te praten.  

Voor de focusgroep is een andere topiclijst gebruikt dan voor de interviews, deze is 

te vinden in bijlage 3. Voorafgaand aan de focusgroep is een korte enquête aan de 

deelnemers uitgedeeld waarin een aantal korte vragen werden gesteld met betrekking tot 

functie op de afdeling en algemene indrukken over het empowerment traject. Deze zijn 

vervolgens verwerkt om een overzicht te hebben van de meningen en posities in de groep 

(te vinden in bijlage 4). 

 

Documentanalyse 

Om een volledig beeld te krijgen van de methodiek en de informatie die hierover 

beschikbaar is, heb ik de beschikbare documenten hierover geanalyseerd. Hierbij gaat het 

vooral om korte power point presentaties, korte teksten en figuren die tot nu toe 

beschikbaar zijn op de Sharepoint website van de afdeling. Het ging dus niet om een zeer 

uitgebreide analyse van documenten, omdat deze simpelweg (nog) niet bestaan.  

 Er is daarnaast een analyse van e-mailberichten gedaan, omdat dit relevante 

informatie kan opleveren met betrekking tot het uitwisselen van informatie en kennis op de 

afdeling, wat een belangrijk punt is binnen de methodiek.  

 Ook zijn gedurende het onderzoek een aantal documenten verzameld van de 

informanten die geïnterviewd zijn, hierbij moet gedacht worden aan folders en korte 

teksten over de manier waarop zij hun organisatie ingericht hebben. Deze zijn ook mee 

genomen in de analyse. 

 

Participatieve observatie 

Omdat ik in de periode van februari tot en met juni vaak aanwezig was op de afdeling SSC-IV 

in Breda, was er de mogelijkheid om steeds oog te hebben voor omgeving waarin ik was. Dit 
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is een lastige positie, omdat ik in deze rol zowel een outsider, als onderzoeker, als een 

insider, als stagiair en collega ben (’t Hart, e.a., 2005: 272-273). Toch heeft de mogelijkheid 

tot vrijwel continue observatie veel kansen geboden om informatie te verzamelen over de 

heersende opvattingen, meningen en situaties die op de afdeling spelen. Ik ben me er wel 

bewust van zijn dat hetgeen ik opvang steeds samen zal hangen met de beelden die ik 

mezelf al heb gevormd en de informatie die ik verkregen heb uit literatuur et cetera.  

Deze observaties zijn vastgelegd in veldnotities, relevantie informatie is ook 

meegenomen in de analyse. De veldnotities van de stageperiode bevatten steeds een kort 

verslag van opvallende observaties per week en daarnaast uitgebreidere uitwerkingen van 

gesprekken en activiteiten die zijn bijgewoond. Zo ben ik elke week aanwezig geweest bij 

een brainstormsessie over de methodiek en de invoering daarvan en ben ik bij een 

empowerment training aanwezig geweest. Daarnaast zijn vele gesprekken gevoerd met het 

afdelingshoofd welke steeds in de veldnotities zijn opgenomen. Ook heb ik observaties 

gedaan bij Interpolis, een organisatie die al jaren werkt via een vorm van Het Nieuwe 

Werken. Ook zijn een aantal gesprekken met zowel personen in en buiten de organisatie 

opgenomen in de veldnotities. 

 

Overzicht onderzoekmethoden en beantwoording van de empirische deelvragen 

Hieronder wordt in een schema weergegeven hoe de beschreven onderzoekmethoden 

bijdragen aan de beantwoording van de empirische vragen, zoals deze in de inleiding 

gesteld zijn: 

 Interne 

inter-

views 

Externe 

inter-

views 

Focus- 

groep 

Enquête 

voor focus- 

groep 

Participa- 

tieve 

observatie 

Document- 

analyse 

Literatuur 

Deelvr. 1: De 

methodiek 

       

Deelvr. 2: 

Aanpassings-

vermogen 

       

Deelvr. 3: 

Relatie tussen 

beide 

       

 

4.3 Selectiemethoden geïnterviewden en focusgroepleden 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de manier waarop de respondenten 

voor de hierboven genoemde semigestructureerde interviews en focusgroepen 

geselecteerd zijn. In totaal zijn twaalf interviews en één focusgroep gehouden. 

 

Selectie geïnterviewden 

De respondenten voor de individuele interviews zijn gekozen op basis van hun functie 

binnen de afdeling en hun kennis van de te onderzoeken stroming van Het Nieuwe Werken. 

Er is voor gekozen om de kerngroep binnen de afdeling te interviewen en een aantal 
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externe personen die zicht hebben op ontwikkelingen die passen binnen Het Nieuwe 

Werken. Binnen de afdeling heb ik gesproken met vier personen die zich met de 

ontwikkeling van de methodiek bezig houden. Met de leidinggevende van de afdeling zijn 

een groot aantal gesprekken gevoerd, deze zijn opgenomen als veldnotities. De keuze 

hiervoor is gemaakt omdat deze medewerkers zowel vanuit eigen ervaringen, als van 

bovenaf naar de ontwikkelingen en de methodiek kunnen kijken. 

Daarnaast zijn de ervaringen van individuele medewerkers met de methodiek 

moeilijk te meten, omdat zij vooral op de hoogte zijn van het onderdeel wat in de trainingen 

die zij gevolgd hebben besproken is. Ook is het lastig om de ervaringen van medewerkers te 

gebruiken voor een goed zicht op de mogelijkheden van de methodiek, omdat er geen 

nulmeting gedaan is. Ideeën die er nu zijn over de werking ervan kunnen daarmee moeilijk 

worden afgezet tegen de oude situatie, zoals die ongeveer anderhalf jaar geleden bestond. 

En zijn daarmee hoogst waarschijnlijk gekleurd door ideeën over de verandering. Tot slot 

zijn ervaringen van de eigen medewerkers moeilijk in een context te plaatsen, omdat dit 

ervaringen zijn vanaf één kant terwijl in een netwerk meerdere partijen actief zijn. Het idee 

van één persoon uit het netwerk kan wel goed zijn, maar als de andere dit vervolgens 

anders oppakt of er niets mee doet is het nog de vraag of de methodiek succesvol is. 

 

Ook zijn een aantal externe (expert) interviews gehouden. Deze mensen zijn geïnterviewd, 

omdat ze van dichtbij in de praktijk meemaken wat er nodig is om Het Nieuwe Werken in te 

voeren. Maar ook op wat voor manier de gemeente flexibel moet kunnen zijn met het oog 

op de complexe omgeving. Hieronder zal kort worden aangegeven welke externe personen 

geïnterviewd zijn en waarom zij geselecteerd zijn. 

 

���� Lid van het Projectteam Het Nieuwe Werken bij het Rijk. 

De rijksoverheid is een van de eerste overheidsorganisaties die Het Nieuwe Werken groots 

opgezet wil doorvoeren in de organisatie. Hiervoor is een projectteam ingesteld, welke zich 

bezighoudt met de mogelijkheden voor Het Nieuwe Werken bij de overheid en met name bij 

het Rijk.  

 

���� Gemeentesecretaris van de gemeente Reimerswaal. 

De gemeente Reimerswaal is ver op weg met het organiseren van de processen binnen de 

gemeente en de coördinatie die daarbij hoort. Daarnaast is de gemeentesecretaris van plan 

delen van de Barbapapa-methodiek door te voeren in zijn eigen gemeente, hierbij gaat het 

dan met name over de empowerment kant. De gemeentesecretaris geeft hiermee als 

externe een blik op de Barbapapa-methode, maar heeft ook als expert een mening over de 

organisatie van processen binnen een gemeente. 

 

���� Afdelingshoofd Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda.  

De afdeling Onderzoek en Informatie binnen de gemeente Breda is gericht op het zoeken 

naar nieuwe manieren van organiseren en daarmee de gemeente steeds te blijven 
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ontwikkelen. Het hoofd van deze afdeling participeert in verschillende projecten over 

innovatie van gemeentes, onder andere in die van het Nicis. Ook kan deze informant inzicht 

geven in de specifieke situatie van Breda in combinatie met flexibeler werken. 

 

���� Strateeg van de gemeente Dordrecht. 

De gemeente Dordrecht ziet ontwikkeling van de gemeente vooral in het creëren van een 

sterk netwerk met andere gemeenten. Gemeente Dordrecht heeft dit netwerk met 

omliggende gemeenten in de vorm van de Drechtsteden. De strateeg van deze gemeente 

werkt aan de ontwikkeling van dit netwerk en manieren om hierin optimaal te kunnen 

presteren. Dit biedt een verbreed perspectief op manieren waarop op een nieuwe manier 

gewerkt kan worden. 

 

���� Marktmanager van Microsoft Nederland. 

Microsoft is een van de voorlopers als het gaat om Het Nieuwe Werken. Hoewel dit een 

commerciële organisatie is en de manier waarop gewerkt wordt niet geheel aansluit bij een 

gemeente, kan de marktmanager wel een overzicht geven van hoe HNW er in de basis 

uitziet. Daarnaast wordt er binnen Microsoft al een aantal jaren mee gewerkt wat ook de 

mogelijkheid tot reflectie biedt.  

 

���� Adviseur van de gemeente Amsterdam.  

Ook binnen de gemeente Amsterdam wordt gewerkt aan verschillende mogelijkheden tot 

flexibel werken. Deze informant van de gemeente brengt op dit gebied advies uit aan de 

gemeente.  Hij werkte onder andere het concept “Overheid heeft Antwoord”. 

 

���� Twee oud medewerker SSC-IV.  

Tot slot zijn twee oud medewerkers van de afdeling SSC-IV geïnterviewd. Deze informanten 

hebben het empowerment traject voor een groot deel gevolgd, maar werken nu voor een 

andere organisatie. Een van de oud medewerkers werkt nu zelfs als externe adviseur op de 

afdeling en kan daarmee veranderingen binnen de afdeling van grotere afstand bekijken dan 

medewerkers van de afdeling zelf.  

 

In bijlage 1 is een overzicht te vinden van de gehouden interviews en de volgorde die daarin 

is aangebracht. Het was helaas niet mogelijk om bewust een volgorde aan te brengen in de 

interviews, omdat veel geïnterviewden slechts op een beperkt aantal tijdstippen 

beschikbaar waren. 

 Na het houden van deze interviews is besloten hier geen extra interviews meer aan 

toe te voegen, omdat de informatie die verkregen werd steeds erg veel gelijkenissen 

vertoonde. Het is niet aannemelijk dat nog veel nieuwe informatie verkregen zou kunnen 

worden uit extra interviews. 

 

 



 
Anders organiseren met Barbapapa? 

Afstudeeronderzoek Gemeente Breda, 2010 

 

 

53

Selectie focusgroepleden  

De focusgroepleden zijn steekproefs- en verhoudingsgewijs geselecteerd. Steekproefsgewijs 

betekent in dit onderzoek dat de geselecteerde medewerkers willekeurig gekozen zullen 

worden. Vanaf een lijst met medewerkers is steeds random iemand “geprikt”. 

Verhoudingsgewijs wil zeggen dat per “office”, waarin de medewerkers werkzaam 

zijn een evenredig aantal medewerkers vertegenwoordigd is. De afdeling is verdeeld in een 

front-, mid- en backoffice. Daarnaast is er een secretariaat welke bestaat uit drie personen 

waarvan één persoon uitgenodigd is voor de focusgroep. De contacten met andere partijen 

en de werkzaamheden van deze “offices” zijn verschillend en een verdeling kan daarom van 

belang zijn om een optimale interactie tot stand te brengen over ervaringen, en een zo 

representatief mogelijk beeld te krijgen van de afdeling. Het managementteam is niet 

geselecteerd voor de focusgroepen, omdat dit wellicht de medewerkers kan remmen om 

open te praten over de mogelijkheden die de organisatie hen op gebied van flexibiliteit 

biedt.  

Aanvankelijk zijn voor de focusgroep zeven medewerkers geselecteerd, van elke 

office twee en één van de afdelingssecretaresses. Op het laatste moment heeft één van de 

medewerkers van de back office zich afgemeld en was de afdelingssecretaresse ziek. Er was 

uiteindelijk geen mogelijkheid meer om deze mensen te vervangen, dus bestond de 

focusgroep uit vijf medewerkers. 

 

4.4 Analyse en resultaatverwerking 

Na afname van de interviews en focusgroepen zijn deze tijdig, wat wil zeggen korte tijd na 

afname, getranscribeerd. Na afname van focusgroep en interviews zijn deze samen met de 

veldnotities aan de hand van thema’s geanalyseerd. De thema’s zijn voorafgaand aan de 

analyse bepaald en vervolgens zijn alle transcripten nagelopen op de aanwezigheid van 

relevante informatie. De thema’s zijn bepaald aan de hand van de relevantie voor de 

hoofdvraag en empirische deelvragen, deze zijn beantwoord aan de hand van de informatie 

die verkregen is uit de interviews en focusgroepen.  

 De eerste stap in de analyse van de informatie is het indelen aan de hand van de drie 

deelvragen geweest. Informatie relevant voor één van de empirische deelvragen is in de 

transcripten gemarkeerd met een kleur. Daarnaast is een kleur gebruikt om de informatie 

die wel relevant is, maar die niet direct bij een van de vragen in te delen is. Niet relevante 

informatie heeft geen kleur gekregen. Aan de hand daarvan zijn vier documenten gevormd 

waarin de informatie per vraag bij elkaar is gebracht. Vervolgens is in deze documenten 

gezocht naar overkoepelende thema’s waarop de informatie kan worden ingedeeld. Zo is de 

informatie gestructureerd om er vervolgens een overzichtelijke tekst te kunnen schrijven. 

Het schrijven van de teksten is per deelvraag in een hoofdstuk gedaan, waarbij ook de 

literatuur gekoppeld is aan de empirie. 
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4.5 Operationalisering 

Aan de hand van de beschrijving van begrippen en methoden in het theoretisch kader 

worden deze hier concreet meetbaar gemaakt. Dit was van belang voor het opstellen van de 

topiclijst voor de interviews en de focusgroep. Dit geeft ook duidelijkheid in wat precies 

onderzocht is met dit onderzoek. 

 

Onderdeel Operationalisering  

Flexibiliteit  

���� Medewerker ���� Aanpassingsvermogen van het management 

���� Niveau van respons 

���� Functionele flexibiliteit 

���� Mentale flexibiliteit 

 

���� Organisatie 

 

���� Reactietijd 

���� Verandering en stabiliteit 

���� Operationele flexibiliteit 

���� Functionele flexibiliteit 

���� Organisatorische flexibiliteit 

 

Het Nieuwe Werken  

���� Algemeen ���� Structurering naar thema’s 

���� Verantwoordelijkheid voor de medewerker 

���� Continu veranderen 

���� Identiteit van de overheid bekend 

���� Invoering van verandering in drie fasen 

(bewustwording, specifiek maken, starten) 

 

���� Werkvorm 

 

���� Mogelijkheden bieden tot samenbrengen en –komen 

netwerkpartners 

���� Tijdelijk karakter 

 

���� Werkomgeving 

 

���� Werken op verschillende plaatsen mogelijk 

���� Driedeling in communiceren, concentreren en 

ontspannen op de werkvloer 

���� Werk en privé kunnen combineren 

���� Flexplekken 

 

���� Digitalisering 

 

���� Transparantie bieden naar buiten 

���� Communicatie via internet, zowel intern als extern 

 

���� Ontwikkeling medewerkers 

 

���� Portfolio 

���� Beloningssysteem 

 

���� Leiderschap 

 

���� Management biedt vrijheid aan medewerkers 

���� Competenties ���� Technische kennis bezitten 

���� Institutionele setting kennen 
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���� Politiek bewust zijn 

���� Belangrijkste issues kennen 

���� Omgevingsbewust zijn 

���� Mensen kunnen beïnvloeden 

���� Kunnen samenwerken 

���� Integriteit 

���� Hart voor de publieke zaak 

���� In zekere mate neutraliteit 

���� Wil tot aanpassen 

���� Kritische visie hebben 

 

 

4.6 Betrouwbaarheid en validiteit 

Bewaking van betrouwbaarheid en validiteit is gedurende het gehele onderzoek in het oog 

gehouden. In de loop van het onderzoek is steeds teruggekeken naar hoe de 

betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek gewaarborgd kon worden. Er zijn een 

aantal keuzes gemaakt waarbij de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek 

afgewogen moesten worden. 

 

De organisatie binnenkomen  

Voordat ik aan mijn scriptie begon lag mijn interesse bij de interne organisatie van 

overheidsorganisatie, de organisatie van het ambtelijke apparaat en alles wat daarbij komt 

kijken. Om hiervoor een goede onderzoeksplaats te vinden heb ik verschillende mensen uit 

mijn omgeving benadert, waaronder Arjen de Jongh, mijn oom. Hij heeft mij de 

mogelijkheid gegeven om dit onderzoek binnen de gemeente Breda uit te voeren. Binnen de 

afdeling is bekend dat ik “familie van” ben en dat kan effect hebben op de resultaten van 

mijn onderzoek. Ik ben me hier zeker van bewust en probeer hier vooral niet de nadruk op 

te leggen en steeds duidelijk aan te geven dat dit een onafhankelijk onderzoek is.  

 Ik heb niet het gevoel dat mijn onderzoek beïnvloed wordt door de manier waarop ik 

de organisatie binnen ben gekomen. De mensen waarmee ik op de werkvloer formeel of 

informeel spreek zijn naar mijn idee eerlijk en oprecht. Daarnaast zijn tijdens de focusgroep 

verschillende kritiekpunten gegeven op de methode en schromen medewerkers niet mij hun 

kritische mening te geven over het traject. 

 

Als onderzoeker in de organisatie 

Ik heb vanaf februari op de afdeling SSC-IV stage gelopen van maandag tot en met 

donderdag. Ik heb hiervoor een werkplek gekregen op de frontoffice. Wat betekent dat ik 

dagelijks tussen de medewerkers van de afdeling zit en hen dagelijks spreek tijdens koffie- 

of lunchpauzes. Mijn rol als onderzoeker raakt hierdoor wellicht ligt vertroebeld, omdat de 

medewerkers me meer gaan zien als een collega.  

 Aan de andere kant biedt dit de mogelijkheid om dagelijks nieuwe informatie te 

krijgen doordat ik elke dag gesprekken hoor en heb over de methodiek en de training die de 

medewerkers in het kader daarvan gevolgd hebben. Daarnaast hoor en zie ik hoe ze daar in 



 
Anders organiseren met Barbapapa? 

Afstudeeronderzoek Gemeente Breda, 2010 

 

 

56

de dagelijkse werkzaamheden mee om gaan. Opvallende punten heb ik steeds opgenomen 

in een document voor veldnotities, welke als extra aanvulling voor het empirische gedeelte 

van dit onderzoek dient. Wel loop ik het risico dat mijn informatie ligt gekleurd raakt, 

doordat ik sommige medewerkers vaker zie en spreek dan anderen. 

 Daarnaast is het soms lastig om door de collegiale band die is opgebouwd erg kritisch 

te blijven op bijvoorbeeld de antwoorden die tijdens interviews gegeven worden. Het is dus 

van belang geweest dat ik me steeds bewust bleef van de noodzaak om een objectieve blik 

te werpen op het geheel. Ik denk zeker dat ik hier onder andere door middel van de 

begeleiding vanuit de universiteit goed in geslaagd ben. 

 

Selectie respondenten en informanten 

In de selectie van respondenten en informanten voor mijn onderzoek heb ik geprobeerd een 

afweging te maken tussen personen die mij een grote hoeveelheid informatie kunnen geven 

over de Barbapapa-methodiek (interne respondenten) en mensen die vanuit hun meer 

onafhankelijke positie hierop een kritische blik kunnen geven (informanten). De focusgroep 

met de medewerkers zal vooral dienen als illustratie voor gevonden bevindingen vanuit de 

gehouden interviews.  

 Bij de selectie van respondenten en informanten is geen rekening gehouden met 

leeftijd of geslacht. Dit is gedaan omdat hier in de uitwerking van het empirisch onderzoek 

ook geen aandacht aan besteed zal worden. Hoewel dit wellicht wel invloed kan hebben om 

de manier waarop wordt omgegaan met nieuwe vormen van werken. Uit enkele interviews 

komt echter naar voren dat de informanten verwachten dat dit variabelen zijn die 

nauwelijks invloed hebben op het aanpassingsvermogen van mensen in een organisatie. 

 De oud medewerkers zijn geselecteerd op basis van namen die beschikbaar zijn 

gesteld door het afdelingshoofd, het is mogelijk dat hierin een selectie is gemaakt van 

mensen die positief tegenover het traject stonden. Bovendien zaten de twee personen die 

ik gesproken heb beide in de eerste groep die deelnamen aan het empowerment traject. 

Wat betekent dat zij als eerste geselecteerd werden en daarmee gezien werden als 

vrijdenkers en mensen die open staan voor een dergelijk traject. 

 

Analyse en resultaatverwerking 

Voor het beantwoorden van de laatste deelvragen is empirisch onderzoek gedaan. De 

resultaten daarvan heb ik zelfstandig verwerkt. Voor het schrijven van hoofdstuk 5 zijn 

echter wel een groot aantal gesprekken gevoerd met het afdelingshoofd van SSC-IV waarbij 

de geschreven tekst steeds aan hem werd teruggekoppeld. Dit zou enige invloed kunnen 

hebben op de resultaten, omdat onderdelen die door mij in eerste instantie anders 

geïnterpreteerd waren, steeds weer aangepast zijn na een gesprek. Uiteindelijk ga ik er 

vanuit dat dit de weergave van de methodiek sterker heeft gemaakt, maar wellicht wel licht 

gekleurd door de mening van het afdelingshoofd.  
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5. De Barbapapa-methodiek nader toegelicht  

 

Wie Barbapapa was en waar de naam voor de methodiek vandaan komt, is al even 

aangehaald in de inleiding. Maar nu is de vraag hoe georganiseerd kan worden op een 

Barbapapa manier. In dit hoofdstuk wordt de Barbapapa-methodiek nader toegelicht. 

Waarbij de eerste empirische deelvraag, zoals deze in de inleiding is geïntroduceerd, wordt 

beantwoord. De vraag luidt als volgt: Hoe ziet de methodiek van de Barbapapa-organisatie 

eruit? 

De Barbapapa-methode is ontstaan binnen de afdeling SSC-IV van de gemeente 

Breda, deze methodiek is op dit moment specifiek voor die afdeling en wordt alleen daar 

gebruikt. In dit hoofdstuk wordt allereerst aan de hand van de doelstelling van de 

methodiek de keuze voor de benaming kort verklaard. Vervolgens wordt ingegaan op de 

aanleiding voor het ontwikkelen van deze methode. Daarna worden de verschillende 

onderdelen die georganiseerd zouden moeten worden belicht. Tot slot zal een vergelijking 

met de beschreven theorie van Het Nieuwe Werken (hoofdstuk 3) gemaakt worden. 

 

5.1 Doelstelling van de methodiek 

De Barbapapa-methode is in zijn doelstelling relatief onafhankelijk van de doelstellingen van 

de organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat het niet gaat om inhoudelijk oplossen van 

vraagstukken, maar om een 

organisatieproces verandering. 

Het gaat om de wijze waarop 

processen worden 

georganiseerd binnen de 

organisatie. Binnen een 

gemeente, op dit moment gaat 

het nu nog alleen de afdeling SSC-IV van over de gemeente Breda, is het doel van de 

methodiek het bereiken van een “Barbapapa-organisatie”. Zoals aangegeven in de inleiding 

staan drie kenmerken van de tekenfilmfiguur Barbapapa centraal:  

� Verandert zich snel en vloeiend, dus niet met schokken van grote organisatie 

veranderingen, 

� Maar weet nooit van te voren waarin, veranderlijkheid en complexiteit van de 

omgeving geeft niet de tijd om af te wachten. 

� Blijft herkenbaar, het moet voor de burger duidelijk blijven dat hij met de overheid 

te maken heeft. 

Om zo om te kunnen gaan met de snel veranderende vraag vanuit de politiek en de 

turbulente omgeving (zoals beschreven in paragraaf 2.2). Hiermee wordt direct de 

aanleiding voor de ontwikkeling van deze methodiek aangestipt (Persoonlijk contact, 

afdelingshoofd SSC-IV, 16-11-2009). 

 

 

Figuur 2: Barbapapa verandert, maar toch herkenbaar 



 
Anders organiseren met Barbapapa? 

Afstudeeronderzoek Gemeente Breda, 2010 

 

 

58

5.2 Aanleiding: Veranderingen → Aanpassingsvermogen 

De belangrijkste motivatie voor de manier van werken die ontwikkeld is binnen de afdeling 

SSC-IV van de gemeente Breda is: een continu veranderende omgeving. Deze veranderingen 

vragen om aanpassingsvermogen. Het is niet meer mogelijk om van A naar B te denken, 

maar je moet continu in kunnen spelen op veranderingen vanuit de maatschappij. Van A 

naar B denken is te vatten in een proces of binnen scenario’s. Denk hierbij aan als A 

gebeurd, is aan optie B, C en D gedacht om dit op te lossen. Maar wat gebeurt er als de 

omgeving niet vraagt om B, C of D maar om iets wat niet bekend is, bijvoorbeeld oplossing E 

of ingewikkelder nog oplossing Geel of Groen? Dit is voor niemand duidelijk en is dan ook 

niet van te voren vast te leggen. Het is echter wel een optie om te streven naar een 

organisatie die hiermee om kan gaan door zo flexibel te zijn dat dit kan worden opgepakt.  

Het continu kunnen inspelen op veranderingen wordt binnen deze methode 

“extreem aanpassingsvermogen”
1
 genoemd. De maatschappij verandert sneller dan je kunt 

compenseren door harder te werken of medewerkers bij te scholen, daarom is extreem 

aanpassingsvermogen nodig (Persoonlijk contact, afdelingshoofd SSC-IV, 16-11-2009).  

  Welke maatschappelijke veranderingen van belang zijn voor een 

overheidsorganisatie is in hoofdstuk 2 al toegelicht. Daarnaast wordt  er vanuit gegaan dat 

ook de samenstelling van een team of afdeling steeds sneller verandert. Ook wordt er 

steeds meer samengewerkt in netwerken, ook met externe partijen. Een voorbeeld hiervan 

is het doorvoeren van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet (WABO), waarvoor SSC-

IV de digitale services die hiervoor nodig zijn ontwikkelt. Het team wat zich met de WABO 

bezig houdt bestaat uit tien ingehuurde krachten en twee medewerkers van de gemeente 

zelf. Hierdoor kunnen informatie, kennis, maar ook simpelweg afspraken verloren gaan, 

door de snelle wisseling van (externe) medewerkers aan een project. Om dit te kunnen 

ondervangen zullen deze onderdelen op een bepaalde manier geborgd moeten worden, 

zodat ze terug gehaald kunnen worden in elke samenstelling (Persoonlijk contact, 

afdelingshoofd SSC-IV, 22-03-2010).  

Bij het hebben van extreem aanpassingsvermogen gaat het erom dat een organisatie 

zich snel kan aanpassen aan de omstandigheden, maar wel steeds hetzelfde doel blijft 

nastreven. Dit is van belang binnen publiek management, want normaliter kan het ambtelijk 

apparaat het doel van een organisatie, niet zomaar veranderen. Denk daarbij aan een 

gemeente, waarbij het beleid is uitgezet door de gemeenteraad en de organisatie dit tot 

uitvoering moet brengen. Natuurlijk hebben de ambtenaren wel invloed over hoe het beleid 

wordt vormgegeven via beleidsuitvoering en –voorbereiding. 

In de methodiek wordt er vanuit gegaan dat aanpassingsvermogen van organisaties 

op dit moment vaak nog te kort schiet. Het veranderingsvermogen van organisatie groeit 

wel, maar het verwachte benodigde veranderingsvermogen groeit nog harder. Hierdoor 

ontstaat een gat tussen wat nodig is en wat geboden kan worden. De economische crisis en 

                                                 

1
 In de methodiek wordt de term aanpassingsvermogen gebruikt, in het theoretisch kader wordt gesproken 

over flexibiliteit, omdat aanpassingsvermogen vanuit de literatuur nauwelijks gedefinieerd kan worden. 
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de bezuinigingen die dit voor een gemeente met zich mee brengt zijn een voorbeeld van 

een onderdeel van de omgeving dat relatief snel verandert. Zeker nu er na de 

gemeenteraadsverkiezingen een nieuw coalitieakkoord ligt waarin de bezuinigingen de 

boventoon voeren. Traditionele manieren om hierop in te spelen, bijvoorbeeld per afdeling 

beoordelen waar de mogelijkheden tot bezuinigingen liggen, zullen hier naar het idee van 

deze methodiek te kort gaan schieten. Er zou nagedacht moeten worden over integrale 

bezuinigingen, ofwel gemeentebreed kijken waar de mogelijkheden liggen (Persoonlijk 

contact, afdelingshoofd SSC-IV, 29-03-2010).  

  

5.3 Aanpak: Organisatie → Barbapapa-organisatie 

Een organisatie met extreem aanpassingsvermogen wordt in deze methode de Barbapapa-

organisatie genoemd. Zoals in de inleiding is aangegeven heeft een organisatie met extreem 

aanpassingsvermogen in de kern aan de ene kant een flexibele bedrijfsvoering nodig, aan de 

andere kant flexibele medewerkers, welke steeds in relatie staan tot de doelstelling van de 

gemeente. Dit wordt geborgd door het uitwerken van de “internal governance”. Wat dit 

precies inhoudt zal later worden toegelicht. In de volgende paragrafen zal nader worden 

ingegaan op de medewerkers, vervolgens zal de bedrijfsvoering besproken worden en 

daarna zal besproken worden hoe alle componenten bij elkaar worden gebracht door 

middel van “internal governance”. Ook wordt ingegaan op de eerste basisverandering, 

system change, die zou moeten plaatsvinden om tot een Barbapapa-organisatie te komen. 

Tot slot wordt de basisvoorwaarde integraal toepassen behandeld. Hieronder zal alvast een 

korte introductie worden gegeven op de genoemde onderwerpen en wordt aangegeven in 

welke paragraaf deze nader worden toegelicht.  

 

Flexibele medewerkers → Empowerment 

Het eerste onderdeel zijn de flexibele medewerkers, dit zijn medewerkers die zich snel en 

soepel kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dit wordt binnen de 

afdeling empowerment genoemd. De definitie van een empowerde medewerker die 

gebruikt wordt, is: “iemand die leiding kan geven aan zijn eigen handelen, ten behoeve van 

de realisatie van de organisatiedoelstelling” (Persoonlijk contact, afdelingshoofd SSC-IV, 29-

03-2010). Een voorbeeld van een toepassing in de praktijk is het dagelijkse operationeel 

kwartier met bovenliggende en onderliggende laag, waarbij op elkaar kunnen afstemmen 

het belangrijkste doel is het uitwisselen van contextinformatie. Dit is van belang om 

empowert te kunnen handelen (nadere toelichting in paragraaf 5.3.1). 
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22-3-2010 Empowerment 62 afbeelding  Empowerment overview

Doel van de gemeente

Barbapapa-gemeente

Medewerkers empoweren Flexibele bedrijfsvoering

Flexibele informatievoorziening

Service Oriented Infrastructure

Service Oriented Architecture

Business Process Management

Gegevensmanagement

Verantwoordelijken en bevoegdheden 

Bedrijfsfilosofie

Contextinformatie

Vermogen interpersoonlijke intelligentie

 Figuur 3 De Barbapapa-gemeente (Bron: Sharepoint SSC-IV) 

 

Processen → Flexibele bedrijfsvoering 

Ten tweede gaat het om een bedrijfsvoering die ervoor zorgt dat activiteiten en processen 

snel en soepel kunnen worden aangepast aan de veranderende omstandigheden. Een 

voorbeeld van een concrete toepassing is een afdelingsbrede prioritering en planning welke 

elk kwartaal aangepast wordt voor de komende 4 kwartalen. Hierbij gaat het erom dat elk 

kwartaal integraal naar alle projecten wordt gekeken, zodat steeds ingespeeld kan worden 

op veranderingen die zich hebben voorgedaan (nadere toelichting in paragraaf 5.3.2). 

 

Sturen Netwerkorganisatie → Internal Governance 

Tot slot moeten alle onderdelen, waaronder flexibele medewerkers en flexibele 

bedrijfsvoering, gemanaged worden als één geheel, om de organisatie doelstellingen te 

realiseren. Dit wordt “internal governance” genoemd. Een voorbeeld hiervan is de 

“borgingstool” (Borging Internal Governance – BIG), die bijhoudt welke afspraken zijn 

gemaakt, wie van deze afspraken op de hoogte is en welk commentaar hier eventueel op 

gegeven is. Afspraken moeten hier in een breed perspectief worden gezien, zo is 

bijvoorbeeld ook het nieuwe coalitieakkoord in de borgingstool te vinden (nadere 

toelichting in paragraaf 5.3.3). 

 

Organisatieverandering → System Change 

Het laatste hoofdaspect om tot een Barbapapa-organisatie te kunnen komen is het 

eenmalig veranderen van de huidige organisatie in een dergelijke organisatie, dit wordt  

system change genoemd. Een voorbeeld is een speciale empowerment training die in 
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samenwerking met training, consulting en coaching bureau Krauthammer is ontwikkeld en 

wordt gegeven aan de medewerkers. Het gaat om een langdurig proces, waarbij gedacht 

moet worden aan een tijdsperiode van vier tot vijf jaar voordat deze manier van werken 

daadwerkelijk geïnstitutionaliseerd zal zijn binnen een organisatie (nadere toelichting in 

paragraaf 5.3.4). 

 

Integraal toepassen → CIMO en TISO 

Een belangrijke voorwaarde is dat het geheel wordt toegepast en niet een deel van deze 

methodiek, omdat daarmee het hoofdidee van integraliteit kwijtraakt. Dit is van belang 

omdat de aanleiding voor het invoeren van deze methodiek ligt in een complex geheel, wat 

vraagt om integraal aanpassingsvermogen. Hiervoor worden de afkortingen CIMO 

(Continously Integral Modes Operandi) en TISO (Thinking in the Spirit of the Organization) 

veelvuldig gebruikt. Deze begrippen zullen verder worden toegelicht in de verdere 

beschrijving van de methodiek in dit hoofdstuk (nadere toelichting in paragraaf 5.3.5) 

(Persoonlijk contact, afdelingshoofd SSC-IV, 29-01-2010). 

 

XX Barbapapa overview

Barbapapa-organisatie

Empowerde medewerkers Flexibele bedrijfsvoering

Internal

governance

System change

Complexe en snelle veranderingen 

> 

Aanpassingsvermogen

Figuur 4: Schematische weergave (Bron: Sharepoint SSC-IV) 

 

Flexibele medewerkers → Empowerment 

De eerste pijler van de Barbapapa-organisatie is, zoals gezegd, empowerde medewerkers. 

Flexibele medewerkers, ontstaan door empowerment, hieronder zal beschreven worden 

wat dit inhoudt. De definitie voor een empowerde medewerker, zoals beschreven in de 
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inleiding van deze paragraaf, is als volgt: “Iemand die leiding kan geven aan zijn eigen 

handelen, ten behoeve van de realisatie van de organisatie doelstelling” (Persoonlijk 

contact, afdelingshoofd SSC-IV, 29-03-2010).  

De uitspraak van Loesje geeft weer wat hier 

bedoeld wordt. De medewerker mag zeker eigen 

verantwoordelijkheden nemen, maar binnen de 

doelstellingen, zoals deze door de organisatie 

geformuleerd zijn. Het gaat steeds om denken in 

de visie van de organisatie. Dit geeft de medewerkers een bepaalde discretionaire ruimte, 

waarbinnen zij zelf invulling kunnen geven aan hun werkzaamheden.  

Dit geeft de medewerkers de mogelijkheid om zich snel en soepel te kunnen 

aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden, 

concrete toepassingen en tools ontwikkeld. Het doel hiervan is uiteindelijk mensen in de 

organisatie te hebben die begrijpen hoe hun eigen gedrag dat van anderen kan beïnvloeden 

en hun gedrag kunnen aanpassen afhankelijk van de situatie (Persoonlijk contact, 

afdelingshoofd SSC-IV, 16-11-2009).  

 

Voorwaarden 

Om als medewerker empowert te kunnen zijn moet vanuit de organisatie en de 

medewerker aan een aantal voorwaarden worden voldaan.  

� Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: de medewerker mag beslissingen nemen, 

maar heeft ook de verantwoordelijkheid als iets misgaat. Het moet duidelijk zijn voor 

welke outcome de medewerker verantwoordelijk is, op welke manier dit bereikt 

wordt ligt in principe bij de medewerker zelf. De medewerker heeft speelruimte, 

omdat vooraf moeilijk is vast te leggen hoe een bepaald doel behaald moet worden. 

De medewerker moet zich echter ook steeds afvragen of hiermee binnen de kaders 

van de organisatiedoelstelling gewerkt wordt. Dit vraagt ook om een 

managementstijl waarbij de vrijheid tot het nemen van verantwoordelijkheden 

gegeven wordt. Leidinggevenden zullen hier dus ook een slag moeten maken. De 

medewerkers krijgen een bepaald vertrouwen over hoe ze hun werk doen, maar het 

is niet vrijblijvend, want ze worden wel gecontroleerd op de outcome van hun werk. 

� De bedrijfsfilosofie moet bekend zijn: de medewerker moet snappen wat de 

organisatie wil en daarbij dus niet zijn eigen filosofie nastreven. Dit is een moeilijk 

punt, want wat kan precies gedefinieerd worden als ‘de organisatie’? Dit is zeker van 

groot belang voor een organisatie die onderdeel uitmaakt van en wordt gevormd 

door vele verschillende netwerken. Een uitdrukking die hiervoor in deze methodiek 

gebruikt wordt, is: TISO wat staat voor ‘Thinking In the Spirit of the Organization’. Dit 

veronderstelt echter wel dat het duidelijk is welke visie gekozen moet worden. De 

visie kan immers tegenstellingen in zich hebben. Zo staat samenwerking met 

gemeenten in de regio als belangrijk punt opgenomen in het coalitieakkoord, maar 

er moet ook bezuinigd worden. Een samenwerking zal hoogst waarschijnlijk, zeker 

Loesje: 

Heb ik allemaal goede voornemens, komt 

mijn baas ineens met de planning voor het 

komende jaar.  
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op korte termijn, geld kosten. Moet er dan wel of niet voor de samenwerking 

gekozen worden?  

� De contextinformatie rond een bepaald probleem, klant of  project moet bekend zijn: 

Hierbij gaat het niet alleen om ‘harde’ informatie, maar om informatie die op dat 

moment relevant is voor het proces. Er kan gedacht worden aan hoe een persoon in 

zich voelt door een gebeurtenis in zijn privésituatie. Maar ook meer zakelijke 

informatie, zoals wat de belangen en problemen van de gesprekspartner zijn. 

� Vermogen tot interpersoonlijke intelligentie: Het gaat er hierbij om dat de 

medewerker snel moet kunnen inschatten hoe de ander in elkaar steekt. En dat de 

medewerker verbinding kan maken met de persoon die hij tegenover zich heeft. Dit 

wordt steeds belangrijker naarmate een omgeving dynamischer is, onder andere 

door het werken in vele netwerken en waardoor steeds andere relaties moeten 

worden aangegaan (Persoonlijk contact, afdelingshoofd SSC-IV, 13-04-2010).  

 

Om bovenstaande te kunnen bereiken moeten mensen worden ingezet op talenten, zo is 

het idee. Medewerkers moeten dit zelf doen, daarom zijn vanuit dit concept trainingen 

ontwikkeld met betrekking tot hoe talenten bij anderen herkent en geactiveerd kunnen 

worden. Talenten van medewerkers moeten benadrukt worden in plaats van hun valkuilen, 

in een groep, maar ook in een tijdelijk werkverband bekijken welke talenten aanwezig zijn 

en deze op de juiste manier combineren. Zo ontstaan netwerken waarbij alle betrokkenen 

doen waar ze goed in zijn. Op deze trainingen wordt in paragraaf 5.3.4 verder ingegaan. In 

een organisatie moeten talenten actief worden ingezet en continu aan elkaar worden 

verbonden. Om het empoweren van de medewerkers in de hand te werken is, naast de 

trainingen, een aantal concrete bezigheden in de dagelijkse praktijk op de afdeling 

doorgevoerd. Deze zullen hieronder besproken worden (Persoonlijk contact, afdelingshoofd 

SSC-IV, 13-04-2010). 

 

Toepassingen 

Er kunnen vier onderdelen worden onderscheiden die op de afdeling dagelijks zijn terug te 

zien. Allereerst het operationeel kwartier. Elke ochtend wordt een operationeel kwartier 

gehouden met de directe leidinggevende. Een middenmanager heeft dus een kwartier met 

zijn leidinggevende en apart met zijn medewerkers. Binnen dit kwartier wordt relevante 

contextinformatie uitgewisseld. Dit is een dagelijkse verplichte bijeenkomst.  

Daarnaast is er de koffiepauze, die dagelijks van 10.30u tot 11.00u gehouden wordt. 

Hier kan op een meer informele manier informatie uitgewisseld worden. Maar 

medewerkers hebben hier ook de mogelijkheid om bij te praten over andere zaken dan het 

werk. Deze koffiepauze is niet verplicht, wat de medewerkers ook de mogelijkheid biedt om 

de pauze over te slaan, wanneer ze bijvoorbeeld druk zijn die dag of een andere afspraak 

hebben op dit tijdstip.  

 Ook zit de manager regelmatig tussen zijn medewerkers in plaats van in zijn eigen 

kantoor. Hierbij krijgt hij de gehele dag mee wat er op zijn afdeling gebeurd en zit daarmee 
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veel meer in het werk wat zijn medewerkers doen. Bovendien maakt het de grens om de 

manager iets te vragen lager. Het is echter niet wenselijk dat een manager elke dag tussen 

de medewerkers zit, omdat hiermee de grens om meer persoonlijke onderwerpen te 

bespreken hoger wordt, dan wanneer een medewerker de kamer van de manager 

binnenloopt en hem direct onder vier ogen kan spreken (Persoonlijk contact, afdelingshoofd 

SSC-IV, 13-04-2010). 

Tot slot moet het Daily Highlight Report (DHR) genoemd worden. Elke dag sturen 

middenmanagers een Daily Highlight Report naar de manager van de afdelingen en naar zijn 

directe collega’s. Dit is een korte mail waarin ze schrijven wat die dag de meest opvallende 

punten waren, deze wordt uit het hoofd opgesteld en gaat puur om wat hen van die dag is 

bijgebleven. Het moet een email zijn waarin staat wat gedaan is, waarbij het gaat om het 

proces, niet om de inhoud. Een voorbeeld zou kunnen zijn: “Ik heb vandaag de begroting 

opgesteld.” Maar niet: “Ik heb vandaag de begroting opgesteld, maar komt nog een ton 

tekort en ik heb geen idee hoe ik dit moet oplossen” (Documentanalyse, DHR van 3 t/m 11 

mei). De laatste aanvulling gaat om inhoud, dit kan de volgende dag in het operationeel 

kwartier besproken worden. Hieronder is een voorbeeld ingevoegd van een DHR wat 

verzonden is door een middenmanager naar het afdelingshoofd en zijn collega’s. 

 

Het belangrijkste doel van deze dagelijkse activiteiten is het uitwisselen van 

(context)informatie, zodat iedereen op de hoogte blijft van veranderingen en 

ontwikkelingen. En elke medewerker deze informatie mee kan nemen in zijn eigen werk 

(Persoonlijk contact, afdelingshoofd SSC-IV, 13-04-2010).  

 

Processen → Flexibele Bedrijfsvoering  

Het tweede onderdeel van de organisatie waarop de methode zich richt is bedrijfsvoering. 

De bedrijfsvoering moet de meer ‘harde’ kant van het geheel waarborgen. Hierbij gaat het 

om het op een  bepaalde manier inrichten van processen, waardoor een flexibele 

Van: Garritsen, C.A.G.  
Verzonden: maandag 3 mei 2010 16:32 

Aan: Jongh, A.F.D. de; Jong, P.A.M. de; Schijndel, G.H.M. van 
Onderwerp: DHR 
 

 

• Telefoniebeheer door de bril van RASCI besproken met Marc, Marye en Henk. Was reeds 

uitgewerkt door Peter, Henk en Clemens > Allen in principe akkoord met hetgeen was 

uitgewerkt. 

• Probleem rond de UMTS kaart voor de wethouder opgepakt en weer in het proces gestopt en 

wordt volgens afspraak toch voor haar vakantie opgelost.  

• AS-400 is geïnstalleerd en wordt aanstaande zaterdag overgezet. 

• Een aantal operationele zaken opgepakt voor werkplekbeheer > Darrin en John deze week niet 

aanwezig.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Clemens Garritsen | Hoofd ICT (Back-Office) 

SSC informatievoorziening Gemeente Breda,  tel. 076-529 3145 
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bedrijfsvoering ontstaat. De werkzaamheden moeten snel en soepel kunnen worden 

aangepast aan de veranderende omstandigheden. Ook hiervoor moet aan een aantal 

voorwaarden worden voldaan. Daarbij gaat het vooral om de indeling van de organisatie.  

 

De hele gemeente 

De gewenste situatie in 2012 zou dan ook zijn om de gehele gemeente Breda op een andere 

manier in te richten, waardoor beter aan de vraag van de burger voldaan kan worden. In 

figuur 5 is te zien hoe dit eruit zou moeten zien.  

Figuur 5 geeft het beeld van een gekantelde organisatie, zoals deze al in 

verschillende gemeenten bestaat. Het gaat hier om een organisatieverandering van de hele 

gemeentelijke organisatie, dus niet alleen de afdeling SSC-IV. Maar binnen de Barbapapa-

methode wordt dit wel als een noodzakelijke ontwikkeling gezien. Het idee hier achter is dat 

niet aan de hand van expertise of afdelingen georganiseerd wordt, maar aan de hand van 

processen. Waardoor verticale lijnen ontstaan in plaats van horizontale. Het idee hierbij is 

dat de verkokering die nu binnen de gemeente aan de orde is hiermee wordt opgeheven. 

Het is echter wel van belang dat er een connectie gemaakt wordt tussen de verticale lijnen 

om verticale kokers te voorkomen. Hierbij is het streven om een netwerkorganisatie te 

creëren in plaats van ketens binnen de organisatie. Er zijn voornemens om dit door te 

voeren, maar in de raad is hier nog geen formeel besluit over genomen (Vergadering SSC-IV 

Barbapapa-denkteam, 16-03-2010).  

afd.de.jongh@breda.nl
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Figuur 5 Organisatie architectuur gemeente Breda 2012 (Bron: Sharepoint SSC-IV) 

 

Zoals duidelijk wordt uit de figuur is de gehele organisatie er op gericht in te kunnen 

spelen op ontwikkelingen in de samenleving (links in de figuur). Deze worden vervolgens 

aangenomen door de vraaggerichte frontoffice, via één loket. Vervolgens worden deze 

doorgestuurd naar de juiste backoffice. En via dezelfde weg weer terug gecommuniceerd 
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naar burger of bedrijf. Zodat op elk moment de burger op één plaats kan nagaan hoe het 

met al zijn aanvragen staat. 

 

De afdeling 

Per afdeling zal echter ook gekeken moeten worden wat het kantelen, en daarmee 

flexibiliseren van de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid, voor hen concreet zal betekenen. 

Wat moet een afdeling ontwikkelen om flexibel te kunnen werken? Het is belangrijk om dit 

concreet en gedetailleerd uit te werken (Vergadering SSC-IV Barbapapa-denkteam, 16-03-

2010). Het afdelingshoofd van de afdeling SSC-IV geeft een voorbeeld uit de praktijk. Het 

voorbeeld kan dit alles wellicht duidelijker maken. Hoewel het in onderstaand voorbeeld 

gaat om interne dienstverlening is het principe hetzelfde. 

Netwerk van de stadsadvocaat 

Een medewerker van de afdeling Juridische Zaken van de Gemeente Breda stuurt de volgende e-mail naar 

alle afdelingshoofden van de gemeente Breda (E-mail, ontvangen op 25-03-2010): 

 

“Onderwerp: Inschakeling stadsadvocaat 

 

Dames en heren, 

 

Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende. Indien de gemeente Breda verzeild raakt in een 

gerechtelijke procedure, is ze wettelijk verplicht zich te laten bijstaan door een advocaat. Voor de gemeente 

Breda betekent  dit inschakeling van de stadsadvocaat, te weten AKD Prinsen van Wijmen. Ook bij politiek 

gevoelige dossiers met een juridische component komt dit kantoor vaak in beeld, veelal voor een second 

opinion. 

 

Met AKD zijn eerder afspraken gemaakt, dat Bruno voor de gemeente Breda de account is van AKD en dat 

ondergetekende voor AKD het aanspreekpunt is van de gemeente Breda.  Dat betekent dat alle zaken 

waarbij AKD betrokken wordt - via SSC/Juridische Zaken - bij Bruno dienen te worden aangemeld. Bruno  en 

ik hebben dan een actueel overzicht  van alle zaken waarbij AKD wordt ingeschakeld. Voor Bruno is dat 

noodzakelijk, omdat hij regelmatig door de politiek over lopende kwesties wordt aangesproken en het dan 

heel vervelend is, als hij een bepaalde zaak niet kent. Voor mij is het noodzakelijk, omdat alle facturen van 

AKD bij mij binnenkomen en ik – bij het ontbreken van een actueel overzicht – niet weet, waarop een 

bepaalde factuur betrekking heeft. Bovendien sparren Bruno en ik regelmatig over bepaalde juridische 

kwesties, waarbij de gemeente Breda is betrokken. Dat is moeilijk, wanneer de een een zaak wel kent en de 

ander weer niet….” (E-mailbericht, 15-03-2010) 

 

De mail is zeker met een goede intentie, de informatie met iedereen die daar belang bij heeft delen en 

daarmee geen onduidelijkheden creëren, wanneer echter het netwerk voorgesteld wordt waarin 

geopereerd wordt blijkt dit erg complex. 

Want:  

• Afdeling X meldt zaak bij Juridische Zaken, 

• Juridische Zaken kan dit niet afhandelen, dus moet er contact worden gelegd met de 

stadsadvocaat (AKD), vaak wordt JZ in een complexe zaak niet eens ingelicht maar wordt direct 

contact gezocht met de stadsadvocaat, 

• Afdeling X meldt dit bij de medewerker van JZ die als contactpersoon is aangesteld, 

• De medewerker van JZ meldt de zaak bij Bruno de contactpersoon van AKD, 

• De stadsadvocaat (niet noodzakelijk de contactpersoon Bruno) heeft contact over de zaak met 

afdeling X, 

• De facturering van de zaak loopt vervolgens via JZ, 

• Waarbij tot slot medewerker van JZ en Bruno contact hebben over de afhandeling van de zaak. 
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Gevisualiseerd zou het netwerk in bovenstaande case er als volgt uit zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vraag is nu wat er zou gebeuren als één van de contactpersonen om welke reden dan 

ook afwezig is. Een andere belangrijke kwestie is de vraag of alle afdelingen dit gaan doen 

en wat doen de afdelingshoofden met dit mailtje. Ook is het de vraag hoe deze regeling naar 

een nieuwe medewerker op een van de afdelingen gecommuniceerd wordt, met het 

verzenden van een email wordt dit niet ergens vastgelegd. Dit ingewikkelde netwerk zou 

veel eenduidiger kunnen zijn als het georganiseerd zou worden, zoals dit in figuur 8 is 

weergegeven. Dan zou het volgende ontstaan. 

 

 

 

Een dergelijk manier van indelen vereist echter wel een systeem waarbij informatie en 

kennis snel van afdeling X gekoppeld kan worden naar de stadsadvocaat. Daarnaast is het 

voor elke afdeling slechts nodig om één of twee verbindingen in het proces te kennen. Ook 

wordt bij de terugkoppeling via Juridische Zaken gewaarborgd dat het advies van de 

stadsadvocaat getoetst wordt op de visie van de gemeente en daarmee wordt weer de 

SSC Z 

SSC Y 

Afdeling X 

Frontoffice 

SSC 

SSC Juridische 

Zaken 

SSC X 

Stadsadvocaat 

Afdeling X 
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Juridische 
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Figuur 6: Netwerk Stadsadvocaat - Versie 1 

Figuur 7 Netwerk Stadsadvocaat - Versie 2 
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integrale samenhang van de gemeentelijke organisatie gewaarborgd. Dit omdat de 

medewerker van JZ vanuit de visie van de gemeente naar het advies zal kijken. Terwijl de 

stadsadvocaat een externe adviseur is (Persoonlijk contact, afdelingshoofd SSC-IV, 25-03-

2010). 

 

Sturen netwerkorganisatie → Internal Governance 

Om de netwerkorganisatie, zoals hierboven beschreven is, te kunnen sturen spreekt de 

methode over het organiseren van de “internal governance”. Alle componenten, waaronder 

de hierboven beschreven medewerkers en bedrijfsvoering, zullen bij elkaar moeten komen 

en één geheel worden binnen de kaders van de doelstelling van de organisatie. Dit wordt 

aangeduid als “internal governance”. De volgende definitie wordt hiervoor gebruikt: 

“Verantwoordelijk voor het waarborgen van de integrale onderlinge samenhang (dus zowel 

inhoud als bedrijfsvoering) van de wijze van sturen, uitvoeren, verantwoording afleggen en 

toezicht houden van de organisatie-

eenheid. Gericht op een optimale 

realisatie van de 

eenheiddoelstellingen (outcome); deze 

als afgeleide van de hogere eenheid (= 

afdeling Informatievoorzieningen) 

doelstellingen, alsmede het daarover 

op een open wijze communiceren en 

verantwoording afleggen.” (Sheet 11, 

Sharepoint SSC-IV) Dit lijkt op het 

eerste gezicht een ingewikkelde en 

uitgebreide definitie maar deze kan 

worden opgedeeld in twee 

onderdelen. Het gaat er in de eerste 

plaats om dat alle medewerkers 

vanuit hun rol de samenhang tussen 

organisatie onderdelen waarborgen. 

Dit wil zeggen dat zij er bijvoorbeeld 

voor moeten zorgen dat projecten 

niet langs elkaar heen lopen, maar 

ook moeten afwegen of iets 

inhoudelijk haalbaar is. Voor dit 

laatste worden zij echter ondersteund 

door de experts op het vakgebied, 

waardoor deze laatste 

verantwoordelijk zijn voor advies met betrekking tot de inhoudelijke samenhang.  

 

 

Demissionaire Gerda 

“Het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit viert zijn 75-jarig bestaan en geeft 

zichzelf een cadeautje. Het is een éénmalig glossy 

magazine dat Gerda heet. Dit naar het voorbeeld van het 

blad Linda van actrice en presentatrice Linda de Mol. 

Overigens vaak gekopieerd en ook wel gepersifleerd door 

bekende Nederlanders als Ruud (Gullit), Matthijs (van 

Nieuwkerk), Youp (van ’t Hek) en Maarten (van Rossem). 

In deze tijd worden personen merken en zijn merken 

emotiedragers of identiteitsverschaffers geworden. Zo 

werd bijvoorbeeld het Calvijnjaar versierd met de glossy 

Calvijn. Gerda is dus ook een ‘gevoel’. Maar welk? … 

… Alleen uit respect voor het democratisch proces had 

demissionair minister Verburg dit blad moeten 

terughalen. En het dan moeten opbergen in het magazijn 

der mislukte plannen. Eventueel naast het wassen beeld 

dat Madame Tussauds ooit van CDA-voorman Elco 

Brinkman liet maken, in 1993 denkend de nieuwe premier 

van Nederland in huis te nemen.  

Het Gerda-plan was overigens al vanaf het begin strijdig 

met het communicatiebeleid dat de overheid begin deze 

eeuw op papier zette. Daar heet het dat 

overheidscommunicatie „over beleid en organisatie dient 

te gaan”. Het wordt „niet gericht op persoonlijke 

‘imagebuilding’ van bewindspersonen en andere 

overheidsfunctionarissen”. Een helder uitgangspunt, dat 

jammer genoeg totaal vergeten bleek.” (NRC, 10-03-

2010) 
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Toepassingen 

Een van de manieren waarop dit gebeurt, is het gebruik van de borgingstool. Deze tool kan 

gezien worden als een vorm van kennismanagement. Met  de tool wordt gewaarborgd dat 

de informatie zowel door vakinhoudelijke medewerkers als procesbeheersende 

medewerkers (doorgaans management) bekeken zijn. Daarnaast kunnen reacties gegeven 

worden op de informatie. Deze digitaal beschikbare tool houdt bij welke afspraken er zijn 

gemaakt, wie van de afspraken op de hoogte is en welk eventueel commentaar er op 

gegeven is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over afspraken over ziekmeldingen of nieuwe 

relevante regelgeving, maar ook over elementen als de visie van de organisatie. De 

informatie kan beschikbaar worden gesteld via informationsheets, wat wil zeggen maximaal 

een dubbelzijdige bladzijde met kernpunten over het onderwerp. De volgende stap is een 

weergave in een informationclip, wat een ingesproken power point presentatie van 

maximaal zes minuten is. Ook kan een information-video gemaakt worden die twaalf 

minuten mag duren. Tot slot kan informatie aangeboden worden via een tekst. Alle vormen 

van informatievoorzieningen zijn op de Sharepoint website van de afdeling te vinden. De 

automatische vervaldatum van deze informatiedragers is één jaar, wanneer deze verlengd 

moet worden dient de maker dat te doen, maar wanneer de informatie niet meer relevant is 

of er geen gebruik van wordt gemaakt vervalt deze. Dit is van belang omdat door snelle 

doorontwikkelingen regelingen vaak snel niet meer relevant of up-to-date zijn (Persoonlijk 

contact, afdelingshoofd SSC-IV, 22-03-2010).  

Een van de geïnterviewden geeft aan dat hiermee bereikt kan worden dat mensen 

direct over inhoud van een project kunnen praten, omdat alle randvoorwaarden al vooraf 

ingezien kunnen worden via de borgingstool. Zo zou voorafgaand aan een vergadering 

nagegaan kunnen worden wat er over het te bespreken onderwerp vermeld staat in het 

coalitieakkoord of welke afspraken daarover eerder al gemaakt zijn. Ook kan gezien worden 

wie er wel en niet van deze informatie op de hoogte is. Dit maakt informatie overzichtelijker 

en gemakkelijker om keuzes op te baseren, omdat later kan worden terug gekeken (I 06). 

Wanneer er een nieuwe afspraak of nieuw onderwerp wordt toegevoegd in de borgingstool, 

Van: Borgingsapplicatie Internal Governance [mailto:noreply@breda.nl]  

Verzonden: woensdag 21 april 2010 7:00 

Aan: Jongh, A.F.D. de 
Onderwerp: Openstaande items 

 

Beste Jongh, A.F.D. de, 

 

U heeft de volgende openstaande items in de Borgingsapplicatie Internal Governance. 

Titel    Versie    Datum toegekend 

Aanpassingsvermogen noodzaak 
 

0.1.1 
 

25-3-2010 15:26:50 

Coalitieakkoord 
 

0.0.1 
 

19-4-2010 

 

 

Klik op de link om de items te bekijken: Borgingsapplicatie Internal Governance 
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dan krijgen alle medewerkers voor wie die informatie relevant is hierover een melding per 

email een voorbeeld is in het onderstaande kader weergegeven (Documentanalyse, E-mail, 

ontvangen: 12-05-2010). 

 

Op de afdeling moet met betrekking tot “internal governance” het “links en rechts denken” 

ingevoerd worden. In figuur 9 is te zien hoe dit eruit zou moeten zien. Hierbij staan de 

groene ovale figuren voor de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het vakgebied (in dit 

geval informatievoorziening, uitgesplitst in verschillende deel kennisgebieden). Aan de 

andere kant staan de blauwe rechthoeken voor kennis van management en organisatie van 

de afdeling. De grootte van het figuur geeft aan in welke mate groen of blauw van belang is. 

De gedachte is dat een ontwikkeling of plan zowel over rechts/blauw moet worden 

goedgekeurd, als over links/groen. Zodat het zowel vakinhoudelijk als organisatorisch 

mogelijk is dit uit te voeren. Hiermee wordt onderlinge samenhang tussen alle onderwerpen 

door het management (organisatorisch) gewaarborgd en door de vakinhoudelijke 

medewerkers wordt de disciplinaire kant geborgd op haalbaarheid. Het gaat daarnaast om  

 

   
Figuur 8: Links en Rechts denken 

 

het waarborgen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, wat een van de onderdelen 

van flexibele medewerkers is. De dynamiek vanuit de omgeving maakt waarborgen 

belangrijk (Persoonlijk contact, afdelingshoofd SSC-IV, 10-02-2010). 

 

Het belang van het creëren van “internal governance” wordt duidelijk door een voorbeeld 

van het afdelingshoofd opgenomen in de kadertekst pagina 67, waarbij simpelweg een 

duidelijk opgestelde regeling in het communicatiebeleid vergeten is bij het besluit over het 

publiceren van een glossy over de minister van LNV Gerda Verburg. Met het inzetten van de 
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borgingstool en het principe van goedkeuring over organisatorische en inhoudelijke zijde 

zouden dergelijke missers voorkomen kunnen worden, is de gedachte. Met de borgingstool 

wordt in zekere mate een collectief geheugen gecreëerd, waarin steeds kan worden terug 

gekeken en waarbij ook steeds kan worden aangegeven of de regels bij iedereen bekend 

zijn. Dit is van belang wanneer terug gedacht wordt aan de aanleiding voor het ontwikkelen 

van deze methodiek; de snel veranderende wereld en het werken in netwerkverbanden 

(Persoonlijk contact, afdelingshoofd SSC-IV, 10-02-2010).  

 

Organisatieverandering → System Change 

Om tot een Barbapapa-organisatie te komen, moet eenmalig een aantal aanpassingen 

gedaan worden in de organisatie, zowel op gebied van medewerkers als bedrijfsvoering. Dit 

wordt system change genoemd. Hierbij gaat het onder andere over de invoering van de 

borgingstool, opzet van een nieuwe organisatie architectuur, maar aan de andere kant ook 

meer ‘zachte’ kant van de methodiek, namelijk empoweren van de medewerkers. Hiervoor 

is de empowerment training ontwikkelt in samenwerking met trainingsbureau 

Krauthammer. De medewerkers nemen deel aan het traject in kleine groepen. De 

medewerkers die deelnemen aan de empowerment training worden op de volgende criteria 

geselecteerd: 

� Ze moeten iets willen (ook tegengas geven is daarbij iets willen), 

� Het is een soort cadeau voor iets positiefs wat je gedaan hebt, 

� Bij de groepssamenstelling wordt gelet op een combinatie van persoonlijkheden 

binnen een groep. 

In paragraaf 5.4 is een evaluatie van het empowerment traject opgenomen. 

Zoals al is aangehaald bij de inleiding van deze paragraaf, gaat het om een proces 

waarin de organisatie naar de Barbapapa-organisatie toe groeit. Dit kan een traject zijn wat 

vier tot vijf jaar in beslag neemt (Persoonlijk contact, afdelingshoofd SSC-IV, 16-11-2009). 

 

Integraal toepassen → CIMO en TISO 

Een belangrijke voorwaarde is dat het geheel wordt toegepast en niet een deel van deze 

methodiek, omdat het daarmee het hoofdidee van integraliteit kwijtraakt. Dit vraag om 

zowel CIMO als TISO denkt. Wat deze afkortingen betekenen zal hieronder worden 

uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld. (Veldnotities, Verslag bezoek Gemeente Breda, 

29-01-2010) Als voorbeeld wordt hier het empowerment traject genomen: 
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Empowerment – Plateaus 
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Deelaspect  Deelaspect: 
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*FIEW: Feiten, Interpretatie, Ervaring, Waardeoordeel 

**IPR: Inhoud, Proces en Relatie 

 

De horizontale pijl staat voor CIMO (Continously Integral Modes Operandi). Dit wil zeggen 

dat er pas doorgegroeid kan worden naar het volgende plateau als alle deelaspecten op 

hetzelfde plateau zijn. Binnen de methode wordt dit belangrijk gevonden, omdat anders het 

integrale geheel uit het oog wordt verloren. In het voorbeeld van empowerment zou een 

medewerker dan bijvoorbeeld heel goed kunnen zijn in communiceren, maar nauwelijks iets 

kunnen plannen. Dat brengt deze persoon uiteindelijk in zijn werk nog nauwelijks verder. 

Deze plateaus kunnen echter ook toegepast worden op een organisatieproces. Bijvoorbeeld 

het ontwikkelen van een gekantelde gemeente. Er moet bekeken worden wat hiervoor 

nodig is en op welk niveau alle onderdelen zich op dit moment bevinden, daarna kan per 

onderdeel verder worden doorontwikkelt.  

De verticale pijl staat voor TISO (Thinking in the Spirit of the Organization). Dit houdt 

in dat steeds het hogere doel van de organisatie moet worden nagestreefd. Het gaat erom 

dat het bereikte plateau op dat moment werkbaar is het ultieme doel hoeft daarvoor 

helemaal niet direct bereikt te worden, maar het ultieme doel moet wel steeds in het oog 

gehouden worden (Persoonlijk contact, afdelingshoofd SSC-IV, 10-02-2010). 

 

5.4 Evaluatie empowerment trainingen  

Nu een beeld is geschetst van de methodiek kan de empowerment training, die al uitgebreid 

is toegepast op de afdeling, geëvalueerd worden. Hierbij zal vooral gebruik worden gemaakt 

van de informatie die verkregen is in de focusgroep met een aantal medewerkers van SSC-IV 

die allen de training gevolgd hebben. Er worden zowel positieve als negatieve punten 

genoemd, deze zullen hieronder behandelt worden. 

 

Positiviteit en flexibiliteit 

De trainingen zelf worden overwegend als heel positief ervaren (I 08, I 11, I 12, F, Enquête 

focusgroep, Veldnotities Stageperiode). Vooral omdat de medewerkers zichzelf hebben 

leren kennen en ook meer overwogen omgaan met reacties van anderen. Daarnaast zijn een 
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groot aantal geïnterviewden het eens dat de training bijdraagt aan flexibiliteit van de 

medewerkers. “Mensen worden weerbaarder, doordat ze empatisch vermogen aanleren, 

gewoon wat meer inzicht gaan krijgen. Hey ik bedoel ik ben een techneut , wat weet ik nou 

over sociale contacten? dat is een heel ander vakgebied zullen we maar zeggen” (I 08). “Je 

hebt een tool gekregen om gemakkelijker met de dingen om te gaan vind ik zelf. Niet dat ik 

drastisch verandert bent, maar voor mezelf, je bent wat toegankelijker, je communiceert 

makkelijker met mensen en je hebt aan de hand van die trainingen ook door wat voor effect 

je op mensen hebt” (I 12). Medewerkers van de afdeling zouden door bovengenoemde 

effecten flexibeler worden, omdat “je kansen krijgt om je anders op te stellen of anders te 

gaan handelen als het je niet zint of als je iets voor je kiezen krijgt. … Dan kun je 

waarschijnlijk beter tot tien tellen. Kom je vaker tot constructieve zaken … als je je helemaal 

vast zet gebeurd dat gegarandeerd niet” (F G4). Dus inzicht in jezelf en in de persoon die 

tegenover je zit biedt meer mogelijkheden om snel en soepel tot een overeenkomst te 

komen, in plaats van elkaar tegen te werken. Dit leidt tot versnelling van processen. De 

flexibiliteit ontstaat hier in mensen, maar ook in hoe zij empowerment in de werkpraktijk 

gebruiken en daarmee processen organiseren. 

Het is wel noodzakelijk open te staan voor een dergelijke training anders zal er 

weinig effect vanuit gaan, is de heersende gedachte onder de geïnterviewde medewerkers 

van de afdeling SSC-IV. In de dagelijkse praktijk wordt het verschil tussen collega’s die de 

cursus wel gevolgd hebben en collega’s die dat niet gedaan hebben zeker gemerkt. Er wordt 

gezegd dat de eerst genoemde groep meer overwegend met lastige situaties omgaan, 

terwijl de tweede groep handelt vanuit hun natuurlijk houding, welke er vaak juist voor 

zorgt dat er geen stap verder gemaakt kan worden (I 06, I 12, F). Vragen die hierbij reizen 

zijn of het noodzakelijk is dat alle medewerkers deelnemen en wat kan de plaats van 

medewerkers die niet open staan voor een dergelijke training in de toekomst binnen de 

afdeling zijn. 

 

Onduidelijkheden en herhaling  

Er worden ook een aantal minpunten genoemd waarmee bij een eventueel vervolg van de 

trainingen rekening gehouden kan worden. Het gaat dan vooral om randvoorwaarden rond 

de trainingen. Onduidelijkheid rond de selectie van de medewerkers, de aanwezigheid van 

het afdelingshoofd en de groepssamenstelling zijn de meest genoemden.  

Allereerst de selectie van de medewerkers die deel mogen nemen aan de trainingen. 

Hierover komen in de focusgroep drie beelden naar voren, geen van de deelnemers heeft 

een idee welke de juiste is. Sommige medewerkers gaan er vanuit dat de medewerkers 

gevraagd worden voor de trainingen, andere stellen dat het bedoeld is voor alle 

geïnteresseerden en anderen hebben het idee dat de training verplicht is. In hun 

werkomgeving horen de geïnterviewde medewerkers dat sommige mensen die niet deel 

hebben genomen aan het traject zich gepasseerd voelen (I 11 en F). 

Als tweede onduidelijkheid wordt de aanwezigheid van het afdelingshoofd bij de 

trainingsessies genoemd.  Aan de ene kant wordt gezegd dat hij aanwezig is, omdat hij het 
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zelf erg interessant is, omdat hij het traject mede heeft opgezet en er bovendien veel van 

kan leren voor een eventueel vervolg (F G2 t/m G4). Aan de andere kant is er het idee dat hij 

vooral luistert naar wat er gezegd wordt en dat in de dagelijks praktijk weer gebruikt (F G1). 

In het laatste geval is het vooral de vraag in welke mate de medewerkers hun 

leidinggevende vertrouwen. Er wordt gezegd dat er mensen zijn geweest die zich vanwege 

de aanwezigheid van de leidinggevenden hebben ingehouden, echter geen van de 

focusgroep leden zelf heeft zich ingehouden (F). 

Tot slot wordt de groepssamenstelling besproken. Het is voor velen nooit duidelijk 

geworden op basis waarvan de groepssamenstelling van de empowerment groepen, die 

bestaan uit tien medewerkers per groep, gemaakt is. Wel hebben de meeste focusgroepen 

leden het gevoel dat dit niet op basis van toeval gebeurd is. Ook wordt aangegeven dat de 

samenstelling van de groep van groot belang is voor het succes van de training. De 

dynamiek en discussie die in de groep ontstaat is bepalend voor wat de groepsleden uit de 

training kunnen halen, daarover is iedereen in de focusgroep het eens. In het verlengde van 

dit punt komt ook naar voren dat het in het begin nog gemakkelijk was om de groepen 

uitgebalanceerd met verschillende typen mensen samen te stellen, naar mate de groep van 

medewerkers die de training nog niet gevolgd heeft kleiner wordt, wordt dit veel lastiger (F). 

Een van de focusgroep leden die in één van de later gestarte groepen zat, geeft aan hier 

nadeel van te hebben, omdat in die groep nauwelijks discussie op gang komt en alles voor 

waar wordt aangenomen (F G1). 

Ook wordt een punt van kritiek gegeven op de inhoud van de trainingen, die na 

enkele sessies veel herhalingen lijken te bevatten. Daardoor verliezen deelnemers hun 

aandacht en neemt de interesse in de sessies af (F G1 t/m G3, G5). Een van de medewerkers 

ziet echter ook voordelen in de herhalingen, want op die manier worden “dingen 

ingeslepen” (F G4). “Ik heb dit (de herhaling) in onze groep ook niet als zodanig ervaren, 

want bij ons werd dat natuurlijk ook gedaan, maar er kwamen toch steeds wel weer hele 

bijzondere dingen aan het licht of nieuwe aspecten van vraagstellingen door die lagen” (F 

G4). Over dit laatste punt zijn dus verschillende meningen. 

 

Kort terugkijkend naar deze evaluatie kan gesteld worden dat de empowermenttrainingen 

over het algemeen succesvol zijn en dat de medewerkers zelf het gevoel hebben dat het 

bijdraagt aan flexibeler werken. Of dit voor externe partijen ook zo is, blijft natuurlijk de 

vraag. Wel zouden er nog een aantal randvoorwaarden kunnen worden aangepast om de 

training in de toekomst te verbeteren. 

 

5.5 Vergelijking met de theorie 

Met dit overzicht van de methode wordt nu een vergelijking gemaakt met de theorie, zoals 

die in hoofdstuk 3 beschreven is. Aan de hand van de gehouden interviews, veldnotities en 

documentanalyses is een overzicht gemaakt van de veel genoemde aspecten om flexibel te 

kunnen zijn als organisatie. Aan de hand van deze punten is hieronder een overzicht 



 
Anders organiseren met Barbapapa? 

Afstudeeronderzoek Gemeente Breda, 2010 

 

 

75

gemaakt van de overeenkomsten en verschillen tussen Het Nieuwe Werken, zoals dat in de 

theorie in hoofdstuk 3 beschreven is en de Barbapapa-methodiek.   

 

Onderdeel 

 

Het Nieuwe Werken Barbapapa 

Aanleiding Snel veranderende maatschappij en 

daardoor snel veranderende vraag. 

 

Snel veranderende maatschappij en 

daardoor snel veranderende vraag. 

Vernieuwing 

 

Een vernieuwing in drie stappen, 

waarbij steeds een traject moet worden 

ontwikkeld wat bij het organisatie 

onderdeel past en een manager die de 

filosofie van HNW overneemt een 

uitdraagt.  

Doorvoeren van de methode vraagt om 

een eenmalige ‘system change’, waarbij 

de medewerkers een training 

empowerment krijgen aangeboden en de 

organisatieprocessen anders worden 

ingericht, zoals dat in voorgaande 

paragrafen is toegelicht. Vervolgens 

moet steeds doorontwikkelt worden. 

 

Hoofdpunten Mens staat centraal 

 

 

 

 

Vertrouwen vanuit de manager en 

verantwoordelijkheid voor de 

medewerkers 

Processen zo organiseren dat het beste 

ingespeeld kan worden op de vraag van 

buiten, de mens is hiervan een 

onderdeel. 

 

Sturen op de outcome, door 

medewerkers verantwoordelijkheid te 

geven, maar wel bepaalde controle vast 

te houden. 

 

Werkvormen Ideaal wordt het organiseren in hubs 

gezien, welke bestaan uit interne (van 

verschillende afdelingen) en externe 

partijen, daarnaast hebben zij een 

tijdelijk karakter. Op de lange termijn 

zouden daarmee ministeries of een 

dergelijke lijnorganisatie overbodig 

kunnen worden. 

 

In de netwerkbureaucratie worden 

horizontale en verticale coördinatie 

principes naast elkaar gebruikt. 

Waardoor netwerken vormen mogelijk 

is, maar ook controle vanuit de 

hiërarchische organisatie blijft bestaan. 

Organiseren in netwerken met zowel 

interne als externe partijen, maar 

hiervoor wordt niet specifiek een vorm 

genoemd.  

Ook blijft de afdeling in deze methode 

een belangrijke organisatievorm. Deels 

omdat het nu (nog) gaat om een 

methode die alleen binnen de afdeling 

SSC-IV binnen de gemeente Breda wordt 

uitgewerkt en deels toegepast. Maar ook 

het links en rechts denken, voor het 

goedkeuren van plannen is 

afdelingsgeoriënteerd. 

Daarnaast is er een meer algemeen idee 

om in  processen te organiseren door de 

gehele gemeente te kantelen. 

Tot slot zouden processen aan de hand 

van plateaus moeten worden ingericht, 

zodat steeds een integraal niveau bereikt 

kan worden. 

Werkomgeving 

 

Het moet mogelijk zijn om waar en 

wanneer de medewerker maar wil te 

werken. Het wordt mogelijk om werk 

en privé activiteiten te combineren en 

af te wisselen. Mensen blijken hier in de 

huidige tijd ook behoefte aan te 

hebben, dit wordt ook wel de opkomst 

van de “Creative class” genoemd. 

Binnen de Barbapapa-methode wordt 

niet specifiek ingegaan op het belang van 

de werkomgeving. 
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Rond de kantoorinrichting gaat het om 

flexibele werkplekken, welke ingericht 

zijn voor communiceren, concentreren 

en ontspannen.  

 

Medewerkers 

 

Medewerkers worden als centrale pijler 

in de organisatie gezien, zij krijgen meer 

verantwoordelijkheden en vrijheid om 

hun taken uit te voeren. Daarnaast zijn 

er trajecten om de medewerkers te 

ontwikkelen, waarbij concreet 

portfolio’s en bonussen genoemd 

worden. Tot slot bestaat er een 

opsomming van verschillende 

competenties waarover de moderne 

ambtenaar zou moeten beschikken, 

waarbij integriteit en Public Service 

Motivation de belangrijkste zijn. 

 

HPWS zijn een mogelijkheid om 

concreet invulling te geven aan het 

optimaal laten presteren van 

medewerkers door middel van het 

bieden van zekerheid, 

ontwikkelingsmogelijkheden, delen van 

informatie en belonen naar prestatie. 

 

Medewerkers moeten op een bepaalde 

manier te werk gaan om flexibel te 

kunnen zijn, om dit te kunnen bereiken 

wordt de empowerment training 

aangeboden.  

Leidinggevenden 

 

Leidinggevenden moeten het 

vertrouwen geven aan hun 

medewerkers. Daarnaast zijn 

leidinggevenden die HNW begrijpen en 

willen toepassen nodig om het te 

verspreiden. Zij moeten de 

medewerkers inspireren en motiveren 

om deze manier van werken aan te 

nemen. Ze hebben daarbij ook een 

voorbeeldfunctie. 

Leidinggevenden worden in de 

Barbapapa methode niet expliciet 

benoemd. Impliciet wordt wel 

aangegeven dat er verantwoordelijkheid 

wordt gegeven aan de medewerkers en 

er vertrouwen moet zijn vanuit het 

management. Daarnaast heeft het 

huidige afdelingshoofd van de afdeling 

een belangrijke rol in het ontwikkelen 

van deze methodiek. 

 

ICT 

 

ICT wordt gezien als een belangrijk 

onderdeel als ondersteuning van 

gegevensverspreiding en –

management, ook met externe partijen. 

Daarnaast wordt ICT als belangrijk 

communicatiemiddel genoemd. Ook 

kan ICT bijdragen aan transparantie van 

de overheid naar buiten toe. Tot slot 

zou de moderne ambtenaar gebruik 

moeten maken van ‘social media’, zoals 

Twitter en MSN. 

 

Daarnaast is ondersteunend aan de 

netwerkbureaucratie e-mail van groot 

belang om coördinatie vanuit de 

verticale lijn te behouden, bijvoorbeeld 

door middel van een CC naar de 

leidinggevende. 

ICT heeft hier een functie op gebied van 

kennismanagement, door middel van de 

borgingstool. Daarnaast zal ICT een grote 

rol spelen in het organiseren van het 

procesgericht werken, waarbij 

communicatie per case of per burger snel 

moet kunnen verlopen.  
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In het volgende schema worden de Barbapapa-methode en Het Nieuwe Werken opnieuw 

tegen elkaar afgewogen. Nu echter op basis van de onderdelen van flexibiliteit, zoals die in 

hoofdstuk 3 beschreven zijn.  

 

Flexibiliteit Het Nieuwe Werken 

 

Barbapapa 

Aanpassings-

vermogen van het 

management:  

Het vermogen van het 

management om een 

verandering in gang te 

zetten. 

 

In Het Nieuwe Werken wordt gesproken 

over inspirerend leiderschap. Wat 

betekent dat de manager in staat moet 

zijn de medewerkers te inspireren om 

vanuit de principes van HNW te werken, 

maar ook een bepaalde vrijheid geeft 

aan zijn medewerkers.  

Dit vergt dat het management zich kan 

aanpassen aan de ideeën van hun 

medewerkers, door het vergroten van 

de vrijheid en het geven vertrouwen. 

Hoe dit vermogen gerealiseerd moet 

worden, wordt niet aangegeven.  

Om te kunnen inspireren moet het 

management ook voorop lopen op het 

gebied van de organisatieverandering 

naar HNW, ze moeten voortrekkers zijn 

en beschikken over 

aanpassingsvermogen, om hun manier 

van werken aan te passen. 

 

In de Barbapapa-methodiek wordt niet 

direct gesproken over management of 

leiderschap, wel neemt ook het 

management deel aan de beschreven 

empowerment training, wat flexibiliteit 

in de hand zou moeten werken. 

Daarnaast is het huidige afdelingshoofd 

een belangrijke voortrekker van de 

verandering, waardoor de 

leidinggevende een belangrijke rol heeft 

in het veranderingsproces. 

 

Visie 

 

Er wordt gesteld dat er een visie moet 

zijn waardoor de medewerkers van de 

organisatie geïnspireerd raken en welke 

richting geeft aan de organisatie. 

Er wordt gesproken over “Thinking in the 

spirit of the organization”. De 

medewerkers moeten steeds de 

organisatie doelstellingen in het oog 

houden bij het uitvoeren van hun taken, 

zodat uiteindelijk naar een hoger, 

centraal doel kan worden toegewerkt. 

Wel wordt de vraag gesteld wat precies 

“the Organization” is in een 

netwerksamenleving. 

 

Leren en ontwikkelen 

 

Er wordt gesproken over een 

verandering die continue is, waarbij dus 

steeds door gegaan wordt met 

ontwikkelen. 

De methode geeft expliciet aan dat 

steeds moeten worden door ontwikkeld 

op organisatie gebied, omdat steeds 

andere vormen nodig zullen zijn om te 

kunnen blijven voldoen aan de 

veranderende vraag. Dit wordt 

bewerkstelligd door medewerkers die 

hiermee kunnen omgaan en een 

organisatieprocessen die snel kunnen 

worden veranderd. 
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Reactietijd: 

De tijd tussen 

signaleren en 

daadwerkelijk inspelen 

op het opgemerkte. 

In Het Nieuwe Werken wordt gesproken 

over het continue aanpassen, waardoor 

de reactietijd een andere lading krijgt, 

omdat continu gereageerd zou moeten 

worden. 

 

De Barbapapa-methodiek gaat uit van 

extreem aanpassingsvermogen, 

waarmee continu wordt ingespeeld op 

veranderingen. Dit wordt onder andere 

gedaan door project begrotingen steeds 

per kwartaal aan te passen, afspraken na 

een jaar laten verlopen en extreem 

aanpassingsvermogen creëren. 

 

Verandering en 

stabiliteit: 

Veranderen maar toch 

steeds herkenbaar 

blijven als een 

organisatie met een 

bepaalde identiteit. 

 

HNW bij het Rijk gaat uit van het 

principe dat steeds het rijk herkenbaar 

moet blijven als organisatie, 

bijvoorbeeld door een logo. Daarnaast 

moet gewerkt worden vanuit een visie, 

zodat er een bepaalde koers blijft 

bestaan. Hoe deze visie moet worden 

opgesteld en voor welke organisatie 

eenheid (rijksbreed, per ministerie, per 

afdeling) wordt niet aangegeven. 

Duidelijk is wel dat het doel is een 

bepaalde stabiliteit in te bouwen. 

 

De Barbapapa-methodiek geeft zeer 

specifiek aan dat steeds duidelijk moet 

blijven dat gewerkt wordt vanuit de 

gemeente. Ook moet steeds gewerkt 

worden vanuit een bepaalde visie van de 

organisatie (Thinking in the Spirit Of the 

Organization). Wel wordt opgemerkt dat 

dit een ingewikkeld punt is, omdat lastig 

te bepalen is wat precies dé organisatie 

is, vanwege de netwerken waarin de 

gemeente zich bevindt. 

 

Niveau van respons:  

Op verschillende 

niveaus in de 

organisatie kan 

flexibiliteit bestaan. Zo 

kan er sprake zijn van 

strategische flexibiliteit, 

maar ook van 

operationele 

flexibiliteit. 

Het idee binnen HNW is dat geen 

flexibiliteit gecreëerd kan worden 

wanneer alleen de topambtenaren 

hierin mee gaan. Flexibiliteit op 

operationeel niveau is daarmee ook van 

groot belang. Dus niet alleen de top 

moet flexibel kunnen zijn, ook de 

medewerkers lager in de organisatie 

moeten zich flexibel opstellen. 

 

In het idee van de Barbapapa-methode 

moeten medewerkers flexibel zijn in alle 

lagen van de organisatie, hiervoor is de 

empowerment training ontwikkeld. Niet 

iedereen heeft de empowerment 

training gevolgd. 

   

Operationele 

flexibiliteit: 

De mogelijkheid van de 

organisatie om veel 

verschillende diensten 

in verschillende 

hoeveelheden te 

kunnen leveren en dit 

steeds te kunnen 

afwisselen.  

 

Door het organiseren in hubs die steeds 

voor korte tijd bestaan kan in capaciteit 

gewisseld worden, zo is het idee in 

HNW. Door het organiseren in hubs 

kunnen ook externe partijen betrokken 

worden en taken uitvoeren wat 

mogelijkheden biedt om te variëren in 

welke dienst en in welke mate diensten 

geleverd worden. 

 

Er is een meer algemeen idee om in  

processen te organiseren door de gehele 

gemeente te kantelen. 

Functionele 

flexibiliteit:  

Het kunnen inzetten 

van een medewerker 

op verschillende 

functies en taken. Maar 

Binnen HNW worden medewerkers 

steeds ingezet in netwerken, zoals de 

hubs, waarbij hun taak steeds anders 

kan zijn. Wel worden zij ingezet op hun 

expertise, waarmee een deel van de 

functie steeds hetzelfde zal zijn. Wat 

In de Barbapapa-methode worden 

mensen ingezet op hun talenten. 

Hierdoor kunnen zij steeds op een 

andere taak worden ingezet of in een 

ander proces. Het gaat dus minder om 

vastgelegde functies dan nu het geval is. 
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ook de wil van de 

medewerker om dit te 

doen. 

 

betekent dat er functionele flexibiliteit 

zou moeten bestaan wanneer rijksbreed 

in hubs gewerkt wordt. En dit mede 

door het inzichtelijk maken van 

portfolio’s van medewerkers mogelijk 

wordt. 

 

Technologische 

flexibiliteit: 

Het bieden van de 

mogelijkheid om op 

verschillende plaatsen 

te kunnen werken, door 

middel van 

technologische 

voorzieningen, zoals 

communicatiemiddelen 

en  internet. 

 

Ook hier wordt binnen Het Nieuwe 

Werken veel aandacht  aan besteed, 

waarmee ook werken vanuit huis et 

cetera mogelijk moet zijn. Maar ook 

informatievoorziening en communicatie 

via het internet optimaal moeten 

worden.  

 

Daarnaast heeft e-mail de 

mogelijkheden tot het creëren van 

netwerken vergroot, maar biedt dit ook 

de mogelijkheid controle vanuit de lijn 

te behouden. 

Technologische flexibiliteit wordt in de 

Barbapapa-methodiek niet specifiek 

benoemd, maar de mogelijkheden om 

op verschillende plaatsen te kunnen 

werken et cetera zijn er wel binnen de 

afdeling. Er kan overal worden ingelogd 

op het systeem en  worden 

gecommuniceerd met collega’s (I 06).  

Mentale flexibiliteit: 

de vrijheid die 

medewerkers hebben 

en gebruiken voor de 

uitvoering van hun 

taken. 

 

Dit onderdeel hangt samen met 

inspirerend leiderschap, zoals dat 

binnen HNW gebruikt wordt. Waar de 

medewerker de vrijheid heeft om zelf 

invulling te geven aan een brede taak. Zij 

moeten deze vrijheid echter wel nemen. 

Hoe georganiseerd gaat worden, is niet 

geheel duidelijk. 

 

De medewerkers krijgen 

verantwoordelijkheden en vertrouwen. 

Om hiermee om te kunnen gaan, krijgen 

zij vooraf een empowerment training.  

Organisatorische 

flexibiliteit: 

De mogelijkheid om 

een tijdelijke passende 

structuur aan de 

organisatie te geven 

voor het uitvoeren van 

een bepaalde opgave. 

Vanuit werken in hubs is het mogelijk 

om organisatorisch flexibel te zijn.  

Als basis wordt voor de organisatie 

wordt hier het organiseren van 

processen gezien, wel moeten er steeds 

connecties gemaakt worden tussen die 

processen, zodat geen verticale kokers 

ontstaan. Binnen deze processen kan 

steeds een structuur worden gekozen 

die het beste past bij een project. 

 

 

Bovenstaand overzicht is erg uitgebreid en kan worden samengevat in een aantal 

belangrijke verschillen, omdat de methodes op veel onderdelen vrijwel hetzelfde zijn 

ingevuld.  

In de Barbapapa-methode is geen specifieke aandacht voor werkruimtes en 

mogelijkheden tot thuiswerken. Terwijl dit in HNW juist een belangrijk speerpunt is. Dat 

hangt samen met het volgende punt waarop de twee methodieken van elkaar verschillen. 

Het Nieuwe Werken stelt namelijk de mens centraal. Terwijl binnen de Barbapapa methode 

de mens als één van de onderdelen die tot een flexibele organisatie bijdragen gezien wordt. 
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Binnen het HNW worden ook andere componenten aangepakt, maar dat is vaak ten 

behoeve van de tevredenheid en het optimaal functioneren van de mens binnen de 

organisatie. 

Daarnaast is de Barbapapa-organisatie wel gericht op afdelingsoverstijgende 

samenwerking, maar worden hiervoor geen nieuwe werkvormen benoemd, het Nieuwe 

Werken doet dat wel. Maar HNW is in veel andere opzichten wel minder concreet met tools 

en aanpakken dan de Barbapapa-methode. Zo geeft de Barbapapa-methode een concrete 

aanpak voor het ontwikkelen van medewerkers, kennismanagement en het organiseren van 

de processen binnen een organisatie.  

Tot slot is de Barbapapa-methodiek opgezet vanuit één afdeling, terwijl Het Nieuwe 

Werken organisatie breed is opgezet bij het Rijk en daarnaast al in verschillende andere 

organisaties wordt toegepast. Dit maakt dat de Barbapapa-methode nu nog specifiek gericht 

is op de afdeling SSC-IV en minder stil staat bij de mogelijkheden van het doorvoeren van de 

methode door de gehele organisatie. Terwijl HNW juist meer algemeen is gehouden,  zodat 

er door elk organisatie onderdeel zelf concrete invulling aan kan worden gegeven, omdat elk 

onderdeel anders is en andere accenten zal leggen in de methode. 

 

5.6 Concluderend  

Kort terug kijkend op de vraag die in dit hoofdstuk centraal stond: Hoe ziet de methodiek 

van de Barbapapa-organisatie eruit? Kan het antwoord op deze vraag kort worden 

samengevat in twee onderdelen: de Barbapapa-organisatie op zich en de Barbapapa-

organisatie in vergelijking met andere methoden uit de theorie. De Barbapapa-organisatie 

bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij hoofdzakelijk gekeken wordt naar flexibele 

bedrijfsvoering, flexibele medewerkers, het verbinden van onderdelen door internal 

governance. Dit moet bewerkstelligd worden door een veranderingstraject, wat “system 

change” genoemd wordt. Daarnaast is het van belang om het geheel toe te passen en niet 

een deel, omdat daarmee de complexiteit van de realiteit uit het oog verloren zou kunnen 

worden en niet naar een integrale aanpak gewerkt wordt.  

 Het tweede punt is de verschillen en overeenkomsten met de theorie die te zien zijn. 

Opvallend is dat een groot aantal onderdelen van de methode overeenkomen met de 

methode van Het Nieuwe Werken bij het Rijk die in het theoretisch kader besproken is. Zo 

wordt uitgegaan van dezelfde aanleiding voor de verandering, gaat het om medewerkers 

meer vertrouwen en verantwoording geven en wordt gedacht over het loslaten van de vaste 

hiërarchische patronen in een organisatie.  

Belangrijk verschil is dat de nadruk minder op de mens ligt in de Barbapapa-

methode, dan bij het Nieuwe Werken. Binnen de Barbapapa-organisatie is de mens een 

onderdeel van de organisatie wat nodig is om organisatiedoelstellingen te bereiken, het 

Nieuwe Werken zet de mens veel meer centraal. Daarnaast is Barbapapa opgezet vanuit één 

afdeling en zou eventueel gegeneraliseerd kunnen worden, terwijl het Nieuwe Werken uit 

gaat van een vrij algemene benadering die door elk organisatieonderdeel zelf nader moet 

worden ingevuld. Dit maakt ook dat het Nieuwe Werken soms minder specifieke tools biedt 
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voor de invoering en uitwerking van de methode in de praktijk en leunt meer op 

basisprincipes. 

 Tot zo ver lijkt voor elke methode iets te zeggen, kennen ze beide voor- en nadelen. 

Dit slaat een brug naar de volgende deelvraag over de mogelijkheden van flexibilisering van 

de afdeling SSC-IV die door de geïnterviewden benoemd worden. Hiermee wordt de 

theoretische kijk aangevuld met een kritische benadering vanuit de praktijk. 
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6. Creëren van flexibiliteit 

 

Nu een beschrijving is gegeven van de inhoud van de Barbapapa-methodiek, kan verder 

bekeken worden of de doelstelling van de deze methode: snel en vloeiend kunnen 

veranderen, zonder dat van te voren duidelijk is waarin, maar wel herkenbaar blijven als 

gemeente, behaald kan worden. De doelstelling wordt ook wel kort samengevat als 

aanpassingsvermogen, zoals dit in de Barbapapa-methodiek genoemd wordt, ofwel 

flexibiliteit, wat in dit onderzoek gebruikt is als begrip. De vraag die in dit hoofdstuk 

beantwoord wordt, luidt als volgt: Wat zijn de mogelijkheden om flexibiliteit te creëren 

binnen de afdeling SSC-IV van de gemeente  Breda? 

 Aan de hand van de interviews zijn een aantal onderdelen die volgens de 

geïnterviewden van belang zijn voor het creëren van flexibiliteit naar voren gekomen. 

Sommige punten werden zelfs door vrijwel alle geïnterviewden aangehaald. Er is hierbij niet 

gekozen voor een scheiding tussen interne en externe geïnterviewden, omdat hun 

antwoorden vaak overeenkomen. Mocht er wel onderscheid zijn dan wordt dit vermeld. 

Daarnaast valt het op dat er grote overeenkomsten te zien zijn in de onderwerpen 

die in het theoretisch kader bij de beschreven methode worden aangehaald, de invulling 

van het onderwerp wijkt echter wel regelmatig af van de theorie. De thema’s die besproken 

zullen worden zijn, net als in de afsluitende analyse in hoofdstuk, de volgende: Vernieuwing, 

Medewerkers, Leidinggevenden, Werkomgeving, ICT, Werkvormen, Visie en Leren. Tot slot 

zullen een aantal “overige” punten worden aangehaald. 

 

6.1 Vernieuwing 

Door de geïnterviewden wordt allereerst het belang van het op een goede manier inzetten 

van een verandering om tot een succes van een nieuwe vorm van organiseren te komen 

aangehaald.  

 

Aanleiding 

Vrijwel alle respondenten zijn zich bewust van de noodzaak tot een verandering, als 

belangrijkste reden hiervoor worden steeds de snel veranderende maatschappelijke 

omstandigheden waarop moet worden ingespeeld genoemd (I 01, I 02, I 05, I 07, I 08, I 10, I 

11). Een van de geïnterviewden stelt het als volgt: “Het is net voetballen, die bal die gaat 

ergens en je moet erop in kunnen spelen” (I 07). 

 

Tijdspad 

Door één geïnterviewde wordt gesproken over enkele fasen van veranderen, omdat voor elk 

organisatie onderdeel Het Nieuwe Werken in de praktijk iets anders kan zijn. Dit komt door 

de diversiteit aan werkzaamheden en taken binnen de overheid. (I 01). Een andere 

geïnterviewde geeft aan dat het van belang is niet het idee te hebben dat de verandering 

binnen een korte periode kan worden doorgevoerd. Het gaat om een verandering over een 
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langere periode, ongeveer vijf jaar, waarin steeds in kleine stukjes veranderingen worden 

doorgevoerd (I 09). 

 

De rol van de leiding 

De rol van de personen in de top van de organisatie wordt als zeer van belang gezien. “Als je 

manager er al niet achter staat, dan heeft het geen zin ...”, zo wordt gezegd (I 06). Er wordt 

door verschillende respondenten aangegeven dat iemand hoger in de afdeling of de 

organisatie de verandering moeten initiëren, er achter moet staan en voorop moet lopen als 

voorbeeld (I 01, I 06, I 09, I 10).  

 

De rol van de medewerkers 

Naast managers zijn medewerkers cruciaal voor het succes van de verandering. Een deel van 

de medewerkers gaat niet meebewegen, zal weerstand bieden of heeft angst voor 

vernieuwing daar moet rekening mee worden gehouden (I 01, I 02, I 04, I 05). De meningen 

zijn verdeeld over in hoeverre dit een probleem is. Aan de ene kant wordt gezegd: “…dat het 

ook prima zou kunnen als je het merendeel van de mensen hebt. ... Als je maar ene paar 

pioniers hebt, een paar ambassadeurs” (I 04). Maar andere zien het als vrijwel noodzakelijk, 

omdat de organisatie anders nooit volledig mee kan gaan met de omgeving (I 01, I 05). 

Mochten mensen niet mee veranderen dan: “…moet je daar ook geen aandacht aan 

besteden” (I 05). Zo vindt één van de geïnterviewden, omdat deze uiteindelijk mee gaan of 

de organisatie verlaten. Binnen Interpolis zijn daadwerkelijk medewerkers vertrokken die 

zich niet in de nieuwe manier van werken konden vinden (Veldnotities: 20-04-2010).  

Ook over de manier waarop de medewerkers moeten worden meegenomen bestaan 

verschillende opvattingen. Zo wordt er binnen SSC-IV een training aangeboden aan zowel 

medewerkers als management (I 04, I 05, I 06). Hierbij wordt aangegeven dat de 

deelnemers zich meer bewust zijn geworden van hoe zij over komen op andere en hoe ze in 

lastige situaties toch tot een oplossing kunnen komen, wat naar het idee van de 

geïnterviewden van de afdeling SSC-IV bij zou dragen aan hun eigen flexibiliteit (I 04, I 06, I 

08, I 11, I 12, F). “Waardoor je kansen krijgt om je anders op te stellen of anders te gaan 

handelen als het je niet zint of als je iets voor je kiezen krijgt. Dus dat betekent als je een 

betere reflectie hebt op jezelf, kun je waarschijnlijk ook beter tot tien tellen. Kom je vaker tot 

constructieve zaken als je aan het onderhandelen bent of in een gesprek en zet je je 

helemaal vast dan gebeurd dat gegarandeerd niet” (F G4). Slechts één van de gesproken 

medewerkers, ziet wel de effecten van het empowerment traject, maar vraagt zich af of 

hierdoor flexibiliteit gecreëerd wordt (F G1). 

Een dergelijke training wordt door een informant als een goede optie gezien (I 03). 

Of deze training voor iedereen werkt is echter wel de vraag, want er is ook een bepaalde 

openheid en welwillendheid voor nodig vanuit de medewerker (I 04, I 08). Toch zijn vele die 

de training gevolgd hebben positief. Waarbij soms wel wordt aangegeven dat er een gevaar 

kan zijn dat na een bepaalde tijd terug wordt gevallen  in oude gewoonten (I 08, F).  
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Naast een empowerment training worden ook nog enkele andere opties besproken. 

Zo heeft Microsoft trainingen voor managers, maar niet voor medewerkers (I 09). Interpolis 

verwacht dat de medewerkers zelf de capaciteiten hebben, maar hebben hier wel hun 

werving en selectie beleid op aangepast (Veldnotities 20-04-2010). Een andere 

geïnterviewde stelt dat het van belang is in samenspraak met de uitvoerende medewerkers 

de veranderingen te ontwikkelen. “Dat moet je niet als directie willen verzinnen, je wilt dat 

het breed gedragen wordt in de organisatie” (I 03). 

 

Tot slot 

Tot slot moet er voor gewaakt worden dat het niet bij interne ideeën en ontwikkelingen 

blijft, want uiteindelijk moet er mee gewerkt gaan worden. Hiermee wordt bedoeld dat op 

een bepaald moment denken over organisatieveranderingen, moet overgaan in 

daadwerkelijk uitvoeren van deze veranderingen (I 03).  

 

6.2 Werkvormen  

Flexibiliteit vraagt ook om nieuwe manieren van werken, naast het indelen van een 

organisatie in afdelingen. De geïnterviewden zien hiervoor zeer uiteenlopende 

mogelijkheden.  

 

Flexibele organisatievormen 

Er wordt gesproken over een flexibele organisatievorm die over grenzen van afdelingen 

heen gaat en per thema organiseert. Hierbij kunnen zelfs externe partijen betrokken 

worden, door hen vanaf het begin in het team te betrekken. Na een bepaalde tijd wordt dit 

team opgeheven en vloeien de mensen terug in de organisatie. (I 01, I 09) Daarnaast 

overheerst het idee dat de overheid niet meer zonder externe partijen hun doelstellingen 

kan behalen (I 01, I 02). Dit betekent echter wel dat er een bepaalde mate van vertrouwen 

en openheid moet zijn van overheid naar externe partners en andersom, dit kan spanningen 

opleveren, omdat er verschillende belangen zijn (I 02). Dit hangt samen met het belang van 

netwerken, wat weer bepaalde competenties van de medewerker vraag, hierop zal in de 

volgende paragraaf worden ingegaan (I 02). 

 Ook moet het in deze vormen van organiseren mogelijk zijn om mensen bij elkaar te 

brengen met de talenten en competenties die voor die opdracht nodig zijn (I 01, I 02, I 04, I 

05, I 06). Dit wordt binnen de afdeling SSC-IV ook geprobeerd, dit blijkt echter lastig: “Ik 

vraag me af of dat echt zo is. Want vervolgens zie ik rustig: Ja, maar dat gaat altijd via 

frontoffice. Dus aan de ene kant propageren we flexibiliteit, er komt een vraagstuk daar wil 

je de juiste mensen bij aan tafel hebben. Maar aan de andere kant zeggen we ook heel hard: 

dit zijn de afspraken, dit is de procedure en zo gaan we het doen. Dat bijt elkaar wat mij 

betreft” (I 04). Dit beperkt de flexibiliteit, want je mensen inzetten op talenten kan de 

gehele organisatie een stap verder brengen (I 04).  

Er moet echter wel voor gewaakt worden dat met dergelijke teams niet weer terecht 

wordt gekomen in de volgende verstarring, van een langdurige (een afdeling), naar een 
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kortdurende (een soort projectteam). Een ander idee is om steeds per project te kijken wat 

de beste vorm is om dit aan te pakken (I 05). Misschien blijft een afdeling voor sommige 

processen het beste en voor andere een team, voor weer andere een werkgroep die af en 

toe samen komt enzovoorts. Daarnaast moet steeds heel goed worden nagedacht over 

welke mensen nodig zijn voor een bepaald team (I 06). Een andere geïnterviewde geeft aan 

dat ook externe partijen dezelfde faciliteiten moeten krijgen wanneer ze op locatie werken 

bij bijvoorbeeld de gemeente (I 09). Specifiek voor SSC-IV wordt als mogelijkheid genoemd 

om eens te starten met het loslaten van de drie offices en die door elkaar heen te gooien (I 

10). 

 

Samenwerking  

Ook bestaat de mogelijkheid om een samenwerking aan te gaan met gemeenten in de regio, 

waardoor een nieuwe organisatie ontstaat naast de gemeente (I 07, I 10). Drechtsteden en 

BrabantStad zijn daarvan goede voorbeelden. Een samenwerking zou hierin zover kunnen 

gaan dat bijvoorbeeld een beleidsmedewerker economie vanuit dit samenwerkingsverband 

steeds gedetacheerd wordt naar één van de aangesloten gemeentes. Ook kunnen 

ambtenaren direct voor het samenwerkingsverband aan projecten werken. Hierdoor komen 

de juiste mensen op het juiste traject terecht. Voor bestuurders van de gemeenten is dit 

echter spannend, omdat zij hierdoor hun ambtenaren niet alleen voor zichzelf hebben en 

daarmee openheid geven naar de andere aangesloten gemeenten toe, terwijl tussen die 

gemeenten ook spanningen kunnen zitten (I 07).  

 

Visie 

Een ander idee is dat de medewerkers vrijheid moeten krijgen maar moeten werken vanuit 

bepaalde basisprincipes of visies, zodat zij steeds gepast beslissing per situatie kunnen 

maken, maar wel steeds vanuit een basisgedachte (I 02, I 03). Dit is echter lastig want hoe 

kun je in een netwerkorganisatie nog bepalen wat de organisatie precies is en welke visie 

deze heeft? Wel zou je kunnen denken aan een bepaalde gelijke drijfveer, zoals een 

motivatie voor het werken in publiek belang (I 05). Hierop wordt in paragraaf 6.7 nog verder 

ingegaan. 

 

Procesgericht werken 

Daarnaast wordt het werken en organiseren in processen in plaats van op 

afdelingsgeoriënteerde wijze genoemd. Het is dan wel belangrijk dat ook de processen aan 

elkaar gekoppeld worden, omdat anders een verticale verkokering ontstaat. Ook moeten 

deze processen niet eenmalig in kaart worden gebracht, maar moet steeds periodiek 

gekeken worden of er veranderingen of vernieuwingen moeten worden doorgevoerd. Bij 

het werken in en het koppelen van deze processen komen medewerkers in een groter 

netwerk terecht. Het is dan voor hen wel van belang te weten waarom bepaalde taken 

moeten worden uitgevoerd, een geïnterviewde geeft daarvan een voorbeeld wat in het 

kader hieronder is opgenomen (I 03, I 04). 
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Planning 

Tot slot moet om wendbaarder te kunnen 

zijn wellicht ook worden gedacht over de 

termijnen waarvoor meerjarenplannen 

geschreven worden. “Dit gebeurd nu vaak 

om de vier jaar. “Nu loopt de discussie 

moeten we niet het plan schrijven voor twee 

jaar en er dan weer een flexibiliteit in 

bouwen, afhankelijk van wat er dan speelt je 

koers kunt bijstellen. Dus de reactietijd 

wordt korter. Je moet blijven vooruitkijken. 

Je moet je voelsprieten in de stad en in de 

regio hebben. … Het is natuurlijk niet zo dat 

het van vandaag op morgen steeds 

veranderd, maar vroeger ging het 

langzamer.” (I 07) 

 

6.3 Medewerkers 

Nu de werkvormen waarin de medewerkers zouden moeten gaan werken beschreven zijn,  

wordt ingegaan op hoe de medewerker hierin staat. Dit kan opgedeeld worden in twee 

onderdelen. Allereerst wordt er gesproken over het belang van ontwikkeling van de 

medewerkers. Daarnaast worden een aantal competenties aangehaald die van belang 

kunnen zijn in de nieuwe, flexibele organisatievorm. Zoals een geïnterviewde aangeeft: 

“Netwerksturing, hartstikke leuk, maar we moeten zorgen dat het geen hype wordt dat we 

nu weer heel erg achter dit soort nieuwe termen aan gaan lopen en dat we ons niet afvragen 

en hoe borgen we het nou in ons gedrag” (I 02). 

 

Ontwikkeling 

Zoals gezegd kunnen medewerkers door middel van training worden voorbereid op een 

nieuwe manier van organiseren. Maar de snel veranderende vraag vanuit de omgeving, 

verwacht ook ontwikkeling van de medewerker na het doorvoeren van de verandering (I 01, 

I 02, I 08). 

 Over hoe dit precies vorm moet krijgen wordt niet veel duidelijk, dit zal waarschijnlijk 

ook per medewerker verschillen. Wel wordt gesproken over een manier om dit vast te 

leggen en wellicht inzichtelijk te maken voor andere medewerkers en leidinggevenden om 

zo de meest ideale teams te kunnen samenstellen op basis van talenten en competenties 

van mensen. Binnen het Nieuwe Werken bij het Rijk wordt gesproken over portfolio’s, 

andere spreken over Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) (I 01, I 02, I 04, I 06). Het lid van 

het projectteam Het Nieuwe Werken bij het Rijk legt het als volgt uit: “We hebben nu een 

groot probleem met het koppelen van mensen met talent en ervaring en functies. En dat 

Gekoppelde processen? 

 

“We hebben daar een heel mooi voorbeeld van 

gehad bij vergunningsverlening, bij 

bouwvergunningen. De afdeling vergat dat op het 

moment dat de bouwvergunning verleend was en 

daadwerkelijk gebouwd was, dan moest de bouw 

nog gereed gemeld worden. En die gereedmelding 

moet ook naar Financiën, want die kunnen dan de 

WOZ- waarde aanpassen. En dan krijg je dus een 

andere belastingaanslag dat jaar daarna, want je 

woning is duurder. Wat deed bouwvergunningen: 

die legt het dossier op een stapel, maar meldt dit 

lange tijd niet aan Financiën, omdat ze daar geen 

prioriteit aan geven. … Door procesgericht naar 

vergunningsverlening te kijken in plaats van naar 

het product bouwvergunning komen die mensen 

met elkaar om de tafel en wisselen met elkaar uit 

waarom en wat ze van elkaar nodig hebben, dat 

is was vaak niet bekend. Dat kun je met meer 

procesgericht denken en organiseren 

bewerkstelligen. Dan breng je mensen van 

verschillende afdelingen meer bij elkaar.” (I 03) 
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komt omdat mensen aangesteld zijn bij een DG en het is heel moeilijk om iemand dan bij een 

andere DG of ander ministerie aan de slag te krijgen. En dat is heel jammer, want daardoor 

krijg je een kennis probleem. Wat je met portfolio’s wil is dat mensen die een project starten 

kan zoeken: waar zitten de mensen die ik nodig heb” (I 01). 

 

Competenties 

Zoals ook in de theorie wordt aangegeven zijn er een aantal competenties waarover een 

ambtenaar zou moeten beschikken. Een aantal competenties worden door verschillende 

geïnterviewden steeds naar voren gebracht, andere worden slechts een enkele keer 

genoemd. 

 Opvallend is dat vrijwel alle geïnterviewden het nemen van verantwoordelijkheden 

als belangrijke competentie voor een ambtenaar noemen. Hierbij gaat het er om dat het 

management een bepaalde mate van vertrouwen en vrijheid moet geven, maar dit moet 

door de medewerkers wel goed worden opgepakt. Waarbij dus verantwoordelijkheden 

genomen moeten worden en de medewerker zich niet kan verschuilen achter zijn manager 

(I 01, I 02, I 03, I 05 t/m I 09). 

 Vervolgens worden omgevingssensitiviteit (I 02, I03, I05, I07), kunnen samenwerken 

(I 02, I 06, I07) en aanpassingsvermogen (I 04, I 07, I 10) genoemd. Met 

omgevingssensitiviteit wordt bedoeld dat de medewerker continu bewust moet zijn van de 

gebeurtenissen in zijn omgeving zowel extern als intern. Extern noemt één van de 

geïnterviewde dit: “Je hebt voelsprieten nodig voor buitenaf … wat komt er op ons af, wat 

gebeurd er” (I 07). En dan steeds bedenken hoe daarop kan worden ingespeeld (I 07). Intern 

gaat het om: “Verder kijken dan je neus lang is” (I 03). Waar bedoeld wordt dat je over 

afdelingen heen moet kijken hoe processen werken, om er achter te komen waarom 

bepaalde dingen bijvoorbeeld niet goed verlopen of onduidelijk zijn (I 03). 

 Aanpassingsvermogen hangt sterk samen met de voorgaande competentie, omdat 

het kunnen zien van omgevingsveranderingen vervolgens vraag om daarop in te kunnen 

spelen: aanpassingsvermogen. Aanpassingsvermogen is echter ook het algemene doel wat 

met de organisatieveranderingen behaald zou moeten worden, natuurlijk zijn medewerkers 

met aanpassingsvermogen daar slechts een onderdeel van. 

 Samenwerken wordt veel terloops genoemd, hierover wordt vooral in de zin van 

afstemmen met zowel interne als externe partijen gesproken. Het kunnen onderhouden van 

een netwerk wordt hier als competentie door een paar geïnterviewden aan gekoppeld (I 02, 

I 07). Overige competenties die genoemd worden zijn: assertiviteit (I 02), een hoger doel na 

kunnen streven (I 02, I 05), maatschappelijke betrokkenheid (I 02) en servicegerichtheid (I 

03, I 06). 
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6.4 Leidinggevenden 

Naast de competenties die voor de medewerkers besproken zijn hebben de managers, de 

leidinggevenden binnen de organisatie nog een aantal andere belangrijke competenties 

nodig om flexibel te kunnen zijn. Ook moeten zij hun rol in de organisatie op een bepaalde 

manier invullen.  

 

Rol 

Vertrouwen geven is hier de sleutel die in alle interviews naar voren komt (I 01 t/m I 12, 

Veldnotities 30-03-2010). Hierbij wordt vertrouwen van twee verschillende kanten 

uitgelegd. Aan de ene kant gaat het om de medewerker de vrijheid bieden om zijn 

werkzaamheden zelfstandig uit te voeren, waarbij niet van te voren totaal is vastgelegd wat 

er moet gebeuren. Hiermee krijgen de medewerkers meer verantwoordelijkheden (I 01, I 

02, I 07, I 09, I 12, Veldnotities 30-03-2010). Het management moet zich echter wel bewust 

blijven van wat de medewerkers qua verantwoordelijkheden aan kunnen (I 02, I 05). 

Aan de andere kant zou een leidinggevende ook moeten loslaten dat hij zijn 

medewerkers altijd wil zien werken om er van overtuigd te zijn dat er iets gebeurd. Dit 

laatste biedt de medewerker de mogelijkheid om te werken waar en wanneer hij wilt, 

hierop zal in de volgende paragraaf nog dieper worden ingegaan (I 09, Veldnotities: 30-03-

2010). 

De rol van een leidinggevende zou vooral liggen bij het houden van een overview van 

wie verantwoordelijk is over welke activiteiten en deze met elkaar kunnen verbinden (I 02, I 

05). Ook zou het kunnen gaan om een meer coachende positie, waarbij de manager zich 

meer richt op de mensen dan op de taken (I 02, I 03, I 05, I 09). Een leidinggevende hoeft 

ook niet het ‘slimste jongetje’ van de klas te zijn, maar iemand die mensen op de juiste weg 

kan houden om zelf tot antwoorden te komen (I 03, I 06). Leidinggevenden hoeven zich 

“…niet meer met de inhoud bezig te houden, ze hebben hun mensen en laten zich adviseren 

en hebben vertrouwen in hun mensen” (I 06). 

Het gaat dan om mensen blijven motiveren en stimuleren, ook om op een bepaalde 

manier te werken en met taken om te gaan. Ook mensen de mogelijkheid geven om fouten 

te maken en niet direct na een fout de verantwoordelijkheid weer af te breken hoort daarbij 

(I 03). Daarnaast heeft de leidinggevende een voorbeeldfunctie als het gaat om het 

uitdragen van hoe de medewerkers in de organisatie te werk zouden moeten gaan (I 01, I 

04, I 07). 

Binnen de afdeling SSC-IV betekent dit de gedachte die met de empowerment 

trainingen zijn opgebracht blijven stimuleren en mensen mee kunnen nemen binnen de 

afdeling (I 03, I 04). Er wordt ook aangegeven dat de rol van de huidige leidinggevende 

hierin erg belangrijk is en geen duidelijk beeld is van wat er zou gebeuren als hiervoor een 

manager in de plaats zou komen die niet volgens deze principes werkt. Deze leidinggevende 

heeft de rol van trainer en coach op zich genomen, zo is het gevoel (I 03, I 04, I 05, I 06, I 12). 

 Een van de geïnterviewde maakt wel een aantal kritische kanttekeningen bij deze 

ideeën. Zo wordt gesteld dat uitspreken dat het gaan om vertrouwen niet voldoende is als 
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dat vertrouwen niet gevoeld wordt door de medewerkers, het moet door de leidinggevende 

dus echt bevestigd worden in zijn gedrag dat dit vertrouwen er is. Daarnaast denkt de 

geïnterviewde dat leidinggevenden wellicht wat overschat worden, omdat zij niet altijd een 

koers kunnen varen die is uitgezet, omdat de medewerkers het uiteindelijk moeten doen (I 

10).  

 

Competenties 

Naast de competenties die in de vorige paragraaf voor medewerkers zijn beschreven. 

Noemen enkele geïnterviewden ook nog een specifieke competentie voor managers die 

aansluit bij de rol die zij op zich zouden moeten nemen (I 03, I 10). Een geïnterviewde vat dit 

als volgt samen: “In plaats van business manager wordt je people manager. ... Je bent veel 

meer coach en mentor, dan dat je de hele dag opdrachten aan iedereen aan het geven bent. 

Je moet een omgeving creëren van vertrouwen, dat  mensen jou automatisch willen volgen, 

in plaats van zeggen doe nu dat. Dus je moet over andere competenties beschikken dan zeg 

maar de traditionele hiërarchisch sturende manager, die de taken verdeelt en elke dag 

controleert hoe ver je bent” (I 09). 

 

6.5 Werkomgeving 

Ook de werkomgeving is een veel genoemd aspect waaraan gewerkt moet worden om 

flexibiliteit te vergroten. Hierbij wordt aan de ene kant verwezen naar de mogelijkheden tot 

thuiswerken en aan de andere kant wordt gesproken over de inrichting van de 

kantoorruimte.  

 

Thuiswerken  

Thuiswerken moet gefaciliteerd worden, daarover zijn de meeste geïnterviewden het eens (I 

01 t/m I 12). Hiervoor worden verschillende redenen genoemd. Zoals het verhogen van de 

productiviteit (I 02), het geven van verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om de eigen 

tijd in te delen aan medewerkers (I 03). De productiviteit kan verhoogt worden, omdat 

medewerkers zonder steeds afgeleid te worden door collega’s, e-mail en telefoon hun werk 

kunnen doen. Maar ook omdat dit de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld tussendoor even 

naar de huisarts te gaan, in plaats van daar een dag vrij voor te nemen (I 06, I 04).  

Sommige geïnterviewden stellen echter wel dat er bepaalde voorwaarden moeten 

worden besproken met de medewerker die wil thuiswerken. Zo moeten duidelijk afspraken 

gemaakt worden over wanneer thuis gewerkt wordt en het werk wat geleverd moet worden 

(I 03). Anderen gaan echter voor een veel vrijere invulling, waarbij niet aangegeven hoeft te 

worden wanneer thuis gewerkt wordt en er wordt een bepaalde output over een langere 

periode afgesproken (I 09, Veldnotities: 30-03-2010). 

 Een component waarmee rekening moet worden gehouden is de Arbo wetgeving, 

wanneer het gaat om thuiswerkplekken (I 03, I 09). Er kan voor gekozen worden om de 

medewerkers een vergoeding te geven waarbij zij zelf de verantwoordelijkheid hebben om 

een thuiswerkplek te creëren (I 09).  
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 Tot slot betekent het bieden van een mogelijkheid tot thuiswerken niet direct dat 

medewerkers massaal gaan thuiswerken, maar het wordt door de medewerkers wel erg 

gewaardeerd dat de mogelijkheid bestaat. Hiermee wordt dus ook gewerkt aan 

medewerkers tevredenheid (I 03, I 09). Wanneer het thuiswerken heel vrij geregeld is dan 

moet gekeken worden naar hoe regelingen met het opnemen van vrije dagen getroffen 

worden. Wanneer je immers flexibel bent en af en toe ’s avonds tot laat doorwerkt moet er 

ook een mogelijkheid zijn om soms een halve dag vrij te zijn (I 09). Hierbij speelt vertrouwen 

vanuit het management een rol, dit is in de vorige paragraaf besproken. 

 Toch zijn er ook nadelen van thuiswerken met betrekking tot flexibiliteit te noemen. 

Het biedt niet de mogelijkheid om snel tussen werkzaamheden door informeel een vraag te 

stellen aan een collega of even langs te lopen (I 04, I 05, I 06, I 09). Een geïnterviewde stelt 

het volgende: “… je bent niet bereikbaar voor mensen die even binnen willen lopen om een 

vraag te stellen en sommige mensen willen gewoon even binnen kunnen lopen om een vraag 

te stellen en niet de chat op starten of per mail doen, die willen fysiek een document kunnen 

laten zien en dergelijke” (I 06). Een ander nadeel is “… dat sommige mensen het heel moeilijk 

vinden om te stoppen met werken, ook als je thuis bent kun je altijd door er is eigenlijk geen 

reden om naar het pand toe te komen” (I 09). 

 

Kantoorinrichting 

Naast het thuiswerken zou ook de werkruimte op kantoor moeten worden aangepast, om 

optimaal flexibel te kunnen zijn, zo is het idee van velen (I 01, I 03, I 04, I 05, I 07, I 09, I 10, I 

11, Veldnotities: 20-04-2010). Reden hiervoor wordt door een van de geïnterviewde 

krachtig samengevat: “Als je in 

een antieke omgeving zit dan 

ga je je ook een beetje naar 

die omgeving gedragen” (I 10). 

Er moet voor een inrichting 

zijn waarbij elke dag gekozen 

kan worden voor een 

werkplek die past bij de 

werkzaamheden die de 

medewerker die dag gaat 

verrichten. Over het algemeen 

wordt een driedeling gemaakt 

in concentratieruimte, half 

concentratie en open 

werkplekken (I 01, I 05, I 07, 

Veldnotities: 20-04-2010). 

Daarnaast zijn soms ook 

vergaderzalen op verschil-

lende manieren ingericht, Figuur 9: Kantoor Microsoft, Schiphol 
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afhankelijk van het type bespreking kan hierin ook een keuze gemaakt worden (I 09, 

Veldnotities: 20-04-2010). Om een idee te krijgen van hoe een dergelijke inrichting eruit kan 

zien zijn hiernaast enkele foto’s van het kantoor van Microsoft op Schiphol toegevoegd 

(Style26, geraadpleegd op: 18-05-2010). 

 Het effect van deze manieren van inrichten is dat steeds de optimale werkplek 

gekozen kan worden. Dat mensen elkaar kunnen opzoeken en op basis van thema’s samen 

kunnen werken en daarmee over afdelingen heen gaan. Daarnaast is het in de vaak grote 

open ruimtes ook mogelijk om gemakkelijk even bij iemand langs te lopen om een vraag te 

stellen, terwijl het ook duidelijk is dat iemand niet gestoord wil worden als hij zich in een 

concentratieruimte bevindt (I 01, I 05, I 07, Veldnotities 20-04-2010).  

 Het nadeel van deze manier van inrichten is dat mensen gewoontedieren blijken te 

zijn en daarmee vaak op dezelfde plek terecht komen, wat het effect van deze inrichting 

minder maakt. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid om alles 

weer op te ruimen voor men de werkplek verlaat, dus ook hier zouden digitale documenten 

nodig zijn (I 03, I 05, I 10). 

 Twee geïnterviewden, beide medewerkers van SSC-IV (I 06, I 12) hebben het idee dat 

de inrichting van een kantoor geen effect zal hebben op de flexibiliteit. Zij nemen dit aan, 

omdat ze het gevoel hebben dat de medewerkers elkaar toch wel opzoeken wanneer ze 

elkaar ergens voor nodig hebben. In de focusgroep wordt hier echter anders over gedacht. 

Daar wordt als positief effect van de empowerment trainingen genoemd dat mensen van de 

front, back en midoffice elkaar daar zijn tegen gekomen en daarom nu gemakkelijker bij 

elkaar binnen lopen (F).  

 

6.6 ICT 

Vrijwel alle geïnterviewden zien een belangrijke rol voor ICT, met name om bepaalde 

gegevens inzichtelijk te maken en het daarmee van informatie tot kennis te kunnen laten 

over gaan. De vraag is “…hoe zorg ik er voor dat al die info waar ik bij kan, dat ik daar op een 

of andere manier uit kan abstraheren wat ik nodig heb om een besluit te nemen en daar 

voeg ik mijn meerwaarde aan toe door dat te verbinden, omdat ik daar iets mee kan, daar 

lever je meerwaarde mee. Dus daar is ICT faciliterend, maar dat is volgens mij de omslag 

waar je voor staat, ook de maatschappelijke omslag, je beslist op heel andere gronden op 

een heel andere manier dan vroeger. Een overvloed aan informatie, waar je vroeger 

inderdaad naar één adviseur toeging en hij gaf je drie mogelijkheden dan was je bij wijze van 

spreken blij dat je nog een keuze had en nu neem je op een heel andere manier besluiten” (I 

05). Er wordt gesproken over informatiesystemen waaruit de medewerker gemakkelijk de 

juiste informatie kan halen, bijvoorbeeld over één case of één burger. Maar ook 

bijvoorbeeld, zoals al eerder in dit hoofdstuk is aangehaald, informatie over medewerkers 

met bepaalde competenties (I 03, I 05, I 07). 

Maar ook thuiswerken kunnen faciliteren door gegevens overal beschikbaar te 

maken is een veel besproken punt (I 01, I 02, I 03, I 05, I 06, I 07, I 09). Hierbij speelt ICT een 

rol omdat het inloggen op systemen mogelijk moet zijn vanuit huis. En documenten digitaal 
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beschikbaar moeten zijn, zodat medewerkers niet naar de organisatie toe hoeven te komen 

om hun werk te kunnen doen (I 03, I 06, I 09). Slechts één van de geïnterviewde ziet wel dat 

je ICT nodig hebt, maar beschouwd dit als een vanzelfsprekende randvoorwaarde die in 

principe al beschikbaar is (I 10). De andere geïnterviewden zien echter belangrijke functies 

voor ICT, die nu nog niet aanwezig zijn in de organisatie. 

 Zo wordt naast thuiswerken en informatiesystemen belang gehecht aan het delen 

van informatie met partijen waarmee wordt samengewerkt aan projecten. Wanneer er 

bijvoorbeeld een onderzoek wordt gedaan naar de behoefte aan woningen binnen de 

gemeente, dan kan dit gedeeld worden met de woningbouwcorporatie om hier zo snel 

mogelijk op in te kunnen spelen (I 01, I 02).  

  

6.7 Visie 

Uit bovenstaande, zeker uit de paragrafen rond medewerkers en leidinggevenden, komt 

naar voren dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheden krijgen en leidinggevenden 

meer vertrouwen moeten geven. Toch zijn een aantal geïnterviewden van mening dat hier 

wel enige richting aan gegeven moet worden door middel van een visie voor de organisatie, 

waar alle medewerkers naar zouden moeten werken, zodat zij hun beslissingen daarop 

baseren.  

 Het blijkt echter lastiger om te definiëren hoe deze visie precies gecreëerd zou 

moeten worden, omdat zoals eerder gezegd veel gewerkt wordt in netwerken en afdelingen 

geheel verschillende focus kunnen hebben. Er wordt gesproken over een brede visie voor de 

organisatie, die wellicht per afdeling specifiek gemaakt kan worden. Of een visie per project 

waarin een netwerk samenwerkt. Ook wordt aangegeven dat een bepaalde 

maatschappelijke verantwoordelijkheid iets is van waaruit gemeente ambtenaren zouden 

moeten werken, want daar staat de organisatie voor, dit zou beschouwd kunnen worden als 

een soort visie (I 02, I 05, I 07, I 09, I10).  

 

6.8 Leren 

Tot slot komt het punt van een continu lerende overheid naar voren. Om echt flexibel te 

kunnen zijn moet naar een organisatie toe gewerkt worden die in staat is om continu te 

leren en zich aan te passen aan de snel wisselende omstandigheden. Een van de 

geïnterviewden verwoord het al volgt: “Je finish ligt niet vast maar verplaatst zich steeds. 

Dat moet je aanvoelen, maar dat is een geweldige bedreiging. Toekomst onbekend” (I 02).  

 Er worden verschillende manieren genoemd waarop dat mogelijk zou zijn. 

Bijvoorbeeld door middel van het opstellen van regelgeving die breder is, waardoor de 

ambtenaar het kan toepassen op specifieke en steeds veranderende gevallen. Dit geeft de 

ambtenaar echter heel veel ruimte, waarbij ook het gevaar is dat gelijke gevallen niet gelijk 

beoordeeld worden (I 02). 

 Een ander punt is dat continu naar de toekomst gekeken moet worden. Door experts 

naar de trends te laten kijken en daarmee te bepalen wat er over enkele jaren moet 

draaien, zodat daarop direct kan worden ingespeeld. Bij de afdeling SSC-IV kan hierbij 
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gedacht worden aan de ontwikkelingen op ICT gebied en daarnaast goed op de hoogte zijn 

van wat de organisatie, de medewerkers en de omgeving wil en dat bij elkaar brengen (I 06, 

I 07).   

 Ook moet er de mogelijkheid zijn om fouten te maken en daarvan te leren. Een 

organisatie die continu wil scoren en waarin fouten maken bestraft wordt, is daarvoor niet 

geschikt. Een cultuur waarin fouten maken is toegestaan, is daarom van belang voor het 

continu leren. Dit kan in de hand gewerkt worden door hierover iets op te nemen in de visie 

van de organisatie, maar dat moet dan wel daadwerkelijk beleefd worden door de 

medewerkers (I 07).  

 Toch blijft leren voor de overheid lastig, zo wordt ook gesteld. De overheid heeft te 

maken met vele regels en bureaucratische procedures wat het lastiger maakt om te leren, 

omdat niet zomaar van de gebaande paden kan worden afgeweken (I 02, I 10). 

 

6.9 En verder 

Naast de bovengenoemde punten die in de gevoerde gesprekken, steeds naar voren 

kwamen, worden ook nog een paar interessante punten minder vaak genoemd. Deze 

worden hier kort besproken, omdat ze relevant kunnen zijn om over na te denken. 

 

Expliciet maken 

Een van de geïnterviewden spreekt over het belang van onderwerpen en acties expliciet 

maken. Er moet bedacht worden wat precies bereikt moet worden, wat daarvoor nodig, 

welke mensen met welke competenties gezocht worden, waarvoor de gemeente staat 

enzovoorts (I 10). Dit punt kan gekoppeld worden aan wat in het theoretisch kader al 

gesteld is, de besproken methodes geven weinig expliciete tools en acties die gebruikt en 

uitgevoerd moeten worden. 

 

De hele organisatie 

Daarnaast wordt door een aantal geïnterviewden aangegeven dat om verschillende redenen 

de gehele organisatie nodig kan zijn voor het doorvoeren van een dergelijke verandering. 

Daarom lijkt het lastig om dit op één afdeling te organiseren (I 05, I 10). Aan de ene kant 

bijvoorbeeld om praktische zaken als HRM beleid aan te passen met betrekking tot flexibele 

werktijden en thuiswerken (I 05). “Ons gemeentelijk HRM beleid ligt nu eenmaal min of 

meer vast voor de afdeling IV. Dus moet je je afvragen of je het maar als een gegeven moet 

zien of is het echt een keurslijf wat eigenlijk niet past” (I 05). Aan de andere kant om de 

bovengenoemde onderdelen echt effectief te kunnen laten zijn, moeten alle afdelingen zich 

bewust zijn van deze manier van werken (I 10). Dit omdat anders situaties kunnen ontstaan 

waarbij afdelingen verschillend behandeld worden. En voor het organiseren aan de hand 

van processen of thema’s is ook de gehele organisatie nodig, want hierbij worden 

medewerkers met verschillende functies, van verschillende afdelingen betrokken (I 05, I 10). 
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Bestuurlijke context 

Tot slot wordt door een geïnterviewde aangegeven dat rekening moet worden gehouden 

met de bestuurlijke top van de organisatie. Verschuivingen in het College van B&W en de 

gemeenteraad, kunnen nieuwe speerpunten opleveren, waardoor interne organisatie 

ontwikkeling anders benaderd wordt. “Als je het helemaal doordenkt kun je met de meest 

wilde ideeën komen maar het moet wel steeds bestuurlijk haalbaar blijven. En bestuurders 

denken nu eenmaal anders dan ambtenaren. Wij denken vanuit efficiëntie en beleid. En 

politiek bestuurders denken vanuit bestuurlijke rationaliteit en vanuit de burger. Dat hoeft 

geen spanningen op te leveren, maar gevoelsmatig zit daar wel een spanning” (I 07). 

 

6.10 Samenvattend 

Met dit hoofdstuk is een beeld gekregen met onderwerpen die vanuit de praktijk relevant 

worden bevonden om flexibeler te kunnen werken. Er zijn overeenkomsten te zien met de 

theorie, maar er komen ook nieuwe en andere punten aanbod. Daarnaast zijn de meningen 

soms verschillend. De geïnterviewden zijn het echter over de meeste punten in de grote 

lijnen eens, maar geven daar gedetailleerder soms een andere invulling aan. De 

belangrijkste punten voor SSC-IV om flexibel te kunnen werken zijn daarmee vanuit de 

praktijk beschreven als: 

���� Bij het doorvoeren van de vernieuwing moet rekening worden gehouden met de 

voorbereiding van de medewerkers. Daarnaast moeten de leidinggevenden in de 

organisatie achter de verandering staan. 

���� Vervolgens worden manieren van werken, ofwel werkvormen in verband gezien met 

flexibiliteit. Hiervoor wordt gesproken over verschillende flexibele 

organisatievormen, samenwerkingsverbanden en planningen. 

���� Medewerkers worden als een belangrijke component gezien zij moeten beschikken 

over verschillende competenties om in de bij werkvormen beschreven flexibele 

organisatievormen te kunnen werken. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de 

medewerkers als een belangrijk punt gezien. 

���� De leidinggevenden in de organisatie zullen vooral het vertrouwen moeten geven 

aan de medewerkers, daarvoor moeten zij een coachende rol op zich nemen. 

���� De werkomgeving kan van invloed zijn op de manier waarop gewerkt wordt, maar is 

vooral faciliterend om de beschreven werkvormen en vertrouwen wat aan de 

medewerkers gegeven wordt te optimaliseren. Hierbij gaat het om kantoorinrichting, 

maar ook de mogelijkheden voor thuiswerken. 

���� Ook de ICT speelt een rol vooral op het gebied van het ontsluiten van informatie die 

gemakkelijk doorzocht moet kunnen worden en worden gebruikt door medewerkers 

en management. Maar ICT is ook van belang voor het faciliteren van werken waar en 

wanneer de medewerker wil. 

���� Om het geheel een bepaalde richting op te sturen is naar het idee van verschillende 

geïnterviewden een visie nodig waar door de gehele organisatie naar gestreefd 
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wordt, zodat buiten alle vrijheid die gegeven wordt wel een bepaalde richting blijft 

bestaan. Hoe deze visie ontwikkeld moet worden lijkt een lastig punt. 

���� Omdat de beschreven onderdelen voor nu wellicht een uitkomst bieden, maar over 

enkele jaren misschien niet meer, omdat de omgeving continu blijft veranderen, 

moet de organisatie blijven leren en doorontwikkelen. Leren blijft echter lastig, 

omdat de gemeente altijd verbonden is aan bepaalde bureaucratische regels. 

���� Tot slot worden de punten expliciet maken wat er gaat gebeuren en daarvoor nodig 

is en het belang van het meekrijgen van de gehele organisatie genoemd. Ook moet 

rekening gehouden worden met de bestuurlijke context, waarin een gemeentelijke 

organisatie zich altijd bevindt.  

Dit biedt dertien punten vanuit de praktijk waarmee de Barbapapa-methode tegen het licht 

kan worden gehouden en de mogelijkheden tot flexibiliteit bepaald kunnen worden.  

 

6.11 Vergelijking met Barbapapa 

Hieronder zullen de ervaringen van de geïnterviewden, die gezien kunnen worden als 

experts vanuit best practice situaties, vergeleken worden met de Barbapapa-methodiek. 

Allereerst aan de hand van de onderdelen die uit dit empirisch onderzoek naar voren zijn 

gekomen, vervolgens aan de hand van de onderdelen van flexibiliteit, zoals die in de 

literatuur benoemd zijn. 

 

Onderdeel 

 

Barbapapa-methodiek Ervaringen en ideeën van 

geïnterviewden 

 

Aanleiding Snel veranderende maatschappij en 

daardoor snel veranderende vraag. 

Snel veranderende maatschappij en 

daardoor snel veranderende vraag (I 01, 

I 02, I 05, I 07, I 08, I 10, I 11). 

 

Vernieuwing 

 

Doorvoeren van de methode vraagt 

om een eenmalige “system change”, 

waarbij de medewerkers een training 

empowerment krijgen aangeboden en 

de organisatieprocessen anders 

worden ingericht. Vervolgens moet 

steeds doorontwikkeld worden. Het is 

dus geen verandering van A naar B 

maar een continue stroom. De 

basisverandering neemt meerdere 

jaren in beslag. 

 

Bij het doorvoeren van de vernieuwing 

moet rekening worden gehouden met 

de voorbereiding van de medewerkers 

op de verandering. Vraag is of alle 

medewerkers mee willen en zouden 

moeten veranderen (I 01, I 02, I 04, I 05). 

Daarnaast moeten de leidinggevenden 

in de organisatie achter de verandering 

staan (I 01, I 06, I 09, I 10). Het gaat bij 

flexibilisering om een verandering in 

tijdspad van meerdere jaren (I 09). 

 

Hoofdpunten Processen zo organiseren dat het 

beste ingespeeld kan worden op de 

vraag van buiten, de mens is hiervan 

een onderdeel. 

 

Sturen op de outcome, door 

medewerkers verantwoordelijkheid te 

geven, maar wel bepaalde controle 

De verschillende respondenten leggen 

hun aandacht op verschillende 

hoofdpunten mensen en processen zijn 

de meest genoemden. 
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vast te houden. 

 

Werkvormen Organiseren in netwerken met zowel 

interne als externe partijen, maar 

hiervoor wordt niet specifiek een vorm 

genoemd.  

Daarnaast blijft de afdeling in deze 

methode een belangrijke 

organisatievorm. Deels omdat het nu 

(nog) gaat om een methode die alleen 

binnen de afdeling SSC-IV binnen de 

gemeente Breda wordt uitgewerkt en 

deels toegepast.  Maar ook het links en 

rechts denken, voor het goedkeuren 

van plannen is afdelingsgeoriënteerd. 

Daarnaast is er een meer algemeen 

idee om in  processen te organiseren 

door de gehele gemeente te kantelen. 

Tot slot zouden processen aan de hand 

van plateaus moeten worden 

ingericht, zodat steeds een integraal 

niveau bereikt kan worden. 

 

Hier wordt gesproken over verschillende 

flexibele organisatievormen. Externe 

partijen zouden actief betrokken kunnen 

worden (I 01, I 02). Teams kunnen 

samengesteld worden op basis van de 

talenten en competenties die voor een 

bepaalde opdracht nodig zijn, in plaats 

van afdelingsgericht (I 01, I 02, I 04, I 05, 

I 06).  Voor elke opdracht kan een 

andere organisatievorm relevant zijn (I 

05). Samenwerking met andere 

gemeenten (in de regio) wordt als een 

mogelijkheid tot flexibilisering genoemd 

(I 07, I 10). Ook wordt gesproken over 

procesgericht organiseren (I 03, I 04). 

Tot slot zou wellicht op kortere termijn 

gepland moeten worden (I 07). 

 

Werkomgeving 

 

Binnen de Barbapapa-methode wordt 

niet specifiek ingegaan de invulling van 

de werkomgeving. 

De werkomgeving kan van invloed zijn 

op de manier waarop gewerkt wordt, 

maar is vooral faciliterend om de 

beschreven werkvormen en vertrouwen 

wat aan de medewerkers gegeven wordt 

te optimaliseren (I 01 t/m I12). Hierbij 

gaat het om kantoorinrichting, door 

middel van verschillende soorten 

werkplekken (I 01, I 05, I 07). Maar ook 

de mogelijkheden voor thuiswerken 

optimaliseren, door ICT en Arbo 

geschikte werkplekken (I 03, I 09). 

 

Medewerkers 

 

Medewerkers moeten op een 

bepaalde manier te werk gaan om 

flexibel te kunnen zijn, om dit te 

kunnen bereiken wordt de 

empowerment training aangeboden. 

In de dagelijkse praktijk wordt dit door 

middel van de koffiepauze, DHR en 

operationeel kwartier gestimuleerd. 

Medewerkers worden als een 

belangrijke component gezien zij 

moeten beschikken over verschillende 

competenties (verantwoordelijkheid 

nemen, omgevingssensitiviteit, 

samenwerken, aanpassingsvermogen, 

assertiviteit, een hoger doel nastreven, 

maatschappelijk betrokken en 

servicegericht) om in de bij werkvormen 

beschreven flexibele organisatievormen 

te kunnen werken (I 01 t/m I12).  

 

Daarnaast wordt de ontwikkeling van de 

medewerkers als een belangrijk punt 

gezien. Er wordt daarvoor gesproken 

over een persoonlijk ontwikkelingsplan 

of portfolio, wat ook gebruikt kan 

worden om mensen op de juiste 

plaatsen in te zetten (I 01, I 02, I 04, I 

06). 
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Leidinggevenden 

 

Leidinggevenden worden in de 

Barbapapa-methode niet expliciet 

benoemd. Impliciet wordt wel 

aangegeven dat er 

verantwoordelijkheid wordt gegeven 

aan de medewerkers en er vertrouwen 

moet zijn vanuit het management. 

Daarnaast heeft het huidige 

afdelingshoofd van de afdeling een 

belangrijke rol in het ontwikkelen van 

deze methodiek. 

 

De leidinggevenden in de organisatie 

zullen vooral het vertrouwen moeten 

geven aan de medewerkers (I 01 t/m 

I12), daarmee moeten zij een coachende 

rol op zich nemen om mensen te 

motiveren en stimuleren (I 01, I 03 t/m I 

06, I 09). Daarnaast moet hij het 

overzicht bewaren (i 02, I 05).  Door één 

van de geïnterviewden wordt hierbij een 

kanttekening gemaakt, hij geeft aan dat 

vertrouwen een  lastig begrip is, de 

medewerker moet dit kunnen voelen (I 

10). 

 

ICT 

 

ICT heeft hier een functie op gebied 

van kennismanagement, door middel 

van de borgingstool. Daarnaast heeft 

ICT een belangrijke rol bij het 

organiseren van de processen in de 

gekantelde organisatie, om de juiste 

informatie op de juiste plaats 

beschikbaar te hebben. 

ICT speelt vooral een rol op het gebied 

van het ontsluiten van informatie die 

gemakkelijk doorzocht en gebruikt moet 

kunnen worden door medewerkers en 

management om deze om te vormen tot 

kennis (I 03, I 05, I 07). Daarnaast moet 

de informatie ook gedeeld kunnen 

worden met zowel interne als externe 

partijen (I 01, I 02). Maar ICT is ook van 

belang voor het faciliteren van werken 

waar en wanneer de medewerker wilt (I 

01 t/m I 03, I 05 t/m I 07, I 09).  

 

Visie 

 

Er wordt gesproken over “Thinking in 

the spirit of the organization”. De 

medewerkers moeten steeds de 

organisatie doelstellingen in het oog 

houden bij het uitvoeren van hun 

taken, zodat uiteindelijk naar een 

hoger, centraal doel kan worden 

toegewerkt. Wel wordt vraag gesteld 

wat precies “the Organization” is in 

een netwerksamenleving. 

 

Om het geheel een bepaalde richting op 

te sturen is naar het idee van 

verschillende geïnterviewden een visie 

nodig waar door de gehele organisatie 

naar gestreefd wordt, zodat buiten alle 

vrijheid die gegeven wordt wel een 

bepaalde richting blijft bestaan. Hoe 

deze visie ontwikkeld moet worden lijkt 

een lastig punt. Het zou kunnen gaan 

over een brede visie die specifiek kan 

worden gemaakt binnen één project of 

afdeling, maar ook op een aparte visie 

per project (I 02, I 05, I 07, I 09, I 10). 

 

Leren en ontwikkelen 

 

De methode geeft expliciet aan dat 

steeds moeten worden door 

ontwikkelt op organisatie gebied, 

omdat steeds andere vormen nodig 

zullen zijn om te kunnen blijven 

voldoen aan de veranderende vraag. 

Dit wordt bewerkstelligd door 

medewerkers die hiermee kunnen 

omgaan en een organisatieprocessen 

die snel kunnen worden verandert. 

 

Omdat de beschreven onderdelen voor 

nu wellicht een uitkomst bieden, maar 

over enkele jaren misschien niet meer, 

omdat de omgeving continu blijft 

veranderen, moet de organisatie blijven 

leren en doorontwikkelen. Hiervoor 

moet continu naar de toekomst gekeken 

worden I 02, I 06, I 07). 

Leren blijkt voor een overheid echter 

wel lastig in verband met 

bureaucratische regels waaraan de 

organisatie verbonden is (I 02, I 10). 

 

Overige Belang van integraal toepassen van het Tot slot worden de punten expliciet 
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In onderstaande tabel worden de ervaringen en ideeën van de geïnterviewden op basis van 

de onderdelen van flexibiliteit vergeleken met de Barbapapa-methodiek. 

 

Flexibiliteit Barbapapa-methodiek Ervaringen en ideeën van 

geïnterviewden 

 

Aanpassings-

vermogen van het 

management:  

Het vermogen van het 

management om een 

verandering in gang te 

zetten. 

 

In de Barbapapa-methodiek wordt niet 

direct gesproken over management of 

leiderschap, wel neemt ook het 

management deel aan de beschreven 

empowerment training, wat 

flexibiliteit in de hand zou moeten 

werken. Daarnaast is het huidige 

afdelingshoofd een belangrijke 

voortrekker van de verandering, 

waardoor de leidinggevende een 

belangrijke rol heeft in het 

veranderingsproces. 

 

Vrijwel alle respondenten zijn het eens 

over het geven van vertrouwen als 

belangrijk punt in de rol van de 

leidinggevende, dit betekent dat het 

management in staat moet zijn zich aan 

te passen aan de oplossingen die de 

medewerkers geven. Daarnaast vraagt 

het een aanpassing van hun manier van 

werken van een meer inhoudelijke 

manier, naar een maar coachende 

manier van leidinggeven. 

Reactietijd: 

De tijd tussen 

signaleren en 

daadwerkelijk inspelen 

op het opgemerkte. 

De Barbapapa-methodiek gaat uit van 

extreem aanpassingsvermogen, 

waarmee continu wordt ingespeeld op 

veranderingen. Dit wordt onder 

andere gedaan door project 

begrotingen steeds per kwartaal aan te 

passen, afspraken na een jaar laten 

verlopen en extreem 

aanpassingsvermogen creëren. 

 

Twee geïnterviewden geven aan dat het 

van groot belang is continu bezig te zijn 

met de ontwikkelingen in de omgeving, 

zodat daarop kan worden ingespeeld (I 

06, I 07). Een van deze geïnterviewden 

stelt ook dat gedacht moet worden over 

de termijn waarop meerjarenplannen 

geschreven worden, deze termijn moet 

wellicht korter vanwege snelle 

veranderingen (I 07). 

 

Verandering en 

stabiliteit: 

Veranderen maar toch 

steeds herkenbaar 

blijven als een 

organisatie met een 

bepaalde identiteit. 

 

De Barbapapa-methodiek geeft zeer 

specifiek aan dat steeds duidelijk moet 

blijven dat gewerkt wordt vanuit de 

gemeente. Ook moet steeds gewerkt 

worden vanuit een bepaalde visie van 

de organisatie (Thinking in the Spirit Of 

the Organization). Wel wordt 

opgemerkt dat dit een ingewikkeld 

Een aantal geïnterviewden spreekt over 

het hebben van een visie. Ook hier blijft 

onduidelijk hoe hieraan invulling moet 

worden gegeven (I 02, I 05, I 07, I 09, I 

10). 

geheel. maken wat er gaat gebeuren en 

daarvoor nodig is (I 10). En het belang 

van het meekrijgen van de gehele 

organisatie genoemd (I 05, I 10). Ook 

moet rekening gehouden worden met 

de bestuurlijke context, waarin een 

gemeentelijke organisatie zich altijd 

bevindt (I 07).  
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punt is, omdat lastig te bepalen is wat 

precies dé organisatie is, vanwege de 

netwerken waarin de gemeente zich 

bevindt. 

 

Niveau van respons:  

Op verschillende 

niveaus in de 

organisatie kan 

flexibiliteit bestaan. Zo 

kan er sprake zijn van 

strategische flexibiliteit, 

maar ook van 

operationele 

flexibiliteit. 

In het idee van de Barbapapa-methode 

moeten medewerkers flexibel zijn in 

alle lagen van de organisatie, hiervoor 

is de empowerment training 

ontwikkelt. Niet iedereen heeft de 

empowerment training gevolgd. 

Een deel van de geïnterviewden stelt 

zich de vraag of het mogelijk en 

noodzakelijk is om alle medewerkers 

mee te krijgen in een nieuwe 

organisatievorm, wellicht is het voor 

sommigen mogelijk om niet mee te 

veranderen (I 01, I 02, I 04, I 05).  

Wel wordt aanpassingsvermogen 

genoemd als één van de competenties 

waarover een ambtenaar moet 

beschikken (I 04, I 07, I 10). 

 

   

Operationele 

flexibiliteit: 

De mogelijkheid van de 

organisatie om veel 

verschillende diensten 

in verschillende 

hoeveelheden te 

kunnen leveren en dit 

steeds te kunnen 

afwisselen.  

 

Er bestaat een meer algemeen idee 

om in  processen te organiseren door 

de gehele gemeente te kantelen. 

 

Er worden verschillende manieren 

genoemd om steeds te kunnen 

afwisselen in verschillende diensten. 

Hierbij worden flexibele 

organisatievormen, in de vorm van 

teams, zoals de hub genoemd. 

Daarnaast wordt gesproken over het 

organiseren van processen en tevens het 

koppelen van deze processen om 

diensten gemakkelijk bij elkaar te 

kunnen brengen (I 01 t/m I 12).  

Ook de langetermijnplanning zou 

wellicht over minder jaren verspreid 

moeten worden, zodat snel kan worden 

ingespeeld op behoefte aan andere 

diensten (I 07).  

Tot slot worden samenwerking met 

andere gemeenten genoemd om 

personeel flexibel inzetbaar te maken (I 

07). 

 

Functionele 

flexibiliteit:  

Het kunnen inzetten 

van een medewerker 

op verschillende 

functies en taken. Maar 

ook de wil van de 

medewerker om dit te 

doen. 

In de Barbapapa-methode worden 

mensen ingezet op hun talenten . 

Hierdoor kunnen zij steeds op een 

andere taak worden ingezet of in een 

ander proces. Het gaat dus minder om 

vastgelegde functies dan nu het geval 

is. 

Twee van de geïnterviewden spreken 

over de mogelijkheid om voor elke 

medewerker een Persoonlijk 

Ontwikkelingsplan op te stellen en meer 

algemene functiebepalingen, waardoor 

de medewerkers meer door de 

organisatie kunnen bewegen (I 01, I 03). 

Deze kunnen vervolgens bij elkaar 

gebracht worden in flexibele 
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 organisatievormen rond projecten (I 02, 

I 04, I 05, I 06). 

 

Technologische 

flexibiliteit: 

Het bieden van de 

mogelijkheid om op 

verschillende plaatsen 

te kunnen werken, door 

middel van 

technologische 

voorzieningen, zoals 

communicatiemiddelen 

en  internet. 

 

Technologische flexibiliteit wordt in de 

Barbapapa-methodiek niet specifiek 

benoemd, maar de mogelijkheden om 

op verschillende plaatsen te kunnen 

werken et cetera zijn er wel binnen de 

afdeling. Er kan overal worden 

ingelogd op het systeem en  worden 

gecommuniceerd met collega’s (I 06). 

Werken vanaf verschillende plaatsen 

moet gefaciliteerd worden. Het gaat dan 

onder andere om de mogelijkheid om 

thuis te kunnen werken. Dit moet 

gedaan worden door documenten 

digitaal te kunnen raadplegen en de 

mogelijkheid te bieden om te 

communiceren met collega’s (I 01, I 02, I 

03, I 05, I06, I 07, I 09). 

Mentale flexibiliteit: 

de vrijheid die 

medewerkers hebben 

en gebruiken voor de 

uitvoering van hun 

taken. 

 

De medewerkers krijgen 

verantwoordelijkheden en 

vertrouwen. Om hiermee om te 

kunnen gaan, krijgen zij vooraf een 

empowerment training. 

Vertrouwen krijgen van het 

management wordt hier door alle 

geïnterviewden genoemd als belangrijke 

pijler (I 01 t/m I 12). Daarnaast moeten 

de medewerkers wel in staat zijn de 

verantwoordelijkheden te nemen. Er 

moet dus steeds bekeken worden 

hoeveel verantwoordelijkheid een 

medewerker aan kan. 

Verantwoordelijkheid nemen wordt 

echter ook genoemd als een 

competentie van een ambtenaar (I 01, I 

03, I 05 t/m I 09). 

  

Organisatorische 

flexibiliteit: 

De mogelijkheid om 

een tijdelijke passende 

structuur aan de 

organisatie te geven 

voor het uitvoeren van 

een bepaalde opgave. 

Als basis wordt voor de organisatie 

wordt hier het organiseren van 

processen gezien, wel moeten er 

steeds connecties gemaakt worden 

tussen die processen, zodat geen 

verticale kokers ontstaan. Binnen deze 

processen kan steeds een structuur 

worden gekozen die het beste past bij 

een project. 

 

Geïnterviewden noemen verschillende 

mogelijkheden, zo worden ook de hubs 

aangehaald. Inzetten van mensen met 

de juiste competenties en talenten per 

traject wordt veel genoemd (I 02, I 04, I 

05, I 06). Ook het goed organiseren van 

processen komt hier naar voren (I 03, I 

04). 

 

Deze schema’s bieden een uitgebreid overzicht waar een aantal opvallende punten kunnen 

worden uitgelicht. Door verschillende geïnterviewden wordt aangegeven dat het van groot 

belang is dat leidinggevende achter de verandering staan en deze stimuleren. Daarnaast 

heeft de leidinggevenden na de verandering een andere rol. Hij zal vooral vertrouwen 

moeten geven en een coachende positie innemen. Binnen de Barbapapa-methode wordt 

daar niet direct aandacht aan besteed maar de huidige leidinggevende van de afdeling staat 

zeker achter de ontwikkelingen, hij is zelfs een van de starters van de verandering. 
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Daarnaast wordt door geïnterviewden aangegeven dat de medewerkers moeten 

worden voorbereid op de nieuwe werkwijze. Een aantal geïnterviewden vraagt zich echter 

wel af in hoeverre alle medewerkers mee moeten gaan in deze verandering en wat het 

effect daarvan kan zijn. Binnen de Barbapapa-methode is hiervoor het empowerment  

traject ontwikkelt. Aan dit traject hebben ook niet alle medewerkers deelgenomen, 

sommige voelen zich hierdoor echter wel gepasseerd, andere hebben echter niet de 

motivatie om hieraan mee te doen. 

Vrijwel alle respondenten gaan er vanuit dat werkomgeving van belang is voor 

flexibiliteit binnen een organisatie. Hierbij zouden verschillende soorten werkplekken 

moeten worden ingericht binnen de organisatie. Ook moet thuiswerken optimaal 

gefaciliteerd worden. Zodat medewerkers kunnen werken waar en wanneer ze zelf willen. 

De Barbapapa-methode geeft hieraan niet specifiek aandacht. 

 Tot slot wordt door een aantal geïnterviewden ook het belang van de hele 

organisatie mee krijgen aangestipt. Dit is wellicht iets waar de afdeling SSC-IV met de 

ontwikkeling van de Barbapapa-methode tegenaan zal lopen. 

 

Aan de hand van deze afsluitende analyse van dit hoofdstuk en de analyse die aan het einde 

van hoofdstuk vijf gedaan is, kunnen nu conclusies geformuleerd worden. Dit zal in het 

volgende hoofdstuk, de conclusie, gedaan worden, waarbij ook een antwoord op de 

hoofdvraag geformuleerd wordt.  
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7. Conclusie  

 

Na een uitgebreid empirisch en theoretisch onderzoek kan de onderzoeksvraag, zoals die in 

de inleiding is vastgesteld, beantwoordt worden. De onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Op welke manier draagt de methodiek van de Barbapapa-organisatie bij aan de flexibiliteit 

van de afdeling SSC-IV van de Gemeente Breda? 

 

Vanuit de theorie en de empirie komen verschillende onderwerpen naar voren die van 

belang worden geacht bij het creëren van een flexibele organisatie. Deze zijn uitgebreid 

beschreven in de voorgaande hoofdstukken. In deze conclusie zal in worden gegaan op hoe 

de Barbapapa-methodiek zich verhoudt tot de ideeën uit de theorie en de empirie en 

daarmee samenhangend wat deze methode kan betekenen voor de flexibiliteit van de 

afdeling SSC-IV. Omdat, zoals uit de voorgaande hoofdstukken naar voren komt, een zeer 

groot aantal aspecten van belang zijn, zullen in deze conclusie alleen de meest relevante 

onderdelen besproken worden. Dat wil zeggen de aspecten waarop de Barbapapa-

organisatie ver afwijkt van theorie of empirie. 

Wanneer de vergelijkende schema’s uit voorgaande hoofdstukken gecombineerd 

worden, is duidelijk dat de Barbapapa-methodiek zeker op bepaalde vlakken bijdraagt aan 

flexibiliteit en dit vaak ook op dezelfde of vrijwel een gelijke manier doet zoals dat uit het 

theoretische en empirisch onderzoek naar voren komt. Daarnaast blijken de punten die in 

het schema op basis van onderdelen uit het empirisch onderzoek vrijwel allemaal terug te 

komen wanneer naar het schema op basis van onderdelen van flexibiliteit gekeken wordt. Er 

zijn verschillende punten waarop voor de afdeling SSC-IV en de Barbapapa-methode nog 

winst te behalen zou zijn, gekeken naar de empirie en de theorie van het Nieuwe Werken. 

Toch zijn er zeker ook onderdelen waar in de Barbapapa-methode heel concreet is 

aangegeven hoe dit bereikt moet worden, waar dit in de theorie of de empirie niet het geval 

is.  

In dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat vele onderdelen van Het 

Nieuwe Werken door zowel theorie, Barbapapa-methode als de geïnterviewden vrijwel 

hetzelfde worden ingevuld. Zo is de aanleiding hetzelfde, wordt in alle gevallen de aandacht 

gericht op vertrouwen en verantwoordelijkheid voor de medewerkers, het werken vanuit 

een visie, alle lagen van de organisatie meenemen, speelt ICT een belangrijke rol in 

kennismanagement en worden nieuwe manier van organiseren benoemd die over 

afdelingsgrenzen of zelfs over organisatiegrenzen heen gaan. Het verschil zit vaak in hoe 

expliciet deze onderwerpen zijn uitgewerkt in concrete manier van toepassing binnen de 

organisatie. Hier zal achtereenvolgens worden ingegaan op punten waar de Barbapapa-

methode nauwelijks op in gaat, vervolgens worden punten beschreven die nog verder 

uitgewerkt zouden moeten worden en tot slot wordt aandacht besteed aan de punten 

waarbij de Barbapapa-methode voorop loopt. 
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Aandachtspunten 

Allereerst zijn er twee punten waar binnen de Barbapapa-methode beduidend minder 

aandacht is besteed dan in het empirisch en theoretisch onderzoek naar voren is gekomen. 

In de eerste plaats gaat het hier om het belang van de werkomgeving. Binnen de 

Barbapapa-methodiek is dit niet terug te zien. Dit komt in dit onderzoek echter steeds als 

een belangrijk punt naar voren. Het gaat daarbij om het creëren van een kantoorruimte 

waar het mogelijk is een werkplek uit te kiezen die past bij de werkzaamheden die de 

medewerker die dag gaat uitvoeren. Hierbij wordt over het algemeen een onderscheidt 

gemaakt tussen plaatsen voor concentratie, half concentratie en samenwerken. Dit biedt 

mogelijkheden voor flexibiliteit van een organisatie, omdat zo voor elk werk een geschikte 

plaats is wat de productiviteit kan verhogen. Daarnaast kan een open 

kantoorruimte bijdragen aan de vorming van de juiste netwerken en 

het  bijeenbrengen van de juiste mensen voor bijvoorbeeld een 

project. Omdat het in het geval van de Barbapapa-methode nu nog 

alleen gaat om de afdeling SSC-IV zou begonnen kunnen worden met 

het opheffen van de scheiding tussen front-, mid- en backoffice, 

zoals die nu op de afdeling bestaat, en deze met elkaar te mengen. 

Als tweede punt binnen de werkomgeving moet het 

thuiswerken genoemd worden. Het is op de afdeling SSC-IV wel 

mogelijk om thuis te werken. Het gebeurd heel af en toe en de 

faciliteiten zijn er, waarbij gedacht moet worden aan de mogelijkheid om thuis in te loggen 

op het systeem et cetera. Er wordt binnen de Barbapapa-methodiek echter geen duidelijke 

visie op thuiswerken gegeven. Terwijl dit met zich op de mogelijkheden die het biedt voor 

flexibiliteit wel van belang zou zijn. Door thuiswerken is het immers mogelijk om toch te 

werken wanneer een medewerker midden op de dag een afspraak heeft bij de huisarts of 

kinderen onverwachts ziek zijn, in plaats van een vrije dag te nemen. Ook biedt dit de 

mogelijkheid om te werken wanneer men wil, waardoor bijvoorbeeld gewerkt kan worden 

wanneer de medewerker een creatief idee heeft. Medewerkers hoeven dus niet op kantoor 

te blijven als ze niet productief zijn, het idee is ook dat het aantal mensen wat hier behoefte 

aan heeft toe zal nemen. 

Daarnaast is de juiste vorm van leiderschap bij zowel het doorvoeren van de 

verandering als in de nieuwe vorm van werken van groot belang. Allereerst moet er iemand 

in de top van de organisatie zijn die de verandering trekt, 

die geloofd in het concept en dit ook in zijn eigen werk 

voort brengt. Wanneer een leider niet achter de 

verandering staat, zal het moeilijk zijn om het van de grond 

te krijgen. Na het veranderingstraject heeft een 

leidinggevende een andere rol dan in een traditionele 

organisatie. Hij moet het vertrouwen aan de medewerkers 

geven en verantwoordelijkheden uit handen geven en 

medewerkers meer vrijlaten in de uitvoering van hun 

                Inspirerende leiders 

De juiste werkomgeving 
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taken. De leidinggevende krijgt hier meer een rol van coach, die zijn medewerkers moet 

inspireren, motiveren en stimuleren. Terwijl een leidinggevende “oude stijl” zich vooral 

bezighoudt met het managen van de taakuitvoering. Binnen SSC-IV is het afdelingshoofd 

zeker een leidinggevende die het op de nieuwe manier aanpakt en in het concept geloofd 

om de vernieuwing voort te brengen. Hieraan wordt echter binnen de Barbapapa-methode 

niet expliciet aandacht besteed, terwijl dit wel een heel belangrijke voorwaarde is voor het 

succes. 

 

Hoe gaat dat gebeuren? 

Naast deze onderdelen waar de Barbapapa-methode te weinig of geen aandacht voor is, zijn 

er ook een aantal punten die wel benoemd worden maar explicieter gemaakt zouden 

moeten worden om ze daadwerkelijk in de praktijk te kunnen toepassen. 

Het belangrijkste punt hier is het hebben van een visie, dit wordt 

in de Barbapapa-methode “Thinking in the Spirit of the 

Organization (TISO)”  genoemd. Een visie komt in dit onderzoek 

steeds terug als iets wat richting moet geven aan een organisatie 

die bestaat uit verschillende teams, projecten en georganiseerd is 

naar thema’s in plaats van naar afdelingen. Een visie zou in die 

verbanden een van de weinige richtinggevende onderdelen van de 

organisatie zijn. Dat een visie noodzakelijk is daarover bestaat 

overeenstemming tussen theorie, empirie en de Barbapapa-methode. De vraag is echter 

hoe deze visie moet worden uitgewerkt, want wat is ‘de’ organisatie. Als dat te definiëren 

valt, wat wil die organisatie dan precies bereiken. Een visie lijkt relevant, maar hoe die 

ontwikkeld moet worden blijft ook na dit onderzoek een vraag. 

 Een tweede punt is het inzetten van talenten, waarop de Barbapapa-methode zou 

willen sturen. Het idee dat mensen door de organisatie moeten kunnen bewegen en 

daarmee de juiste mensen op de juiste projecten terecht komen is evenals het hebben van 

een duidelijke visie breed gedragen. Maar ook hier is de vraag: hoe zou dat gedaan moeten 

worden? De theorie noemt hiervoor de hub, een vorm van 

een projectorganisatie van zowel interne als externe 

betrokkenen, die de mogelijkheid hebben om fysiek bij elkaar 

te gaan zitten, maar uiteindelijk ook weer wordt opgeheven. 

Ook kan uitgegaan worden van een combinatie van verticale 

en horizontale sturing, zoals in de netwerkbureaucratie. 

Andere opties zijn het samenwerken met andere gemeenten 

waardoor meer mensen beschikbaar zijn en de juiste mensen 

naar de juiste gemeente en project gedetacheerd zouden 

kunnen worden. Daarnaast lijkt het een voorwaarde dat de gehele organisatie wordt 

meegenomen om optimaal flexibel te kunnen zijn met organisatievormen, omdat dit over 

afdelingsgrenzen heen zal gaan, omdat voor één project verschillende disciplines nodig 

zullen zijn. Dit is iets wat binnen de gemeente Breda nu nog niet het geval is en wat in de 

Visie hebben 

Talenten inzetten 
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toekomst een grens aan het ontwikkelen van de Barbapapa-organisatie vanuit SSC-IV zou 

kunnen zijn. 

 Ten derde zijn er bepaalde competenties waarover een ambtenaar zou moeten 

beschikken om te kunnen werken in een organisatie die uit gaat van een vorm van Het 

Nieuwe Werken. De Barbapapa-methode noemt hier (extreem) aanpassingsvermogen wat 

onder andere met de empowerment training bereikt kan worden, op deze training wordt 

verderop in deze conclusie nog ingegaan. Er zijn echter ook andere competenties van belang 

zo worden integriteit, Public Service Motivation, samenwerken, omgevingssensitiviteit, 

assertiviteit, een hoger doel na streven en servicegerichtheid genoemd in theorie en 

empirie. Sommige van deze competenties worden in het empowerment traject ook aan de 

orde gesteld, zoals samenwerken en assertiviteit. Andere competenties zouden wellicht met 

werving en selectie gezocht kunnen worden of op een andere manier getraind. 

Continu doorleren en ontwikkelen is relevant om flexibel te zijn. De reactietijd moet 

daarmee verkort worden, sneller inspelen op ontwikkelen is het doel. Dit wordt in dit gehele 

onderzoek terug gezien. Er wordt echter ook naar voren gebracht dat dit lastig is door het 

bureaucratische karakter van de gemeente, waardoor niet zomaar om regeltjes heen kan 

worden gewerkt. Dit dwingt vaak om in een bepaald stramien te blijven werken in plaats 

van continu te kunnen innoveren. De vraag die wederom opkomt is hoe dit georganiseerd 

moet worden. Bovendien brengt die de vraag naar de wenselijkheid van dit soort 

ontwikkelingen, zoals in het theoretisch kader besproken. De vraag blijft in hoeverre er 

vrijheid bestaat voor de invulling van taken in een organisatie die bestuurt wordt door een 

volksvertegenwoordiging. Met dit punt in het achterhoofd zal een combinatie van 

horizontaal en verticale sturing vrijwel noodzakelijk zijn. 

 

Barbapapa maakt het concreet 

Tot slot zijn er een aantal punten te noemen waarop de Barbapapa-methode zeer specifieke 

toepassingen of uitwerkingen geeft die in de theorie of empirie onduidelijk blijven. 

Allereerst aansluiten op het laatst genoemde punt, continu doorontwikkelen. Hiervoor is in 

de Barbapapa-methode een mogelijkheid ontwikkeld door middel van het inzetten van de 

borgingstool. Deze digitale applicatie biedt de mogelijkheid om 

afspraken na een jaar te laten vervallen, omdat deze dan vaak 

niet meer relevant zijn. Daarnaast biedt de borgingstool een 

mogelijkheid tot kennismanagement, wat door de grote 

hoeveelheden beschikbare informatie in theorie en empirie ook 

als belangrijk wordt beschreven. Ook het “links en rechts 

denken” draagt bij aan management van kennis over een 

onderwerp, omdat hiermee direct wordt bekeken of een plan 

zowel inhoudelijk als procesgericht haalbaar is. 

 Ten tweede is in de Barbapapa-methode een concreet 

trainingsprogramma opgesteld om medewerkers voor te bereiden op de nieuwe manier van 

werken en welke medewerkers ook moet stimuleren om hun werk anders te gaan doen. Uit 

            Empowerment 
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de evaluatie van dit traject blijkt dat het succesvol is en dat vrijwel alle medewerkers het 

idee hebben dat het hun flexibiliteit vergroot. Daarnaast worden talenten ontdekt, 

waardoor het inzetten van talenten gemakkelijker zou moeten worden. In de theorie of de 

empirie wordt nergens een dergelijk traject genoemd om medewerkers voor te bereiden en 

dit lijkt dan ook een belangrijk punt waarmee de Barbapapa-methode voorop loopt. Een 

belangrijke vraag hierbij is echter of alle medewerkers deze training zouden moeten krijgen. 

Op dit moment is dat binnen SSC-IV niet het geval, maar om alle medewerkers anders te 

laten werken zou dat misschien wel nodig zijn. Hieruit vloeit de vraag voort in hoeverre het 

nodig is om alle medewerkers mee te nemen of dat het in sommige functies minder van 

belang is.  

 Ondanks het feit dat er geen mogelijkheid is om in de kantoorruimte elke dag een 

eigen plaats uit te kiezen en daarmee continu met verschillende mensen in contact te zijn, 

afwisselend per taak waaraan gewerkt wordt. Zijn er binnen de afdeling wel verschillende 

moment op een dag ingebouwd waarop informatie wordt uitgewisseld. In het operationeel 

kwartier wordt elke dag informatie uitgewisseld met betrekking tot lopende zaken. In de 

koffiepauze kunnen de medewerkers van de afdeling elkaar opzoeken om van alles te 

bespreken. Tot slot wordt elke dag naar de directe leidinggevende en collega’s het Daily 

Highlight Report verzonden, waardoor iedereen op de hoogte is van waaraan gewerkt 

wordt. Dit biedt mogelijkheden om informatie uit te wisselen en daarmee snel op 

ontwikkelingen in te spelen. Vraag is echter wel hoe dit georganiseerd zou kunnen worden 

wanneer steeds meer afdelingsoverstijgende samenwerkingsverbanden ontstaan. 

Ook wordt gewerkt aan concrete manieren om sneller te kunnen reageren op wat er 

in de omgeving gebeurd. Zo worden alle projectbegrotingen per kwartaal bekeken voor de 

volgende drie kwartalen daarna, zo kan steeds ingespeeld worden op nieuwe 

ontwikkelingen en ligt niet alles voorafgaand aan het project vast. Daarnaast vervallen alle 

afspraken en informatie die in de borgingstool zijn vastgelegd automatisch na één jaar, 

mocht de afspraak dan nog relevant zijn dan moet deze door de maker zelf verlengd 

worden. Hiermee blijft informatie recent wat scheelt in hoeveelheid en kunnen steeds de 

nieuwste ontwikkelingen in de borgingstool worden toegevoegd en gevonden. 

 

Kortom 

Eindconclusie van dit onderzoek kan op basis van het bovenstaande dan ook zijn dat de 

Barbapapa-methode zeker op bepaalde punten bijdraagt aan de flexibiliteit van de afdeling 

SSC-IV. Toch zijn er nog punten waarover nagedacht zou moeten worden om de methode 

verder uit te werken en explicieter te maken, zodat deze kan worden toegepast. Ook zijn er 

punten waarbij wellicht stil gestaan zou moeten worden die nu nog niet in de methodiek 

zijn opgenomen. Door middel van het vergelijken van verschillende visies en invullingen van 

Het Nieuwe Werken kan zo wellicht naar een volledig uitgewerkte, toepasbare methode 

worden toegewerkt, want ook de beschreven theorie en empirie kennen mazen die moeten 

worden opgevuld. Dat laatste zou gedaan kunnen worden door onderdelen uit de 

Barbapapa-methode, zoals die in het laatste stuk van deze conclusie beschreven zijn. Als 
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slotopmerking moet gezegd worden dat Hét Nieuwe Werken waarschijnlijk niet bestaat, het 

is immers niet voor niets ontstaan met als doelstelling het inspelen op een complexe en 

veranderlijke maatschappij en zal dus zelf ook steeds moeten blijven veranderen. Want 

zoals Charles Darwin al stelde: “It is not the strongest of the species that survives, nor the 

most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”  
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8. Aanbevelingen 

 

Aan de hand van de gevonden resultaten en de conclusie zijn een aantal aanbevelingen 

geformuleerd. Deze aanbevelingen dienen vooral als overzicht van punten waaraan binnen 

de methodiek nog aandacht besteed zou kunnen worden om nog meer flexibiliteit te 

bereiken. 

 

���� Expliciet maken van de visie of een manier om deze te ontwikkelen. 

In dit onderzoek is vaak naar voren gekomen dat het hebben van een visie van groot belang 

is om enigszins richting te kunnen geven aan een flexibele organisatie die zowel in- als 

extern vele netwerken kent. Steeds wordt hierbij echter ook de vraag gesteld hoe die visie 

moet worden ontwikkeld en soms zelfs of het wel mogelijk is zo’n visie te ontwikkelen.  

Ook in de Barbapapa-organisatie wordt niet expliciet gemaakt hoe “The Spirit Of the 

Organization” geformuleerd zal worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen, 

bijvoorbeeld een visie per project, een algemene visie voor de gehele organisatie die steeds 

op een andere manier kan worden ingevuld of een bepaalde motivatie, in het geval van de 

gemeente een maatschappelijke drijfveer, die alle medewerkers hebben. 

 

���� Ideeën ontwikkelen over thuiswerken en kantoorinrichting. 

Opvallend is dat zowel in het empirisch onderzoek en in de theorie het belang van 

kantoorinrichting en thuiswerken sterk naar voren worden gebracht. In de Barbapapa-

methodiek is hier echter geen duidelijk beeld over ontwikkeld. Het zou relevant kunnen zijn 

om dit open onderwerp op welke manier dan ook op te vullen, zodat er een mening over 

bestaat. Daarnaast lijkt, met het oog op flexibiliteit, het ontwikkelen van flexibele 

werkplekken in de kantoorruimtes en het faciliteren en promoten van thuiswerken een 

belangrijke pijler. 

 

���� Bewust zijn van het belang van leiderschap. 

Een leidinggevende die achter de nieuwe manier van organiseren staat en dit ook begrijpt 

en daarmee aan de slag kan, komt in dit onderzoek naar voren als een basis om de 

verandering tot een succes te brengen. In de Barbapapa-organisatie zal de rol van een 

leidinggevende ook belangrijk zijn, hij moet het vertrouwen geven aan de medewerkers en 

deze verantwoordelijkheden laten nemen. Hij zal hier een coachende rol op zich gaan 

nemen en vooral moeten motiveren en stimuleren. Op dit moment is er binnen de afdeling 

SSC-IV een leidinggevende die dit zeker doet en van nature deze manier van leidinggeven 

kent, mocht deze echter ooit vervangen worden, of de Barbapapa-methode wordt breder 

toegepast dan alleen bij SSC-IV, dan is dit wel iets waaraan aandacht besteed moet worden. 

 

���� Competenties, naast aanpassingsvermogen en inter-persoonlijke intelligentie, die een 

werknemer van SSC-IV nodig heeft om te functioneren in de nieuwe organisatievorm 

benoemen. 
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Met het empowerment traject wordt de mogelijkheid geboden om competenties verder te 

ontwikkelen, vooral gericht op aanpassingsvermogen en interpersoonlijke intelligentie. Uit 

dit onderzoek komen echter veel meer competenties naar voren die eventueel relevant 

zouden kunnen zijn voor medewerkers van de afdeling SSC-IV. Wanneer dit concreet zou 

worden gemaakt, kan hierbij wellicht bij werving en selectie, maar ook bij het inzetten van 

talenten op gestuurd worden. 

 

���� Bedenken of het nodig is om alle medewerkers mee te krijgen. 

Zowel de Barbapapa-methode, HNW in de theorie en de geïnterviewden gaan er vanuit dat 

om flexibel te kunnen zijn de medewerkers in alle lagen van de organisatie moeten worden 

meegenomen. Uit de praktijk, in het empowerment traject en binnen Interpolis, blijkt echter 

dat niet iedereen mee wil doen aan een dergelijke verandering in werken en houding. 

Daarnaast is op dit moment niet aan alle medewerkers van de afdeling SSC-IV de 

mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan het empowerment traject. Wellicht is het voor 

sommige functies ook (nog) niet noodzakelijk om op een andere manier te werk te gaan. 

Binnen Interpolis zijn echter ook mensen vertrokken, omdat ze niet met HNW konden 

omgaan. Het lijkt dan ook van belang om hier een afweging over te maken. 

 

���� Nadenken hoe talenten zo goed mogelijk kunnen worden ingezet in de organisatie. 

Netwerken en het inzetten van talenten op de juiste plaatsen speelt binnen de Barbapapa-

organisatie een belangrijke rol. Er worden echter geen specifieke manieren genoemd 

waarop dit aangepakt zou kunnen worden. Ideeën zijn het inzetten van bijvoorbeeld digitale 

portfolio’s die voor iedereen in de organisatie te raadplegen zijn. Daarnaast moet het ook 

meer praktisch mogelijk te zijn om los van een afdeling te werken. Dit brengt de volgende 

aanbeveling voort. 

 

���� De methode door de hele organisatie verspreiden. 

Dit is een aanbeveling die wellicht niet nu direct relevant is. Op de lange termijn zouden er 

echter situaties kunnen ontstaan waarbij doorontwikkelen of verder doorvoeren van de 

methodiek niet meer mogelijk is, door het vastlopen op algemene regelgeving binnen de 

gemeente, bijvoorbeeld op HRM gebied. Daarnaast is het voor flexibiliteit in werkvormen en 

processen noodzakelijk, want deze gaan over afdelingsgrenzen heen. Ook in dit geval zal 

waarschijnlijk bij de leidinggevenden, de top van de organisatie, begonnen moeten worden. 

 

���� Let er op dat oplossingen snel kunnen verouderen door de dynamische  omgeving. 

Binnen de Barbapapa-organisatie wordt zeker aangestuurd op het steeds blijven 

vernieuwen en ontwikkelen van de organisatie, zodat mee kan worden gegaan met de 

omgeving. Het is echter wel van belang steeds te blijven realiseren dat de ultieme oplossing 

daardoor dus niet gevonden zal worden en de methodiek, maar ook de organisatie nooit 

perfect zal zijn. 
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Zoals gezegd zijn deze aanbevelingen slechts bedoeld als aanzet tot mogelijke 

verbeterpunten en kunnen zij op vele verschillende manieren geoperationaliseerd worden. 

Dit nader uitwerken was echter niet het doel van dit onderzoek. De aanbevelingen bieden 

echter wel een frisse blik, waarbij de Barbapapa-methodiek vanuit meerdere oogpunten 

bekeken is. 
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Bijlage 1: Respondenten en informanten  

 

Interview 01: Lid van het Projectteam Het Nieuwe Werken bij het Rijk (Gerbrand 

Haverkamp) 

Interview 02: Afdelingshoofd Onderzoek en Informatie Gemeente Breda (Paul Misdorp) 

Interview 03: Gemeentesecretaris Gemeente Reimerswaal (Frans Marquinie) 

Interview 04: Lid Barbapapa denkteam SSC-IV 1 (Ferry Brasz) 

Interview 05: Lid Barbapapa denkteam SSC-IV 2 (Anton Dekkers) 

Interview 06: Lid Barbapapa denkteam SSC-IV 3 (Dennis Stakenburg) 

Interview 07: Strateeg gemeente Dordrecht – Netwerkgemeente (Natasja Wijnen) 

Interview 08: Oud medewerker SSC-IV 1 (Joost Wijnings) 

Interview 09: Medewerker Microsoft (Hans van der Meer) 

Interview 10: Adviseur gemeente Amsterdam (Ben Verleg) 

Interview 11: Oud medewerker SSC-IV 2 (Antoon Uijtdehaage) 

Interview 12: Lid Barbapapa denkteam SSC-IV 4 (Mauritcia Jacott) 

 

Focusgroep: Medewerkers afdeling SSC-IV  
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Bijlage 2: Topiclijst Interviews 

 

Introductie 

- Voorstellen 

- Opnemen 

- Doel van het interview 

- Introductie onderzoek 

- Reden gesprek 

- Tijdsduur 

- Opbouw 

 

Introductie  

- Functie 

- Hoelang al werkzaam bij Microsoft 

- Hoe ziet de organisatie eruit 

 

De Methodiek 

- Welke onderdelen zijn relevant? 

o Management (kunnen veranderen, inspirerend leiderschap) 

o Medewerkers (ontwikkeling en competenties) 

o ICT 

o Manier van werken (bv. Hub) 

o Competenties van de ambtenaar 

o Werkomgeving 

o Doorontwikkeling 

o Overige 

 

Flexibiliteit/aanpassingsvermogen 

- Belang van flexibiliteit 

- Medewerkers: 

o Aanpassingsvermogen van het management 

o Functiewisselingen mogelijk 

o Mogelijkheden tot indelen van eigen tijd 

 

 

- Organisatie: 

o Reactietijd 

o Herkenbaar blijven als gemeente 

o Wissel mogelijkheden in het leveren van diensten 

o ICT voorzieningen 

o Structuren kunnen aanpassen 

 

Bijdrage van de methodiek aan flexibiliteit 

- Creëert flexibiliteit? 
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- Op welke manier 

- Effect op de organisatie 

- Effect op de medewerker 

- Aanvullingen 

 

Afsluiting 

- Samenvatten 

- Afsluiten 

- Bedanken  

- Eventueel vervolggesprek of info 
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Bijlage 3: Topiclijst Focusgroep  

 

Introductie 

- Voorstellen 

- Opnemen 

- Doel van de focusgroep 

- Introductie onderzoek 

- Reden gesprek 

- Tijdsduur 

- Opbouw 

 

Centrale vraag: Draagt het empowerment-traject bij aan flexibiliteit, zowel persoonlijk als 

voor de afdeling? 

 

Empowerment-traject 

- Algemene indruk 

- Hoe ziet het traject eruit? 

- Heeft het je op enige manier geholpen? 

- Hoe geholpen? 

- Wat zouden eventuele verbeteringen zijn? 

- Hoe gebruikt in contact met andere afdelingen? 

 

Flexibiliteit 

- Helpt empowerment om flexibeler te werken? 

- Op welke manier? 

- Wat zouden andere belangrijke voorwaarden zijn voor flexibiliteit op de afdeling? 

- Belang van flexibiliteit (nu en toekomst)? 

 

Afsluiting 

- Samenvatten 

- Bedanken 
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Bijlage 4: Enquête focusgroep 

 

1. Hoelang bent u al werkzaam op de afdeling SSC-IV? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Wat is uw functie op de afdeling SSC-IV? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Bent u werkzaam op de front-, mid- of backoffice? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Aan hoeveel sessies van de empowerment training heeft u tot nu toe deelgenomen? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Is uw algemene indruk over de empowerment training positief of negatief? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

      Eventuele extra opmerkingen 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


