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MijnGemeenteDichtbij

• Ambtelijke organisatie voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel (N-Br; 2x 30.000)
• Fusie per 1 januari 2016; start nieuwe organisatie april 2016
• Toegroeien naar faciliterende gemeenten door inrichting ambtelijke organisatie

• Inrichting organisatie geënt op “de vijf K’s”:
• Kosten, Kwetsbaarheid, Kwaliteit, Kortbij inwoner, Kleur lokaal

• Interne doelstellingen:
• Innovatieve & efficiënte dienstverlening
• In verbinding / coproductie met de gemeenschap
• Krachtig bedienen van twee gemeentebesturen
• Aantrekkelijke werkgever

• Kernwaarden: Vernieuwen - Verbinden - Passie 
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Missie

MijnGemeenteDichtbij faciliteert op innovatieve, kwalitatief hoogwaardige 
en efficiënte wijze de invulling van de wensen en behoeften van inwoners en 
(maatschappelijk) ondernemers in Boxtel en Sint-Michielsgestel. In 
coproductie, door met het veld nauw in verbinding te staan en door de 
dienstverlening zo lokaal mogelijk te organiseren dragen wij bij aan goed 
leven en goed werken in de Meierij. 

Wij ondersteunen de twee gemeentebesturen krachtig en met passie en 
hebben daarbij oog voor de lokale inkleuring van beleid. Wij stimuleren 
daarbij dat beide gemeentebesturen worden gezien als sterke partners in de 
regio, de provincie en het land.
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Veranderende organisatie

• Werken in zelfsturende teams

• Het team is samen verantwoordelijk voor de teamprestaties op de 
teamdoelen

• Verantwoordelijkheden laag in de organisatie
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Invulling ambities en opdrachten uit het Bedrijfsplan

• De ambities en opdrachten  resulteren in
drie verandertrajecten tegelijk, te weten:

1. Fuseren van twee organisaties;

2. Anders organiseren in de fusie-organisatie;

3. Anders functioneren van de gemeenten in de gemeenschap. 
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Wat is zelfsturing?



‘Zelfsturend team’: wat is het niet

• vrijheid, blijheid

• chaos, onduidelijkheid

• iedereen moet alles kunnen

• de leidinggevende heeft niets meer te zeggen en mag niet meer 
ingrijpen



Wat is een zelfsturend team?

• een vaste groep medewerkers 

• met een eigen, duidelijk afgebakende klus / werkzaamheden

• doet zoveel mogelijk zelf:
• voorbereiden

• organiseren

• uitvoeren 

• regelen en

• controleren

• en het team is hier ook verantwoordelijk voor



De veranderstrategie



Sociotechnisch veranderen: aandacht voor 
samenhang



Teamontwikkeling: stap voor stap naar meer zelfstandigheid
Professionalisering:
werken volgens de

ontwikkelde organisatievisie

(attitude, vaardigheden & kennis)

Zelfstandigheid

Samenwerken

Resultaatgericht werken

▪ werken met jaarplannen

▪ gerichte ontwikkelingsactiviteiten

▪ begeleiding en ondersteuning

▪ teamdagen

afspraken maken

Teamdag

afspraken maken

Teamdag



Inbreng en realisatie van thema’s in teamsessies

1.Onze taak, doel en missie, operationele taakgroepen (met overleggen & agenda)   
& ons professioneel kader 

2.Wat betekent regelen voor een goede gemeente & zelfsturing als houding

3.Presteren we goed/regelen we goed: werken met een teamcockpit

4.Vergroten van de zelfstandigheid van het team:  werken met regierollen 

5.Bespreken van en verbeteren met de cockpitmeters en beslissingen nemen in 
teamverband

6.Regierollen, cockpitmeters en wat betekent teamwork/ samenwerken bij ons 
team en elkaar hierop aanspreken

7.Spelen met regierollen & cockpitmeters: Elkaars kwaliteiten resultaatgericht 
inzetten 

8.‘Samenwerkingssprongetje’ in groepsgerichte samenwerking



Wat betekent goede samenwerking bij ons

Resultaatgerichte samenwerking:

• Wat is de meerwaarde van teamwork? Waarom krijg ik dan een beter resultaat?

• Hoe zie ik het gewenste teamwerk terug in het concrete gedrag van de teamleden 
en wat is daar dan anders in dan het huidige gedrag?

• Wat is ’het mechaniek van goed teamwork’?

Zoek naar een logische bedrijfskundige onderbouwing voor beter presteren!



Van hulpeloosheid naar zelfsturing

1. ‘Zwarte Pieten’: wijzen naar wat anderen verkeerd 
doen en wat ‘zij’ eerst zouden moeten veranderen

2. Excuses verzinnen waarom je het zelf niet kunt 
aanpakken en vervolgens wachten/hopen op een 
oplossing; jezelf verklaren/verdedigen

3. Meehelpen/meewerken aan een oplossing: Wat ga ík 
er aan doen om...

4. Probleemeigenaarschap: Dat probleem is MIJN/ONS 
probleem. Zorgen dat het probleem opgelost wordt: Ik 
zorg ervoor dat... 

mate van 
verantwoordelijkheids-

gevoel

maximaal

minimaal
Hulpeloosheid

Zelfsturing



Fasen van teamontwikkeling



Waar willen we (sterker) staan eind 2017

• mindere kwetsbare teams (voldoende breed inzetbaar)
• met meer zelfstandigheid:

• taakvolwassen
• met gerichte professionele autonomie 

(hanteren het professioneel kader bij afwegingen en rekenschap)
• en meer vermogen zelf om problemen op te lossen/te voorkomen

• en daarmee meer invloed op de werkwijze en het resultaat
• die weten hoe ze presteren op de belangrijke resultaatgebieden
• dit bespreken in hun teamoverleg
• en samen bepalen op welk gebied welke actie/aanpassing gewenst is om 

de gewenste resultaten te behalen + dit uitvoeren



Een fasenmodel voor teamontwikkeling

Fase 1

taakroulatie

taakverbreding

Werkoverleg

werkafspraken

Fase 2

integratie regel-

taken

afspraken staf- lijn

Fase 3

groepsautonomie

teambuilding

budget

resultaatverant-

woordelijkheid

Fase 4

op eigen initiatief

verbeteren

ondernemerschap

externe relatie

tijd

z
e
lf
s
ta

n
d
ig

h
e
id

Fase 0

bepalen

taakdomein

regeldomein

groepsgrootte

bundeling

individuen

groep

team

open team

voorbereiden



Communicatiepositie van de leidinggevende
D’r bovenop,

bepalend

Centraal

sturend

Aan de zijkant,

volgend

Op afstand,

oproepbaar

Fase 1 Begin fase 2 Eind fase 2,

begin fase 3

Eind fase 3,

begin fase 4



Het mechaniek van goede teams: het 
‘wieltje laten draaien’

1 Werken met een
doordachte team-
missie, teamdoel 
& teamtaak 
(basisprocesmodel)

2 Het professioneel

kader

3 Regelen met

de ‘4 bazige 

B’s’

3 Regeltaken 

uitwerken 

met het 

hulpformulier

7 Hulpeloosheid

ombuigen naar

zelfsturing

Structuur:
▪ onafhankelijk taakpakket

met slimme focus

▪ effectieve teamomvang

▪ regelvermogen

▪ duidelijke

verantwoordelijkheid

SystemenCultuur:
▪ visie verspreiden
▪ rekenschap vragen
▪ feedback 
▪ complimenteren + 

aanspreken

Mensen:
▪ ‘de juiste mensen

in de bus’

Ontwikkelen van een stimulerende teamstructuur met effectieve teamtools & gewoontes

7 Werken met een

rolmodel

Weten waarvoor

we bestaan & gaan!
1

Problemen tijdens het 
werk zélf voorkomen 
& oplossen voor een 
beter resultaat

3

Door samenwerken

betere resultaten 

boeken

4

Doordacht 

afwegingen & keuzes 

maken in het werk

2

Weten of & zorgen dat 

je goed bezig bent & 

bereikt wat je wilt

5

Ieder neemt zijn 

verantwoordelijkheid
7

6 Effectief overleg 

met effectieve 

besluitvorming

Evalueren (met oog voor 

(externe) ontwikkelingen)

en nagaan gewenste 
verdere persoonlijke
+ teamontwikkeling

8

managen

coachen

leiden



Teamwork:
team- en individuele verantwoordelijkheid



De essentie van teamwork

Het team is samen verantwoordelijk voor de teamprestaties op de teamdoelen

• er is een gezamenlijke teammissie: ‘waartoe zijn we op aarde?’

• prestaties op teamdoelen meten, bespreken en leren & verbeteren

• verantwoordelijkheid wordt gevoeld          rekenschap / verantwoording vragen



Individuele verantwoordelijkheid en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid
Valkuil: 

Teamverantwoordelijkheid zien als vervanging van individuele 
verantwoordelijkheid

Dus: teamverantwoordelijkheid is een extra verantwoordelijkheid: een uitbreiding 
van individuele verantwoordelijkheid

Uitbreiden = stapelen   ➭ Vraagt stevige basis!

Teamwork betekent vaak ook het individuele verantwoordelijkheidsgevoel verder 
ontwikkelen: teamleden aanspreken op eigen individuele verantwoordelijkheid

Samenwerking mag de eigen verantwoordelijkheid nooit ondermijnen!



Expertise verschillen en eigen verantwoordelijkheid 

‘De koning & zijn hofhouding’   

(Uitvergrote, onnatuurlijke 
expertiseverschillen)

• Analyse & bepaling 
actie/beleid door expert, 
weinig/geen inbreng vanuit 
hofhouding

• Expert bepaalt, hofhouding 
voert uit

• (kwaliteit)verantwoordelijkheid 
bij expert

‘Teamwork’ 

(met erkende expertise /  

‘weetjes-‘verschillen)

Ieder heeft inbreng bij analyse 

& bepaling actie/beleid met 

erkende expertise-/‘weetjes-‘ 

verschillen

Ieder teamlid denkt & voert uit

Ieder is 

(kwaliteit)verantwoordelijk



Ontwikkeling van goed teamwork

• Eerst duidelijkheid, eensgezindheid, acceptatie over:
• Wat we (moeten) doen

• Waarvoor we het doen

• Daarna verbeteren over hoe dat het beste kan gebeuren:
• Welke taak- en rolverdeling en de daaraan gekoppelde verwachtingen

• Werkwijzen, methoden, ‘aanpak’, ‘tools’

• Onderlinge verhoudingen



Ontwikkeling van goed teamwork

• Beschikbare platforms
• teamoverleg
• speciaal georganiseerde bijeenkomsten
• teamsessies
• persoonlijke gesprekken (of met duootje/triootje)

• spontane ontmoeting

• georganiseerd (tijd voor reserveren)

• Leidinggevenden voor uitrusten
• zelf begrijpen / inzicht
• overtuiging (‘gevoelde dwang / ontwikkelde drang)
• durf / lef / passie
• vaardigheden / competenties
• tijd / middelen



Teamontwikkeling naar zelfsturing

Het team is samen verantwoordelijk voor de teamprestaties op de 
teamdoelen

• Er is een gezamenlijke teammissie: ‘waartoe zijn we op aarde?’

• Prestaties op teamdoelen meten, bespreken en leren & verbeteren

• Verantwoordelijkheid wordt gevoeld > rekenschap / verantwoording 
vragen



Rol van de teammanager



Effectief leiderschap: denken in drie 
opdrachten

manager

coach

leider

bewaken en verbeteren van 

prestaties en resultaten

ontwikkelen van mensen, 

teams en organisatie

realiseren van een

wenselijke toekomst



Ontwikkeling van de managersrol

routine 

regeling

non-routine 

regeling

externe 

regeling

interne 

regeling

routine 

regeling

non-routine 

regeling

externe 

regeling

interne 

regeling



Leiderschap: kunnen verbinden
Huidige

praktijk

(problemen)

Gewenste

organisatie

Vereiste

prestaties

Visie en concrete 

acties



Ontwikkeling van de coachrol

fase 1
bundeling

individuen

fase 2

groep

fase 3

team

fase 4

open team

teamontwikkeling

ti
jd

s
b

e
s
la

g

‘instructeur’ ‘coach’

h
o
o
g

la
a

g



Paradox
Wat we willen: Zelfstandigheid

Gerichte
Ongerichte vrijblijvendheid

(‘loslaten’)

Risico

Volgen, rekenschap

vragen, (bij-)sturen, 

complimenteren/

corrigeren

Voordoen, opleiden/

instrueren, (onder-)

steunen, coachen, etc.
(aansluiten op niveau medewerker)

Succes laten boeken,

betrouwbaarheid,

vertrouwen & zelf-

vertrouwen ontwikkelen

(‘vastpakken’)

je kunt pas iets loslaten, 

nadat je het eerst zelf (stevig!) hebt vastgepakt…



Een leidinggevende moet bij de start ervaren 
worden als:
• Het goede voorbeeld

• Daadkrachtig en bijsturend / corrigerend met duidelijke argumenten

• Vasthoudend, consistent (maar niet als star of iemand die niet wil luisteren)

• Duidelijk en concreet

• Betrouwbaar, integer

• Behulpzaam en ontwikkelend

• ‘Goed’ voor zijn medewerkers (‘vóór’ in plaats van ‘tegen’, maar geen vrijblijvendheid):

• realiseren van wenselijke toekomst ( = organisatievisie)

• niet corrigeren van disfunctioneren = asociaal voor de collega’s



Natuurlijke bestuursniveau’ s - Elliot Jacques

Titel van de presentatie 35

20 jaar

10 jaar

5 jaar

2 jaar

1 jaar

3 maanden

toenemende complexiteit

van op te lossen problemen:

▪ aantal elementen

▪ veranderbaarheid van elementen

▪ eenduidigheid van elementen

▪ mate van onderlinge verwevenheid



Teams leiden teams

▪ een gezamenlijk doel en integrale verantwoordelijkheid

▪ flexibele onderlinge taak- en rolverdeling

▪ eigen systeem voor prestatiesturing

team teamteam teamteam team team team

Team

manager Team

manager

Team

manager

Directielid



Venstermanagementteams 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid (boven op de individuele verantwoordelijkheid!):

• voor de eigen besturingstaak: 

• voor de totale prestaties van het eigen venster (vaak ‘eigen teamcockpit’)

• voor de visie- & strategierealisatie van het eigen venster

• voor de inrichting van het eigen venster (procesontwerp, organisatiestructuur, lokale 
systeeminrichting)

• voor de gewenste organisatie- & teamontwikkeling in het eigen venster

• met aandacht voor rekenschap en verwerking in de beoordeling van het individuele functioneren

Onderlinge flexibele taak- & rolverdeling:
• vaak werken met portefeuilles:
• beheersportefeuilles (‘regierollen’) met bijbehorende (verbeter-)projecten, regieroloverleg, etc.
• externe portefeuilles (relatiebeheer verdelen rond bepaalde soorten relaties)
• soms op laagste managementniveau: (inhoudelijke) kennisportefeuilles (‘bloemblaadjes’)
• bij meer ontwikkelde MT’s: aansturingsportefeuilles (‘verdeling wie welke teams, afdelingen’)

Aandacht voor de eigen teamontwikkeling (+ benodigde persoonlijke ontwikkeling!): 
• moeilijke besturingstaken (‘besturingstaken van het directieteam + regeltaken naar de teams’)
• betere samenwerking (binnen het eigen venstermanagementteam, tussen VMT’s en met externen)
• meer ondernemerschap voor betere prestaties en hogere toegevoegde waarde (‘missierealisatie’)



Rollen van MijnGemeenteDichtbij



De vier rollen voor een teamlid bij 
MijnGemeenteDichtbij

Meedenkend
vakman

Stimulerende

facilitator/
organisator

Verbindende
samenwerkings-

partner

Vernieuwende
maatschappelijk

ondernemer

Vakkennis

Correcte 

taakuitvoering

Voorkomen en

oplossen van

problemen om

je werk goed te

kunnen doen

Prestaties verbeteren

Kansen grijpen

Bedreigingen
pareren

Feedback geven
& ontvangen /
waarderen &
aanspreken

Ander iets gunnen

Benutten van
elkaars kwaliteiten



De vier rollen voor een teamlid bij 
MijnGemeenteDichtbij

Titel van de presentatie 40

Vernieuwende maatschappelijk ondernemer Meedenkende vakman

Verbindende samenwerkingspartner Stimulerende facilitator/organisator

Van:
- Risicomijdend

- Nieuwe wens/opdracht 
accepteren zonder naar de 
aanwezige middelen te kijken

- Tevreden zijn met de huidige 
dienstverlening en 
werkprocessen

Naar:
- Verantwoord risico nemen

- Durven focussen en 
prioriteren

- Durven vernieuwen voor 
meer toegevoegde waarde

Van:
- Binnen de kaders van je 
eigen vakgebied acteren

- Denken voor

- Aangeven waarom iets niet 
kan

Naar:
- Integraal en breed acteren

- Denken met

- Zoeken hoe iets wél kan

Van:
- Vanuit interne beheersing 
kijken naar gemeentebelang

- Vrijblijvend en onduidelijk 
samenwerken

- Werken voor

Naar:
- Open minded kijken naar 
gemeenschapsbelang

- Afspraken maken, 
verwachtingen managen en 
rekenschap geven/vragen

- (wijkgericht) werken met

Van:
- Initiatieven overnemen, alles 
zélf doen

- (af)wachten, loslaten

- Hard werken achter de 
schermen

Naar:
- Faciliteren waar het kan, 
organiseren waar het moet

- Verantwoordelijkheid 
nemen, vastgrijpen en 
succesvol afmaken

- Getoetst op maatschap-
pelijke behoefte en effect



Teammanager bij MijnGemeenteDichtbij

• Pakt de medewerker de rollen op 
zoals beoogd?

• Hanteert de collega bij een 
inhoudelijke vraag het professioneel 
kader? 

• Hanteert de collega bij (vragen 
omtrent) regelen/organiseren de ‘4 
bazige B’s’?

• Adviseer ik volgens de 4 A’s zodat:

• leert kijken/denken zoals we beogen?

• het verantwoordelijkheidsgevoel van 
de collega niet minder wordt, maar 
juist groeit?

• Welk voorbeeldgedrag kan ik zelf 
geven? 

Meedenkend
vakman

Stimulerende

facilitator/
organisator

Verbindende
samenwerkings-

partner

Vernieuwende
maatschappelijk

ondernemer

Wees een goed voorbeeld en níet ‘een nieuwe baas’,

die alles voor het team wilt regelen!



Basis Proces Model:
taak, doel en missie.



Het basisprocesmodel van MijnGemeenteDichtbij
Onze taak, doel en missie

Wij zijn er voor:
Kansen, opdrachten, 
(latente) behoefte en 
ideeën van:
• burgers
• bestuurders
• (maatschappelijke) 

ondernemers
• andere overheden

Wat wij doen (onze taak):
Vanuit het publieke belang:
• onderzoeken
• afwegen &
• beslissen over
kansen, opdrachten (latente) behoeften en ideeën

en vervolgens:
• (mede) ruimte bieden en ondersteunen
• initiatieven en partijen verbinden
• (met samenwerkingspartners) zorgen voor

• voorzieningen 
• beleid &
• adviezen

• Volgen en eventueel bijsturen

Ons beoogd resultaat 
(ons doel):
• Goed onderbouwde &
• goed gecommuniceerde 
Afgewezen of gerealiseerde 
kansen, opdrachten, (latente) 
behoeften & ideeën, waardoor:
• samenredzaamheid
• veiligheid
• leefbaarheid &
• vitaliteit
Duurzaam verbeteren

Onze missie:
Bijdragen aan goed leven en 
werken in de gemeenten



Rekenschap in plaats van vrijblijvendheid
spreken

afspreken

besprekenaanspreken

Problemen signaleren/
oplossingen evalueren

Problemen analyseren

Oplossingen uitwerken

Oplossingen 
implementeren

Bewustwording

Bewustzijn verdiepen 
en verspreiden

Nieuwe richting accepteren

Verantwoordelijkheids-
gevoel voor realisatie

Sensitiviteit

Contact maken &
hitte opzoeken

Mensen kunnen raken,
laten bewegen

Rechtvaardigheid Zonder persoonlijke
interventies krijg je

geen gedrags- of 
cultuurverandering!

Maniakaal !!!



Professioneel kader



Kernvragen rondom vakmanschap bij teams

1. Doen we ons werk op de juiste wijze? Wat is professioneel handelen?

2. Is onze inzetbaarheid op peil? Waar is ons team kwetsbaar?

3. Hoe houden we onze kennis bij? Hoe verdelen we onze kennis? Hoe voorkomen we dat we het 
wiel 3x opnieuw uitvinden?

Daarvoor zijn 3 hulpmiddelen:

1. Een professioneel kader voor de gewenste werkuitvoering

2. De fleximatrix om de huidige gewenst inzetbaarheid bij te houden

3. Het bloemblaadjes model met kennisportefeuilles en eventuele expertisekringen

(



Professioneel kader
• Professioneel zelfstandig werken door het ontwikkelen 

van een meer gezamenlijk referentiekader

• Het professioneel kader als gemeenschappelijk kompas of 
ankertje

• Leerplatform: incident- & resultaatbespreking

• Brede kijk ontwikkelen en niet vrijblijvend door deelname 
van betrokkenen: brede feedback en rekenschap van 
keuzes



Professioneel kader MijnGemeenteDichtbij
Out of the box, maar binnen de kaders

Bijdragen aan de 

samenredzaamheid & vitaliteit

van de gemeenschap
• onderzoeken van (latente) behoeften & 

ideeën

• (mede) ruimte bieden & ondersteunen

• initiatieven & partijen verbinden

• volgen en eventueel bijsturen

Bijdragen aan goed leven & werken in de gemeenten/

politieke doelstellingen
• (latente) behoeften in de gemeenschap

• politieke ambities & nieuwe ontwikkelingen

• ‘waakvlamfunctie’ t.a.v. de basisvoorzieningen

Financiële consequenties (€)

+ inzet van capaciteit (uren)
• intern

• extern

• korte termijn

• lange termijn

Kwaliteit
• (technisch inhoudelijk) juist

• integraal

• duidelijk (goed onderbouwd & 

gecommuniceerd)

• snel

• vriendelijk & attent

Integer,

open & transparant & 

respectvol



Zelfstandigheid: regeltaken



Waarom regeltaken bij teams?

• Beter presteren door hogere slagvaardigheid
• Minder schakeltjes, kort op de bal, snel/lokaal beslissen, zelf kunnen/mogen 

oplossen van problemen

• Meer werk van betekenis door betere competentiebenutting en –
ontwikkeling

• Beter benutting van leidinggevenden
• Door verdere sociale ontwikkeling van de teams



Zelfstandigheid vergroten

• Zelf maximaal regelen van organisatorische zaken
Die invloed hebben op je werk goed kunnen doen (realiseren van taak, doel en missie)

• Zelf zoveel mogelijk problemen kunnen oplossen
Zonder afhankelijk te zijn van anderen buiten het team

• Taakverdeling

• Planning/roostering

• Kwaliteitscontrole

• Oplossen van problemen

• Materiaalbeheer

• Klein onderhoud

• Voorbereiding

• Personele regelingen

• Contacten samenwerkingspartijen

• Financiën 



Wat is er moeilijk aan het team het zelf te 
laten regelen?
• Kans op conflicten, oeverloze discussies, etc.

afspraken over mandaat en/of spelregels

• Kans op onacceptabele beslissingen/terugfluiten, etc.

duidelijke kaders of richtlijnen



Leidinggeven: sturen en bijsturen
Sturen:

• Uitvoeren van de regeltaak koppelen aan ‘het grote verhaal’ van teamontwikkeling

• Zorgdragen dat de regeltaak goed uitgevoerd wordt
• inhoudelijk (probleem voorkomen / opgelost binnen richtlijnen, kaders & teamspelregels)
• sociaal (zonder gedoe of irritaties)

• Zorgen voor een passende ondersteuning & begeleiding

• In beginperiode ‘discrimineren’ (wie mag regeltaak van categorie B wel / niet uitvoeren): 
teamleden laten leren beslissingen van collega’s te accepteren!

Bijsturen:

• Volgen hoe de regelaar en de andere teamleden acteren m.b.t. de regeltaak

• Verklaren dat eventueel ‘gedoe’ normaal is en hoe hier mee om te gaan

• Corrigeren / complimenteren tot:
• actieve inzet van ieder
• succes (probleem voorkomen / opgelost binnen richtlijnen, kaders & teamspelregels)
• betrouwbaarheid
• zelfvertrouwen

• Zorgen voor regelmatige evaluatiemomenten voor mogelijke aanscherping



Sturen op resultaten: cockpitmeters



Het team stuurt op goede presentaties 

De besturingssystemen moeten aansluiten op de teamverantwoordelijkheid

• Resultaatgerichtheid

• Prikkelt tot verbeteren

• Transparant

• Teamgebonden



De resultaatgebieden voor MijnGemeenteDichtbij

Kwaliteit

Van buiten

naar binnen

Planning & Output

Personeel & 

Teamzaken
Duidelijk stap

in het van 

‘Buiten naar binnen’ 

werken

Betere kwaliteit

Kosten beheersen

kwetsbaarheid verlagen + 

vervangbaarheid verhogen

Hiervoor:

▪ gericht managen (zorgen voor een gericht proces- & organisatieontwerp)

▪ gericht coachen & leiden (teamontwikkeling op focussen!)



Varianten van resultaatgericht werken

Output, doel

‘Werk’

Input

Deel-

taak

Deel-

taak

Deel-

taak

Functie, missie

▪ Procesgericht: sturen op het gewenste (en soms voorgeschreven!) procesverloop

met als aanscherping: ‘het mechaniek van goed teamwork’:                                                                               

gewenste speciale afstemming/samenwerking voor een beter procesverloop/resultaat

(de ‘fijnafstemming’: ‘de wedstrijd slimmer spelen dan de globale procesbeschrijving door samen te werken’)

▪ Doelgericht: realiseren van gevraagde output/doelen/vastgestelde resultaat

▪ Missiegericht: bereiken van de beoogde bedoeling, waarvoor de cliënt/klant/omgeving
de dienst / het product nodig heeft, de ‘zin’ of toegevoegde waarde

▪ Inspanningsgericht: verrichten van activiteiten volgens eigen norm

‘Proces?!?’

? ? ? ?

??????

‘Proces’

Deel-

proces
Deel-

proces

Deel-

proces
Deel-

proces

Hoe moet je werken om voldoende resultaat te realiseren?



Waarom een teamcockpit met prestatie-
indicatoren?
1. Richt de energie en aandacht van de teamleden

2. Basis voor ingrijpen en correcties

3. Basis voor het verbeteren van de prestaties

4. Basis voor het beoordelen (en eventueel belonen?) van de teamprestatie



Vragen, opmerkingen, afsluiting


