
Maarten Ruys realiseerde zich bij zijn aantreden in 2003 met-

een dat het niet zou blijven bij de taakstellingen van de eerste 

kabinetten Balkenende. Tegelijkertijd bespeurde hij de zorg bij 

ambtenaren voor een nieuwe, grote reorganisatie. ‘Ik besloot 

echter de eerste tijd vooral te gebruiken om in onszelf te 

investeren.’ Zijn ideeën hiervoor maakte hij bekend in boven-

genoemd boekje. De andere werkwijze die hij hierin beschreef 

heette al snel het Nieuwe Werken. ‘Hieruit zijn allerlei initiatie-

ven ontsproten, zoals een handboek “Omgaan met burgers”. 

Wij willen dat ambtenaren hun werk anders gaan bekijken. Ik 

wil bewustzijn kweken voor de betekenis van de buitenkant 

voor het werk aan de binnenkant.’

Voor invoering van een nieuwe werkwijze zijn goed getrainde 

medewerkers nodig. Ruys: ‘We hebben zwaar ingezet op oplei-

dingen. De SZW-academie kreeg een belangrijke plek binnen 

de organisatie.’ In samenwerking met SZW-collega’s uit alle 

geledingen onderzocht de academie welke opleiding nodig is 

voor welke functie. Van alle SZW’ers wordt nu verwacht dat zij 

voldoen aan de opleidingseisen van het ‘basispakket’ dat bij 

hun functie hoort. ‘Daarnaast hebben we mensen in huis met 

grondige kennis van de organisatie, die praktijkgerichte trai-

ningen verzorgen’, vult het hoofd van de SZW-academie aan. 

‘Zo wordt de training “Hoera, een Kamervraag” mede door 

interne deskundigen verzorgd.’ 

Verplichte mobiliteit
De vrijblijvendheid moet eraf bij het Nieuwe Werken. Dat geldt 

ook voor het hot item van mobiliteit. Managers en medewer-

kers zitten in principe niet langer dan vijf jaar op dezelfde plek. 

‘Individuen raken uitgekeken op bepaalde dossiers en omge-

keerd verdienen dossiers na bepaalde tijd een andere houder.’ 

Ruys vindt het daarom belangrijk om context van medewer-

kers te wijzigen: dus een andere baas, andere collega’s, andere 

onderwerpen. De organisatie en de individuele medewerker 

worden daar beter van. ‘Er is inmiddels veel draagvlak voor 

mobiliteit’, ervaart Spanjersberg. ‘Niet iedereen was in eerste 
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Bespiegeling
Anke Muusse (beleidsmedewerker IWI) – Spiegelgroep Samenwerken 

in projecten

‘Onze spiegelgroep koos voor de Projectdirectie Leren en Werken, een 

tijdelijk samenwerkingsverband tussen SZW en OCW. We hebben men-

sen geïnterviewd binnen en buiten de Projectdirectie, dus ook beleids-

directies en ROC’s. We stelden vragen als: Hoe geven ze invulling aan 

het Nieuwe Werken en wat betekent het Nieuwe Werken voor henzelf? 

Helaas wilden niet alle onderdelen meewerken. De medewerkers die 

we wel ondervroegen waren enthousiast: ze werken samen met de 

buitenwacht en vinden dat inspirerend. Het eilandjesgevoel verdwijnt 

en de samenwerking met een ander ministerie blijkt verrijkend. 

Medewerkers leren in de praktijk andere manieren van werken kennen. 

En een enthousiaste directeur heeft zeker een stimulerend effect. 

Belemmerende factoren: als tijdelijke organisatie voelt de project-

groep zich minder ingebed in SZW. Beleidsdirecties hadden moeite 

met het tijdelijk afstaan van medewerkers en afspraken maken verliep 

moeizaam. Meerdere parafen verzamelen van twee ministeries is tijd-

rovend. Tip voor P&O: werk flexibeler mee aan de totstandkoming van 

een projectgroep.’ 
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instantie enthousiast. Des te leuker om te merken dat mensen 

naderhand toch positief zijn over hun verandering van functie.’ 

De managers hebben volgens de SG een belangrijke voor-

beeldfunctie in het Nieuwe Werken. SZW investeert daarom 

in zogeheten jaarlijks onderhoud en groot onderhoud. Alle 

leidinggevenden moeten jaarlijks een dag naar dezelfde cur-

sus met wisselende thema’s als de aanpak van ziekteverzuim 

of gericht samenwerken. Directeuren en afdelingshoofden 

volgen eens per vier jaar als groot onderhoud een leer-

gang Leiderschap. Voor leiders in de dop is het programma 

Perspectief in het leven geroepen. 

Schaduw-SG
Na het volgen van opleidingen en ontplooiing door mobiliteit 

moet het geleerde in de dagelijkse praktijk worden gebracht. 

Veranderen van vastgeroeste werkwijzen is een taai proces, 

ervoer het duo. Neem de klachten over het oeverloos vergade-

ren. Om te laten zien dat de SG dit onderwerp serieus neemt 

stapten Ruys samen met Spanjersberg vele vergaderingen 

binnen. Ook is er een cursus ‘Resultaatgericht vergaderen’ 

ontwikkeld. 

‘Ik zoek vehikels om over verandering te praten, zodat ik niet 

meer glazig word aangekeken.’ Daartoe heeft Ruys ook een 

zogeheten ‘Schaduw-SG’, een maandelijks wisselende groep 

van acht collega’s ingesteld, die de organisatie scherp moeten 

houden. ‘Van hen hoor ik wat er in de organisatie leeft. Soms 

leidt dit praktische resultaten. Enkele leden bleken zich bij-

voorbeeld te storen aan de soms onduidelijke opdrachten aan 

medewerkers. Daaruit ontstond de campagne zeg een H.O. 

(Heldere Opdracht).’ Daarnaast werden vier tijdelijke spiegel-

groepen (zie kaders) ingesteld om ervaringen uit alle hoeken 

van de organisatie te verzamelen. De deelnemers observeer-

den directies en koppelden hun bevindingen aan de ambtelijke 

leiding terug. 

Begin dit jaar riep Ruys via intranet alle medewerkers op 

om dit jaar de ruimte te pakken om zich te positioneren. 

Aandachtspunt: vraag feedback aan collega’s en aan leiding-

gevenden. ‘Ik ben een redelijk toegankelijk mens. Maar’, waar-

schuwt hij: ‘het is natuurlijk geen speelse aangelegenheid. 

Feedback krijgen is niet altijd even leuk.’ Spanjersberg: ‘Toch 

hebben we nu zoveel aanvragen binnen, dat we de cursus 

Feedback veertig keer gaan draaien.’ 

Het Nieuwe Werken vraagt al met al een behoorlijke inves-

tering. Ruys benadrukt dat hij ondanks de taakstelling, de 

nieuwe werkwijze wil blijven volhouden. 

Bespiegeling
Bilal Taner (beleidsmedewerker LIV) 

– Spiegelgroep Samenwerken in het 

algemeen

‘Met een collega spiegelde ik het cul-

tuurveranderingstraject Spinaker bij 

de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). 

Doelen van het MT: de klant centraal 

stellen, verbeteren van projectmatig 

werken, meer aandacht voor effec-

tiviteit van onderzoeken. De door 

ons geïnterviewde jongeren bleken 

enthousiaster voor veranderingen 

dan de ouderen, die eerlijk aanga-

ven dat ze liever wilden “doen” dan 

erover “praten”. Het traject heeft 

bijgedragen aan een gemeenschap-

pelijk IWI-gevoel. Het projectmatig 

werken is verbeterd. Projectleiders 

worden nu beter geselecteerd op 

geschiktheid. Afspraken over taak-

verdeling en verantwoordelijkheden 

worden gemaakt. De klantgerichtheid 

is toegenomen. 

Aanbeveling uit onze bespiegeling: 

laat de invoering van een veran-

deringstraject terugkomen in het 

dagelijks werk van medewerkers. De 

IWI-medewerkers vonden het een 

ver-van-mijn-bed-show. En: medewer-

kers willen meer verantwoordelijk-

heid. We hebben een geanonimiseerd 

verslag gepresenteerd aan de mede-

werkers, aan SDO en aan de leiding 

van de IWI. Die vond het leerzaam dat 

hen een spiegel werd voorgehouden.’

‘ik zoek vehikels 

om over 

 verandering te 

praten, zodat 

ik niet meer 

glazig word 

aangekeken’

Marijke 

Spanjersberg en 

Maarten Ruys
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