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Scheepsbouw

Verzekeraar

Mobiele telefoons

Huishoudelijke apparaten

De gemeente en Samsung …

Bouwbedrijf



Wat gaan we doen in dit webinar?

Kijken naar wat er nu gebeurt op het gebied van gemeentelijk organiseren

Dat plaatsen in historische ontwikkeling van organisatiemodellen en de 
laatste stand daarin

En ons afvragen wat dan de organiseeruitdagingen zijn voor nu en in de 
toekomst, met inspiratie uit nieuwe organiseermodellen



directiemodel

De klassiekers

secretariemodel
sectorenmodel

Later aangevuld met 
wijkgericht werken,  

programmasturing of 
sectoren ingericht op 

klantperspectief

Op zoek naar 
de heilige(inte)graal



Grotere gemeenten



Middelgrote en kleinere gemeenten



Uitvoerings-
gemeente: 
focus op
primaire processen 
dicht bij de 
inwoner

Netwerk/alliantie/`
federatiegemeente: 

samen-
werken op multi-
schalen, vanuit 
keuzes waar je wel en 
niet van wilt
(of kunt) zijn

Regiegemeente: 
focus op regie 
en beleid,
alle uitvoering naar 
anderen

Opportunistische gemeente: 
geen consistente keuze 
in samenwerken,
organische ontwikkeling

Samenwerkingsmodellen 
(m.n. middelgrote/kleinere gemeenten)

Ambtelijke 
fusiegemeente: volledige 
integratie van ambtelijke 
organisaties

De samenwerking creëert wel nieuwe problemen …



Uitdagingen voor
organiseren

Veranderende opvattingen over de rol
van de overheid en veranderingen i.c.m
een complexere samenleving

Veranderend mensbeeld
en daarmee andere beelden over 
leiderschap

Technologische 
ontwikkelingen



Yuval Noah Harari : “That is the nature 
of emergencies. They fast-forward 
historical processes.”

Digitale transformatie

Beweging naar 
mensgericht leiderschap

Creëren  van wendbare 
organisaties

Van kantoor naar 
thuiswerken

Het CORONA-effect



Veerkrachtige organisatie 
als nieuwe uitdaging

En dat vraagt: 
- Een wendbare organisatiestructuur en

-cultuur
- Voldoende buffers om een crisis 

aan te kunnen (financieel, middelen,
maar ook vitale medewerkers)

- Risicomanagement en alertheid op 
signalen die tot ernstige verstoringen 
kunnen leiden van het primaire proces

VEERKRACHT

HET VERMOGEN OM TIJDENS 
DE OPERATIE HET WERK AAN 
TE PASSEN AAN 
ONVERWACHTE 
OMSTANDIGHEDEN DOOR 
STRATEGIEËN, MIDDELEN EN 
COMPETENTIES ANDERS TE 
ORGANISEREN 



Moeten we ons anders gaan 
organiseren om de uitdagingen 
aan te kunnen?



A focus on analyzing and planning, 
reducing uncertainty, avoiding risk 
might have been 
an appropriate cultural context for 
organizations in the industrial era −
but it will probably not be an 
appropriate context for the new era 
of VUCA and agile organizations.

Ed Schein
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Mechanische 
modellen

● Stabiel en voorspelbaar

● Gespecialiseerde taken in silo‘s

● Coördinatie door hiërarchie

● Enkelvoudig brein

● Focus op autoriteit

● Periodieke verandering

Dynamische
modellen

● Onvoorspelbare omgeving

● Teamwork en samenwerking

● Coördinatie door interactie

● Verspreide competenties

● Focus op invloed

● Continue verandering

De tegenstelling



De uitdaging voor gemeenten: de traditionele organisatie verbinden met ecosystemen?



Vier bewegingen om de uitdagingen aan te gaan

1. Van organisatie naar organiseren, 
van harkjes en hokjes naar processen en mensen

2. Wendbaarheid als organiseer-principe, 
teams als verschijningsvorm

3. Iedereen wordt manager, 
verplatting van de organisatie

4. Intern en extern vloeien steeds meer in elkaar over: 
netwerkorganisaties





Gemeentelijke organisatie nu vaak een 
multi-dimensionele organisatie met 
nog steeds het  zwaartepunt op 
lijnsturing

Programma’s

Gebieden

Opgaves in netwerken

Processen/ketens



Welke inspiratie 
leveren andere 
organisatiemodellen 
op?
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Holacratie



Holacratie



Zelfsturing en zelforganisatie
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Transparante 
informatie

Beslissen via 
adviesmethode

Peer review

Bevlogen 
leider

Geen 
middenkader

Werkbare 
oplossingen

Ontslag: 
je gaat zelf weg

Duidelijke 
centrale kaders 
en grondregels

Purpose

Conflict-
oplossings-
procedures

Vergaderregels

Minimale staf en 
ondersteuning

Teamcoaches

Zelfsturende 
teams

Salaris transparant 
en onderwerp van 

gezamenlijke 
besluitvorming

Vertrouwen

Belonen voor 
zinvol werk

De hele mens

Prestaties 
beoordelen op 

teamniveau

Managementtaken 
breed verspreid in de 

organisatie
Continue aanpassing 

van de organisatie

Toekennen 
van rollen

Zelf 
rekruteren

Geen 
concurrentie
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Domein-cirkelmodel

Directie

Netwerk-

cirkels
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Agile organisaties: focus op teams



Organiseerprincipes
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Design Thinking

Gemene deler:
• Klantgericht
• Kort cyclisch
• Vast proces
• Prototyping
• Snel leren van fouten
• Zelfsturende teams

Lean Startup



Design
thinking
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https://youtu.be/0ziqlGgc8_k

https://youtu.be/0ziqlGgc8_k


Spotify model



Proces-opgavenmodel
29

Directie

= regulier werk/
projectmatig werk binnen teams, ketenmanagers over de teams heen

= tijdelijke teams voor opgaven, programma’s en projecten, 
samengesteld uit mensen vanuit de teams met een programma- of 
opgavemanager

hoofdproces
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Exponentiële/ platformorganisaties
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Een typische redenering van 
een exponentiële organisatie…



Vraag voor in de organisatie

Stel dat we een platformorganisatie waren!

Hoe zouden we dan onze doelen bereiken 
en ons werk organiseren?





Tot slot: 
gaan we er een fles wijn om wedden…?

OVER 15 JAAR:

❑ De noodzakelijke schaalvergroting heeft geleid tot 25 regionaal 
georganiseerde gemeenten, ook om het democratisch gat te 
dichten

❑ De uitvoering van de gemeente wordt deels overgenomen door 
platform-organisaties of door landelijke uitvoering

❑ Persoonlijke dienstverlening blijft, maar dan ondersteund door 
kunstmatige intelligentie met professionals die in 
netwerkorganisaties samenwerken

❑ De democratische taak blijft, maar dan als makelaar en knopen 
doorhakker van belangen op verschillende velden en schalen – van 
straat tot regio-, waarbij via transparante algoritmes participatie  
wordt georganiseerd
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