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Wendbaarheid is een veel-
gehoord thema. Verande-
ringen in de omgeving 
gaan sneller en het werk 

is complexer geworden (onder 
andere de vier decentralisaties, inclu-
sief omgevingswet). Er worden 
scherpere eisen gesteld aan een klant-
gerichte dienstverlening en efficiënte 
bedrijfsvoering. Ook zien we de 
behoefte aan een andere rol(neming) 
van de overheid ten opzichte van 
burgers en participatieve samenle-
ving. Dit alles vraagt om het voortdu-
rend flexibel aanpassen en anticipe-
ren door de organisatie en 
medewerkers. De omgeving dwingt 
als het ware een wendbaar georgani-
seerde gemeentelijke organisatie af. 
Met een goed waarnemingsvermo-
gen en slagvaardig handelen. Het 
vraagt om betrokken, toegewijde en 
bevlogen medewerkers die sterk 
intrinsiek gemotiveerd zijn en niet 
belemmerd worden door structuren 
en hiërarchie. Wendbaarheid is daar-
mee geen doel, maar een middel om 
effectief en op gepaste snelheid op 
veranderingen te kunnen reageren.

In de dagelijkse adviespraktijk van 
BuitenhekPlus zien we het streven 
naar wendbaarheid in allerlei ver-
schijningsvormen terug. Voor Buiten-
hekPlus is dit aanleiding geweest om 
ronde tafels te organiseren met direc-
tieleden en strategisch adviseurs in 
het publieke domein, rondom de cen-
trale vraag hoe breng je wendbaar-

heid nu in de praktijk. De ronde tafel 
is bedoeld om elkaar te ontmoeten, te 
reflecteren en te verrijken. Vanuit de 
overtuiging dat er geen pasklaar ant-
woord ligt. En vanuit de wetenschap 
dat er altijd meer kennis zit buiten de 
eigen organisatie én ons adviesbu-
reau. Mensen en ideeën komen bij 
elkaar.
Naar aanleiding van een aantal ron-
detafelsessies met directieleden en 
strategisch HR-adviseurs reflecteren 
we in dit artikel op wendbaarheid 
vanuit drie actoren: de wethouder, de 
‘middle manager’ en de medewerker. 
Wat is doorgaans hun perspectief van 
handelen en hoe ga je met deze acto-
ren om in het streven naar meer 
wendbaarheid?

De wethouder
De functie van wethouder kent tegen-
woordig een hoog afbreukrisico en 
verloop. Het publieke vertrouwen in 
het bevoegd gezag is geen gegeven. In 
het verlengde hiervan is het politieke 
speelveld instabiel en concurrerend. 
Er staat daarmee druk op politieke 
zichtbaarheid en op kortetermijnresul-
taten boeken. De wethouder heeft oog 
en oor voor lokale (soms individuele) 

wensen en geluiden en ziet er niet 
zelden persoonlijk en rechtstreeks op 
toe dat de ambtelijke organisatie hier 
adequaat op reageert.
Deze politiek-bestuurlijke dynamiek 
is voor een deel van alle tijden. In 
ieder geval zijn spanningen tussen 
bestuurlijke belangen, prioriteiten en 
organisatorische afwegingen in een 
politieke omgeving niet uit te sluiten. 
Het is vooral een kwestie dit goed in 
te bedden in de communicatie met de 
politiek door periodiek te spreken 
over de randvoorwaarden die de 
wendbare organisatie nodig heeft. En 
daarmee de bestuurders zowel com-
fort als tegenspel te bieden. De amb-
telijke organisatie moet bestuurders 
bedienen en begrip hebben voor de 

positie van een wethouder maar tege-
lijkertijd autonoom kunnen adviseren 
en op inhoud durven tegen te spre-
ken. Organiseer deze dynamiek in 
plaats van deze passief te ondergaan 
is ons advies. Dit vergt veel van lei-
dinggevenden en professionals. Het 
is zaak niet in een kramp te schieten.
We zien dat deze dynamiek alleen 
maar toeneemt. De overheid kan zich 
niet meer verschuilen achter gelijke 

Wendbaarheid in de praktijk
De buitenwacht heeft vaak een duidelijke mening over het ambtenarenapparaat: 

regelgericht, traag en reactief. Van binnenuit ambiëren gemeentesecretarissen en 

directieleden juist een moderne, flexibele, wendbare organisatie. Ook veel amb-

tenaren in de organisatie delen diezelfde ambitie. De ambtelijke top peinst: Hoe 

krijgen we voldoende ruimte van de politiek? Zijn onze ambtenaren wel wendbare 

professionals? Waarom strandden goedbedoelde initiatieven in de organisatie? 

Kortom: hoe breng ik wendbaarheid in de praktijk?

John Noldes en Bert Berghuis, adviseurs BuitenhekPlus

achtergrond

Een wendbare organisatie hoeft nooit 
meer te reorganiseren.
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rubriek

regels voor iedereen. De begrippen 
‘rechtszekerheid’ en ‘het gelijkheids-
beginsel’ moeten anders worden toe-
gepast, steeds meer actief worden 
ingevuld per situatie en vraag. Als 

meedenkende overheid die durft te 
handelen en ‘gewoon te doen’ (zie 
publicatie Binnenstebuiten, onderstebo-
ven, achterstevoren van onder andere 
VGS) met natuurlijke maatwerkop-
lossingen passend bij de specifieke 
situatie. Daarbij loopt het lokale 
bestuur een zeker risico. In deze con-
text is een wendbaar opererende 
ambtelijke organisatie met een sterke 
eigen externe oriëntatie enerzijds 
nodig. Maar het kan ook een gevaar 
(of zelfs bedreiging) vormen voor de 
wethouder. Een goed samenspel is 
nodig. Zo kan de ambtelijke organi-
satie regisseren op netwerken en een 
ketenaanpak. Bijvoorbeeld via een 
programmaregisseur of opgavemana-
ger. En deze zorgt ervoor dat de 
randvoorwaarden zijn doorgespro-
ken en dat de wethouder in stelling 
wordt gebracht en ruimte krijgt.

De ‘middle manager’
Er wordt een verschillend beroep 
gedaan op het leidinggevend/mid-
denkader. De ‘middle manager’ staat 
in de wind als eindverantwoordelijke 
voor de producten en diensten van 
zijn eenheid. Tegelijkertijd wordt een 
faciliterende en coachende rol van 
hem of haar verwacht richting de 
medewerkers. Deze medewerkers zijn 
nog lang niet allemaal taakvolwassen 
en hoogwaardige en wendbare profes-
sionals. Er zit een spanningsveld 
tussen efficiency en resultaatverant-
woordelijkheid (de winkel die open 
moet blijven) en het exploreren en ont-
wikkelen van organisatie en mede-

werkers voor de langere termijn. 
Daarnaast wordt verwacht dat de 
‘middle manager’ meewerkt aan het 
ontschotten en het grotere organisatie-
belang in het oog houdt.

De ‘middle manager’ lijkt soms 
gevangen te zitten in het voldoen 
aan kaders, normen en targets om op 
afgerekend te worden. Dit kan leiden 
tot besluiteloosheid. Dit terwijl een 
autonome, authentieke leiderschaps-
stijl nodig is om ruimte te geven aan 
ontwikkelprocessen en daarin beslis-
singen durven nemen. De ontwikke-
ling naar meer zelforganisatie vereist 
niet minder maar ander leiderschap. 
Een zelfsturend team ontstaat niet 
vanzelf. Van belang is het goed aan-

schouwen van het ontwikkelproces 
en waar het eventueel spaak gaat 
lopen. Het inschatten wanneer zet ik 
welke interventies in en hoe organi-
seer ik die interventies. Het gaat er 
niet om zelf de interventies uit te 
voeren. Een voorbeeld van interven-
ties is het maken van duo’s, bijvoor-
beeld in een gelijkwaardige co-crea-
tie tussen een interne medewerker en 
een externe. Een goede mix van 
binnen en buiten, als stap op weg 
naar zelforganisatie. De manager 
verwordt bijna tot gedragsweten-
schapper van team- en individuele 
ontwikkeling. De manager verstaat 
daarbij de kunst van het zwijgen. Dit 
zegt iets over het type manager dat 
eigenlijk nodig is. Het integraal 
management krijgt vooral vorm in 
het stimuleren en bewaken van het 
proces.

De medewerker
Mensen hebben verschillende per-
soonlijke talenten maar zitten soms 
wat klem in een organisatiesysteem 

Organische condities voor wendbaarheid
BuitenhekPlus werkt samen met Roy Mierop op het thema wendbaarheid. Mierop is in 
2011 gepromoveerd op de Organisatorische condities voor een wendbare overheid. Hij 
heeft vijftien condities onderscheiden die zijn geoperationaliseerd om te onderzoeken 
hoe het staat met de wendbaarheid van de organisatie. Het model kan gebruikt 
worden als een diagnose-instrument.
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of zetten zichzelf klem. Werken in 
een (wendbare) organisatie vraagt 
het kunnen samen spelen met andere 
spelers, in een enigszins georgani-
seerde rolverdeling. De persoonlijke 
privétalenten kunnen niet altijd een-
op-een ingezet worden in een groter 
organisatieverband. Wat iemand doet 
in een vrijwilligerscontext is niet 
meteen vergelijkbaar met het samen 
werken en opereren in een (grote) 
overheidsorganisatie. We zien over-
heidsorganisaties wel experimente-
ren met additionele rollen als plussen 
op de vaste functie, waarin ruimte is 
om vanuit natuurlijke talenten een 
extra rol in de organisatie te vervul-
len als bijvoorbeeld organisator, ver-
binder of onderhandelaar. Zo komen 
de talenten van een persoon en de 
behoeftes van de organisatie dichter 
bij elkaar.
Niet iedereen functioneert al meteen 
op het gewenste niveau. Investeren 
in medewerkers moet ergens begin-
nen. Het vraagt ruimte en vertrou-
wen. Wendbare mensen moeten de 
ruimte krijgen, niet verstikken in 
vaste werkwijzen en methodes. Als er 
beperkte scenario’s van werken zijn, 
is wendbaarheid snel opgedroogd. 
Dit vergt veel van leidinggevenden, 
maar ook van systemen. Denk bij-
voorbeeld aan een eenvoudige Plan-
ning & Control-systematiek. Of de 
opzet van een gesprekkencyclus met 
resultaatgericht werken, onder het 
motto dat in een wendbare organisa-
tie niet de prestatie maar de meer-
waarde telt. De belemmerende facto-
ren kun je opsporen en kun je als 
eerste aanpakken. Geef experimente-
ren ruimte, straf fouten niet af maar 
leer ervan. Anders raken mensen 
gedemotiveerd, haken psychologisch 
af en bestaat het gevaar dat je een 
kern van risicomijdende medewer-
kers overhoudt. Kortom: investeer in 
mensen en geef ruimte voor hun 
eigen loopbaan. Iedereen kan op zijn 
eigen ontwikkelniveau stappen 
maken. Hardnekkige dissonanten 
moeten worden aangepakt, in het 
belang van het collectief.

Reflectie op  
begrip ‘wendbaarheid’
In het voorgaande schetsten we een 
weerbarstige praktijk. Er zijn allerlei 
symptomen en verschijningsvormen 
van wendbaarheid. Als je niet uit-
kijkt, kun je al snel door de bomen 
het bos niet meer zien en richten we 
onze pijlen op één instrument of 
beginnen te werken aan symptomen 
zonder naar onderliggende factoren 
en naar randvoorwaarden te kijken.
Wendbaarheid is naar de definitie van 
Roy Mierop1: het naar bevind van 
zaken effectief en met gepaste snel-
heid handelen, passend bij de rele-
vante werkomgeving. Wendbaarheid 
is dus een relatief begrip. Denk aan 
afdelingen vergunningverlening en 
burgerzaken. Dergelijke producten 
vragen om betrouwbaarheid, gezag, 
toepassing gelijkheidsbeginsel en effi-
ciency. Structuren en protocollen 
hebben hier een functie. Desalniette-
min zijn ook hier mooie voorbeelden 
te geven van wendbaarheid. Denk 
daarbij aan het investeren in ontwik-
keling van medewerkers gericht op 
omgaan met verandering en brede 
inzetbaarheid. Ook is een voorbeeld 
de aanschaf van ICT-systemen waar-
mee compleet inzicht ontstaat over 
inhoud en voortgang van aanvragen. 
Prettig voor de klant en de organisa-
tie. Of denk aan de aanschaf van ICT-
systemen die bij wetswijzigingen door 
de organisatie zelf aangepast kunnen 
worden, zonder daarbij afhankelijk te 
zijn van de IT-dienstverlener.
Ten opzichte van burgerzaken zien 
we aan de andere kant producten  
binnen de meer maatschappelijke 
context, zoals in het Sociaal Domein. 
Deze vragen een grotere mate van 
wendbaarheid van de organisatie. 
Toch is de overheersende opvatting 
dat wendbaarheid ondanks deze ver-
schillen een algemeen begrip is dat 
breed in de organisatie kan worden 
toegepast, zij het binnen verschil-
lende kaders. 

Wendbaarheid vraagt een integrale 
blik. Kijk zowel naar structuur, cul-

tuur, medewerkers als naar bestu-
ring. Het is goed om te (laten) onder-
zoeken welke condities van 
wendbaarheid nog niet zijn ingevuld.
(zie kader ‘Organische condities voor 
wendbaarheid’ op de pagina hiervoor) 
Het krachtige is om dit onderzoek 
zodanig vorm te geven dat er door de 
organisatie aan de onderzoeksresul-
taten zelf betekenis kan worden gege-
ven. Dat de organisatie ziet wat in 
hun situatie vooral nodig is om 
wendbaar te worden en daar met 
verschillende actoren een gedeeld 
gezamenlijk beeld over heeft kunnen 
vormen. En er hiermee meteen ook 
een energie op gang komt met het 
met elkaar schetsen van een gewenst 
eindbeeld. Om een organisatie in 
beweging te krijgen is het doorbreken 
van een zichzelf bekrachtigend sys-
teem nodig. Het besef dat dit van 
iedereen wat vraagt in het samenspel. 
In onze visie is er geen blauwdruk 
organisatiemodel of ‘one size fits all’-
aanpak. Het gaat erom goed te kijken 
naar de lokale context. En kijken 
waar de organisatie of het organisa-
tieonderdeel nu staat. Wat is de start-
situatie en welke eerste stap kunnen 
we zetten? Kleine maar betekenis-
volle en bewuste stappen worden 
gezet, waarbij het van daaruit stap 
voor stap leren en organisch navige-
ren is. Er zitten veel dimensies aan 
wendbaarheid, waarbij onze opvat-
ting is dat belangrijke aangrijpings-
punten zijn te vinden in HRM en 
organisatieontwikkeling.
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is gespecialiseerd in het adviseren van 
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nisatieontwikkeling. Op gebied van 
wendbaarheid zet BuitenhekPlus diag-
nose-, advies- en implementatiekracht 
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