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Organisatieontwikkeling 

Netwerkorganisatie 

Ambtenaar van de toekomst 

Werken in de veranderende 

samenleving 
FRIS@WORK 

Organisatieontwikkeling is een continu proces. Stap voor stap komen we dichterbij ons doel. Het programmaplan Organisatieontwikkeling heeft 

ons een grote stap verder geholpen. Nu beginnen we aan de volgende ‘stepping stones’ oftewel FRIS@WORK 



Waarom FRIS@WORK? 

Als mensen met elkaar samenwerken ontstaat een 
“cultuur”. Er ontstaat een gemeenschappelijke manier van 

de werkelijkheid waarnemen, beoordelen, denken en 
voelen. Een cultuurverandering kan niet opgelegd worden, 

maar komt uiteindelijk vanuit de mensen zelf. Met 
FRIS@WORK brengen we mensen, beelden en ideeën bij 

elkaar om op verschillende niveaus (handelen, denken, 
overtuigingen, waarden en normen) te veranderen naar 
een netwerkorganisatie. Met andere woorden gaan we 

fris kijken en fikkies stoken.  

 

Het programma heet FRIS@WORK. Dit gaat om een nieuwe manier van werken. Deze manier van werken doen we met elkaar en met de 

inwoner en doen we ook digitaal.  



Waarom FRIS@WORK 

“In de eerste jaren van onze organisatieontwikkeling hebben we onze aandacht 

vooral gericht op de structuur van onze organisatie en op de manier van 

sturen en organiseren. Maar de echte verandering komt als wij ook echt 

anders gaan werken. Als we nog meer verbinding maken de inwoners en onze 

partners. Daarom staan de komen twee jaar de medewerkers centraal: we 

investeren in onze cultuur van werken en in onze medewerkers. Zo bereiden we 

ons optimaal voor op ons werk in de samenleving van nu en in de toekomst.” 

“De sleutel tot het succes van vrijwel iedere verandering ligt in mensen zelf, in 

de mate waarin zij zich eigenaar voelen van die verandering, trots zijn op wat 

zij al hebben bereikt en waar zij als organisatie voor staan. Volgens mij zijn dat 

precies de factoren waar wij afgelopen paar jaar winst hebben geboekt. Een 

gezonde basis voor onze volgende stap met FRIS@work waarin de bij onze 

netwerkorganisatie horende 'houding & gedrag' centraal staat. Met jullie, 

door jullie en voor onze inwoner en ondernemer!” 

 

FRIS@work draagt bij aan de strategische koers van de organisatie. Dit is waarom Marjan en Jaap FRIS@Work belangrijk vinden. 



Focus 

Focus organisatieontwikkeling 

2014 - 2016 

Focus FRIS@WORK 

Waar we met het programma Organisatieontwikkeling een grote focus hebben gelegd op structuur en sturing, leggen we met FRIS@WORK de 

focus op personeel en cultuur. Met andere woorden hebben we de ‘harde’ kant geregeld en verplaatsen we de aandacht naar de ‘zachte’ kant. 



Netwerkorganisatie 

Werken vanuit rollen 

Toegevoegde 

waarde is leidend 

Gelijkwaardigheid in 

samenwerking 

Regionale samenwerking 

Werken vanuit eigen 

verantwoordelijkheid 

Formeel en informeel 

handelen 

Feedback-loops 

Wij werken aan een netwerkorganisatie. Een organisatie die midden in de samenleving staat en waar verbindingen dwars door en buiten de 

organisatie lopen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de netwerkorganisatie. 

Werken vanuit de opgave 



Veranderende samenleving 

 meer samenleving, minder 

overheid 

 eigen kracht en eigen 

initiatief 

 transities 

 individualisering en 

netwerkvorming 

 digitalisering en social media 

 regionalisering, maar dichter 

bij de mensen 

Een netwerkorganisatie worden willen wij niet voor niets. Dit doen we omdat de samenleving veranderd is en in verandering blijft.  



Ambtenaar van de toekomst 

politiek- en omgevingssensitief 

digitaal competent 

slim op de relatie, scherp 

op het resultaat 

communicerende professional 

kostenbewust 

transparant 

zelfreflectie 

De veranderingen in de samenleving en onze ambitie voor een netwerkorganisatie hebben invloed op de manier van werken. Dit verandert ook 

het ‘ambtenaar zijn’ in onze organisatie.  

Omgevingsgevoelig 

Verantwoordelijk 

Dienstverlenend 

Samenwerkend 

Reflectief 



Verder op 3 ### sporen 

De dienstverlenende ambtenaar 
Inwoner centraal zetten in alles wat we doen 

Ambtenaar op het podium 
Een medewerker is toegerust om vanuit verschillende rollen (regisseren, 

faciliteren en uitvoeren) buiten in contact te treden 

  

De digitale ambtenaar 
Kennis en vaardigheden ontwikkelen om beter, blijer en bewuster te werken 

in een digitale omgeving  

Gezien de signalen, het krachtenveld en de ontwikkelingen van hier & nu zijn bovenstaande 3 sporen nu het belangrijkste voor de verdere 

ontwikkeling naar een netwerkorganisatie. Samen noemen we deze sporen FRIS@WORK. 



Het ## “de dienstverlenende 

ambtenaar” 

 

 activiteiten in de pipeline 

 dienstverleningsdashboard: waar staan we nu en we zien onszelf verder 
gaan. 

 kan niet waar zijn-sessies: fouten delen en ervan leren. 

 procesgericht werken 

 betekenis geven aan kernwaarden 

 

 aanvullend organiseren 

 spelregels doorkrassen 

 inzicht en verbetering door training en spel 

 overige ideeën en plannen die vanuit de sporen bedacht worden  

doel:  ‘Inwoner centraal zetten in alles wat we doen”. De 

medewerker acteert vanuit het inspelen op de behoefte van de 

inwoner. 

 



Het ## “ambtenaar op het podium” 

 

 activiteiten in de pipeline 

 serious gaming 

 ontwikkeling & opleiding in het kader van participatie 

 besturings- en managementfilosofie 

 politieke sensitiviteit 

 betekenis geven aan de 3 rollen 

 

 aanvullend organiseren 

 opleiding op vaardigheden en rollen 

 bewustwording veranderende rol overheid en verhoudingen 

 passend HRM beleid 

 overige ideeën en plannen die vanuit de sporen bedacht worden  

 

doel: Een medewerker is toegerust om vanuit verschillende rollen 

(regisseren, faciliteren en uitvoeren) buiten in contact te treden. Hij voelt 

zich hier comfortabel bij en is alert op omgeving en signalen.  



Het ## “de digitale ambtenaar” 

 

 activiteiten in de pipeline: 

 nieuw beleid t.a.v. informatie-veiligheid en privacy: wat betekent dat 
voor jou? 

 nieuwe ontwikkelingen en projecten (zoals zaakgericht werken en 
omgevingswet): wat betekent dat voor jou? 

 

 aanvullend organiseren: 

 kennis en kunde: inventariseren de digitale kwaliteiten van de 
medewerker.  

 kennis en kunde: opleidingen vanuit thema’s en concern en leren van de 
kwaliteiten van anderen.  

 data-analyse: gebruiken en toepasbaar maken van (bestaande) 
informatiebronnen en stromen.  

doel: Kennis en vaardigheden ontwikkelen om beter, blijer en 

bewuster te werken in een digitale omgeving  



Drijvende krachten 

13 

Ambtenaar op het podium 

De dienstverlenende ambtenaar 

De digitale ambtenaar 

manager & 

medewerker 

drijvende 

krachten 

Stuur-

groep= 

MT 

Programma 

manager 

Programma 

Team: drijvende 

krachten + 

programmamanager + 

communicatie 

Op elk spoor gaan drijvende krachten aan de slag. Hun rol is om het spoor zichtbaar te maken in de organisatie, meer invulling te geven eraan 

en de dingen die al gebeuren op de sporen met elkaar te verbinden. We zoeken daarom collega’s die beeld hebben bij deze sporen en 

gedreven zijn om dit een stapje verder te brengen in onze organisatie.   

Koppelings-overleg: 

directie programma-

manager 

manager & 

medewerker 

drijvende 

krachten 

manager & 

medewerker 

drijvende 

krachten 



Tools 

 concernopleidingsplan 

 individuele- en teamontwikkeling samen met teamleiders 

 kernwaarden en 3 rollen (uitvoeren, faciliteren, regisseren) 

 Themaplannen 

 Denk- en-doe-mee-dagen 

 inzicht in kwaliteiten door strategische personeelsplanning 

We hebben allerlei dingen in huis die de ontwikkeling kunnen ondersteunen.  



Van A naar B via B 

Om op een nieuwe manier te veranderen is het ook belangrijk om op een nieuwe manier te communiceren. In steekwoorden zijn hierboven de 

trends in nieuwe communicatievormen benoemd. We kiezen zoveel mogelijk voor deze insteek.  



FRIS@WORK 

Ontketen de vernieuwing: “Laten we fikkies stoken in plaats 

van brandjes blussen” (Arend Ardon, lunchlezing augustus 

2016) 

daar waar mensen bij elkaar 

komen met vragen, beelden en 

ideeen ontstaat ruimte voor 

ontwikkeling.  

fris met elkaar aan de slag met 

onze netwerkorganisatie  


