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Het management 
moet aan de bak
Weten hoe je eff ectief kunt werken is één ding. 
Je klantmanagers zover krijgen hun werkwijze 
aan te passen iets anders. Sprank verdiept 
zich in de gedragspsychologie. Wat heeft deze 
discipline de sociale dienst te bieden? 
TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: ROY WOLFS

Wat zegt de gedragspsychologie over organisatieverandering?

Nieuwe Werken bij adviesbureau 
Leeuwendaal. “De managers moeten 
de verandering dragen en sturen 
en het goede voorbeeld geven. Zet 
een sociale dienst in op het principe 
eigen kracht, dan moet een leiding-
gevende dat principe ook hanteren 
als een medewerker zich bij hem 
meldt met een vraag.”
Als klantgericht werken of zelfstu-
ring leidend is, laat dat dan zien, 
zegt ook consultant/trainer en psy-
choloog Arjan van Dam van Fidare 
training & advies. “Zelfsturing werkt 
heel goed om mensen aan het werk 
te helpen. Hanteer je dat principe, 
dan moet je het in alle geledingen 
toepassen, ook bij management en 
medewerkers. De vraag is alleen: 
hoe krijg je de managers zover? 
Op dat niveau heerst immers vaak 
het idee: ‘Zij moeten anders gaan 
werken’.”

VIJF POTEN
Van een medewerker die, zeg, vijftien 
jaar geleden is aangenomen om 
uitkeringsaanvragen af te handelen, 
wordt nu veel gevraagd. Om mensen 
naar werk te begeleiden heb je eigen-
lijk een schaap met vijf poten nodig, 
stelt Van Dam. “Hij moet klanten 
kunnen inschatten en motiveren, 
communiceren met werkgevers, 
bemiddelen naar werk... En het is 
allemaal even belangrijk.”
Tegelijkertijd klinkt er een steeds 
luidere roep om resultaatsturing. 
Het draait niet meer om de werk-
zaamheden op zich, maar om wat 
die opleveren. Goes: “In onze optiek 
gaat het vooral om resultaatgedreven 
werken aan de doelen van de organi-
satie vanuit de intrinsieke motivatie. 
Van medewerkers wordt verwacht dat 
ze nagaan welke toegevoegde waarde 
zij hun organisatie bieden.” Werken 

e managers zijn 
aan zet. Zoveel 
is wel duidelijk 
na een rondgang 
langs enkele 
adviseurs die hun 
sporen verdiend 

hebben bij organisatieveranderingen 
van gemeenten en sociale diensten. 

WIJ-ZIJ
Stel, je hebt uit wetenschappelijk 
onderzoek, benchmarks en eigen 
ervaringen een aantal best practices 
kunnen distilleren om re-integratie 
eff ectief op te pakken. Dan sta 
je vervolgens voor de taak om de 
organisatie zover te krijgen daad-
werkelijk anders te gaan werken. 
Hoe pak je dat aan? Waar begin je? 
“Bij het management. De rol van 
het management is cruciaal”, zegt 
Sabine Goes, themamanager Het 
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vanuit de intrinsieke motivatie vergt 
een andere houding van mensen, 
vertelt Goes. “Daarvoor moet je ze 
losweken uit conventies en de dage-
lijkse praktijk.”
Maar wacht. Want voor we met 
losweken beginnen, moet eerst goed 
duidelijk zijn waarom of waartoe er 
veranderd moet worden. Goes: “Je 
moet mensen heel scherp en helder 

duidelijk maken waarom iets nodig 
is. Dan kunnen mensen meegaan. 
Het is net als met de sportschool. Als 
ik niet helder heb waarom ik me daar 
afmat, haak ik na vier keer af.”
Van Dam: “Mensen zijn het meest 
tot verandering bereid als ze zien 
dat het nuttig is. Daarom moet je 
het veel over de inhoud hebben en 
uitleggen waarom iets goed werkt. >

   Arjan van Dam (Fidare):

' Klantmanagers zijn 
geïnteresseerd in 
mensen en psychologie 
– vertel over motivatie'

Klantmanagers zijn geïnteresseerd in 
mensen en in psychologie. Dus vertel 
wat over motivatie. Motiveren bete-
kent letterlijk: iemand in beweging 
krijgen. Met straff en en belonen lukt 
dat wel, maar we zoeken wat anders, 
namelijk: intrinsieke motivatie. Die 
kun je niet afdwingen. Wat je wel 
kunt, is de randvoorwaarden daar-
voor creëren.”

WORKSHOPS
In workshops die Goes bij sociale 
diensten organiseert, ziet ze dat 
mensen wel met oplossingen komen, 
maar dat die erg binnen het gebrui-
kelijke liggen. “Wat we dan doen, is 
dwarskijkers benoemen: mensen die 
Waarom-vragen moeten gaan stellen. 
Als ze die rol krijgen toebedeeld, zijn 
medewerkers daar best toe in staat. Je 
moet mensen even loskoppelen van 
de dagelijkse praktijk.” 
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Een andere gangbare opzet is die 
waarbij iedere functiegroep en iedere 
medewerker kijkt wat de geformu-
leerde principes  (eigen kracht, zelfstu-
ring) betekenen voor zijn dagelijkse 
werk. Goes: “Je moet bij iedereen pijn 
en verlangen creëren, als een basis 
voor verandering. Die pijn of dat 
verlangen kan per individu sterk ver-
schillen. Neem weer die sportschool. 
Stel dat ik zo’n slechte conditie heb 
dat het me dwarszit, dan ervaar ik 
‘pijn’ waar ik vanaf wil. Voor klantma-
nagers werkt dat ook: als hun baan 
door bezuinigingen op de tocht komt 
te staan, zijn ze geneigd eff ectief te 
gaan werken. Vaak in combinatie met 
beweegredenen uit de sfeer van moti-
vatie en verlangen, zoals een bijdrage 
willen leveren aan de maatschappij.”

WAARDEN
Er is nog een goede reden om de 
waarden waar het in de organisatie 
om draait te defi niëren, benadrukt 
Jeroen Pepers, directeur van A+O 
Fonds Gemeenten. “Het probleem bij 
sturen op resultaat is dat de manager 
er niet bij zit als de dienst geleverd 
wordt. Daardoor kunnen perverse 
prikkels ontstaan.” Een voorbeeld is 
het uitschrijven van parkeerboetes: 
het risico bestaat dat de focus komt 
te liggen op de boetes, ten koste 
van het achterliggende doel, 

namelijk bereik-
baarheid van de 
stad. “Daarom 
is er naast 
resultaats-
turing ook 
waarden-

sturing nodig. 
In de praktijk zijn de 

waarden vaak niet of niet goed 
gedefi nieerd. ‘Integriteit’ wordt in de 
meeste gemeenten expliciet belang-
rijk gevonden en impliciet heerst 
er vaak een zero tolerance op fouten 
maken. Maar verder? Bovendien zijn 
integriteit en zero tolerance abso-
lute waarden die weinig leerruimte 
opleveren – je bent integer of niet. 
Het is belangrijk ook waarden te 
formuleren waarin je kunt groeien als 

medewerker, zoals ‘verbinding met 
de samenleving’ of ‘vraaggerichtheid’. 
En die moeten dan in al je activiteiten 
terugkomen. Dat helpt professionals 
keuzes te maken in situaties waarin 
de protocollen niet voorzien.”

VERTROUWEN
Van een professional mag je ver-
wachten dat hij naar beste kunnen 
meewerkt aan de organisatieverande-
ring, benadrukken de adviseurs. Een 
goede professional is geïnteresseerd 
in zijn vak en kijkt voortdurend of 
zijn handelen beter kan, aldus Pepers. 
Iemand met een instelling van ‘het 
zal allemaal wel’ is in zijn ogen dan 
ook geen professional.
Mensen van buiten stuiten in 
gemeentelijke organisaties regel-
matig op veel rancune en verloren 
vertrouwen. Zwartepieten – waarbij 
klantmanagers de schuld leggen bij 
de teamleiders, die op hun beurt 
het management beschuldigen, 
dat weer met het vingertje naar de 
gemeenteraad wijst – komt ook veel 
voor. “Dat staat eff ectief werken in 
de weg”, aldus Van Dam, die wel 
ziet dat medewerkers soms in een 
lastig pakket zitten. “Gemeenten zijn 
bureaucratische organisaties. En dan 
blijkt nu dat soft skills, zoals ‘oog heb-
ben voor mensen’, het meest eff ectief 
zijn bij re-integratie. Dat rijmt slecht 
met een bureaucratische manier 
van doen. Bovendien zijn mensen 
veranderingsmoe.” Maar sommige 
medewerkers zijn zo cynisch en 
verbitterd en trappen zo hard op de 
rem dat je maar beter afscheid kunt 
nemen als hun gedrag niet verandert, 
vindt Van Dam. Goes: “Als blijkt dat 
mensen het niet kunnen, moet je een 
oplossing zoeken. Niet-willers zijn 
een ander verhaal. De eis is dat ieder-
een toegevoegde waarde heeft voor 
de organisatie. Anders is er voor hen 
geen plek meer. Als ik liever rijlessen 
geef dan trainingen, hoor ik niet bij 
Leeuwendaal te werken. Alleen vanuit 
een besef van toegevoegde waarde 
kan ik gedreven meewerken aan de 
resultaten van het bedrijf.” *

   Sabine Goes (Leeuwendaal): 

‘ Medewerkers 
moeten nagaan 
welke toegevoegde 
waarde zij hun 
organisatie bieden’


