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Kenmerken van de verwaarloosde organisatie volgens Joost Kampen 
• Veel wisselingen in directie en hoger management.

• Plannen ‘sterven op de drempel’: iedereen weet dat en vertrouwt er ook op. 

• Officiële personeelsbijeenkomsten worden door de meeste personeelsleden gemeden. 

• Met werk- en rusttijden wordt soepel omgegaan en het management handhaaft ook soepel. 

• Mopperen is algemeen en verwijst eerder naar onvermogen dan naar een negatieve houding.

• Investeringsbeslissingen worden uitgesteld

• Huishoudelijke processen ‘rammelen’ en zijn niet op orde te krijgen. 

• Weinig rolvastheid: iedereen bemoeit zich met alles. 

• De omgeving is onverzorgd. 

• Er is veel ruis en gedoe rond benoemingen. 

• Kleine gebeurtenissen worden snel grote verhalen. 

• Managers zijn vaak zoek als je ze nodig hebt. 

• Bij maatregelen wordt van de worst case uitgegaan. 

• Straffen gebeurt meestal niet direct, maar indirect. 

• Er hangt op (sommige) afdelingen een moedeloze sfeer. 

• Van bovenaf wordt regelmatig ingegrepen, op een onverwacht moment. 

• Het is altijd onrustig, niet te verklaren uit bijzondere omstandigheden.

• Er zijn veel ‘eigen winkeltjes’, waar niemand het fijne van weet.

• Werk en privé lopen in elkaar over: relaties op het werk komen veel voor.
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• Medewerkers zijn cynisch, onverschillig, oneerlijk, onverantwoordelijk, keren 
zich innerlijk af van de zaak. Roddelen, verlies respect voor de leiding. Bang 
voor verandering, kunnen nieuwe eisen niet aan.

• Bij komst nieuwe manager: verzet vanuit medewerkers, soms openlijk, maar 
vaker nog verhuld. Boycotten en saboteren alle pogingen de boel weer op de 
rails te krijgen. Klagen over het nieuwe bewind, spelen het op de man, 
verspreiden giftige geruchten. Ze gaan in ‘overlevingsstand’: alles moet bij 
het oude blijven, want elke verandering bedreigt hun cocon. Het is een sfeer 
die tot in de haarvaten van de bedrijfscultuur gaat zitten. Ook nieuw 
personeel dat integer en vol goede moed instapt, wordt al snel ermee 
besmet.











Achter de schermen van dit prachtige Den Helder

Van het lelijke eendje naar de mooie zwaan…. 

Van de verwaarlozing naar de groei…. 

Van  ‘daar moet je toch niet willen werken’ 
naar  ‘hebben jullie nog vacatures’.…. 

Het eerlijke verhaal van de opbouw van 
Het Sociaal Domein Den Helder.



De Situatie op 1 januari 2015

• Sociaal Domein, een nieuw gevormde afdeling

• Sociaal Domein die op alle fronten niet was meegegaan in de 
ontwikkelingen van de laatste jaren 

• Sociaal Domein zonder (inrichtings)plan voor de landing van de 
decentralisaties

• Sociaal Domein zonder manager met gemankeerd MT

• Sociaal Domein met medewerkers die niet klaar waren voor en soms 
niet wisten van de opgave

• Sociaal Domein die het bestuur niet had meegenomen in de opgave
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Opgave vanuit gemeentesecretaris

• Bouw een solide MT

• Zorg dat de decentralisaties landen in de organisatie
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Opgave die manager / MT zichzelf heeft opgelegd

• Bouw aan de relatie met bestuur

• Breng risico’s in beeld en reduceer deze

• Breng inzicht en overzicht in financien

• Breng primaire proces op orde

• Haal achterstanden op ontwikkelingen in

• Breng bedrijfsvoering duurzaam en toekomstbestendig op orde

• Zorg dat medewerkers duurzaam en toekomstbestendig functioneren voor 
de opgave

• Breng aantal fte op acceptabel en gezond niveau



De Aanpak

• Veel tijd en energie investeren in relatie met bestuur

• Visie ontwikkelen op inhoudelijke opgave en de daarvoor benodigde 
ontwikkeling

• Inrichtingsplan 1.0 (mei 2015)

• Inrichtingsplan 2.0 (juni 2017)

• Lef en vertrouwen uitstralen



De Weerstand

• OR

• GO

• Bedrijfsarts

• Vertrouwenspersoon

• De Raad

• Medewerkers

• Media

• Collega-managers



Het Resultaat

• Uitmuntende Bedrijfsvoering 

• Uitstekende resultaten op inhoud

• Medewerkers die in de regel openstaan voor ontwikkeling

• Een tevreden wethouder / bestuur

• Een stevig kwaliteitsteam

• Een discussie op inhoud

• Overwegend ontspannen sfeer

• MT is zichtbaar, kan ruimte geven en rekenschap vragen

Maar het is en blijft broos



De Succesbepalende Factoren
• Relatie met bestuur

• Sterk, hecht en zichtbaar MT

• Niet terugslaan, doe een ander niet aan wat je zelf niet aangedaan wilt worden

• Praten met mensen i.p.v. praten over mensen

• Buiten de MT kamer niet praten over ‘de shit’

• Rug recht houden 

• Visie en richting blijven vertellen

• Inhoudelijke resultaten boeken, en dit laten zien 

• Inrichtingsplannen volgens planning uitvoeren en dit laten zien

• Blijk geven van control t.a.v. risico’s en bedrijfsvoering (P, F, W, C, I, I)

• Vertrouwen en lef uitstralen, vertellen hoe trots je bent


