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Leren & Ontwikkelen Gemeente Oss  

Overzicht van activiteiten 

Deze hand-out is bedoeld voor de deelnemers aan de VDP kwartaalbijeenkomst van 25 september 

2014. Deze bijeenkomst vindt plaats bij de gemeente Oss. Tijdens deze bijeenkomst heeft Lia 

Berben, directeur van de Dienst Publiekszaken, een presentatie gegeven over Leren & Ontwikkelen 

“Van onderop en van binnenuit”. Dit overzicht is bedoeld om deelnemers inzicht en gevoel te geven 

bij de verschillende soorten leer- en ontwikkelgroepen die er zijn in Oss. Op grond van onze 

ervaringen komen we tot:  

Vijf kritische succesfactoren voor Leren & Ontwikkelen:  

1. Het begint met een heldere visie waar je naar toe wilt als organisatie. 

2. Concretiseer die visie per opgave en doe dat op een beeldende manier, dat geeft richting 

én ruimte. 

3. Geef vertrouwen en ruimte aan professionals om dit samen in te vullen.  

4. Door “doen” via leren en werken in de praktijk en dat proces goed te faciliteren komt er 

veel energie vrij.  

5. Deel voortdurend successen en verhalen: innovatie ontstaat in de verbinding tussen 

klanten, partners, professionals en leidinggevenden. 

 

 

Bewoners in een dorp willen goede maatschappelijke voorzieningen, die passen bij de 

bevolkingsopbouw van het dorp en die aansluit op hun behoeftes. Maar die voorzieningen 

moeten dan wel betaalbaar zijn voor ons als gemeente. Hoe gaan we dat dan samen met 

gemeente en burgers doen? Hoe gaan we dat co-creatie proces vorm geven?  

    

Een voorbeeld van waar Leren & Ontwikkelen kan beginnen… 

 

 

Leren & Ontwikkelen: onze vijf leidende principes  

1. Onze focus ligt altijd op de klant/gebruiker/burger: die merkt verandering, verbetering 

en/of meer invloed. Klanten vervullen daarom altijd een actieve rol: via panels, dialoog of 

co-creatie. 

2. We sluiten aan op dat wat er is en proberen nieuwe manieren uit in de praktijk: we doen, 

we reflecteren, we gaan in dialoog en we stellen onze werkwijze bij. 

3. We leggen telkens de focus op datgene wat wél goed werkt. Via praktijkverhalen bespreken 

we wat goed gewerkt heeft en bedenken hoe we dat ook in andere situaties gaan 

toepassen. Zo wordt werken leren en leren werken.  

4. Deelname is vrijwillig, de eigen drijfveren en motivatie van medewerkers zijn leidend. 

Mensen bepalen zelf wat nuttig voor hen is: hoe ze willen leren, wat zij willen verbeteren 

en welke ondersteuning daarbij helpt. 

5. Resultaten en ervaringen uit de leergroepen delen we breed via filmpjes, nieuwsbrieven, 

verhalen.  
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Overzicht leer- en ontwikkelgroepen 

Publiekscentrum: Innovatieteam Hostmanship en Innovatieteam veiligheid 

Medewerkers van burgerzaken, TIP (telefonisch informatiepunt), publieksvoorlichting en Balie BML 

(Bouwen, Milieu en Leefomgeving). Het afdelingshoofd wil dat medewerkers meer eigen 

verantwoordelijkheid nemen en beter samenwerken voor de klant. Medewerkers wilden dat graag 

doen via innovatieteams om zo samen de dienstverlening aan burgers te verbeteren.  

Medewerkers van beide innovatieteams nemen zelf de verantwoordelijkheid. Zij bepalen waar zij 

aan willen werken, aan dat wat beter kan en zorgen zelf dat dat doel bereikt wordt. Ze proberen uit 

wat wel goed werkt op die gebieden waar ze zelf invloed op hebben.  

 Voorbeelden van acties:  

 Gedragsafspraken over gewenst gedrag met als doel een veilige en prettige sfeer in 

de publiekshal.  

 Samenwerkingsafspraken met zorg, werk en inkomen over de ontvangst van 

klanten. 

 Afspraken over meldingen van incidenten en samenstellen van een de-

escalatiekaart. 

 Aanpak bedacht om de bereikbaarheid van backoffice te verbeteren. 

 Initiatief om te rouleren: alle medewerkers lopen met elkaar mee op alle 

afdelingen.  

 Voorbereiden van dialooggesprekken met klanten en backoffice medewerkers 

(interne en externe klantenpanels). 

 

 Het zichtbare effect van deze teams: 

 Sterke verbetering van de onderlinge samenwerking tussen medewerkers van alle 

betrokken afdelingen. 

 Leden zijn erg trots op de bereikte resultaten, medewerkers durven veel meer op te 

komen voor hun werk. Ze durven positie te nemen ten opzichte van hun collega’s. 

 Individuele groei van mensen: van passief en klagen naar proactief en constructief 

gedrag. 

 Medewerkers spreken elkaar veel meer aan. 

 Leidinggevende stuurt nu veel meer op hoofdlijnen. 

Team Werk: intervisiegroep 

Deze groep leert hoe je op een progressiegerichte manier kunt werken. Progressiegericht werken 

houdt in dat je heel specifiek denkt en werkt vanuit een positieve grondhouding: De mens is 

competent, bepaalt de eigen doelen en beschikt over kwaliteiten om die doelen te bereiken. De 

teamleider wil namelijk graag dat werkzoekenden op een progressiegerichte manier benaderd 

worden, want dat stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Accountmanagers en 

consulenten benaderen daarom nu werkgevers, werkzoekenden, maar ook elkaar op een 

progressiegerichte manier.  
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De groep zegt na vier bijeenkomsten: 

 We leren van elkaars werk en hebben begrip voor elkaar.  

 We zijn uit de verwijtende sfeer -> kunnen elkaar nu op competentie aanspreken. 

 We dragen nu gezamenlijke nieuwe plannen en ideeën uit. 

 We durven hulp te vragen. 

 Open communicatie en feedback, ons persoonlijk contact is warm. 

 

Team Werk: leergroepen Progressiegericht sturen 

Het team Werk wil werkzoekenden activeren om een baan of opleiding te vinden, zodat ze niet 

meer afhankelijk zijn van een uitkering. Maar hoe ga je om met grensoverschrijdend gedrag en hoe 

ga je om met klanten dat doel niet nastreven en zich niet actief opstellen. Dan voer je 

(progressiegerichte) stuurgesprekken. Jij bepaalt dan wat dat doel is en de klant bepaalt hoe hij 

dat doel denkt te bereiken. Ofwel je hebt met “bezoekers-typische” klantgedrag te maken. Het 

voordeel van deze aanpak is dat gesprekken niet langer duren dan nodig is en dat het gesprek 

consulenten minder energie kost en dat de klant voelt dat hij probleemeigenaar wordt. De klant 

komt in beweging, maar de relatie blijft vriendelijk en duidelijk.  

Deze groepen willen leren om: 

 Te weten bij welke klanten en in welke situaties, je oplossingsgerichte sturingsvragen stelt.  

 Te weten welk type vragen horen bij dit type gesprek. 

 Te oefenen, onderzoeken en uitproberen welke progressiegerichte sturingsvragen wel 

werken en bij mij passen.  

 Ruimte om te reflecteren hierop binnen de leergroep. 

Resultaat volgens deelnemers: 

 We weten nu welke vragen we in de praktijk moeten stellen, ook bij opleggen van een 

maatregel. Klanten zeggen zelfs dan het een goed gesprek was. 

 We bereiden gesprekken nu veel beter voor en weten welk doel we hebben bij ieder 

gesprek. 

 We proberen de nieuwe werkwijze nu uit tijdens maandelijkse monitoringgesprekken met 

werkzoekenden. 

 De gesprekken met klanten zijn vaak korter en verlopen prettiger en de klant is meer 

actief. 

Teams Werk & Inkomen: leergroepen Feedbackgesprekken  

Doel van deze leergroepen is investeren in de onderlinge samenwerking. Dat doe je in je werk door 

op een constructieve, veilige en positieve manier feedback te geven aan elkaar. Deze leergroep is 

dan ook bedoeld voor mensen die graag eerlijke feedback willen geven, maar het ook belangrijk 

vinden om een goede werkrelatie te houden. Teamleden van het team Werk en team Inkomen die 

hier graag mee willen oefenen nemen deel aan deze leergroep. Het proces kent drie stappen: Eerst 

maakt de leergroep kennis met de gespreksmethodiek, dan gaan ze oefenen in de praktijk en 
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tenslotte maken ze samen de balans op: helpt ons dit als team en wat is bruikbaar voor ons als 

team?  

De conclusies zijn: 

 Dit verbetert de sfeer, het verlaagt de drempel naar elkaar en bij problemen ga je eerder 

naar elkaar toe. 

 Het is een positieve manier om samenwerkingsproblemen te bespreken. 

 het gaat een roddelcultuur tegen. 

 Je leert om je in elkaar te verplaatsen, beseft wat het effect van jouw gedrag is op dat van 

de ander. 

 Een fijne manier van voorbereiden en van gespreksvoering. 

 De voorbereiding vraagt ook kijken naar jezelf, daardoor ben je minder defensief. 

 Je maakt vanzelf goede werkafspraken met elkaar. 

 

Dienst Gemeentebedrijven: pilot Voorzieningenkaart  

Deze pilot maakt deel uit van het Integraal Voorzieningenbeleid van de gemeente Oss. Dit co-

creatieproces is voor de gemeente één van de experimenten op het gebied van burgerparticipatie. 

Omdat dit een nieuwe manier is om tot een vastgoedplanning te komen, zijn we begonnen met een 

pilot in het dorpengebied Herpen. Wat al vanaf de eerste bijeenkomst belangrijk is geweest, is dat 

we de bewoners vanaf het begin hebben meegenomen in het denken in de belangen van alle 

betrokken partijen én in het gemeenschappelijke belang van behoud van leefbaarheid. Samen is 

gezocht naar optimale bezetting en spreiding van gemeentelijke en particuliere voorzieningen, op 

basis van samenwerking en clustering. 

Voor de pilot Voorzieningenkaart 2030 Herpen hebben de bewoners meer inzicht gekregen in de 

demografische ontwikkelingen die op het gebied afkomen. De pilot heeft er ook toe bijgedragen dat 

de bewoners meer inzicht hebben in de kosten die met vastgoed samenhangen. Niet alleen de 

gemeentelijke kosten voor onderhoud, maar ook de kosten van de vervangingsinvestering. Het 

bestuur heeft op basis van de positieve effecten en voorlopige uitkomst van de pilot besloten om 

deze werkwijze (in co-creatie) ook te gebruiken bij het opstellen van voorzieningenkaarten in de 

overige gebieden in Oss.  

Onze inzichten:  

 Maximaal vertrouwen in en maximaal loslaten van medewerkers is nodig, waardoor een 

maximaal leereffect optrad bij medewerkers. Dat was het inzicht van leidinggevenden. 

 Van belang was om ook als bestuurder, directeur zelf bij sessies met bewoners te zitten om 

te voelen en te ervaren, om te weten hoe het zit. 

Wat we daardoor konden zien was dat: 

 Mensen/bewoners tijdens de bijeenkomsten op het puntje van hun stoel zaten, ze 

voelen zich echt eigenaar van dit proces. 

 Er was energie en het echte gesprek. Het was de samenwerking zoeken met begrip 

voor elkaars belangen. 
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 Er was realisme bij alle partijen, wijk en dorpsraad. Wij moeten soms ook naar kleinere 

stappen. Ons tempo moet soms langzamer. 

 Laten we nadenken over de rol van gemeente, soms moeten we nog meer loslaten, nu 

smeden we nog coalities. 

Reisgezelschap Netwerkgemeente  

Het ‘reisgezelschap netwerkgemeente’ komt sinds ongeveer twee jaar, driewekelijks bij elkaar. 

Deze groep bestaat uit mensen vanuit verschillende diensten en verschillende rollen: uitvoerders, 

leidinggevenden, projectleiders en beleidsmedewerkers. Zij delen hun kennis en ervaringen rond 

hun veranderende rol als ambtenaar binnen de netwerkgemeente. De onderwerpen variëren van 

zelfbeheer van groen door bewoners, tot experimenten in het kader van de drie decentralisaties. 

Ze vertellen verhalen aan elkaar, inspireren elkaar en leren van elkaars ervaringen, maar nemen 

zelf ook initiatieven.  

Zo organiseren ze leerreizen, nodigen externe sprekers uit, bedoeld om andere collega’s mee te 

nemen in de nieuwe rol van de gemeente. Dit reisgezelschap denkt dat wij als medewerkers zeker 

vier belangrijke gedragskenmerken nodig hebben bij de invulling van onze nieuwe rol in de 

netwerkorganisatie: 

1. Meer denken in oplossingen  

2. Meer interne samenwerking  

3. Meer aandacht voor het proces  

4. Meer maatwerk leveren 

De beweging van onderop in de organisatie gaat zich verder uitbreiden en nog meer verbinding 

maken met managers en bestuurders. Via filmpjes, nieuwsbrieven en ontmoetingen nemen we zo 

de hele organisatie mee en zetten we een volgende ontwikkelstap in onze ontwikkeling. Want 

reflectie op het proces is noodzakelijk. We moeten onszelf vragen stellen: zijn we tevreden met de 

vooruitgang van het proces? Is er voldoende samenhang in wat we doen? Welke maatschappelijke 

waarden creëren we? Welke spanningen komen we tegen? Hoe geven we daar leiding aan? Wat 

vraagt dit van managers?  

Bij het uitwerken hiervan kijken we vanuit het perspectief van burgers: wat merken zij aan 

veranderingen en hoe ervaren zij die? Dan zoeken we naar het antwoord op de vraag: wat hebben 

onze collega’s gedaan om die verandering te bereiken? En wat kunnen anderen daarvan leren? 

Dienst Gemeentebedrijven & afdeling Wijkzaken: Osslab  

Wat we als gemeente graag willen is dat (veel) bewoners initiatieven nemen. Dat mensen 

enthousiast en betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt en straat. Dat 

bewoners de handen uit de mouwen willen steken. We willen graag dat bewoners trots zijn op wat 

ze doen en dat zij vertrouwen voelen, in zichzelf én in ons als gemeente. Dat gedrag van burgers 

moet beloond en gesteund worden door onze manier van (samen)werken. We willen daarom graag 

een meer algemene benadering (een Oss model) om burgerinitiatieven te ondersteunen (want dat 

is nu nog te persoonsafhankelijk). We willen vooral meer denken en handelen in oplossingen.  



7 
 

Wat we als resultaat willen zien is: 

 Een gezamenlijke aanpak, werkproces en benadering van bewonersvragen/initiatieven.  

 Gezamenlijke werkafspraken over ieders rol en over de onderlinge samenwerking. 

 Een vastgelegde aanpak en werkafspraken getoetst aan de werkpraktijk,  intern en met 

burgers geëvalueerd.  

Tijdens dit Osslab met gebieds- en vakbeheerders, projectleiders, wijkcoördinatoren, ontwerpers 

en mensen van beleid, keken we eerst samen naar onze huidige werkpraktijk. Naar dat wat wel 

goed ging en vervolgens bedachten we nieuwe manieren om het nog beter te doen. En, als derde 

stap proberen we deze nieuwe werkwijze nu uit in de praktijk. In september komen we opnieuw bij 

elkaar. Dan ligt er een basis voor een eigen Oss model: een praktische aanpak die samen is 

uitgeprobeerd in de praktijk én die werkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


