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1. Aanleiding en leeswijzer 
 

De aanleiding voor het organisatieonderzoek is het terug treden van de gemeentesecretaris in december 2016 en de 

daarna ontstane situatie binnen de gemeente Heemskerk. Het college van B&W heeft na overleg met de 

gemeenteraad dit organisatieonderzoek geïnstigeerd. Er was behoefte om verder te kijken dan het ogenschijnlijke 

incident,het aftreden van de gemeentesecretaris. Dat betekende een opdracht tot onderzoeken of er sprake was van 

één of meerdere symptomen, oorzaken, onderstromen etc., die tot deze situatie hebben geleid, waaronder de 

impasse die was ontstaan in de samenwerking tussen de OR en de bestuurder (gemeentesecretaris) en signalen 

richting het gemeentebestuur dat er binnen de organisatie onrust en gebrek aan vertrouwen is.  

 

Voor wat betreft deze rapportage, kern van dit rapport zijn concreet de antwoorden op de vragen die de 

opdrachtgever heeft gesteld voor dit organisatieonderzoek.  

 

2. Onderzoeksvraag  
 

De interim gemeentesecretaris van de gemeente Heemskerk is de (enige) opdrachtgever van Rijnconsult voor dit 

organisatieonderzoek. Wij leggen uitsluitend verantwoording af aan onze opdrachtgever.  

 

Deze heeft een gewenst resultaat van het onderzoek geformuleerd. Dat is enerzijds een heldere analyse van de 

problematiek en de oorzaken daarvan. Verder is het van belang dat de gemeente Heemkerk van het onderzoek kan 

leren en dat er aanbevelingen op tafel komen om de geconstateerde problemen op te lossen en om een nieuwe basis 

te creëren voor een vruchtbare samenwerking tussen gemeentesecretaris, OR en tussen medewerkers, 

leidinggevenden, directie en het college van burgemeester & wethouders. Het onderzoek heeft niet tot doel het 

functioneren van betrokkenen te beoordelen, maar vooral te focussen op: hoe heeft het nou zover kunnen komen? 

Daarbij ontkomen wij er niet aan een oordeel te hebben over de verschillende actoren en gremia, maar dan wel in de 

context van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de ontstane situatie. Dat is conform de onderzoeksvragen die 

de gemeente Heemskerk voor de onderzoekers heeft geformuleerd. 

 

Het onderzoek dient antwoord geven op de volgende vragen: 

I. Ontstaan van de impasse in de werkverhoudingen 

a. Welke oorzaken zijn er aan te wijzen van de ontstane situatie? 

b. Welke rollen hebben de verschillende gremia (gemeentesecretaris, OR, BMO, college van B&W) hierbij 

gespeeld? 

c. Specifiek naar de relatie bestuurder – OR; welke oorzaken zijn er aan te wijzen voor de ontstane impasse?  

d. Hoe is het gesteld met het onderlinge vertrouwen in de organisatie, de samenwerking, de werksfeer en de 

veiligheid? 

e. In hoeverre is de informatiedeling en communicatie in de organisatie voldoende transparant? 

 

II. Ten aanzien van de bedrijfsvoering: 

f. Welke impact heeft het concept meerjarenplan (CMJP) gehad op de situatie? 

g. Is er voldoende visie ontwikkeld op de toekomst van en gedeeld met de organisatie?  

h. Is de huidige organisatiestructuur en managementaansturing voldoende op orde om de gemeentelijke 

doelstellingen te kunnen realiseren? 

i. Heeft het opleidingsbeleid van de laatste vijf jaren voldoende opgeleverd en zijn de middelen goed besteed? 

j. Hoe is de bedrijfscultuur in Heemskerk te schetsen? 
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III. Aanbevelingen  

a. Welke maatregelen en acties zijn er nodig om op de korte termijn de stabiliteit terug te brengen in de 

organisatie? 

b. Wat moet er worden gedaan om de samenwerking, werksfeer, vertrouwen en veiligheid in de organisatie te 

herstellen? 

c. Welke aanbevelingen zijn er voor de wat langere termijn (2-3 jaar) te geven ten aanzien van de organisatie 

(m.n. omvang, structuur, cultuur, HR beleid, managementstijl)?   

 

3. Werkzaamheden en aanpak 
 

De aanpak van het onderzoek kende vier hoofdwerkzaamheden, te weten: 

➢ het formuleren van een normenkader; 

➢ een documentenstudie; 

➢ een OCI cultuuronderzoek; 

➢ interviews.  

 

Wij lichten hieronder deze aanpak en werkzaamheden kort toe. 

 

Tevens is er op 28 maart 2017 een presentatie van het onderzoek en de opzet daarvan geweest voor het voltallige 

personeel. Deze bijeenkomst was goed bezocht en geanimeerd. Het gepresenteerde materiaal is op het intranet van 

de gemeente Heemskerk gezet en zodoende toegankelijk gemaakt voor iedere medewerker. 
 

Normenkader 

Wij hebben voor dit onderzoek een normenkader geformuleerd en gehanteerd dat achtergrond vormt voor de 

interviews en de overige onderzoeksonderdelen. Dit normenkader is aan alle geïnterviewden vooraf meegegeven via 

het Protocol interviews organisatieonderzoek gemeente Heemskerk (zie bijlage). Het normenkader is als volgt:  

 

Aspect/norm Aanzet vraagstelling 

Vertrouwen Hoe verhouden partijen binnen de organisatie zich tot 

elkaar? 

Samenwerking Hoe schetsen betrokkenen de samenwerking tussen 

bestuur en organisatie, tussen management en 

medewerkers, tussen organisatieonderdelen? 

Werksfeer Hoe is de werksfeer te kenschetsen? Wat ligt aan die 

werksfeer ten grondslag? 

Veiligheid Voelen mensen zich vrij moeilijke zaken aan de orde te 

stellen? Wat is er in het verleden gebeurd wat deze 

veiligheid mogelijk heeft aangetast? 

Informatiedeling Op welke wijze vindt informatiedeling (eenzijdige 

communicatie) plaats? Met welk resultaat? 

Communicatie Wordt informatie gedeeld in tweezijdige communicatie? 

Op welke wijze gebeurt dat, en met welk resultaat? 

Visie op de toekomst van de 

organisatie 

Wat zijn de opvattingen van bestuur, management en 

medewerkers? 
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Is er een coherente visie aanwezig? Is deze ook ‘geland’ 

bij de medewerkers? 

Huidige organisatiestructuur en 

managementaansturing 

Wat is de werking van de huidige structuur, wat zijn de 

ervaren voor- en nadelen? Hoe vindt de besturing plaats? 

Hoe is de verbinding tussen college en ambtelijke 

organisatie en tussen organisatieonderdelen 

georganiseerd? 

Managementstijl Welke stijl van leidinggeven is te herkennen in de 

organisatie, welke verschillen zijn er? Hoe verhouden de 

managementlagen zich tot elkaar? Welke effecten zijn te 

onderkennen? 

Opleidingsbeleid/HR-beleid Is er een coherente visie op HR en de plek van opleiden 

daarin? Sluit deze aan bij de visie op de organisatie? Was 

er voldoende mogelijkheid voor medewerkers om zich te 

ontwikkelen? Welke middelen waren beschikbaar en hoe 

zijn deze besteed?  

Bedrijfscultuur Hoe is de bedrijfscultuur te kenschetsen? Welke effecten 

heeft dat op de werking van de organisatie? 

Relatie bestuurder - OR Hoe was de relatie tussen de vorige bestuurder en de OR 

te kenschetsen in termen van openheid, constructief 

samenwerken, rolduidelijkheid, etc.? 

 

Documentenstudie  

Er zijn ons een aantal documenten aangeleverd. Tevens hebben wij aan de hand van de gesprekken en in de loop van 

het onderzoek documenten opgevraagd. In bijlage 3 treft u het overzicht van de documenten die de gemeente 

Heemskerk heeft aangeleverd. Wij hebben deze documenten bestudeerd.  

 

Ook hebben wij zelf verder onderzoek gedaan door documentenstudie indien wij dat van belang achtten voor het 

onderzoek. Het betreft in deze onder meer persberichten, informatie over de recente geschiedenis van de gemeente 

Heemskerk, verdere informatie rond het karakter, de opzet en de bedoeling van het opleidingstraject met ITIP en 

informatie over de 9 Box Grid, het tot voor kort gehanteerde beoordelingssysteem van de gemeente Heemskerk.  
 

 

OCI cultuuronderzoek 

Alle medewerkers van de gemeente Heemskerk zijn gevraagd anoniem via een vragenlijst de organisatiecultuur van 

de gemeente Heemskerk te beoordelen. De inventarisatie van de cultuur- en aansturingsvraagstukken en 

vraagstukken rond houding en gedrag in het werk hebben wij deels verricht door middel van dit schriftelijke, digitaal 

onderzoek. De methode die wij voor een organisatieanalyse hebben gehanteerd is de Organisational Culture 

Inventory (OCI). Deze methode is toegelicht op de presentatie van het onderzoek voor het voltallige personeel op 28 

maart 2017. 

 

We hebben een meting gedaan van de huidige cultuur van aansturing in twaalf stijlen in termen van houding en 

gedrag. De score is vergeleken in een database van circa een half miljoen organisaties. OCI kent een wereldwijde 

toepassing en bestaat sinds 1971. Ook veel Nederlandse overheidsorganisaties hebben met succes deze 

cultuurinventarisatie gebruikt. Het systeem werkt sterk grafisch.  
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Zie bijlage 1 voor de resultaten en de duiding van het algemene beeld en de dwarsdoorsnedes. Niet iedereen die 

daartoe uitgenodigd is, heeft de vragenlijst geretourneerd. 80,3% van de medewerkers heeft de vragenlijsten 

ingevuld en geretourneerd. Dat is ruim voldoende voor een betrouwbare analyse.  

 

Naast een overzicht van het gehele resultaat van de gemeente Heemskerk, dus alle medewerkers ongeacht fuctie, 

bureau etc., zijn zogenaamde dwarsdoorsnedes gemaakt. Dat zijn resultaten van bepaalde gremia en/of 

organisatieonderdelen. Een overzicht daarvan treft u in bijlage 1 van dit rapport.  

 

Interviews met betrokkenen 

Een groot aantal betrokkenen is geselecteerd voor interviews. In totaal zijn rond de 50 personen door ons 

geïnterviewd. Overigens was er een prima medewerking van de betrokken mensen en dat geldt ook voor de 

organisatie er omheen. Deels zijn de geïnterviewden aangedragen door de opdrachtgever, deels hebben de 

onderzoekers daarom gevraagd. De geïnterviewden zijn bekend bij de opdrachtgever (zie ook bijlage 3) en zijn 

geïnterviewd aan de hand van het protocol (zie bijlage 4), waarin naast het hierboven genoemde normenkader, de 

volgende uitgangspunten het kader voor de interviews vormden: 
➢ Wij garanderen vertrouwelijkheid van de inhoud van de interviews;  

➢ Waarheidsvinding is geen verhoor, mensen moeten zich vrij voelen bij te dragen aan het onderzoek; 

➢ Het staat onderzoekers vrij hun eigen koers in de interviews te voeren op basis van eerder in het onderzoek 

verworven informatie; 

➢ We maken geen gespreksverslagen noch geluidsopnames van de interviews, wij willen daarmee de 

vertrouwelijkheid bevorderen;  

➢ Wel maken we losse notities voor eigen gebruik van het onderzoekteam, deze notities worden onmiddellijk na 

de eindrapportage vernietigd; 

➢ Punten in de eindrapportage zullen niet herleidbaar zijn naar individuele personen, behalve als functie en 

persoon niet deelbaar zijn en het noodzakelijk is voor onze rapportage te verwijzen naar opvattingen van 

betrokkene. Indien dit aan de orde is worden bedoelde personen in de gelegenheid gesteld wederhoor te geven 

op het over hen gestelde in de concept-rapportage voordat deze naar de opdrachtgever gaat; 

➢ Het recht op wederhoor geldt ook voor personen waarover wij een oordeel hebben. Voor wederhoor stellen wij 

een termijn van een week vanaf voorlegging, indien binnen die termijn niet wordt gereageerd concluderen wij 

dat de betrokkene geen gebruik wenst te maken van wederhoor; 

➢ Wij hebben een aantal kernvragen waaruit we zullen putten bij de interviews: 

o Wat is er gebeurd in de zin van de casuïstiek/gebeurtenissen in dit dossier vanuit uw perspectief? 

o Wat is er echt aan de hand, cq wat is de onderstroom los van de casuïstiek/gebeurtenissen? 

o Wat kan beter of had beter gekund? 

o Hoe verder? 

 

Tijdens de interviews zijn additionele of meer specifieke vragen aan de orde geweest in de meeste van de 

gesprekken. 

 

Naast de uitgenodigde, geselecteerde geïnterviewden, is er gelegenheid geboden aan eenieder binnen de gemeente 

Heemskerk die dat wenste, om ook met de onderzoekers van gedachten te wisselen via een zogenaamd 

‘inloopspreekuur’. Om zoveel als mogelijk anonimiteit te beogen, is in tegenstelling tot de overige interviews, de 

planning niet via de gemeente Heemskerk gegaan, maar via het secretariaat van Rijnconsult in Houten en hebben de 

gesprekken op een niet zo centrale plek in het gemeentehuis van Heemkerk plaats gevonden.  
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De (geselecteerde) geplande gesprekken hadden overigens een redelijk eenduidig karakter. Dat wil zeggen dat de 

met ons gedeelde informatie goed algemeen interpreteerbaar was, congruent met elkaar en de overige informatie en 

dat er betrekkelijk weinig onderlinge tegenspraak bestond. 

 

De gesprekken tijdens het inloopspreekuur hadden zoals verwacht een wat ander karakter. Hier kwam veel onvrede, 

verdriet en boosheid naar boven. Mensen wilden soms hun ei kwijt over wat er in hun werkomgeving gebeurd was. Of 

ze wilden een bepaald standpunt benadrukken en vroegen ons daar aandacht aan te besteden in het onderzoek. Ook 

deze gesprekken hadden dus een waardevolle functie in het geheel. 

 

Een belangrijk deel van de rapportage is gebaseerd op de interviews. Als onderzoeksnorm hanteren wij dat wij om 

een constatering als een rode lijn te zien wij deze minimaal vijfmaal moeten hebben gehoord vanuit respondenten 

die er ook daadwerkelijk zicht op moesten hebben gehad, dan wel dat een duidelijke meerderheid van een 

onderzocht gremium een vergelijkbare constatering maakt. Van deze regel wijken wij af als er vanuit de 

omstandigheid maar 1 bron beschikbaar is, dan wordt deze expliciet genoemd. 
 

In deze rapportage spreken we, ter verheldering, over de gemeentesecretaris die in december 2016 is teruggetreden 

als ‘de vorige gemeentesecretaris’ en over de huidige gemeentesecretaris als ‘de interim gemeentesecretaris’. 

 

Hoor- en wederhoor 
Zoals gemeld in het interviewprotocol, indien het noodzakelijk is voor onze rapportage te verwijzen naar opvattingen 

van individuele betrokkenen, zijn bedoelde personen in de gelegenheid gesteld wederhoor te geven op het over hen 

gestelde in de concept-rapportage voordat deze naar de opdrachtgever gaat. De concept-rapportage is voordat deze 

is gedeeld met de opdrachtgever, voorgelegd aan de burgemeester en aan de vorige gemeentesecretaris voor 

wederhoor. Het commentaar van de burgemeester is verwerkt. De vorige gemeentesecretaris heeft in eerste 

instantie gereageerd via haar raadsvrouw met algemeen commentaar. Wij hebben een aantal punten uit deze reactie 

meegenomen in een tweede versie. De vorige gemeentesecretaris heeft vervolgens in tweede instantie wederom 

gereageerd via een e-mail van haar raadsvrouw met meer specifiek commentaar. Delen van het betreffende 

commentaar zijn in een voor ons als onderzoekers passende vorm meegenomen in het formuleren van de definitieve 

rapportage. 

 

4. Rapportage 
 

Algemene indruk 

Allereerst, ogenschijnlijk en voor zover waarneembaar heeft de crisis geen negatief effect gehad op de 

dienstverlening aan de inwoners van Heemskerk. Er gaat tot op dit moment weinig zichtbaar of merkbaar fout in de 

gemeente Heemskerk voor wat betreft de taken waartoe de gemeente Heemskerk bestaat. De gemeente ligt er 

goed bij, het collegeprogramma wordt uitgevoerd, de activiteiten in het sociale domein staan op de rit en de burgers 

worden aan de balie en digitaal goed bediend. De score op klanttevredenheid is zonder meer goed. Het is goed om 

vast te stellen en te benadrukken dat de crisis rond het terugtreden van de vorige gemeentesecretaris vooral een 

interne zaak is van de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Maar wel één met grote imagoschade. 

 

In deze rapportage komt wel een aantal zaken bloot te liggen die een risico vormen voor de toekomst. De belangrijke 

uitdagingen die de gemeente Heemskerk heeft, liggen in de regionale samenwerking (de relatie met Velsen en 

Beverwijk), de transformatie in het sociale domein, de digitalisering en de komende Omgevingswet.  
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In de regionale samenwerking is Heemskerk volgens een aantal geïnterviewden niet altijd de sterkste partner en de 

Omgevingswet is nog geen integrale zaak in Heemskerk. Tevens heeft de gemeente Heemskerk zoals aangegeven 

grote imagoschade opgedaan door de interne crisis.  

Of dat terecht is of niet, dit heeft effect gehad op het vertrouwen van de bewoners. Medewerkers worden daar 

dagelijks mee geconfronteerd en hebben daar last van. En deze imagoschade zal de positie op de arbeidsmarkt van 

de gemeente nadelig kunnen beïnvloeden.  

 

Dat geconstateerd hebbende, willen wij over het karakter van deze rapportage drie zaken delen als algemene indruk 

vanuit het onderzoek. 
 

Ten eerste onderscheiden wij bij dit onderzoek zogeheten eerste en twee orde problematiek. De eerste orde gaat om 

de onderzoeksvragen, zoals ons voorgelegd door de gemeente Heemskerk. Het gaat daarbij om de ‘wat’ vraag: ‘Wat 

is er eigenlijk aan de hand?’. Het gaat om de werkelijk belangrijke zaken voor de toekomst van de gemeente 

Heemskerk.  

 

De ‘hoe’ vraag betreft de ‘tweede orde’ vragen, de ‘zaken eromheen’, de gebeurtenissen. We hebben in de interviews 

veel casuïstiek gehoord, verhalen, anekdotes, gebeurtenissen, betekenisgeving en nog meer. Het gaat bijvoorbeeld 

om de interpretatie van de gang van zaken rond de Marokkoreis van de vorige gemeentesecretaris, de anonieme 

brief naar de gemeenteraad, de procedure rond de formatiekorting van 5,26% bij het Bureau Werk, Inkomen en Zorg 

(WIZ) en nog meer.  

 

Deze caleidoscoop aan geschiedenis en ervaring hebben we meegenomen, maar hebben wij meestal niet expliciet 

vermeld in deze rapportage. Het betreft door velen telkens weer anders ervaren zaken, er is in de gemeente veel 

gebeurd. Het politiek-bestuurlijke leven kent in de gemeente Heemskerk een eigen hartstocht met bijzondere 

sentimenten, dat zijn weerslag heeft op het ambtelijk apparaat. Wij hebben ervaren dat de loyaliteit van de mensen 

richting de gemeente als werkgever, alsmede naar de lokale gemeenschap, groot is. We hebben een en ander 

verwerkt in onze antwoorden op de onderzoeksvragen, maar niet altijd expliciet vermeld, omdat de 

gedachtewisseling over de toekomst niet primair daarover moet gaan. Het kan daarom zijn dat sommige 

respondenten niet de zaken teruglezen die ze hebben ingebracht in de interviews. Veel verhalen, casussen en 

betekenisgevende anekdotes zijn niet vermeld, maar ondersteunden wel het verhaal dat wij hier delen over 

Heemskerk.  

 

Wel zijn de genoemde zaken eromheen, de gebeurtenissen van belang geweest voor de sfeer nu. Veel ‘tweede orde’ 

dingen hebben ontwrichtend gewerkt, zoals het mailtje over WIZ aan de raad, de contacten van ambtenaren met de 

pers, de zogenaamde ‘klokkenluider’ die de factuur van de opleiding van de vorige gemeentesecretaris opdiepte (en 

die dat volgens alle definities van klokkenluider overigens niet is). In de woorden van één van de gesprekpartners 

heeft dat geleid tot de vaststelling: ‘We zijn elkaar kwijt geraakt’. En dat is betekenisvol in een organisatie die op weg 

is van een organisatie waar relaties voorop staan naar een organisatie waar professionaliteit dominant wordt. Om het 

anders te zeggen, in de hoofden van veel mensen zit nog het dorp Heemskerk. Maar dorpen van bijna 40.000 

inwoners bestaan niet. De problematiek die op Heemskerk af komt is niet op te lossen met een dorpsmentaliteit met 

focussen op de ‘dingetjes eromheen’, de gebeurtenissen. Wij gaan in deze rapportage daarom voor de grote lijn. 
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Ten tweede, het gaat hier nadrukkelijk niet alleen om feiten, maar vooral om bevindingen. Alles wat in dit rapport 

gemeld wordt, is zowel gebaseerd op het OCI onderzoek, als de documentenstudie en met name de informatie uit de 

interviews. Dit type onderzoek gaat niet uit van een objectieve wetenschappelijke waarheid of werkelijkheid, maar is 

een subjectieve weerslag van hoe gebeurtenissen zijn of worden ervaren door de respondenten.  

Onder respondenten verstaan wij de mensen die we geïnterviewd hebben in de reguliere interviews, de 

aangevraagde interviews en degenen die de OCI vragenlijsten hebben ingevuld en geretourneerd. Deze vaststeling is 

voor deel I van de vraagstelling essentieel. Die onderzoeksvragen gaan daar per slot van rekening over. Daarbij 

hanteren wij als onderzoeksnorm dat wij om een constatering als een rode lijn te zien als wij deze minimaal vijfmaal 

hebben gehoord vanuit respondenten die er ook daadwerkelijk zicht op moesten hebben gehad, dan wel dat een 

duidelijke meerderheid van een onderzocht gremium de rode lijn noemt. Van deze regel wijken wij af als er vanuit de 

omstandigheid maar 1 bron beschikbaar is, dan wordt deze expliciet genoemd. 

 

Ten derde, de crisis rond de vorige gemeentesecretaris heeft een aantal zaken blootgelegd. Een aantal respondenten 

in de interviews gaven aan dat ‘zoiets een keer moest gebeuren’, nog los van de gebeurtenissen rond de vorige 

gemeentesecretaris. Het was ‘niet of, maar wanneer’. Heemskerk kenmerkt zich volgens respondenten door een 

gesloten systeem dat onderscheidend is in langlopende dienstverbanden, waarbij mensen decennia lang zijn 

gegroeid in hun vak en hun kennis er ervaring grotendeels hebben opgedaan in de praktijk. Daarbij is de meer dan 

gemiddeld grote biografische binding van de medewerkers met de gemeente en de regio door geboorte, opvoeding 

en afkomst, opvallend. 

 

Daarbij lijkt de organisatie niet echt keuzes te hebben gemaakt de afgelopen jaren voor duurzame samenwerking 

met de partners om de gemeente heen, waardoor nieuwe leerervaringen ook deels geblokkeerd zijn. Het lijkt erop, 

en zo ervaren veel meer recent in dienst getreden medewerkers het, dat Heemskerk een beetje met de rug naar de 

omgeving opereert. Kortom, twee citaten, ‘een stolp’ en ‘mensen zijn hier weinig gewend’. Met dat laatste bedoelen 

wij dat veel zaken die in Heemskerk spelen, zoals reorganisaties en personele wisselingen in het management, in 

onze ervaring in de gemeentewereld in vergelijking als meer disruptief en bedreigend worden beleefd dan elders. 

 

Dat werd geïllustreerd door een observatie die aan het onderzoek is gerelateerd. De OCI vragenlijst hanteren wij al 

decennia in Nederlandse gemeenten, maar nooit hebben wij zoveel opmerkingen gehad over de blijkbaar plotselinge 

moeilijkheidsgraad van de vragen en over ‘waarom het niet over Heemskerk gaat’ (het is een internationaal 

georiënteerde en gebruikte vragenlijst, zoals ook gedeeld tijdens de informatiebijeenkomst).  

 

Samenvattend, de crisis rond het aftreden van de gemeentesecretris is geen incident, maar een symptoom van een 

systeem dat piepend en krakend is vastgelopen en waarbij de verschillende partijen elkaar eens goed in de ogen 

moeten kijken over wat er gebeurd is, met dit rapport als hopelijk enigszins verhelderende leeswijzer. Deze 

rapportage is gericht op leren voor de toekomst en niet op afrekenen.  
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Onderzoeksvragen 

In het onderstaande deel van dit hoofdstuk lopen wij de door onze opdrachtgever gestelde vragen na met daarbij 

kort en bondig de resultaten van ons onderzoek op het punt van de betreffende vraag. 
 

Onderzoeksvraag I Ontstaan van de impasse in de werkverhoudingen 
a. Welke oorzaken zijn er aan te wijzen van de ontstane situatie? 

Over de gebeurtenis van de terugtredende secretaris het volgende. De vorige gemeentesecretaris is met een zelf 

betaalde reis naar een door de gemeente betaalde cursus gegaan. Dit was onderdeel van een groter, langjarig 

opleidingstraject binnen de gemeente met het bureau ITIP, opgestart onder het bewind van de secretaris voor 

haar. Dat cursusgedeelte was in Marokko. Bij terugkomst is zij na berichtgeving in de pers over haar Marokko-

reis niet teruggekeerd op de werkplek en heeft zij zich enige dagen later na een gesprek met een delegatie van 

het college met terugwerkende kracht ziek gemeld. Iedereen bevestigt dat het college vooraf op zijn minst 

impliciet toestemming heeft gegeven voor die reis. 

 

Er lag een opeenstapeling van gebeurtenissen die er aan voorafgingen, die door de collegeleden in de 

verschillende interviews met de onderzoekers worden samengevat als al spelende samenwerkingsproblemen 

met de vorige gemeentesecretaris. Het rumoer rond de Marokko-reis kwam bovenop de vertrouwenscrisis met 

de OR en kritiek van het college op haar functioneren, zo geven collegeleden aan. Zij geven vooral aan dat men 

ontevreden was over de wijze waarop de vorige gemeentesecretaris het college ondersteunde. De vorige 

gemeentesecretaris was te vaak op cruciale momenten afwezig, zo melden ons collegeleden, en de nieuwelingen 

in het college moesten hun eigen weg vinden in de besturing van de ambtelijke organisatie. Haar vermeende 

gebrek aan politiek-bestuurlijk sensitiviteit wordt ook vaak genoemd door collegeleden en andere respondenten. 

Als men ontevreden was over haar ondersteuning, heeft men dat echter onvoldoende duidelijk gemaakt, zo 

erkennen ook collegeleden. De burgemeester geeft aan dat zij met de vorige gemeentesecretaris meerdere 

malen ‘informeel’ zaken heeft gedeeld over haar functioneren. Dat is niet bij de vorige gemeentesecretaris zelf 

als zodanig aangekomen. Die weet zich daarover niets te herinneren. Zij heeft überhaupt geen grote 

vraagtekens bij haar functioneren, zo heeft ze in het interview met ons aangegeven. In een telefoongesprek een 

paar dagen daarna heeft zij ons nadrukkelijk gewezen op een formeel beoordelingsgesprek dat heeft plaats 

gevonden en is vastgelegd en ons even nadrukkelijk gevraagd het verzoek bij de opdrachtgever te doen dat in te 

mogen zien en te lezen. Het verzoek hebben wij gedaan, maar een paar dagen later ontving de gemeente 

Heemskerk een brief van haar advocaat met, naar wij hebben begrepen, het verbod om inzage te hebben in die 

betreffende beoordeling.  

 

In ons onderzoek geven de respondenten de volgende omstandigheden aan die hebben geleid tot het vertrek 

van de vorige gemeentesecretaris: 

• De wisseling van leiderschapsstijl, waarbij haar voorganger zijn management veel ruimte gaf en zelf ‘de 

gaten dichtliep’, wat zoveel betekent als dat hij het college altijd comfort bood door stevig regie te houden 

op de ambtelijk-bestuurlijke processen en in voorkomende gevallen naar verluidt zelf reparaties verrichte in 

stukken voor het college. De gemeentesecretaris die haar voor ging had unaniem volgens respondenten een 

andere managementstijl, zij ging voor concreter beoordelen van medewerkers, duidelijker sturen, en in 

plaats van de gaten dicht te lopen verwachtte zij dat de anderen meer eigen verantwoordelijkheid zouden 

nemen. Dat gebeurde niet of onvoldoende, waardoor er gaten vielen in de besturing van de organisatie, het 

college zich onvoldoende ondersteund voelde en er weerstand ontstond tegen haar. De invoering van de 9 

Box Grid, zie verderop in dit rapport, heeft volgens respondenten de weerstand verder verhoogd.  
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• Een gebrekkige feedback cultuur, die van hoog tot laag, van bestuurlijk tot ambtelijk, mensen in het duister 

laat tasten over hoe ze het nu werkelijk doen, waardoor er door de betreffende persoon onvoldoende kan 

worden bijgestuurd in competenties of houding & gedrag, en waardoor beelden het gaan winnen van feiten. 

• De bezuinigingen die zich herhaaldelijk aandienden en moesten plaatsvinden op de ambtelijke organisatie. 

Als ambtelijk opdrachtnemer van het bestuur ontstond er zo bij de vorige gemeentesecretaris druk om deze 

ook te realiseren in een context waarin er binnen de ambtelijke organisatie weerstand ontstond, zoals bij 

WIZ. De OR was hierdoor scherp op de acties van de vorige gemeentesecretaris. 

• De anonieme brieven aan raad en pers creëerden een onveilige dynamiek in bestuur en organisatie, waarbij 

er ook op wordt gewezen dat, omdat de raad erop acteerde (de bezuiniging bij WIZ werd teruggedraaid), het 

effect ook was dat dit ‘middel’ blijkbaar probaat is om veranderingen tegen te houden of vermeende 

misstanden aan de kaak te stellen. 

• De slechte relatie tussen de vorige OR en bestuurder. Deze kwam op scherp te staan naar aanleiding van 

gebeurtenissen rond het CMJP, waarover verderop in dit rapport meer. 

• De vorige gemeentesecretaris was nieuw in deze positie en voortkwam uit de eigen organisatie, in 

combinatie met een grotendeels nieuw college, inclusief nieuwe burgemeester, en een uitdaging die voor 

gelouterde secretarissen al een hele opgave zou zijn.  

 

De hierboven genoemde zaken worden verderop in dit rapport nader toegelicht. 

 
b. Welke rollen hebben de verschillende gremia (GS, OR, BMO, college van B&W) hierbij gespeeld? 

Gemeentesecretaris 

De vorige gemeentesecretaris stond volgens respondenten voor een moeilijke transformatieopdracht, die 

onhaalbaar bleek. Er is grote waardering voor haar als persoon. Daarbij was en is de loyaliteit naar de vorige 

gemeentesecretaris als persoon groot. Een aantal mensen heeft gebruik gemaakt van de inloopspreekuren om 

juist ook voor ons te duiden ‘hoe het met haar gegaan is’. Maar aan de andere kant melden bijna alle 

respondenten ons dat de vorige gemeentesecretaris in de context van deze organisatie het moeilijk had 

toegevoegde waarde te leveren, geen grip kreeg op de organisatie en die door het ‘gedoe’ met WIZ, de OR, het 

college, het CMJP, die grip eerder leek te verliezen dan te winnen. Dat werd omfloerst wel met haar gedeeld, 

maar nooit hard benoemd, zo erkennen veel respondenten. De vorige gemeentesecretaris zelf geeft zoals 

gezegd aan dat feedback naar haar, als die er al was, positief was.  

 

OR 

De Ondernemingsraad was voor een deel nieuw en onervaren, maar zeker loyaal naar de gemeente toe en van 

goede wil. Wij gaan uitgebreider in op de OR bij de vraag dienaangaande, vraag C verderop in dit rapport.  

 

Breed Management Overleg (BMO) 

Het BMO is gegroeid in het ITIP traject op persoonlijk niveau. Dat moest ook wel, de meesten zijn beheersmatig 

in decennia gegroeid in hun functie binnen de gemeente zelf.  

 

Als groep functioneert het BMO volgens vrijwel alle respondenten onvoldoende tot slecht. De terugkoppeling 

van respondenten komt behoorlijk eenduidig neer op het ontbreken van eenheid, ‘het vecht elkaar de tent uit’ 

tot ‘ieder doet zijn eigen ding’. Strategische oriëntatie is vrijwel afwezig, zo vinden veel mensen in het BMO zelf 

ook. 
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Dat is een ernstig risico. De wetgever dwingt de laatste jaren steeds meer een integrale aanpak af in het 

gemeentelijk domein, bijvoorbeeld aan de hand van de introductie van de WMO, de WABO en de drie 

decentralisaties in het sociale domein. De komende tijd is een niet-bureaugebonden aanpak van de introductie 

van de Omgevingswet aan de orde. Wij hebben de indruk dat deze operatie in Heemskerk nog niet breed 

gedeeld is.  

Concreet voorbeeld dat het onvermogen van het BMO om vanuit gezamenlijkheid te denken pregnant is, 

kwamen wij op het spoor doordat met ons gedeeld is dat digitalisering en de grote veiligheidsvraagstukken 

daaromheen niet voldoende belangrijk zijn voor het BMO als geheel. Dat is een groot risico. Keer op keer wordt 

daar landelijk door de Rijksoverheid, belangenorganisaties en in de pers op gewezen. Er zijn inmiddels veel 

incidenten bij andere gemeenten. Digitalisering en de bijbehorende veiligheidsvraagstukken vragen om 

gezamenlijke managementaandacht en voorbeeldgedrag van het management daarin. Dit is niet geborgd in het 

BMO, zo is vanuit verschillende bronnen bevestigd. Het staat inmiddels wel op de managementagenda. 

 

Het BMO was voorheen in het de met ons gedeelde beelden daarnaast niet in staat tot effectieve zelfcorrectie in 

disfunctionele vergadersituaties. Het BMO kenmerkt zich ook door een gebrek aan visie, missie en doelen en een 

nog groter gebrek aan besluitvaardigheid (zie ook de gang van zaken rond het CMJP bij vraag E). En aan een 

heldere positie in de besturing van de organisatie: besluitvormend of adviserend? En iedereen ziet het en is erbij. 

ITIP lijkt ook weinig aandacht te hebben besteed aan niet persoonlijke, andere niveaus die in een 

leiderschapstraject aan de orde zijn, met name het teamaspect en praktische managementvaardigheden. 

 

College van B&W 

Opvallend voor de gemeente Heemskerk zijn de veelvuldige contacten van bestuurders met ambtenaren buiten 

het management om die op zichzelf staan en vaak niet goed worden vastgelegd. Deze gingen onder de vorige 

gemeentesecretaris in veel gevallen ook buiten haar om, zodat in feite sommige dossiers qua management 

onbestuurbaar werden voor het management. Respondenten wijzen erop dat het college onvoldoende in staat 

was voor de eigen ambtelijke organisatie te gaan staan richting de raad, waardoor de raad te veel ruimte kreeg 

om zich met de bedrijfsvoering te gaan bemoeien.  

 

Gemeenteraad 

Uit onze interviews blijkt dat vanuit het perspectief van de organisatie gezien (wij hebben geen raadsleden 

gesproken) de gemeenteraad dominant is in de besturing van de gemeente en zich bemoeit met vraagstukken in 

de organisatie die aan het college zijn. De verhouding ambtenarij, bestuur en raad kan veel beter. Er is geen 

besturingsfilosofie, wat voor een gemeente van deze grootte saillant is. Het idee dat zoiets bestaat bij andere 

gemeenten is zelfs nieuws voor velen.  

 

De raad bemoeide zich al langer met de bedrijfsvoering. Rond WIZ is er veel diffuus geworden in de organisatie: 

wie bestuurt nu de gemeentelijke organisatie? Dit leidt tot onzekerheid die allerlei processen frustreert. 

Bezinning op dit punt heeft nog niet plaats gevonden. In Heemskerk is veel vanzelfsprekend in de verhoudingen 

tussen organisatie, raad en bestuur wat in vergelijkbare situaties elders in de lokale politiek niet het geval is.  

 

c. Specifiek naar de relatie bestuurder – OR; welke oorzaken zijn er aan te wijzen voor de ontstane impasse?  

De belangrijkste redenen voor de impasse tussen bestuurder en OR zijn misverstanden, koppigheid en 

persoonlijke tegenstellingen, zo vertellen ons respondenten. De OR wenste een vergoeding voor advieskosten. 

Bij een goede verhouding was daar wel door beide partijen uitgekomen. Er werden bewegingen gemaakt door 

de bestuurder om dit financieel slim op te lossen. Die werden niet herkend. Daarnaast werd wantrouwen 

versterkt door de ‘bijlagenkwestie’.  
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De OR vroeg naar de bijlagen van het Concept Meerjaren Plan (CMJP), de bestuurder gaf aan dat deze er niet 

waren, terwijl OR-leden meenden deze al gezien te hebben. Koppigheid van beide kanten hielp ook niet, zo 

observeerden respondenten.  

De berichten over en weer lezende lijken beide partijen vastbesloten langs elkaar heen te willen communiceren. 

Daarbovenop was volgens vrijwel alle respondenten met name de slechte relatie tussen de vorige 

gemeentesecretaris en één van de leden van de OR debet aan de problematiek van de samenwerking tussen 

bestuurder en OR.  

 

d. Hoe is het gesteld met het onderlinge vertrouwen in de organisatie, de samenwerking, de werksfeer en de veiligheid? 

De interne crisis heeft er flink ingehakt. Het gevoel van onveiligheid is vanzelfsprekend door het doorspelen naar 

de pers van interne gegevens en door anonieme brieven er niet groter op geworden.  

 

Echter, de effecten ervan te benoemen valt de meeste mensen zwaar. De meeste geïnterviewden bezweren in 

eerste instantie dat zijzelf en collega’s het goed naar de zin hebben in de gemeentelijke organisatie en dat de 

vermeende angstcultuur (wat dat ook zijn moge) toch echt iets is van een kleine minderheid. Om vervolgens met 

voorbeelden te komen die de hele organisatie betreffen. Voorbeelden zaten vaak in de sfeer dat er korte lijntjes 

werden ervaren in en/of rond het management door familie- en en/of vriendschapsrelaties, die meermalen zijn 

aangeduid als ‘vriendjespolitiek’ en/of ‘kliekvorming’.  

 

Samenwerking organisatiebreed vindt gelet op de ontwikkelingen in gemeenteland (digitalisering, sociaal 

domein, Omgevingswet), onvoldoende plaats. Met een elkaar erg aardig vinden maar inhoudelijk verdeeld BMO 

ga je als medewerker ook niet harder lopen dan je baas. Veelgehoorde klacht die ons meegegeven werd is dat 

Heemskerk een ‘eilandenrijk’ is, hetgeen in de resultaten van de OCI bevestigd wordt. Niemand buiten het BMO 

die we ernaar gevraagd hebben, vindt dat Heemskerk met het huidige, versplinterde BMO goed functioneert. 

Ook binnen het BMO wordt het beeld van een als het ware verlamde managementlaag herkend. Het staat 

samenwerking en vertrouwen in ieder geval en waarschijnlijk ook wat betreft de andere genoemde elementen 

werksfeer en de veiligheid, in de weg. Het huidige BMO heeft laten gebeuren wat er gebeurd is, zo wordt hen 

verweten door respondenten. Er is niet geïntervenieerd, er is onderling en in de bureaus geen aanspreekcultuur. 

Wel is meermalen de besluitvorming, bijvoorbeeld over het CMJP (zie f), gefrustreerd door fixatie op details en 

het onvermogen om organisatiebreed te willen en te kunnen denken. 

 

e. In hoeverre is de informatiedeling en communicatie in de organisatie voldoende transparant? 

Op dit punt horen we bepaald geen juichverhalen. Met name rond het vertrek van de vorige gemeentesecretaris 

was de communicatie naar de organisatie toe van B&W diffuus, onduidelijk en vragen oproepend. Mensen 

hebben dat breed als heel vervelend ervaren. Zij zijn het eerste contact met de burgers en hebben veel te 

verduren gehad tijdens de crisis. De berichten uit het bestuur zijn als vaag en nietszeggend ervaren. Ondertussen 

lagen medewerkers onder vuur aan de balie, op sociale media en in de lokale gemeenschap. Dat heeft pijn 

gedaan. De cultuur van elkaar aardig willen vinden (de hoge score op de werkstijl ‘goedkeuring’ in de OCI) houdt 

blijkbaar op als het niet meer ‘gezellig’ is. 

 

Of dit alleen tijdens en rond de crisis heeft gespeeld, is de vraag. Respondenten van de werkvloer geven aan dat 

informatiedeling en communicatie in de organisatie onvoldoende transparant was en is. Het is dan wel de vraag 

of dat dan ook werkelijk feitelijk het geval is bij alle bureaus. Het ene bureauhoofd deelt meer met zijn of haar 

mensen dan de ander, is ons beeld. Informatiedeling en communicatie is voor een goede professional ook een 

kwestie van halen en brengen, in de zin van dat je wel kunt klagen dat je niet genoeg hoort, maar dat je ook zelf 

op zoek kan gaan naar informatie bij collega’s en leidinggevenden.  
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In ieder geval is bij een niet functionerend BMO dat geen besluiten neemt, communiceren sowieso lastig. Wat 

kun je helder delen met de organisatie als er niets is om te delen?  

 

Onderzoeksvraag II Ten aanzien van de bedrijfsvoering: 
f. Welke impact heeft het Concept Meerjarenplan (CMJP) gehad op de situatie? 

Het CMJP is een mythisch en tegelijk raadselachtig stuk binnen de gemeentelijke organisatie.  

Ten eerste de naam. Het is een plan. Volgens sommige circuleert ook een visie (CMJV). In ieder geval was het 

plan er eerder dan de visie en dat is niet alleen opmerkelijk, maar ook tekenend (zie hieronder).  

 

Ten tweede is er met de OR veel gedoe geweest over de bijlagen, die er wel schijnen te zijn en zelfs al aan 

sommige OR leden ter inzage zijn gegeven, maar die niet breed zijn verspreid. Wij als onderzoekers hebben de 

bijlagen niet gezien, wel en uitsluitend de conceptversie van 3 augustus 2016.  

 

De status van het CMJP was onduidelijk. Wel is er heel veel over vergaderd, gepraat en gediscussieerd in het 

BMO. Daar is helemaal niets uitgekomen, althans dat is ons beeld. Los dat we het fenomeen CMJP niet in deze 

vorm elders in de gemeentewereld zijn tegen gekomen, staat er voldoende in om een redelijk goed kompas te 

zijn voor de komende jaren voor de gemeente Heemskerk. Echter, het stuk is nooit bestuurlijk vastgesteld. Ons 

is meegegeven dat het stuk nu eind mei bij verschijning van dit rapport geen status meer heeft en ook geen 

betekenis meer krijgt in en voor de bedrijfsvoering van de gemeente.  

 

Hoewel dat deze vraag minder relevant maakt, delen wij onze bevindingen over de vraag over de impact 

hieronder pro memorie. In het CMJP staan vrij stevig geformuleerd een aantal punten die de toekomst van de 

gemeentelijke organisatie betreffen. De gemaakte analyse lijkt treffend voor zover wij de situatie van 

Heemskerk hebben leren kennen. Dat het CMJP impact heeft gehad, kunnen wij ons voorstellen. Echter, 

niemand van de respondenten begint uit zichzelf over de punten uit het CMJP. Punten die toch uitmunten in zorg 

over de staat van de organisatie van Heemskerk. De kritiek over het CMJP gaat over de manier waarop, de wijze 

hoe, etc. Wat voegt dat toe? In die zin was de impact groot, maar roept bij ons toch weer op de meerdere malen 

genoemde zinsnede door veel mensen met een minder dan tienjarig dienstverband: ‘deze organisatie is niets 

gewend’, dat wil zeggen raakt van slag van veranderingen die in andere organisaties als normaal en van alledag 

worden beschouwd.  

 

g. Is er voldoende visie ontwikkeld op de toekomst van en gedeeld met de organisatie?  

In het hierboven genoemde CMJP zijn voldoende aanknopingspunten te vinden voor een visie op de toekomst 

om mee verder te gaan. Echter, door de patstelling in het BMO is er weinig de organisatie in gedwarreld. Deze 

vraag (g) is in de interviews bijna altijd gesteld en overduidelijk is een visie op de toekomst niet geland op de 

werkvloer. Het is echt een regelrechte klacht dat er weinig visie is. Oorzaak is een management, lees BMO, dat 

niet de urgentie ziet om de handen ineen te slaan en de vragen en zorgen voor de concernontwikkeling te gaan 

behartigen. 

 

h. Is de huidige organisatiestructuur en managementaansturing voldoende op orde om de gemeentelijke doelstellingen 

te kunnen realiseren? 

Nee. Door het schrappen van de laag van afdelingshoofden enige jaren geleden is er een strategisch gat gevallen 

in de organisatie, dat volgens respondenten die hem meegemaakt hebben door de gemeentesecretaris van 

destijds werd dichtgelopen, waardoor niemand dat merkte. Zijn opvolgster (de vorige gemeentesecretaris) had 

een andere stijl, in een andere situatie mogelijk passender, waarbij zij stuurde op eigen verantwoordelijkheid en 

zij het college onvoldoende ondersteunde, zo vinden althans collegeleden.  
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De bureauhoofden waren (en zijn) niet in staat dat strategische gat te vullen: het zijn er te veel, waardoor 

versnippering is ontstaan, en zij hebben ook de vereiste competenties niet. Deze waarnemingen worden breed 

geschraagd door analyses die in de organisatie zelf worden gemaakt. 

 

i. Heeft het opleidingsbeleid van de laatste vijf jaren voldoende opgeleverd en zijn de middelen goed besteed? 

Als het ITIP traject bedoeld wordt, dan kan worden vastgesteld dat op individueel niveau velen met grote 

waardering spreken over het aanbod waar men gebruik van heeft gemaakt. Ook medewerkers geven aan dat zij 

het verschil gemerkt hebben. Echter, de viertrapsraket die meestal adagium is bij dit soort trajecten, 

leidinggeven aan jezelf, aan anderen, aan de organisatie en aan de omgeving, zien wij niet terug. Het is vooral 

een investering in persoonlijke ontwikkeling geweest voor de managers, deels ook niet werk-gerelateerd. Terwijl 

de organisatie vooral behoefte had aan managers die samenwerkten en beschikten over de juiste 

managementskills. Daarvoor was te weinig aandacht. Een geleding binnen de organisatie was het oneens met de 

keuze voor ITIP, die als zweverig en zelfs sektarisch wordt genoemd, en wijst steeds op de wrangheid dat er altijd 

ruimte was voor die trajecten, terwijl er ook moest worden bezuinigd. Uit dat sentiment moeten we vermoedelijk 

ook het laten ‘lekken’ van de factuur van de opleiding duiden. 

 

Het totale opleidingsaanbod overziend is het bepaald niet afwijkend van een vergelijkbaar programma in andere, 

goed vergelijkbare gemeenten. Het programma is beleidsmatig ingebed in het Strategisch opleidingsbeleidsplan 

2012-2015 uit 2011. De financiële inspanning is over de jaren verspreid niet afwijkend van dat van andere 

vergelijkbare gemeenten in den lande. De keuze voor wat meer esoterische, spirituele opleidingsmogelijkheden 

is voor Noord-Holland opvallend, maar ook weer niet echt afwijkend van het landelijke beeld. Kortom, het is 

meer dat het afwijkend is in Heemskerk in vergelijking met de voorgaande jaren, dan van het landelijke beeld bij 

de lokale overheid.  

 

j. Hoe is de bedrijfscultuur in Heemskerk te schetsen? 

Uit het OCI cultuuronderzoek kwamen vier dominante cultuurstijlen voor de gehele organisatie boven. 

Oppositioneel, van mensen wordt verwacht, dat zij:  

• in principe tegen nieuwe ideeën zijn 

• op een afstand en volkomen objectief blijven  

• fouten van anderen benadrukken  

• zwakke punten aan de kaak stellen 

• altijd beslissingen aanvechten die zij zelf niet hebben genomen 

• zelf nooit kritiek aanvaarden  

Vermijdend, van mensen wordt verwacht, dat zij:   

• beslissingen naar boven doorspelen  

• zich nergens aan verbinden 

• eerder populaire dan noodzakelijke beslissingen nemen 

• kansen niet zo snel benutten 

• dingen uitstellen 

• duiken als het erom gaat 

• anderen eerst laten handelen 

• beslissingen uitstellen  
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Goedkeuring, van mensen wordt verwacht, dat zij: 

• met anderen meebewegen 

• aardig zijn en aardig gevonden worden 

• aan de “goede” kant staan 

• het eens zijn met elkaar 

• geaccepteerd zijn door anderen 

• achter de sterkste gaan staan 

• prioriteiten geven aan het tevreden houden van anderen 

Conventioneel, van mensen wordt verwacht, dat zij: 

• nooit controle verliezen 

• loyaliteit eisen 

• onbetwijfelde autoriteit gebruiken voor hun positie 

• hun machtsbasis opbouwen en gebruiken 

• alles zelf doen 

• politiek handelen 

• ‘hard’ zijn 

 

Deze stijlen scoorden zeer hoog, bovengemiddeld ten opzichte van het gemiddelde van andere organisaties. 

 

De meer constructieve stijlen scoren zeer laag. Dat zijn: 

➢ Prestatie-motivatie (zaken voor elkaar krijgen) 

➢ Zelfactualisatie (missie en doelen stellen) 

➢ Mensgericht (echte interpersoonlijke interesse) 

➢ Relatiegericht (positief gedrag in een groep) 

 

Bij de OR en bij het college zijn deze stijlen zelfs bijna onzichtbaar, dat is opvallend afwijkend. Zij hebben een 

extreem lage dunk van de energiegevende kwaliteiten van de Heemskerkse organisatie. De scores op deze stijlen 

zijn in hun profielen in hun organisatie analyse vrijwel onzichtbaar.  

 

Bij het BMO valt op dat zij de organisatie opvallend hoger inschatten qua mensgerichtheid. Dat kan te maken 

hebben met hun als vruchtbaar ervaren ITIP traject en dat zij daarvoor een spiegel bij hun mensen ervaren. 

 

De resultaten van de OCI laten zich het best rond de metafoor van een dorp als cultuurfenomeen benoemen. Je 

vindt elkaar hoe dan ook aardig, want je kent elkaar al zo lang en je weet dat je elkaar blijft tegen komen in de 

organisatie. Je viert de feestjes en doet de rituelen, maar wezenlijke interesse voor elkaar is er eigenlijk niet. 

Verjaardagen en jubilea worden met taart en feestjes gevierd en als jij of je naasten ziek zijn, krijg je veel 

kaartjes. Maar wat is er echt aan de hand? Nieuwe dingen zijn moeilijk of niet te introduceren, want ‘dat doen wij 

hier niet zo en zo hebben we het altijd hier gedaan’. Met enige agressie worden ze verworpen, een niet kloppend 

detail is gauw gevonden om uitvergroot te kunnen worden. Neem de introductie van een beoordelingssysteem, 

het idee dat je ergens met minder formatie toe kan vanwege een informatiseringsslag, dat je opleidingskosten 

maakt voor het duurzaam investeren in het management, dat een onervaren OR ondersteuning wenst en advies 

wil inkopen en wellicht nog een paar voorbeelden. 

 

 



 

PAGINA 17 VAN 40 

 

Uit deze analyse kunnen ook de anonieme berichten worden verklaard. De hoge score op Oppositioneel geeft aan 

dat mensen zich niet gehoord voelen en wel ten koste van veel hun eigen, onbetwiste gelijk willen halen. Uit de 

toon vallen is sociaal onwenselijk in Heemskerk. Dus grijpen mensen naar middelen om toch gehoord te worden 

gehoord die buiten het spectrum van de sociale correctie vallen. 

 

Heemskerk kent een weerbarstige cultuur die vooral moeilijk veranderbaar is omdat tegenstellingen die alleen 

inhoudelijk zouden moeten zijn, al heel snel persoonlijk worden. Kritiek, conflicten, productief omgaan met 

logische tegenstellingen die normaal zijn in een moderne professionele gemeentelijke organisatie, bestaan in 

Heemskerk alleen onder de oppervlakte. Overleven en status quo behouden zijn belangrijke aspecten van de 

cultuur in de gemeentelijke organisatie. 

 

Een voorbeeld van hoe deze cultuur funest is voor ‘normaal’, in de zin van algemeen geaccepteerd 

personeelsmanagement, is de introductie van de 9 Box Grid, een beoordelingssystematiek. Dat is uitgelopen op 

een fiasco en heeft veel kwaad bloed gezet, zo merkten wij bij respondenten. De uitvoering ervan door de 

bureauhoofden en in enkele gevallen door coördinatoren is als verschillend ervaren qua tempo van introductie, 

toonzetting en inhoudelijke beoordeling. Het traject zat van begin af aan in de gevarenzone omdat niet alle 

managers zich achter de methodiek schaarden en volgens de respondenten koos iedere manager er voor een 

eigen aanpak hier in kiezen. Aanspreken, ja, dat moest toch anders. Een volwassen functionerings- en 

beoordelingssysteem, ja dat moest er zeker een keer komen. Maar toen het eenmaal zover was, ontstond er 

grote weerstand. Het was van bijna niets, een situatie met functioneringsgesprekken en af en toe een 

beoordeling ‘als dat nodig was’, naar een systeem dat als snoeihard en kwetsend in haar terminologie (‘je bent 

potentieloos’) is ervaren. En waarvan het de vraag is of het geschikt is voor een gemeentelijke organisatie van de 

omvang en met de cultuur van dat van Heemskerk. Maar elk ander systeem had ook op grote weerstand gestuit 

is, zo is onze indruk. Veranderkundig is er weinig gedaan om het systeem in de cultuur in te bedden, zie ook de 

verschillen in tempo van introductie en toonzetting die het management zich blijkbaar kon permitteren.  

 

5. Conclusie en aanbevelingen 
 

In onze bevindingen gaan we in op oorzaken en achtergronden van de onstane situatie, i.c. het terugtreden van de 

vorige gemeentesecretaris. We hebben gezien dat er niet één oorzaak aan te wijzen is, maar dat er een veelheid van 

factoren een rol spelen en dat er op actoren heus wel iets aan te merken is, maar dat juist het systeem, de manier 

waarop de organisatie is vormgegeven, de onderlinge relaties, de cultuurpatronen, hebben geleid tot het aftreden 

van de vorige gemeentesecretaris. In onze aanbevelingen gaan we in op hoe de gemeente Heemskerk kan leren van 

de gebeurtenissen. 
 

Aanbevelingen  
a. Welke maatregelen en acties zijn er nodig om op de korte termijn de stabiliteit terug te brengen in de organisatie? 

 

Bestuursfilosofie 

Maak na de komende verkiezingen als logisch markeringspunt als in veel andere Nederlandse gemeenten gedegen 

afspraken over de rolverdeling en rolvastheid met de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad en 

spreek elkaar daar vervolgens op aan.  
 

Wees duidelijk over wat van wie is in de vorm van afspraken op basis van een bestuursfilosofie. Schrijf dit niet alleen 

op, maar werk er ook naar. Het helpt als deze afspraken gezamenlijk worden besproken en gemaakt.  
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Spreek elkaar erop aan. Dat geeft meer zekerheid voor de ambtelijke organisatie, zodat deze minder is overgeleverd 

aan de waan van de dag. college en raad moeten helder maken wat zij als hun rol zien en hun verantwoordelijkheid 

daarin nemen en daarnaar handelen. Dit model zou daarbij een leidraad kunnen zijn: 

 

 
 

 

Managementfilosofie 

De gemeente Heemskerk heeft de afgelopen jaren verschillende gemeentesecretarissen gehad met allen 

verschillende managementstijlen. Volgens de verhalen van geïnterviewden variërend van aanvankelijk tamelijk 

autocratisch, daarna een pater familias die alles oploste en overal zijn verbindingen had en vervolgens de vorige 

gemeentesecretaris die volgens de principes van het ITIP traject logischerwijs de verantwoordelijkheden elders wilde 

leggen.  
 

De nieuwe gemeentesecretaris zal in ieder geval expliciet zijn of haar managementfilosofie moeten vastleggen en 

uitdragen met het management. Daarbij is het maken van het verschil tussen leiderschap en management essentieel. 

Zelf leiderschap tonen is daarbij voor de nieuwe gemeentesecretaris de hefboom voor succes. 

 

Structuur 

Door het schrappen van de laag van afdelingshoofden, is er een strategische lancune ontstaan en wordt er te weinig 

vanuit het concernbelang gewerkt. Het huidige BMO heeft een gebrek aan toegevoegde waarde en is dus overbodig. 

Deze laag in de organisatie zoals die nu functioneert, is een hindernis op weg naar een betere toekomst voor 

Heemskerk. Clustering van de huidige bureaus is een goede optie in onze ogen. Zodoende zullen er minder 

organisatie-eenheden ontstaan. Door een dergelijke structuur kan de toekomstige gemeentesecretaris meer op 

strategisch niveau opereren. Teamleiders, waar nodig vanuit span of attention, zorgen dan voor aansturing van de 

werkvloer en bijvoorbeeld clustermanagers kunnen dan sturen vanuit het geheel en op het zo naastig gewenste 

strategisch niveau. Daar tekenen wij bij aan dat moderne concepten in gemeenteland en elders als zelforganisatie nu 

een brug te ver zijn voor deze organisatie, maar dat de koers en de te respecteren lijn van verantwoordelijkheden 

laag leggen in de organisatie, behouden moeten blijven als visie op de toekomst. 
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De nieuwe gemeentesecretaris 

Wat voor gemeentesecretaris heeft Heemskerk nodig in de toekomst? Verbinding is het sleutelwoord. Verbinding 

tussen de organisatie en het bestuur (en wellicht raad, maar dat hangt van de bestuursfilosofie af) en de daarbij 

behorende politieke wensen vanuit burgers, verbinding naar de andere lokale overheden in de regio toe, verbinding 

tussen de vele vakgebieden die een gemeente kenmerken en tussen de verschillende generaties de elkaar gaan 

afwisselen. En dat allemaal tegelijk. 
 

Post crisis leiderschap bij Heemskerk wordt wel een lastige zaak. Laten we eerst even stil staan bij de functie van 

gemeentesecretaris. Die rol is namelijk de laatste jaren verschillend ingevuld in Heemskerk. Formeel is hij 

ondergeschikt aan het college van B&W en de spil tussen ambtenaren en bestuur. Deze eerste verbindende functie 

stelt hoge eisen aan de wendbaarheid van de gemeentesecretaris. Is hij daar niet toe in staat, dan dreigt de 

gemeentesecretaris vermalen te worden tussen bestuur en ambtenaren, zoals de afgelopen tijd gebeurd is. Een goed 

samenwerkend college van B&W met als motortje een ervaren gemeentesecretaris is van levensbelang. Maar de 

gemeentesecretaris is tegenwoordig vaak in de termen van hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten ‘een schietschijf 

is waarbij net zolang kogels worden afgevuurd tot het raak is’. Ook het recente proefschrift van René Grootens 

‘Kwetsbaar in balans. Leiderschap van gemeentesecretarissen in complexe omgevingen’ over de positie van 

gemeentesecretarissen, onderstreept de hachelijkheid die de functie zeker tegenwoordig kenmerkt. 
 

Het heeft er mee te maken dat de functie zich ontwikkelt, zeker in Heemskerk. De vorige gemeentesecretaris was er 

vooral voor de organisatie, althans zo is dat ervaren bij college en het management en de medewerkers. Wat nu 

nodig is, is een manager die stuurt, motiveert en vooral verbindt voor alle partijen. Verbinden naar andere overheden, 

maar vooral verbinden naar het eigen ambtelijk apparaat. De gemeentesecretaris is ambtelijk eindverantwoordelijk 

voor de kwaliteit van de te leveren producten en diensten. En geen organisatie met zoveel verschillende vakgebieden 

en professionaliteiten aan boord als een gemeente: welzijn, ruimtelijke ontwikkeling, sociale zaken, personeel, 

communicatie, noem maar op. Wat betekent dat? In ieder geval een einde maken aan de ‘eilandjes’ waar de 

gemeente Heemskerk nu last van heeft.  
 

Leiderschap tonen is dan de volgende stap. Bij gemeente Heemskerk werken betrekkelijk veel mensen die goed zijn 

in onzekerheidsreductie, een kerntaak van de bureaucratie. Stabiel en betrouwbaar voor de burger op koers zijn, is 

het wezen van elke overheidsorganisatie. Maar in het licht van de steeds snellere ontwikkelingen vraagt de toekomst 

wel om een bepaald type secretaris. Een leider die niet op zijn eigen territorium blijft en verbinding zoeken als 

vanzelfsprekend beschouwt. Een gemeentesecretaris die ruimte geeft voor verbindende initiatieven naar politiek en 

burgers, naar andere overheden, naar de zeer verschillende professionals in de eigen organisatie en naar de nieuwe 

generatie.  
 

Tevens is gedegen ervaring in organisatieontwikkelingstrajecten voor de nieuwe gemeentesecretaris essentieel. 

Veranderen is moeilijk in Heemskerk, weerstand gaat blijven komen. Daarmee om te gaan en de organisatie daarin 

leiden is cruciaal. Als belangrijke functie-eis zou ervaring bij het leiden van een stevige organisatie-onwikkelklus en/of 

succesvol uitgevoerde veranderopdracht goed passen. Het is in onze optiek het overwegen waard te gaan zoeken 

naar een ervaren, wellicht al wat in zijn of haar loopbaan op schot zijnde toekomstige gemeentesecretaris die door 

leeftijd, attitude en ervaring als vanzelf gezag uit straalt. 
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Beoordelingsstructuur 
De 9 Box Grid werkte niet, maar dat er breed behoefte is aan een volwaardige functionerings- en 

beoordelingsstructuur is duidelijk. Het is goed er geen gras over te laten groeien. De huidige interim 

gemeentesecretaris doet dat ook niet en heeft ervoor gekozen de vigerende functionerings- en 

beoordelingsstructuur (niet zijnde de 9 Box Grid voor de duidelijkheid) te gebruiken. Zaak is dat strikt, volledig en 

iedereen betreffend te doen. Door dat op deze manier organisatiebreed en consequent door te voeren zal er wellicht 

ook weerstand ontstaan (zie de resultaten van de OCI.) Een weloverwogen en professionele veranderkundige aanpak 

is daarbij zodoende aan de orde. 

 

b. Wat moet er worden gedaan om de samenwerking, werksfeer, vertrouwen en veiligheid in de organisatie te 

herstellen? 

 

Aandacht voor WIZ 

Het bureau Werk, Inkomen en Zorg maakt een zeer aangeslagen indruk. Er is veel gebeurd. De gang van zaken rond 

WIZ maakt op ons een chaotische indruk. De operatie rond de formatiebesparing van 5,26 heeft diepe wonden 

geslagen en is mislukt. De 9 Box Grid introductie heeft loyale, lang in dienst zijnde en goed en minder goed 

functionerende medewerkers beschadigd. Er is veel boosheid en verdriet binnen dit team. Er is weerstand tegen het 

feit dat er ‘dingen buiten de procedures om zijn gegaan’. Of dat werkelijk de oorzaak is, is de vraag, maar het is wel 

een teken dat er veel ligt.  
 

Een management dat nu en het komend jaar aandacht geeft aan de emotionele stand van zaken van WIZ is 

noodzakelijk als begin van herstel van vertrouwen voor dit bureau. Het helpt voor het herstel van het vertrouwen dat 

de leidinggevende er is voor de mensen, aandacht geeft aan de emotionele schade, maar zonder teveel in het 

verleden en de daarbij horende casuïstiek te blijven hangen. Die lijn is al ingezet met de recente aanstelling van een 

nieuwe leidinggevende. 

 

Daarbij is aandacht nodig voor een klimaat waarin leerervaringen een plaats mogen hebben. Met dat laatste 

bedoelen we dat het toch best zo zou kunnen dat er bespaard kan worden door werk te automatiseren en dat daar 

een volwaardige analyse op los gelaten mag worden. Dat zijn herkenbare processen in de gemeentewereld anno 

2017. Het kan niet zo zijn dat dat een taboe is voor de komende periode. Daar moet vooral met elkaar een open en 

constructieve gedachtewisseling over kunnen plaatsvinden.  
 

c. Welke aanbevelingen zijn er voor de wat langere termijn (2-3 jaar) te geven ten aanzien van de organisatie (m.n. 

omvang, structuur, cultuur, HR beleid, managementstijl)?   

 

Cultuur 

Door de resultaten van het OCI cultuuronderzoek te gebruiken kan de organisatie een cultuuromslag versnellen. 

Mogelijk vervolg zou kunnen zijn om een ronde te doen langs de bureau’s en de gremia waarvan een dwarsdoorsnede 

is opgeleverd. Dat geeft veel inzicht in de cultuur en zal herkenbaar zijn voor de mensen, omdat ze het zelf hebben 

ingevuld. Herkenning van gedrag is een eerste stap in een in zichzelf gekeerde organisatie. 

 

Op basis van de OCI analyse is het logisch om per organisatie-eenheid een veranderplan op te stellen. Door dat met 

de medewerkers zelf te doen wordt de mogelijke kans van slagen vergroot. 
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Er is een ‘gangmakerstraject’ voor een cultuurverandering geweest, dat goed en positief beoordeeld is door veel 

respondenten. Echter, dit is om ons onbekende redenen stopgezet. Wellicht kunnen de resultaten en de energie 

daarvan ook opnieuw worden opgepakt. Ons advies is daarbij een ‘voorhoede’ te gebruiken. Een gedeelte van de 

organisatie, in onze woorden iets dat lijkt op een ‘Gideonsbende’, wil het namelijk anders. Zij zijn daar vastbesloten in 

en men wil leren van de huidige crisis. Deze ‘Gideonsbende’ verdient steun en aandacht om tot een gezondere 

werksfeer en een betere werkcultuur te komen. Naast deze Gideonsbende is er een categorie ‘sceptisch/dat lukt toch 

niet’ en een categorie ‘dit is nu eenmaal Heemskerk, zitten en geschoren worden, er zal niets veranderen’. Ook die 

verdienen aandacht. Maar op een andere manier. Daar zou via een veranderplan per organisatie-eenheid afgewogen 

aandacht aan kunnen worden besteed. 

 

Een nieuw MD of leiderschapstraject lijkt ons niet de meest voor de hand liggende stap. Dat is al geweest. Ongeacht 

onze opvatting dat het management ontwikkeld zou moeten worden, met name op het gebeid van klassieke, 

inhoudelijke managementvaardigheden. 

 

Mobiliteitsprogramma 
Heemskerk zou zich meer moeten openen voor de buitenwereld. Een mobiliteitsprogramma zou daarbij kunnen 

helpen. Het gaat niet alleen om medewerkers, maar vooral om het management, dat kansen kan worden geboden 

om eens elders in de keuken te kijken. Overigens hebben wij ook succesvolle uitwisselingen van bestuurders van 

gemeenten van nabij mee mogen maken. Als de wethouders van Tilburg en het veel kleinere Gilze en Rijen veel van 

elkaar kunnen leren, waarom zouden die van Haarlem en Heemskerk dat niet kunnen? 

 

Werving en selectie 
Een advies is goed te kijken naar wie er binnen komt en wat je als gemeentelijke organisatie in huis wilt hebben aan 

nieuwe mensen. De gemeente staat voor een generatieshift het komende decennium, dus er zullen meer 

personeelswisselingen dan voorheen plaatsvinden. Het is goed hier gebruik van te maken en aansluitende criteria te 

ontwikkelen voor nieuwe medewerkers. Ook een doordacht en modern introductieprogramma past hierbij. 

 

Papier is geduldig, gebruik deze crisis 

Het woord eigengereidheid is vaak gevallen in de gesprekken. Los van het aspect van de Noord-Hollandse 

omgangsvormen lijkt er een opmerkelijke resistentie tegen aanbevelingen van buiten te bestaan. Aanbevelingen als 

deze in dit rapport kunnen als water op een vette eend van de gemeentelijke organisatie afstromen. Dat zou ook met 

dit onderzoek kunnen gebeuren. Medewerkers hebben de neiging hun eigen gang te gaan. Het middenmanagement 

geeft daarbij tot nu toe het slechte voorbeeld. 

 

Maar feit is dat de crisis een kans is om dingen eens fundamenteel anders te doen. De zaken die we hebben 

aangestipt en geconstateerd, overstijgen het incident van de aftredende secretaris. Er zitten een paar elementen in, 

die al jarenlang spelen in de organisatie. Het volgende veranderkundige model probeert dit te duiden: 
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De gebeurtenis is de gang van zaken rond de vorige gemeentesecretaris. Het patroon daaronder is het telkens weer 

elkaar niet aanspreken. Of dat juist aan de andere kant heel bot doen, direct en zonder weerwoord te willen horen (de 

hoge score op oppositioneel in de OCI). 

 

De structuur daaronder is die van niet werkende afspraken over de rol van de raad en het college en gebrek aan 

leiderschap. De mentale modellen zijn de dieper liggende lagen in de organisatie die zichtbaar worden in de 

rapportage van de OCI: per se op het eigen gelijk blijven zitten, om elkaar heen lopen en een oppervlakkige 

professionele interesse in elkaar binnen de organisatie. 

 

Zonder met name de mentale modellen in het systeem te benoemen, te bespreken in de organisatie en met elkaar 

aan te pakken, zal de volgende crisis waarschijnlijk weer volgen. Echter, het bespreekbaar maken in de organisatie 

van de gemeente Heemskerk van de onderliggende mentaliteit zal geen sinecure zijn. Dit soort processen zijn 

langdurig en maar al te vaak pijnlijk.  
 

Leren in plaats van afrekenen 
Tot slot, deze rapportage is gericht op leren voor de toekomst en niet op afrekenen. We doen een indringend beroep 

op alle betrokkenen om in het belang van de gemeente Heemskerk de rapportage ook zo te lezen. Leren, de 

toekomst, is belangrijker dan afrekenen, het verleden. En wij vragen in het belang van de gemeente Heemskerk ook 

aan alle betrokkenen om daarnaar te handelen in het ongetwijfeld hierna komende vervolgtraject.  
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Bijlage 1 Resultaten OCI 
 

In deze bijlage de weergave van de resultaten van de Organisational Culture Inventory (OCI). Het systeem is 

toegelicht in bijeenkomsten voor het hele personeel, de begeleidingsgroep en wordt kort toegelicht op hoofdlijnen 

onder de resultaten in een presentatie. 
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Hieronder treft u de werking van het OCI systeem op hoofdlijnen. 

 

 
 

 



 

PAGINA 33 VAN 40 

 

 
 

 



 

PAGINA 34 VAN 40 

 

 
 

 
 

 

 



 

PAGINA 35 VAN 40 

 

 
 

 



 

PAGINA 36 VAN 40 

 

 
 

  



 

PAGINA 37 VAN 40 

 

Bijlage 2 Overzicht geraadpleegde documenten 

 

 Aantekeningen B&W 5 juli 2016 t/m 13 december 2016* 

 Beantwoording schriftelijke vragen Ondernemingsraad, 1 december 2016 

 Benchmark Formatie en Kosten gemeente Heemskerk, Berenschot 

 Brief bestuurder aan OR, 25 oktober 2016 

 Brief OR Intrekking adviesaanvraag gesprekscyclus, 27 oktober 2016 

 Brief OR aan de gemeenteraad, 31 oktober 2016 

 Brief OR Functiegebouw HR 21, 1 december 2016 

 Brief OR over Adviesopdrachten, 1 december 2016 

 Brief OR over Opleidingsbeleid, 1 december 2016  

 Brief OR over KAM verzuimbeleid, 1 december 2016 

 Brief OR aan college van B&W over benoeming (interim) gemeentesecretaris 12 december 2016  

 Brief OR aan college van B&W over benoeming (interim) gemeentesecretaris 15 december 2016 

 Collegebesluit reorganisatie Werk, Inkomen en Zorg 

 Concept verslag Formeel overleg OR bestuurder, 28 november 2016 

 De huidige status van de organisatiecultuur van gemeente Heemskerk, oktober 2016 

 De financiële functie: nu doorpakken! ‘Er valt nog veel te winnen’, september 2015 

 Diverse mails en op papier uitgereikte documenten van mensen die van het inloopspreekuur gebruik hebben 

gemaakt, waarop zij toelichting gaven voor hun bijdrage aan het onderzoek 

 Factuur Marokko reis 8 september 2016 

 Feitenrelaas organisatie, bestuur en media, Periode juni – december 2016 Adriënne Bloem 

 Gedetailleerd overzicht OVT budget 2015- 2016 

 Gemeente Heemskerk Concept Meerjaren Plan, 2016 – 2020 Naar een wendbare organisatie 

 Informatiebulletins Ondernemingsraad** 

 Notulen breed overleg Werk, inkomen en zorg d.d. 7 juni 2016 

 Notulen breed overleg Werk, inkomen en zorg d.d. 21 juni 2016 

 Organigram september 2016, website gemeente Heemskerk 

 OVT budgetten 2015 – 2016 – 2017 

 Rapportage Medewerkersonderzoek gemeente Heemskerk Schouten & Nelissen, 22 december 2015 

 Relevante artikelen Noord-Hollands Dagblad** 

 Relevante artikelen www.heemskerk.nl ** 

 Relevante artikelen intranet gemeente Heemskerk** 

 Strategisch Opleidingsbeleidsplan 2012-2015, november 2011  

 Uitslag medewerkersonderzoek 2015 

 Verdieping/bespreekpunten rapport “De financiële functie, Nu doorpakken!” BMO, 10 november 2015 

* diverse documenten 

** relevante selectie gemaakt door organisatie, 1 document 
 

 

 

 

http://www.heemskerk.nl/
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Bijlage 3 Protocol interviews organisatieonderzoek gemeente Heemskerk 

 

Protocol interviews organisatieonderzoek gemeente Heemskerk 

De onderzoeksvraag is samen te vatten als: onderzoek naar waarom en waardoor er een impasse in de 

werkverhoudingen is ontstaan, welke omgevingsfactoren in de bedrijfsvoering daarbij een rol hebben gespeeld en 

met aanbevelingen voor de toekomst op welke wijze de geconstateerde problemen kunnen worden opgelost. 

Wij hanteren een protocol waarin de volgende uitgangspunten de kaders voor de interviews vormen: 

➢ Wij garanderen vertrouwelijkheid van de inhoud van de interviews;  

➢ Waarheidsvinding is geen verhoor, mensen moeten zich vrij voelen bij te dragen aan het onderzoek; 

➢ Het staat onderzoekers vrij hun eigen koers in de interviews te voeren op basis van eerder in het onderzoek 

verworven informatie; 

➢ We maken geen gespreksverslagen noch geluidsopnames van de interviews, wij willen daarmee de 

vertrouwelijkheid bevorderen;  

➢ Wel maken we losse notities voor eigen gebruik van het onderzoekteam, deze notities worden onmiddellijk na 

de eindrapportage vernietigd. 

➢ Punten in de eindrapportage zullen niet herleidbaar zijn naar individuele personen, behalve als functie en 

persoon niet deelbaar zijn en het noodzakelijk is voor onze rapportage te verwijzen naar opvattingen van 

betrokkene. Indien dit aan de orde is worden bedoelde personen in de gelegenheid gesteld wederhoor te geven 

op het over hen gestelde in de concept-rapportage voordat deze naar de opdrachtgever gaat.  

➢ Het recht op wederhoor geldt ook voor personen waarover wij een oordeel hebben. Voor wederhoor stellen wij 

een termijn van een week vanaf voorlegging, indien binnen die termijn niet wordt gereageerd concluderen wij 

dat de betrokkene geen gebruik wenst te maken van wederhoor. 

➢ Wij hebben een aantal kernvragen waaruit we zullen putten bij de interviews: 

o Wat is er gebeurd in de zin van de casuïstiek/gebeurtenissen in dit dossier vanuit uw perspectief? 

o Wat is er echt aan de hand, cq wat is de onderstroom los van de casuïstiek/gebeurtenissen? 

o Wat kan beter of had beter gekund? 

o Hoe verder? 

➢ Wij hanteren een normenkader dat achtergrond vormt voor de interviews (en de overige 

onderzoeksonderdelen):  

 

Aspect/norm Aanzet vraagstelling 

Vertrouwen Hoe verhouden partijen binnen de organisatie zich tot 

elkaar? 

Samenwerking Hoe schetsen betrokkenen de samenwerking tussen 

bestuur en organisatie, tussen management en 

medewerkers, tussen organisatieonderdelen? 

Werksfeer Hoe is de werksfeer te kenschetsen? Wat ligt aan die 

werksfeer ten grondslag? 

Veiligheid Voelen mensen zich vrij moeilijke zaken aan de orde te 

stellen? Wat is er in het verleden gebeurt wat deze 

veiligheid mogelijk heeft aangetast? 
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Informatiedeling Op welke wijze vindt informatiedeling (eenzijdige 

communicatie) plaats? Met welk resultaat? 

Communicatie Wordt informatie gedeeld in tweezijdige communicatie? 

Op welke wijze gebeurt dat, en met welk resultaat? 

Visie op de toekomst van de 

organisatie 

Wat zijn de opvattingen van bestuur, management en 

medewerkers? 

Is er een coherente visie aanwezig? Is deze ook ‘geland’ 

bij de medewerkers? 

Huidige organisatiestructuur en 

managementaansturing 

Wat is de werking van de huidige structuur, wat zijn de 

ervaren voor- en nadelen? Hoe vindt de besturing plaats? 

Hoe is de verbinding tussen college en ambtelijke 

organisatie en tussen organisatieonderdelen 

georganiseerd? 

Managementstijl Welke stijl van leidinggeven is te herkennen in de 

organisatie, welke verschillen zijn er? Hoe verhouden de 

managementlagen zich tot elkaar? Welke effecten zijn te 

onderkennen? 

Opleidingsbeleid/HR-beleid Is er een coherente visie op HR en de plek van opleiden 

daarin? Sluit deze aan bij de visie op de organisatie? Was 

er voldoende mogelijkheid voor medewerkers om zich te 

ontwikkelen? Welke middelen waren beschikbaar en hoe 

zijn deze besteed?  

Bedrijfscultuur Hoe is de bedrijfscultuur te kenschetsen? Welke effecten 

heeft dat op de werking van de organisatie? 

Relatie bestuurder - OR Hoe was de relatie tussen de vorige bestuurder en de OR 

te kenschetsen in termen van openheid, constructief 

samenwerken, rolduidelijkheid, etc.? 

 

Wijziging protocol: op deze plek stonden de contactgegevens van een van de onderzoekers.  
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Bijlage 4 Respondenten gesprekken naar functie 

Lijst met respondenten naar functie van de gesprekken onderzoek gemeente Heemskerk  

(functie volgens opgave gemeente Heemskerk, namen bij ons bekend). 

 

✓ Burgemeester 

✓ Wethouder (4x)  

✓ Raadsgriffier 

 

✓ Interim gemeentesecretaris (huidige secretaris) 

✓ Vorige gemeentesecretaris (voor de huidige interim gemeente secretaris) 

✓ Concerncontroler, lid BMO 

✓ Adjunct gemeentesecretaris, lid BMO 

✓ Bureauhoofd beheer en onderhoud, lid BMO 

✓ Bureauhoofd ontwikkeling en realisatie, lid BMO 

✓ Bureauhoofd afdelingszaken, lid BMO 

✓ Bureauhoofd planning, control en financiën, lid BMO 

✓ Bureauhoofd informatie en dienstverlening, lid BMO 

✓ Bureauhoofd leefomgeving, lid BMO 

✓ Bureauhoofd facilitaire zaken, lid BMO 

✓ Bureauhoofd werk, inkomen zorg, lid BMO/ waarnemend bureauhoofd strategie en beleid, lid BMO  

 

✓ Leden huidige ondernemingsraad (8x)  

✓ Voormalige vice-voorzitter ondernemingsraad 

 

✓ Coördinatoren (11x) 

 

✓ Groepsinterviews (2) met medewerkers door de organisatie geselecteerd (11x) 

 

✓ Inloopinterviews (aantal medewerkers, meestal individueel, soms in tweetallen) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  


