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Eén rijksdienst, kunnen we    
Medezeggenschap en overheid in de toekomst

Voor wie het nog niet is opgevallen, de Nederlandse overheid 
– met de rijksdienst voorop – denkt na over een nieuwe 

werkwijze voor de ambtenaar. Er wordt vooral nagedacht over 
de wijze waarop de rijksdienst toekomstbestendig in vorm blijft. 

Door Marco Sikkel

■ Uitdagingen nieuwe rijksdienst
■ De nieuwe ambtenaar
■ Veranderende arbeidsorganisatie

Voor de medezeggenschap is het de 
kunst om nu bij de les te blijven bij 
de gewijzigde vormen van organisa-

tieaanpak, personeelsbeleid, ICT en arbeids-
omstandigheden. Onder de noemer van 
sociale innovatie, ook wel het nieuwe wer-
ken of slimmer werken genoemd, gaat het 
om een vernieuwing van de wijze waarop 
het werk wordt georganiseerd. Zowel bon-
den als or’s dienen na te denken over hun 
toekomstige rol. Het kabinet is van mening 
dat de huidige Wet op de ondernemingsra-
den (WOR) voldoende handvatten en ruim-
te biedt om bij de veranderen werkoptiek 
daaraan invulling te geven.
 

Uitdagingen 
De voornemens voor de toekomst zijn te le-
zen in de notitie van het Staten-Generaal-
overleg van 11 november 2009. Deze notitie 
staat in het teken van het programma Over-
heid voor de Toekomst, onderdeel van het pro-
gramma Vernieuwing van de Rijksdienst. Kern-
vraag is hoe de Nederlandse rijksdienst de 
beste ambtelijke dienst ter wereld kan wor-
den. Daarbij hebben de secretarissen-gene-
raal 13 uitdagingen weten te formuleren die 
naar hun inzicht belangrijk zijn voor de toe-
komst van de rijksdienst: 
1. Nagaan hoe goed we zijn als Nederlandse 

rijksoverheid.
2. Van welke landen denkt de rijksoverheid 

te kunnen leren?
3. Welk personeelsbeleid is daarbij passend?
4. Dienen ambtenaren permanent te wor-

den opgeleid?

5. Arbeidsvoorwaarden in relatie met flexi-
biliteit.

6. Organisatie van de rijksoverheid.
7. Dient er sprake te zijn van sociale inno-

vatie?
8. Versterking van de internationale oriën-

tatie.
9. Kennis beschikbaar krijgen en behou-

den voor beleid.
10. Politiek ambtelijke verhoudingen.
11. Nieuwe werkwijzen.
12. Communicatie.
13. ICT in de samenleving.
Essentieel is hoe de medezeggenschap zich 
hierbij gaat manifesteren, organiseren en in-
dividuele medewerkers betrokken houdt. De 
nieuwe manieren van werken schijnen voor-
al in het nadeel te zijn van de traditionele in-
vloed aan werknemerszijde door de grote 
mate van versnippering die wordt veroor-
zaakt door flexibilisering en veranderende 
gezagsverhoudingen dicht bij de werkvloer. 
Vooral over de structuur van de medezeg-
genschap is momenteel veel discussie. De 
grootste valkuil ontstaat indien het enkel 
een discussie over structuren is. Het moet 
gaan over de toekomstvisie van de medezeg-
genschap bij flexibilisering. Vooral omdat de 
individuele ambtenaar in het nieuwe denken 
op een andere wijze ingezet gaat worden. Is 
het vanuit die individuele benadering moge-
lijk die betrokkenheid en invloed te borgen 
zonder het contact met elkaar te verliezen en 
vindt de politiek dat goed? Kan de ambte-
naar zich ‘van werken bij’ ontwikkelen tot 
een ambtenaar die werkt aan de publieke 

dienstverlening? Hoe behouden ambtenaren 
hun ambitie, maar eveneens hun loyaliteit 
en wanneer weet het ambtelijke apparaat dat 
hij zich bij deze vernieuwde zienswijze van 
sociale innovatie weet te schikken naar de 
politieke opdrachtgevers?

Nieuwe ambtenaar
Vanuit de oorspronkelijke en traditionele rol 
van de (top)ambtenaar stelt deze zich terug-
houdend op en toont hij zich loyaal aan de 
politieke opdrachtgever. De huidige rechts-
positie van de ambtenaar is daarop nog 
steeds ingericht. Momenteel wordt er lustig 
op los geëxperimenteerd. Niet alleen om een 
vernieuwende kijk op werken te formuleren, 
maar bovendien om taakstellingen en bezui-
nigingen te realiseren en om daarna te star-
ten met de nieuw beoogde geschikte ambte-
naar op basis van zijn of haar competenties. 
Deze is ambitieus, niet vastgeroest en flexi-
bel en is niet enkel afhankelijk van de com-
municatie op zijn deelgebied. Hij toont initi-
atief en neemt het voortouw. Dat brengt de 
medezeggenschap al richting één van de eer-
ste uitdagingen: er dient goed onderzocht te 
worden hoe de communicatie en kennis bij 
flexibilisering worden geborgd. De medezeg-
genschap dient daarom goed op te letten bij 
de vragen die binnenkort aan de departe-
menten gesteld gaan worden en waarop ant-

De kenmerken van de squid (inktvis) kunnen 
een denkroute vormen voor het inrichten van 
een sociaal innoverende medezeggenschap bij 
de ‘nieuwe’ overheid.
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  daarmee werken?
belasting geven. De vraag over welk perso-
neelsbeleid daarbij passend en fatsoenlijk is, 
dient gezamenlijk met de medezeggenschap 
kritisch te worden beantwoord. Begrippen 
dat het personeel flexibel moet worden in-
gezet en dit ook moet willen, vraagt behalve 
een gewijzigde inrichting van de organisa-
tie, zoals het rijksbrede functiehuis, even-

eens een gewijzigde 
kijk op bestaande re-
gelgeving, zoals het 
ARAR, en dienen de 
belangen per departe-
ment opzij te worden 
gezet. Vooralsnog is de 
uitwisselbaarheid van 
medewerkers gering. 

Het protectionisme viert momenteel hoog-
tij en het zijn met de name de medewerkers 
aan de beheersmatige kant die het raakt als 
de arbeidsmarkt inboet aan transparantie. 
Het dient namelijk zorgvuldig en in alle 
openheid plaats te vinden. Tevens ook in sa-
menspraak met de medewerkers, anders is 
de beste rijksdienst een utopie. 

SQUIT
Het is voornamelijk de flexibilisering die be-
trokkenheid bij de nieuwe ideeën bemoei-
lijkt. Daarom is het noodzakelijk om het 
binnen de kaders van de WOR opnieuw te 
verankeren. Daarbij is het essentieel om bin-
nen de medezeggenschap de geijkte structu-
ren van beïnvloeding los te laten en invloed 
flexibel te organiseren waar Samenwerking, 
Quorum, Uitgangspunten, Individuele be-
trokkenheid en Draagvlak trefwoorden zijn 
om de beste medezeggenschap van de we-
reld te zijn. De oplettende lezer heeft bij de 
trefwoorden het woord squid (inktvis) ont-
dekt. Zoekt u de kenmerken van dit bijzon-
dere zeedier maar eens op en u zult zien dat 
de overeenkomsten een denkroute kunnen 
zijn voor sociaal innoverende medezeggen-
schap en voor de manier waarop invloed 
opnieuw kan worden georganiseerd, in het 
belang van diegenen die met elkaar de toe-
komst in kunnen en willen. 

Marco Sikkel is trainer/adviseur bij CAOP team 
Medezeggenschap

ringsniveau is voor veel ambtenaren een 
ontvlechting van hun werk zichtbaar. Ook 
privé dienen de gevolgen van de concentra-
tiebewegingen zich aan. Veelal vestigen deze 
beheerorganisaties zich centraal. Met als ge-
volg dat er mee moet worden verhuisd of 
langer moet worden gereisd. Zekerheid met 
loyaliteit op vaste taken wordt onzekerheid 
met een werk-naar-
werk-status en exter-
nen die het overnemen. 
Daarnaast is veel ma-
nagement er nog niet 
aan toe om leiding te 
geven op basis van re-
sultaatgerichte afspra-
ken.  Zi j  gaan nog 
steeds uit van het prikklokprincipe en 
kijken vooral naar aanwezigheid. Daarnaast 
is het voor een groot deel van het werk op 
beheersniveau niet mogelijk om sociaal te 
innoveren. Vooral voor de beheersmatige 
kant blijven de afspraken voor sociale inno-
vatie en het sociaal flankerend beleid deels 
achterwege.
Eveneens is er de druk van de taakstelling 
en de komende te verwachte politieke be-
zuinigingen op het ambtenarenapparaat. 
Veel werk zal tijdens de heroverwegingen 
over hoe Nederland na de economische cri-
sis eruit moet gaan zien, een dubbele werk-

woord dient te worden gegeven aan elkaar 
en de politiek:
■ Hoe goed vinden we onze rijksdienst?
■ Wat kan de rijksdienst beter doen?
■ Dienen we de verbetering te zoeken in de 

middelen en of bij de mensen? 
Dat is opletten voor de medezeggenschap. 
Vooral nu de taakstellingen en de bezuini-
gingen richtinggevend zijn waarbij afstem-
ming met de politiek over het werk dat zij 
genereren slechts in geringe mate onderwerp 
van bespreking is. Het is een utopie om te 
veronderstellen dat de politiek de enige aan-
jager is van het werk wat op het bordje van 
de ambtenaar komt. Ook de open samenle-
ving vereist dat er steeds meer werk op de 
overheid afkomt. Het zou te eenvoudig zijn 
om dat als incidentenpolitiek af te doen. Te-
gelijkertijd worden hiermee de vragen ge-
steld en wellicht beantwoord die het politiek 
primaat vanuit het ambtelijk apparaat initi-
eert en zal een takendiscussie achteraf met 
de politiek een moeilijke opgave blijken. 
 

Veranderende taken
De top van de departementen geeft naar 
Zweeds voorbeeld de voorkeur aan een dui-
delijke scheiding tussen beleids- en uitvoe-
ringstaken: kleine kerndepartementen en 
grote uitvoeringsorganisaties. Door de in-
middels zwaardere functie-eisen op uitvoe-

Kernvraag is hoe de 

Nederlandse rijksdienst

 de beste ambtelijke 

dienst ter wereld wordt

ORI0510_Rijksdienst   21ORI0510_Rijksdienst   21 14-04-2010   10:44:2014-04-2010   10:44:20




