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“Het lukt niet om overal tegelijkertijd te zijn.”

“Eigenlijk moeten we overal iets vanaf weten.”

“We kunnen terrein winnen door open en 
transparant te zijn.”

“Ik ben echt blij met deze baan en heb ’t enorm 
naar mijn zin.”

“Ik durf ook tegengas te geven, als dat nodig is.”

“De mooiste initiatieven ontstaan als je de 
buurt erbij betrekt.”

“Laat mij maar schakelen en onverwachte 
dingen doen.”

“Als wethouder moet je visie en lef hebben.”

“Als regisseur ben je een soort smeerolie voor 
de organisatie.”

Wat leeft er
in de buurt

Je doet het nóg meer samen met inwoners Colofon
Uitgave: Gemeente Ermelo
Interviews: Marco van den Berg
Foto’s: Kanhai Fotografie en Johanna 
Minnaard Fotografie
Grafische vormgeving: Inzpire
Redactie en coördinatie: 
Communicatie gemeente Ermelo

En verder...
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In 2018 maakten we een ambitieuze overstap. De 
gemeentelijke organisatie nam afscheid van een 
vertrouwde structuur met managers en afdelings-
hoofden. In plaats daarvan gingen we over op een 
zelfsturende organisatie. Met veel eigen verantwoorde-
lijkheid en volop ruimte voor talentontwikkeling en zelf-
ontplooiing. Helemaal passend bij de huidige tijd, maar 
ook nieuw en voor sommigen best spannend.

Klauteren
Bij een expeditie naar een bergtop is er een duidelijk 
eindpunt. Onderweg valt er genoeg af te zien. Maar je 
weet: na al dat klimmen en klauteren wacht een beloning. 
Ja toch? Eenmaal boven, met dat machtige uitzicht over 
de bergvallei, vallen de meeste bezwaren en ongemakken 
opeens weg. Wauw, hier hebben we ’t allemaal voor 
gedaan!

In onze expeditie is er geen bergtop. En om ‘t beeld maar 
meteen af te maken: er wacht ook geen grote finale 
met beloning. Simpelweg omdat de eindbestemming 
ontbreekt. De Expeditie Ermelo is vooral een doorlopend 
proces. Je zou zelfs kunnen stellen dat deze ontdekkings-
tocht nooit meer eindigt.

Aanhaken
De tijden veranderen sneller dan ooit. Als 
dienstverlenende organisatie moeten we in beweging 
blijven om aan te sluiten op wat de samenleving vraagt. 
Inwoners rekenen op een gemeente die hen actief 
betrekt bij besluitvorming.  We moeten dus weten wat 
er leeft in de samenleving én uitzoeken hoe we daarbij 
aan kunnen haken. Ook voor inspraak geldt: vanaf het 
eerste moment willen we met inwoners om tafel. Dus 
niet pro forma, als de plannen al bijna in kannen en 
kruiken zijn.

n dit magazine ontbreken de gebruikelijke 
juichverhalen. (Excuus voor deze vlotte 
disclaimer, maar we willen er niet omheen 
draaien…) Iedereen weet dat je weinig leert 
van mooie praatjes. Dus hebben we gekozen 
voor een aantal uitgebreide interviews met 
medewerkers die eerlijk vertellen over onze 
organisatieontwikkeling. Inderdaad, de 
Expeditie Ermelo. Want waarom zijn we drie jaar 
geleden die weg ingeslagen. En hoe gaat het nu?

I
Voorwoord
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regisseurs binnen de organisatie constateren dat ook. Naast 
een enkele verzuchting klinkt toch vooral enthousiasme 
door. Omdat we allemaal aanvoelen dat er in deze tijd iets 
anders, iets nieuws van ons wordt verlangd.

Samenspel
Tot slot nog iets over de zeven thema’s die zijn benoemd in 
het veranderplan Voor een beter Ermelo! We werken – ook 
in dit magazine – aan het verhaal over de organisatieont-
wikkeling. Daarnaast kiezen we steeds vaker voor opga-
vegericht werken en willen we het samenspel tussen 
bestuurders en medewerkers verbeteren. Daarbij 
zetten we meer in op digitale middelen en kiezen we 
voor meer samenwerking binnen en buiten de gemeen-
tegrenzen. Ook het investeren in onze rolontwikkeling 
en rolvastheid (trainen van medewerkers) hoort daarbij. 
Net als ‘t verbeteren van het samenspel tussen regis-
seurs, aanjagers, directie en HR. Dit zijn de belangrijkste 
thema’s die ook aan bod komen in de verhalen.

Veel plezier gewenst bij het lezen. Vragen naar aanleiding 
van de verhalen? Mail naar: expeditie@ermelo.nl

Want we doen ‘t niet voor onszelf. Of zoals aanjager Alerieke 
van der Maat het in haar verhaal vertelt: we moeten terug 
naar de bedoeling. Dat wil zeggen: een ambtelijke organi-
satie die uitstekende dienstverlening levert aan inwoners 
en gemeentebestuur. Ja, dat is hoog ingezet. Maar dat mag 
ook, want we nemen de tijd om te ontdekken en te leren.

Relatie
We streven daarbij niet naar perfectie, maar naar verbin-
ding. Dat is een belangrijk verschil. Lange tijd draaide 
het om kennis. Maar in relatie tot collega’s, bestuurders, 
inwoners, ondernemers zijn andere vaardigheden steeds 
belangrijker geworden. Zoals empathisch kunnen zijn; 
goed luisteren en samenvatten, bijvoorbeeld.

Dit alles vraagt veel meer wendbaarheid en flexibiliteit dan 
in het verleden nodig was. Rollen en verantwoordelijkheden 
kunnen per casus verschillen. Dat is even wennen. Maar er 
zijn ondertussen al prachtige resultaten geboekt. De drie 

Hans de Haan
Wethouder organisatieontwikkeling

We moeten terug 
naar de bedoeling
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oewel we geen uitgestippel-
de route volgen, hebben we 
wel de nodige uitrusting bij 

ons om ons doel te bereiken. Mijn 
collega’s en ik laten je graag onze 
uitrusting zien. Kom mee!

H

De zaklamp is onmisbaar bij het opgavegericht 
werken. Met zijn krachtige lichtbundel laat hij 
precies zien waar opgavegericht werken over 
gaat.

Geen expeditie zonder reisgids met reisverhalen 
om te inspireren en collega’s verder te helpen.

De twee karabijnhaken zekeren onze organi-
satie met Meerinzicht en de samenwerking 
tussen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Het touw is het samenspel tussen regis-
seurs, aanjagers, directeur en adviseurs. 
Met dit sterke touw staan we in verbinding 
met elkaar. 

De GPS is onmisbaar om het nieuw 
ontdekte landschap digitaal uit te zetten. 
Deze staat dan ook voor systemen en 
technologie.

De rugzak is bij ieder expeditielid anders 
gevuld. Welke competenties en ambities 
draag jij bij je? De rugzak staat voor rolont-
wikkeling en rolvastheid’

De schoenen staan voor het samenspel 
tussen de organisatie en het college. De 
linker kan niet zonder de rechter. Samen 
gaan we op pad.

Bekijk de introductievideo

EXPEDITIEMAGAZINE EXPEDITIE 1INHOUD

https://www.youtube.com/watch?v=k7v5ULd7b-Y


ls flexibel georganiseerde organisatie 
werken we samen met de omgeving 
aan de realisatie van (maatschappelijke) 
opgaven. Maar wat betekent 

opgavegericht werken precies en hoe gaan 
we dit organiseren? Op deze pagina en in de 
animatie video leggen we uit wat we in Ermelo 
onder opgavegericht werken verstaan.

A
Opgavegericht werken

De raad kiest samen met het college met welke 
opgaven zij gedurende een bepaalde periode aan 
de slag willen.

De opgaven moeten aansluiten:
• bij de missie en visie van de gemeente
• waar mogelijk in samenspraak met de omgeving
• bij het waarom en hoe de gemeente bijdraagt 

aan een opgave wordt bestuurlijk politiek 
vastgelegd

Hierna zet de raad de opgaven op de agenda.

Een opgave is:
• Een maatschappelijk vraagstuk waarvan iets of 

iemand vindt dat er iets mee moet gebeuren.
• Waarvoor een verandering nodig is.
• Waarvoor vaak meerdere partijen nodig zijn om 

het vraagstuk aan te pakken en dat vaak meer-
voudig en complex is.

Wat bedoelen we met het begrip ‘opgave’?

maatschappelijk 
vraagstuk

meerdere
partijen

verandering meervoudig
en complex

Verdiepingsvideo opgavegericht werken
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Er zijn medewerkers die uitsluitend werken aan 
opgaven of die uitsluitend routinematig werk 
uitvoeren. De meeste medewerkers hebben 
echter een gemengd werkpakket.

Wat is opgavegericht werken?
Opgavegericht werken is de werkwijze in Ermelo 
waarbij de gemeente samen met inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisatie, 
doet wat nodig is om een opgave te realiseren. 
Mensen en werk worden flexibel rondom een 
opgave georganiseerd. Verandert de opgave, dan 
wordt de samenstelling van het team daar soepel 
op aangepast.

opgave
Projecten

Programma’s

Routinematig werk

Opgavegericht werken is een 
overkoepelende aanpak

Hieruit kunnen ook andere 
projecten en programma’s 

ontstaan.

Het geheel vormt het portfolio van de gemeente

Projecten

Programma’s

Projectmatig
werken

OPGAVE X

OPGAVE Y

OPGAVE Z

PORTFOLIO
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Alerieke
Het reisverhaal van

Wat we onderweg 
tegenkomen, lossen 
we met elkaar op.
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lerieke van der Maat kwam 
vijftien jaar geleden als jurist 
binnen bij de gemeente 

Ermelo en heeft al op verschillen-
de afdelingen gewerkt.
Juist die afwisseling houdt haar 
scherp. “Ik ben niet zo van de
routine.” Mei vorig jaar kwam de 
vraag of ze de organisatieontwik-
keling wilde aanjagen. “Ik dacht 
direct: leuk! Deze rol van aanjager 
is voor mij nieuw. Dus ik dacht: 
‘Zoiets heb ik nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan.”

A
facts Alerieke van der Maat, Strategisch 
adviseur directie en bestuur | Aanjager organisatie- 
ontwikkeling, 43 jaar, Kampen

Ze trekt de kar bij de huidige organisatieontwik-
keling. Ook al spreekt ze liever over een expeditie 
waaraan alle collega’s deelnemen. Heeft ze een 
pitch?
“Ik zeg altijd: we willen in Ermelo terug naar de bedoeling. 
De leefwereld van onze inwoner staat centraal. Je moet 
die inwoner niet in jouw systeem proppen, maar juist de 
ambtelijke organisatie voegen naar de leefwereld van die 
inwoner. Alleen dan kan je de dienstverlening verbeteren.”
“De wens om netwerkgemeente te zijn, kwam vanuit 
de vorige gemeenteraad. Kort door de bocht: een 
ambtenaar moet minder vanachter het bureau werken 
en meer de wijk in. Aldrik Weststrate, onze gemeentese-
cretaris, heeft de opstart verzorgd. Dat was in 2017. Ik 
heb in 2020 de rol van aanjager overgenomen.”
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In voorbereiding op de organisatieomslag bezocht 
Ermelo indertijd de gemeenten Reeuwijk, Epe en 
Nijkerk.
“Overal deden we bruikbare ideeën op die we naar de 
Ermelose situatie vertaalden. Ons doel is een flexibele, 
wendbare organisatie. Het helpt dat de gemeenteraad 
nu ook anders werkt via de BOB-structuur. Met beeldvor-
mende, opiniërende en besluitvormende tafels. Inwoners 
mogen aanschuiven en hebben meer inbreng dan
voorheen.”

“We volgen hierin een landelijke trend. Door digitalisering 
is de samenleving veranderd. Inwoners zijn mondiger, 
nemen zelf initiatief. De overheid moet zich daarop 
aanpassen en dat kost tijd. Met vallen en opstaan groeien 
we toe naar die veelbesproken participatiesamenleving 
waarin iedereen mee kan doen.”

Van medewerkers wordt verwacht dat zij meer op 
pad gaan.
“Ga maar kijken en luisteren: wat leeft er in de buurt?. Je 
bedenkt aan de voorkant wie je bij het plan betrekt en 
gaat open in gesprek. Dus niet met de kaarten tegen de 
borst en de plannen al klaar. Je wilt juist die verbinding. 
Dus je stelt vragen en probeert goed te luisteren, maar 
ook samen te vatten. Begrijp ik nu goed wat u graag zou 
willen? Je maakt afspraken met inwoners en komt daar 
ook tijdig op terug. “Collega’s die daar wat moeite mee 

hebben, willen we uiteraard helpen. Er zijn allerlei trai-
ningen te volgen, maar ze moeten wel zélf aangeven bij 
de HRM-adviseur dat die behoefte er is. Ook dat is anders 
dan voorheen: jij neemt regie in jouw ontwikkeling.”

Ga maar kijken en 
luisteren: wat leeft 
er in de buurt?
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Ook het college dat in 2018 aantrad, wil dichter bij 
de inwoners staan en samen in gesprek over alle 
mogelijkheden.
“Dat viel goed samen met de weg die we al waren inge-
slagen. Dichtbij inwoners staan vereist goede sociale 
vaardigheden. Het vertrouwen krijg je niet zomaar, er 
moet een relatie ontstaan. “Je presenteert geen kant-en-
klare plannen waarop je een reactie wil, maar je begint 
bij de inwoners. Hoe gaan we dit onderwerp samen 
aanpakken? Voor sommige collega’s is dat nog wat 
spannend, maar uiteindelijk levert het een beter plan op. 
Als je inwoners er vanaf het begin bij betrekt, vergroot je 
het draagvlak voor de plannen. Je verlaagt het risico op 
vervelende juridische procedures waar niemand beter 
van wordt.”

Als aanjager heeft Alerieke een voorbeeldfunctie. 
Het is een uitdagend proces, zoals ze zelf zegt.
“Tijdens de expeditie weet je niet precies waar de berg-
toppen en -dalen zijn. Gaandeweg leren we van elkaar 
en doen we vaardigheden op. Ja, learning by doing. Daar 
hoort een uitvoeringsagenda bij, maar we hopen dat 
collega’s zelf ontdekken waarom deze ontwikkeling zo 
belangrijk is.”

“We hadden een big bang-moment bij de overstap naar 
zelforganiserende teams. Hét moment waarop de leiding-
gevende laag wegviel. In het begin rolde het werk wel 

Jij neemt regie 
in jouw
ontwikkeling.
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Via Meerinzicht blijft de Ermelose organisatie 
nauw verbonden met de gemeenten Harderwijk 
en Zeewolde. De organisatieontwikkeling sluit 
aan bij de bestaande manier van samenwerken en 
afstemmen, weet Alerieke.
“Ze kijken met belangstelling mee naar de stappen die wij
zetten. Wellicht kunnen we elkaar op die manier ook
inspireren. Ik merk wel dat wij onze collega’s van 
Meerinzicht en de buurgemeenten nog meer moeten 
meenemen in onze organisatievisie. Het is echt een 
andere manier van werken en dat verhaal moeten wij 
nog meer uitdragen.”

door, maar na een tijdje kwam er vertwijfeling. Aan wie 
moet ik nu vrij vragen? Of: Hè, er komt een nieuwe klus 
op ons af! Het was zoeken naar de nieuwe werkwijze en 
het vroeg veel onderlinge afstemming. Niet meer zelf vrij 
vragen, maar samen met je collega’s die vakantieplanning 
maken. Wanneer zal ik?” 

Binnen teams heb je altijd voorlopers en mensen 
die liever de kat uit de boom kijken.
“Sommige collega’s missen de oude structuur. Dat 
hoort bij het proces en daar geven we ook ruimte 
aan. Maar de expeditie is niet vrijblijvend, wij doen 
het samen en houden elkaar onderweg vast. We 
verwachten van alle collega’s dat zij zelf regie nemen, 
op weg naar de netwerkorganisatie, die wij met elkaar 
willen zijn.”

“Ik zie voordelen aan deze nieuwe werkwijze. Collega’s 
mogen laten zien wat zij als professional nog meer in 
huis hebben. Talenten en vaardigheden die misschien 
voorheen onderbelicht bleven, omdat het niet van hen 
werd gevraagd. Die verandering zie ik als een onderdeel 
van ons werk. Het komt er niet bovenop, maar in plaats 
van.”

Collega’s mogen laten zien 
wat zij als professional nog 
meer in huis hebben.
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Ermelo is goed op weg en Alerieke is blij met de 
eerste resultaten.
“Tegelijkertijd hoop ik dat meer collega’s inspirator willen 
zijn binnen onze organisatie. Dat meer mensen laten 
zien hoe het ook kan. Dat geeft dynamiek. Ik geloof er in 
dat deze werkwijze goed is voor onze organisatie. Niet 
uitgaan van wantrouwen en controle, maar ruimte geven 
om te groeien.”

“Vooraf is veel gepraat over het hoe en waarom. We 
bereikten ook een moment waarop we zeiden: we gaan 
het gewoon doen.. Geen blauwdruk, geen kant-en-klaar 
plan. Wat we onderweg tegenkomen, lossen we met 
elkaar op. Het is samen ontdekken en leren, samen 
stappen zetten.”

In het begin van expeditie waren er niet alleen 
regisseurs, maar ook strategische beleidsadvi-
seurs.
“Die rolverdeling was destijds niet helemaal helder. Het 
liep door elkaar. We hebben destijds met de strategische 
beleidsadviseurs besproken hoe wij nu verder wilden. 
Toen hebben we de rollen van regisseur en aanjager 
gescheiden. Wij hebben nu 3 regisseurs en 3 aanjagers. 
Wij staan nu wel op het punt om weer eens kritisch met 
elkaar te kijken of we met deze beschrijving van de rollen 
nog op de goede weg zijn of dat er sprake moet zijn van 
een doorontwikkeling. “Terugkijkend kan je zeggen dat de 
opstart soms wat rommelig verliep. Alle veranderingen 
gaven ook spanning. Maar ik blijf het zeggen: dat hoort er 
allemaal bij. De meeste weerstand is volgens mij weg. Het 
gevoel is vooral: laten we het gewoon proberen. Bij een 
weekstart vroeg ik: wie wil er meedenken over rolont-
wikkeling? Dat is een behoorlijk thema, maar er waren 
meteen zes aanmeldingen. Mooi toch?”

We gaan het gewoon doen.. 
Geen blauwdruk, geen 

kant-en-klaar plan.

Alerieke van der Maat, 
Aanjager organisatieontwikkeling 
Ermelo

Schrijf een reactie of stuur een  
mail naar expeditie@ermelo.nl
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Henri Luth (47) werkt 
sinds zes jaar bij de 
gemeente Ermelo en zit 
als ‘groene handhaver’ 
en faunabeheerder 
lekker op zijn plek. 
Veel op pad en afwis-
selend werk. Zo is hij 
als toezichthouder 
ook ’s nachts in het 
bos te vinden. Juist die 
vrijheid en zelfstandig-
heid spreken hem aan. 
Henri kan zich daardoor 
ook prima vinden in 
de organisatieontwik-
keling. Maar eerlijk is 
eerlijk: af en toe mist hij 
wel een teamleider… 

Je moet goed vooruit 
kunnen denken en op 
tijd hulp inschakelen

Henri
Het reisverhaal van
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“Sinds tien maanden ben ik de gelukkige eigenaar 
van een Beierse bergzweethond. Dit ras is 
specifiek gefokt om wild op te sporen dat is 
geschoten of aangereden door een voertuig. De 
hond volgt het zweetspoor (bloed) van het wild. 
Soms is het dier al dood, maar het komt ook voor 
dat ik nog een vangschot geef. Daarmee verlos 
ik het dier uit het lijden. Wekelijks wordt getraind 
met de hond zodat die scherp blijft bij een inzet.”

Als de meeste mensen slapen, gebeurt er 
van alles in het bos, legt Henri uit. 
“Ja, zelfs handel in wapens en munitie. Maar ook 
drugshandel en andere duistere zaakjes. Bovendien 
wordt het bos vaak gebruikt om afval te dumpen. 
Kom ik puin of troep tegen, dan maak ik proces-ver-
baal op en fotografeer ik wat er ligt. Daarna regel 
ik dat het wordt opgehaald. Als het weinig is, neem 

ik het zelf mee in de bak van de pick-up. Het dumpen valt 
momenteel mee, omdat ik er een tijdlang bovenop heb 
gezeten. Ik doe mijn best, maar we beheren 1800 hectare 
natuurgebied. Het lukt niet om overal tegelijkertijd te zijn.”

Henri is geboren in Putten en woont nog steeds 
op de Veluwe. Of zoals hij zelf zegt: “Ik ben in 
klapzand geboren en daar ga ik niet meer weg”. 
Hij is ook trots op de regio. De mentaliteit van ‘niet 
lullen, maar poetsen’ spreekt hem bijzonder aan. 

Henri vertelt:
“In 2018 kreeg ik ook faunabeheer erbij. Je doet dan 
het werk van de jachtopziener en bent veel in de 
bossen aanwezig. Ik maak afspraken met jachtcombi-
nanten, wildbeheereenheden, faunabeheereenheid 
en de provincie Gelderland, maar regel ook de grond-
gebruikersverklaringen en machtigingen voor de 
jachtcombinanten. Dat stukje heb ik overgenomen 
van onze bosbeheerder Henk Jan Zwart. Die kon 
ik daarmee ontlasten. Voor mij was het een mooie 
manier om door te groeien binnen de organisatie.”

“Het gaat goed en bevalt mij ook goed. Op maandag en 
dinsdag heb ik dagdiensten en behandel ik alle mutaties. 
Ik beoordeel ook kapaanvragen en toets onder meer op 
her-plantverplichting. Woensdag, donderdag en vrijdag 
heb ik avond- en nachtdienst. Dan ben ik vooral in het 
veld bezig. Denk aan schadebestrijding van zwartwild 
(wilde zwijnen) binnen de komgrens van de gemeente, 
maar ook jacht en faunabeheer. Daarnaast controleer 
ik wat er in de bossen gebeurt. Een stuk handhaving op 
basis van de wet natuurbescherming.”

Het lukt niet om overal  
tegelijkertijd te zijn

facts 
Henri Luth, Groene 
handhaver | Fauna-
beheerder, 47 jaar, 
Heerden
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ook regelmatig in het weekend of tijdens feestdagen. 
Dat hoort erbij. En je moet dus als persoon sterk in 
je schoenen staan om mensen op hun gedrag aan te 
spreken. Ik kom vaak genoeg ongure types tegen. Dan 
moet je niet te onzeker overkomen.”

Binnen de gemeentelijke organisatie is er geen 
leidinggevende meer die – een beetje kras gezegd 
- de lakens uitdeelt. Henri ziet hierin voor- en 
nadelen.
“We mogen allemaal zelfstandig ons werk doen. Als de 
nood echt aan de man is, kan je naar een van de regis-
seurs. Of eventueel naar Alerieke van der Maat en Aldrik 
Weststrate.  Dat probeer ik overigens te voorkomen; ik 
overleg graag zelf met collega’s. Voor mij is dat onder 
andere Henk Jan Zwart, maar voor advies over praktische 
zaken kan ik ook terecht bij de politie. Ja, je moet dat initi-
atief zelf nemen. Maar dat past wel bij me.” 

“Vaak ben ik alleen aan het werk. Ja, dat moet je liggen. 
Toch kan ik altijd ondersteuning oproepen van collega’s 
van de politie. Die achterwacht is keurig geregeld. Een 
keer per week ga ik ’s nachts met een agent het bos in. 
Dan letten we extra op stroperij en drugshandel. Geen 
dag is hetzelfde. Ook het contact met alle verschillende 
partijen vind ik leuk. Jagers, politieagenten, bestuurders, 
Openbaar Ministerie: ook naar hen toe moet ik keuzes 
kunnen onderbouwen. Het is schakelen op meerdere 
niveaus. Ja, daar houd ik van.”

“Als ik ‘s nachts aan het werk ben, raak ik soms in verve-
lende situaties verzeild. Dat moet je maar net willen. 
Voor mij maakt dat het werk juist interessant. Het vraagt 
discipline, motivatie en zeker ook wilskracht. Ik werk 

Als ik ‘s nachts aan het 
werk ben, raak ik soms 
in vervelende situaties 
verzeild
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Het omslagmoment binnen de organisatie, bijna 
drie jaar geleden, was wel even wennen, vertelt 
Henri. 
“Voorheen had je een afdelingshoofd, met daaronder een 
teamleider. Voor lichte onderwerpen of een snelle vraag 
kon je even overleggen met de teamleider. Dat vond ik 
fijn, zo’n contactpersoon. Zo van: ik zit hier of daar mee, 
hoe kijk je daar tegenaan? Maar ook bij het opstellen van 
een brief. Even zo’n check of ’t taalkundig klopt. Dat mis 
ik nu wel. Ik vraag het nu aan een collega, maar voorheen 
ging dat iets gemakkelijker.”

“Met de collega’s vergaderen gebeurt niet of nauwelijks. 
Op zich vind ik dat geen probleem. Ik ben erg van de 
mapjes en houd goed bij waar ik mee bezig ben. Dat 
doe ik ook gericht op de overdracht van het werk, zodat 
een ander weet wat er per casus bij komt kijken. In die 
mapjes zitten bijvoorbeeld ook de collegevoorstellen en 
notities vanuit de politie. We hebben daarnaast twee soft-
waresystemen binnen de organisatie waarmee we elkaar 
informeren over de laatste stand van zaken. Dat loopt op 
zichzelf goed. Voor mij voldoet dat.”
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is dat niet. Maar het waarom van een verandering moet 
wel voor iedereen logisch en duidelijk zijn. Voor mij is dat 
steeds meer gaan groeien. En ik denk ook: negatief doen 
helpt niet. Dan kom je niet verder.”
“Ik heb hiervoor in Epe gewerkt, ook een gemeente op de 
Veluwe met veel bos en natuur. Daar vond ik de mensen 
in de omgeving toch iets stugger dan hier in Ermelo. 
Ik vind de werksfeer en collegialiteit bijzonder goed. Ik 
kreeg vanaf het begin al een warm gevoel.  Dat zit in 
het enthousiasme van de collega’s, maar ook wel in het 
vertrouwen dat ze je geven. Ik schrijf geen overuren, daar 
begin ik niet aan. Maar als er een keer iets is, dan wordt 
er ook met mij meegedacht. Ja, geven en nemen. Maar op 
heel ontspannen manier. Dat is gewoon prettig werken.”

“Een teamleider ving van zowel bovenaf als onderaf veel 
zaken op. Soms kleine dingen, maar ook die kunnen 
belangrijk zijn als je goed wilt samenwerken. Nu ligt 
alle verantwoordelijkheid bij jezelf. Ik kan daar wel mee 
omgaan, maar het is niet voor iedereen even geschikt. 
Je moet goed vooruit kunnen denken en op tijd hulp 
bijschakelen als je ergens tegenaan loopt.”
“Ik werd indertijd gevraagd of ik die taak van jachtop-
zichter erbij wilde hebben. Ik ben om tafel gegaan met 
het voormalige afdelingshoofd en samen hebben we het 
collegevoorstel geschreven. Ik werd enigszins in het diepe 
gegooid, maar dat is voor mij juist een stimulans om er 
het beste van te maken.” 

Henri vond in de oude situatie de jaarlijkse 
gesprekken met de leidinggevende heel prettig.
“Ik doe mijn werk met veel plezier en geef daar graag 
zelf invulling aan, maar er zijn altijd aspecten die je kunt 
verbeteren. Na zo’n gesprek had ik voor mijzelf scherp 
waarin ik kon bijschaven. Dus ik ben blij dat die ontwik-
kelgesprekken en beoordelingsgesprekken nu toch weer 
zijn ingevoerd.”
“Samengevat ben ik best tevreden over hoe het gaat. Ik 
denk dan toch: deze manier heeft ook wel wat. Er staat 
niet iemand boven jou die steeds controleert hoe je het 
aanpakt; dat stukje moet je zelf oppakken of regelen. In 
het begin van de expeditie had ik daar mijn bedenkingen 
bij. Je kan overal de schouders onder zetten, zo moeilijk 

Henri Luth
Groene handhaver en 
faunabeheerder
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Astrid Wester-
hof (36) werkt 
sinds 2014 bij 
de gemeen-
te Ermelo. In 
dat eerste jaar 
werkte ze een 
paar uur per 
week op deta-
cheringsbasis 
bij de afdeling 
burgerzaken. 

Astrid
Het reisverhaal van

Nu probeer je eerst 
zelf een vraag te 
beantwoorden
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nmiddels is ze een van de 
drijvende krachten achter 
het vernieuwde Telefonisch 

Informatie Punt. Het is het 
deel van organisatie waar de 
meeste vragen binnenkomen. 

Astrid probeert onder alle 
omstandigheden beleefd en 
vriendelijk te blijven, goed te 
luisteren en - als het even kan - 
ook nog zelf het juiste antwoord te 
geven. Ja, zoiets schud je niet even 
uit de mouw. Dat vereist ervaring 
en mensenkennis. Net iets voor 
haar dus.

Want Astrid heeft bij de afdeling burgerzaken al veel 
inwoners en organisaties geholpen. Ze verstaat de kunst 
om in te schatten welke toon en welke aanpak nodig is 
om iemand van dienst te kunnen zijn. Daar staat niet 
iedereen bij stil, maar aan de telefoon heb je alleen je 
stem om het vertrouwen te winnen. Da’s soms hard 
werken, weet Astrid.

“Ik woon in Harderwijk en werkte via een detacherings-
bureau bij gemeenten. In 2014 werd ik gevraagd om op 

I

facts Astrid Westerhof, Medewerker 
telefonische dienstverlening, 36 jaar, Harderwijk
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donderdagavond aan te schuiven bij burgerzaken van de 
gemeente Ermelo. Vier uurtjes per week. Daarna werd ik 
tijdelijk elders geplaatst, maar een paar maanden later 
belde de coördinator van Ermelo opnieuw. Of ik het leuk 
vond om terug te komen bij burgerzaken. Eerst op basis 
van inhuur, maar vanaf 2015 in dienst.”

“Naar verloop van tijd kwam het Telefonisch Informatie 
Punt, het TIP, daar nog bij. Dat loket draaiden we met 
de collega’s van vergunningen en burgerzaken samen. 
Het werd alleen zo groot en veel dat ’t later opnieuw is 
ingericht; een vaste medewerker en twee inhuurkrachten 
namen het werk over. De eerste periode ben ik bij 
burgerzaken gebleven, maar sinds september 2020 werk 
ik ook voor het nieuwe TIP. Het is steeds verder geprofes-
sionaliseerd en we werken er nu met zeven collega’s.” 

Die professionalisering heeft te maken met de 
organisatieomslag. De gemeente Ermelo wil 
dichterbij inwoners staan. Dat betekent ook: goed 
bereikbaar zijn en vrijwel direct hulp kunnen 
bieden bij vragen.  
“Eigenlijk heb je bij het TIP de belangrijkste baan binnen 
de gemeente. Dat klinkt misschien wat merkwaardig, 
maar wij worden als eerste benaderd door inwoners en 
komen ook als eerste in actie. Alles wat je kan verzinnen 
komt voorbij. Als mensen gas ruiken, bellen ze de 
gemeente. Maar ook bij een stoep die vol ijs ligt of een 

boom die is omgevallen. Bij een onveilige situatie ben je 
vaak het eerste aanspreekpunt. Dus niet alleen bij leuke 
dingen, maar ook als er iets naars is gebeurd.”

“Ja, je probeert kalm te blijven aan de telefoon. En het 
is belangrijk om goed overzicht te houden. Maar het 
gaat niet alleen om die eerste opvang; mensen stellen 
ook gerichte, inhoudelijke vragen. Over belastingen, 
vergunningen, regelingen binnen het Sociaal Domein, het 
aanvragen van een paspoort - noem maar op. Eigenlijk 
over alles wat je op de website voorbij ziet komen. 
Daarom is een vast team ook zo noodzakelijk; je moet 
goed op de hoogte zijn van alle ins & outs binnen de 
gemeente.”
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“Vanuit de organisatie is niet altijd zichtbaar wat we doen, 
maar we merken natuurlijk wel aan inwoners of we hen 
goed helpen. Dat is het leuke van het werk. En in een 
drukke periode – zoals de komende tijd, met alle vragen 
over de belastingen - geven de collega’s van de afdeling 
wel aan ons terug dat we goed werk hebben geleverd. 
Op die manier is wel enigszins in te schatten of mensen 
tevreden zijn.”

Sinds oktober 2020 is het team compleet, vertelt 
Astrid. Nu wordt onder meer nagedacht over het 
volgen van trainingen en cursussen. 
“In dat opzicht zijn we nog volop in ontwikkeling. Je kan 
denken aan een training in gesprekstechnieken, maar 
ook inhoudelijk valt er genoeg te leren. Eigenlijk moeten 
we overal iets vanaf weten. We gaan dus ook zelf meer 
aan de bel trekken bij collega’s en om uitleg vragen over 
wat er speelt. Dat is wel onze grootste uitdaging: goed 
op de hoogte blijven van wat er leeft in het dorp, maar 
ook waar de gemeente mee bezig is. Op die manier kan 
je onderwerpen veel gemakkelijker plaatsen en vragen 
gerichter beantwoorden.”

Eigenlijk moeten  
we overal iets  
vanaf weten.
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een ambtenaar rechtstreeks te benaderen, omdat het 
hele specifieke vragen zijn. Maar op den duur willen we 
alles zoveel mogelijk zelf afhandelen.”

Nee, je kunt niet alles weten, vertelt Astrid. Als je 
maar wel weet waar of bij wie de informatie is te 
vinden.  
“Als we zeker weten dat ’t helder is uitgelegd op de 
website, dan kunnen we ook daarnaar doorverwijzen. 
Maar je moet dat dus wel zelf hebben uitgezocht. Dat 
vraagt iets van ons. Je ziet dat steeds meer dienstverle-

Een vriendelijke toon aan de telefoon doet 
wonderen, weet Astrid.
“Ja, dat vind ik belangrijk. Ik wil laten merken dat ik zo goed 
mogelijk mijn best doe om iemand te helpen. Ik spreek 
mensen standaard aan met u. Hoe formeel je daarna blijft, 
hangt een beetje van de persoon zelf af. Daar probeer ik 
wel een inschatting in te maken. We zijn nu net bezig met 
nieuwe richtlijnen over onze manier van communiceren. 
Daar is een rapport over geschreven. Ik denk dat het goed 
is om aan te sluiten bij wat de samenleving verwacht. We 
zijn er voor de inwoners, we zijn dienstverleners.”

“De grootste verandering binnen de organisatie is 
het zelfstandig werken. Ja, die zelfsturing. Bij het TIP 
hebben we daar zeker mee te maken. Voorheen zou je 
de telefoon sneller doorverbinden naar de afdeling. Nu 
probeer je eerst zelf een vraag te beantwoorden. Dat kan 
ook omdat we inmiddels in allerlei systemen kunnen. 
Dat was voorheen nog niet. Op deze manier kunnen we 
collega’s ontlasten. Soms ontkom je er niet aan om toch 

De grootste verandering 
binnen de organisatie is 
het zelfstandig werken.
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gaan. Zo van: er komen héél veel dezelfde vragen 
binnen over de WOZ. Dan weet je: hier moeten we iets 
mee…”

“Wat ik al zei: ons team wil zich nog beter laten infor-
meren. In die fase zitten we nu. Dat betekent ook dat we 
bij vergaderingen willen aanschuiven en collega’s gaan 
uitnodigen om iets over hun werk te vertellen. En dat is 
zeker leuk, omdat Ermelo een mooie gemeente is. Niet 
alleen door de natuur, maar je hebt ook veel zorginstel-
lingen en leuke winkels - er gebeurt gewoon heel veel.”

ning digitaal gaat.  Het aanvragen van een vergunning, 
het doorgeven van een verhuizing of het opvragen 
van een uittreksel; het kan allemaal via formulieren 
op de site. Voor veel mensen werkt dat prettig, maar 
met name ouderen moet je soms iets helpen. Net als 
de cliënten van zorginstellingen. Ja, dan proberen we 
zeker een brug slaan. Je mag nu nog niet verwachten 
dat iedere inwoner goed met een computer overweg 
kan.”

“Als ik een cijfer moet geven voor de dienstverlening van 
ons team, dan zeg ik nu: een 6. Dat moet ik wel even 
toelichten. Het is niet dat we nu geen goed werk leveren, 
maar we kunnen nog heel veel groeien in kennis over 
alles wat er gebeurt binnen de organisatie. Ik hoop dat 
we binnen een jaar al op een 8 zitten.”

Collega’s bij het TIP moeten alert reageren op 
signalen van inwoners, vertelt Astrid. Ook dat 
mag de komende tijd nog verder ontwikkelen. 
“Ik noem maar iets: er komen opeens allerlei klachten 
binnen over hangjongeren. Als je weet dat zoiets 
speelt, kan je de juiste collega daarover inlichten en 
iets in gang zetten dat de situatie gaat verbeteren. 
Blijft zo’n signaal liggen, dan gebeurt er niets. Terwijl 
zo’n onderwerp binnen een gemeenschap voor veel 
frustratie kan zorgen. Dus ja, die opmerkzaamheid is 
belangrijk. Maar het kan net zo goed over belastingen 

Astrid Westerhof 
Telefonisch Informatie Punt
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Gemeentesecretaris 
Aldrik Weststrate leerde 
Ermelo – lang geleden 
- kennen tijdens een 
vakantie op de Veluwe. 
Ja, op de klassieke 
manier.  Inmiddels 
is hij alweer jaren de 
algemeen directeur 
van de ambtelijke 
organisatie. Aldrik 
heeft Ermelo tot in 
de haarvaten leren 
kennen. En het aardige 
is: hij is alleen nog maar 
meer van het dorp gaan 
houden. “Het nadeel is: 
als je er woont, wen je 
er snel aan en besef je 
nog maar nauwelijks 
hoe gezegend je bent.”  

Hier geldt nog echt: 
samen kunnen we veel

Aldrik 
Het reisverhaal van
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Voordat hij naar Ermelo kwam, had Aldrik al bij 
vier gemeenten in Zuid-Holland gewerkt. In die 
tijd waaide er een andere wind door gemeente-
lijk Nederland. In huis bedachten ambtenaren en 
bestuurders wat goed zou zijn voor inwoners. En 
zo werd ‘t uitgerold. Maar de wereld om ons heen 
verandert in rap tempo. “Als overheid moeten wij 
mee veranderen om aansluiting te houden met 
de samenleving,” merkt Aldrik. “In dit prachtige 
dorp wonen mensen die zich - over het algemeen 
- niet zomaar laten vertellen wat goed voor hen 
is. Zij vinden er zelf ook iets van en willen daarin 
gehoord worden.” 

Voorheen werd meer vanuit hiërarchie 
gedacht. Dus top-down. Ook in de relatie 
tussen leidinggevende en medewerker, 
vertelt Aldrik.
“Je ziet om ons heen dat alles veel meer horizontaal 
wordt ingericht. Niet meer in starre structuren, maar 
in flexibele netwerken. Als wij als gemeente stil blijven 
staan, groeit er een kloof tussen overheid en inwoners. 
Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Als medewerkers van 
de gemeente werken we niet voor onszelf. Het is onze 
missie om uitstekende dienstverlening te leveren aan 
onze inwoners én het gemeentebestuur dat de inwoners 
vertegenwoordigt.”

Dat was indertijd aanleiding om de Expedi-
tie Ermelo op te starten. 
“We zijn samen met de medewerkers een funda-
menteel andere weg ingeslagen. We kijken, denken 
en handelen nu veel meer vanuit het perspec-
tief van onze inwoners . We organiseren ons 
flexibel rondom bestuurlijke en maatschappelijke 
opgaven, sluiten zoveel mogelijk aan op de leefwe-
reld van onze inwoners en proberen de systeem-
wereld juist zo beperkt mogelijk te houden.”

Aldrik verwijst naar de pauw; symbool van 
trots en tevens beeldmerk van Ermelo. 
“Ik merk dat we weinig trots zijn op onze gemeente 
en op ons werk, terwijl er elke dag opnieuw 
prachtige dingen gebeuren. We vinden het al 
snel heel normaal en zeggen graag ‘doe maar 

gewoon…’ Nu weet ik wel, je moet niet naast je schoenen 
gaan lopen. Maar we mogen echt onze zegeningen tellen. 
Misschien is dat ook wel beter dan trots zijn: dankbaar 
zijn voor alle mooie dingen.”

facts 
Aldrik Weststrate,  
Gemeentesecretaris | 
Algemeen directeur,
62 jaar, Ermelo

We werken aan  
de toekomst.
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dit met elkaar vol weten te houden. Ook de bestuur-
lijke turbulentie van de afgelopen jaren heeft de nodige 
impact gehad op onze organisatie. Dat merk ik nog 
elke dag. De positieve kant is dat de organisatie meer 
‘op scherp’ is komen te staan. Dat klinkt misschien wat 

De gemeente Ermelo heeft een kleine ambtelijke 
organisatie. In de afgelopen tien jaar is deze zelfs 
gehalveerd; van bijna 250 fte in 2010 naar zo’n 125 
fte nu, vertelt Aldrik.
“Je moet dat in ogenschouw nemen als je de ontwikkeling 
van onze organisatie eerlijk wilt volgen. Want die compacte 
organisatie van nu houdt wel alles in de benen. Alle dienst-
verlening die iedereen zo gewoon vindt. Grote projecten 
als de herontwikkeling van een landgoed, de aanleg van de 
westelijke randweg en de nieuwbouw van een sportcen-
trum. Maar ook uitvoerende taken als het verstrekken van 
paspoorten en rijbewijzen tot aan het groenonderhoud 
in de wijk en het beheer van de begraafplaats. Ook in de 
sociale dienstverlening; we zijn er bij op de hoogte- en 
de dieptepunten. Van geboorteaangifte en trouwerij tot 
uitvaart. En we werken aan de toekomst: de invoering van 
de Omgevingswet en de digitalisering van onze dienst-
verlening. Dus dat punt wil ik hier graag even maken: 
veel projecten liggen op koers en maken mij dankbaar en 
stiekem toch ook een beetje trots.”

Veel collega’s doen hun werk onder lastige 
omstandigheden, zegt Aldrik. Ook de coronacrisis 
zorgt voor extra taken. Hij heeft veel respect voor 
de inzet van de medewerkers.
“Ik ken collega’s die op het werk allerlei ballen in de 
lucht hielden en ook thuis nog onderwijs of mantelzorg 
moesten verlenen. Ik vind het bijzonder knap hoe wij 

Veel projecten liggen op koers en 
maken mij dankbaar en stiekem 
toch ook een beetje trots.
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Niet alle collega’s voelen zich veilig genoeg om 
die positie in te nemen, merkt hij.
“Sommige medewerkers zijn meer op hun hoede. De 
vanzelfsprekendheid van een veilige werkplek zijn we 
enigszins kwijtgeraakt door alles wat zich in 2020 heeft 
afgespeeld. En daarin zijn we ook minder naïef, merk ik. 
Het verhaal gaat immers nog door; we voelen de druk 
vanuit de samenleving, er liggen langlopende dossiers, de 
gemeenteraad heeft besloten om daar onderzoek naar te 
doen en mogelijk komt er nog een raadsenquête. Vergis 
je niet: zoiets laat ons niet koud. 

Aldrik is overigens gelukkig met de gemeente-
raad, die zijn controlerende rol serieus neemt.
“De raad is kritisch en scherp op de kosten maar raad en 
college hebben ook veel ambitie. De balans hiertussen 
moeten we samen goed bewaken. Ook qua personele 
capaciteit. Anders gaan medewerkers wel teveel op hun 
tenen lopen. Kijk naar de ambities van raad en college, 
de afwikkeling van de complexe dossiers en alle beper-
kingen in coronatijd. Het vraagt veel van onze mensen.”

Een paar jaar geleden heeft hij de Expeditie 
Ermelo op de agenda gezet. Aldrik wilde de orga-
nisatie daarmee wendbaar en flexibel houden.  
“Ik ben ervan overtuigd dat we daardoor beter in staat 
zijn gebleken om te dealen met de huidige omstan-
digheden. Het werkt nu al in ons voordeel. We sturen 

merkwaardig, maar we zijn ons nog meer bewust van de 
bestuurlijke context waarbinnen wordt gewerkt.”

Gemeenteraad en B en W hebben het voor het 
zeggen; zij maken de keuzes, verduidelijkt Aldrik. 
“De ambtelijke organisatie is daarin vooral faciliterend. 
Nog meer dan voorheen proberen we onze medewer-
kers te laten groeien in het politiek-bestuurlijk sensitief 
denken en werken. Je moet een gevoel ontwikkelen voor 
openbaar bestuur en de bijbehorende verhoudingen. 
Weten wanneer er iets van jou wordt gevraagd en zorgen 
dat je stevig genoeg in je schoenen staat. Dat leren onze 
medewerkers beter in een situatie waarin zaken weer op 
scherp zijn gezet.”
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als de inhuur van externe expertise. Die dalende trend is 
al een paar jaar geleden ingezet, maar we zien het nu ook 
terug in de cijfers van onze bedrijfsvoering. 

Voorheen was iemand bovenin de organisatie ver-
antwoordelijk. Hij of zij deelde een bepaalde visie 
en gaf opdrachten mee aan de afdelingshoofden. 
Die legden het neer bij teamleiders en die weer 
aan medewerkers. En zo ging het van top naar 
down, vertelt Aldrik.
“Nu is die piramide omgekeerd. Medewerkers zijn verant-
woordelijk voor het werk en er wordt persoonlijk leider-
schap gevraagd. Er is veel ruimte en vertrouwen richting 
collega’s. Daar staat tegenover dat ze dat ook waard 
moeten zijn en dus ook zelf meer verantwoordelijkheid 
dragen. Medewerkers nemen dus primair de leiding. De 
regisseurs ondersteunen dat en de gemeentesecretaris 
komt er alleen aan te pas als het ergens héél spannend 

namelijk op bevlogenheid van mensen en zien de poli-
tiek-bestuurlijke sensitiviteit toenemen. Ja, echt, we zijn 
meer wendbaar. Zitten niet meer in hokjes en kokertjes 
te denken. Dat komt nu heel goed van pas. In een meer 
hiërarchisch model gaat iedereen naar de leidinggevende 
kijken en zou je sneller afwachten. Nu komt ’t voor een 
belangrijk deel aan op het zelforganiserend vermogen 
van mensen. Nemen ze hun verantwoordelijkheid? Ik zie 
daarvan steeds meer mooie voorbeelden.”

Uiteindelijk is alles gericht op het verbeteren van 
de dienstverlening.
“Door collega’s meer ruimte te geven en meer zelf te laten 
nadenken, gaat ook het niveau van de dienstverlening 
omhoog. Dat is een proces waar je tijd voor moet nemen. 
Vooral op digitaal gebied is er veel ontwikkeling geweest. De 
website is aangepast en er zijn veel digitale diensten bijge-
komen. Ook de telefonische bereikbaarheid is verbeterd 
door het TIP. De verbouwing van het gemeentehuis en het 
upgraden van alle ICT hebben daar ook aan bijgedragen.”

Ook het integraal samenwerken is sterk verbe-
terd, is zijn inschatting. 
“We doen meer vanuit projectgroepen en kijken ook 
sneller en gemakkelijker over onze eigen schutting. En aan 
de bedrijfsvoeringskant hebben we eveneens meerdere 
slagen gemaakt door overhead en kosten te reduceren. 
De formatie aan management is flink teruggeschroefd, net 

Totdat de coronacrisis uitbrak hadden 
we aardig de wind in de rug.
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We zijn geen 
doorsnee gemeente

wordt. Dan kan die een knoop doorhakken. Het is verge-
lijkbaar met wat we in de samenleving van onze inwoners 
vragen. Wat kunnen mensen zelf? Waar hebben ze hun 
omgeving en hun netwerk bij nodig? En daarna pas: waar 
hebben ze eventueel de overheid bij nodig?”

Het voordeel van een kleinschalige organisatie is 
dat hij de mensen regelmatig spreekt. 
“In coronatijd ligt dat allemaal ingewikkelder, maar ik ben 
een mensenmens en maak graag een praatje. Aan mailen 
heb ik een broertje dood. Dan liever een digitale ontmoe-
ting. Ook met nieuwe medewerkers probeer ik altijd 
persoonlijk kennis te maken. Kop koffie erbij, informeren 
naar de eerste ervaring. Nieuwe mensen zijn bijzonder 
waardevol in hun eerste indruk: wat valt hen op? Na 
verloop van tijd ga je wennen aan eigenaardigheden, 
maar die eerste periode doe je veel indrukken op. Ik heb 
ook contact met mensen die langdurig ziek zijn. Uiteraard 
ligt er dan ook lijntje met de HRM-adviseurs. Dus die 
signalen over hoe het gaat, waar de eventuele pijnpunten 
liggen die komen via meerdere kanalen tot mij. Feitelijk 
zijn het vijf lijnen: via medewerkers zelf, via HRM, via de 
regisseurs, vanuit het college en mijn eigen waarneming.”

In 2020 had Aldrik graag de goede voorbeelden van 
de organisatieomslag willen delen met de collega’s. 
Maar door alle omstandigheden lukte dat niet. 
“Wel hebben we meegedaan aan het betrokkenheidsonder-

EXPEDITIEMAGAZINE EXPEDITIE 1INHOUD



enorm aanbod aan toeristische voorzieningen. Tel dat eens 
bij elkaar op? Dat vind je nergens anders in Nederland.”

“Bovendien ligt het opleidingsniveau van de Ermeloërs 
boven het landelijk gemiddelde. Het zijn mensen die 
weten wat ze willen en die heel mondig kunnen zijn. Maar 
die ook luisteren naar elkaar en het fijn vinden om zorg 
te dragen voor hun naaste omgeving. Dat vind je allemaal 
terug in dit dorp en dat betekent een-op-een ook iets 
voor de dienstverlening van onze gemeentelijke organi-
satie. Wat echt het verschil maakt in Ermelo is de hoge 
mate van betrokkenheid en saamhorigheid in het dorp. 
Hier geldt nog echt het aloude adagium: samen kunnen 
we veel.”

zoek onder medewerkers van Ermelo, Harderwijk, Zeewolde 
en Meerinzicht. En een belangrijk signaal was dat de 
werkdruk in Ermelo aanzienlijk hoger ligt dan in Harderwijk 
en Zeewolde. We staken er met afstand bovenuit. Toen 
dacht ik wel even: oei… Het college neemt dat signaal ook 
uiterst serieus. Ik ben blij dat ze daar oog voor hebben. 
Maar ook de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de orga-
nisatieontwikkeling in een trager tempo gaat. In de persoon 
van Alerieke van der Maat hebben we een goede aanjager 
die hier full swing mee bezig is. En dat moet ook, want we 
willen de mensen er graag weer meer bij halen. Delen waar 
we mee bezig zijn. Betrokkenheid vergroten.”

Ermelo is een prachtige gemeente om in te wonen 
en te werken, constateert Aldrik. En da’s geen 
goedkoop PR-praatje, wat hem betreft.
“Als je er dagelijks in verkeert, besef je het vaak niet. Maar 
we zijn geen doorsnee gemeente. Dat je met 27.000 
inwoners toch zelfstandig blijft, vraagt bijvoorbeeld moed 
en inzet. Op veel plekken zie je fusiegemeenten ontstaan, 
maar Ermelo wil ’t zelf regelen en organiseren. En dat lukt 
hier ook. Er is sprake van bestuurskracht. Een sterke wil. 
Als ik die positieve lijn nog even mag doortrekken: ook de 
dynamiek is bovengemiddeld hoog. We zijn geen gezapige 
plattelandsgemeente. We zitten middenin het land, omringd 
door water, bos en heide, we hebben veel mooie bedrijven, 
belangrijke zorginstellingen, meerdere onderdelen van 
Defensie, waaronder de onderofficiersopleiding, en een 

Aldrik Weststrate
Gemeentesecretaris
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Merel
Het reisverhaal van

Ik vind het leuk dat 
je meerdere verant
woordelijkheden krijgt
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erel van der Maaten (26) is 
afgestudeerd als socioloog 
en deed de master Jeugd-

studies. Banen lagen niet direct 
voor het oprapen. Daarom was ze 
blij dat ze in januari 2019 als trai-
nee bij de gemeente Ermelo aan de 
slag kon. Ze begon binnen het do-
mein Wonen, waar ze de gemeen-
telijke organisatie leerde kennen. In 
2020 solliciteerde ze met succes 
naar een functie bij het Sociaal Do-
mein. Daar richt zij zich onder meer 
op jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar), 
laaggeletterdheid onder volwassen 
en middelengebruik. Ze houdt van 
aanpakken en denkt graag mee.  

M
facts Merel van der Maaten, Beleidsadviseur  
sociaal domein, 26 jaar, Harderwijk

Merel komt uit Harderwijk en woonde vanwege de 
studie een aantal jaren in Utrecht. Inmiddels is ze terug 
in Harderwijk. Tijdens haar studie had ze nog geen vast-
omlijnd idee over een baan, maar ze zag regelmatig 
vacatures langskomen bij gemeenten. Het is prettig als 
je dan via een traineeship eerst wat ervaring kan opdoen, 
vertelt ze. Samen met drie anderen werd ze in 2019 
aangenomen als trainee bij de gemeente Ermelo. De trai-
ningen liepen via de Harderwijk Academie, waardoor ze 
ook kennis kon maken met Meerinzicht en de gemeenten 
Harderwijk en Zeewolde. Al bij al een leerzame route, 
waar ze met plezier op terugkijkt.
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Merel vertelt: 
“Ik kwam als trainee al vrij snel bij de collega’s van Wonen 
terecht. We kregen allemaal een mentor waarmee je veel 
gesprekken had. Niet alleen over je eigen ontwikkeling, 
maar ook over de manier van werken en de verschil-
lende functies binnen de organisatie. Als je helemaal 
nieuw bent, is dat wel even zoeken. Ik heb een jaar bij 
Wonen gewerkt. Best een bijzondere combinatie, gezien 
mijn opleiding. Maar ik merkte vrij snel dat het om meer 
dingen gaat dan alleen stenen; ook het sociale aspect 
heeft een belangrijk aandeel.” “Toen een plek vrijkwam binnen het Sociaal Domein 

heb ik gesolliciteerd en kon ik daar terecht als 
beleidsadviseur. Ja, het zijn meerdere thema’s. 
Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar), laaggeletterdheid onder 
volwassenen, middelengebruik, kinderopvang maar 
ook participatiebeleid, waarbij ik mij richt op initiatieven 
vanuit de samenleving. Het bevalt mij heel goed, ook al 
doen we ons werk vanuit huis. Dat blijkt toch jammer. 
Een aantal collega’s met wie ik nauw samenwerk, ken ik 
alleen van de telefoon of een videomeeting. Ja, het is voor 
iedereen aanpassen, maar ik vind mijn weg wel.” 

“Ik kan de oude en nieuwe gemeentelijke organisatie niet 
met elkaar vergelijken. Daarvoor ben ik nog te kort in 
dienst. Maar ik heb als student ook wel bij commerciële 
organisaties gewerkt, met een leidinggevende boven mij. 
Ik begrijp heel goed waar dat verschil in vrijheid wordt 
ervaren.”

Je doet het nóg 
meer samen met 
inwoners.
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Haar mentor bij Wonen was tevens regisseur en 
beleidsadviseur, vertelt Merel.
“Ik werkte veel met haar en nog een andere collega 
samen. Als trainee ondersteunde ik hen bij meerdere 
projecten. Een daarvan is de tijdelijke huisvesting aan 
de Beemdweg. Dat traject loopt nog en ik blijf erbij 
betrokken, tot aan de afronding. Daarover hebben we 
nog een afspraak gemaakt toen ik overstapte naar het 
Sociaal Domein. Je werkt immers in een team en het is 
jammer als iemand wegvalt.”

“Zo’n project als bij de Beemdweg is enorm leerzaam 
voor mij. We hebben indertijd collega’s vanuit verschil-
lende beleidsvelden samengebracht. Denk aan 
Ruimtelijke Ontwikkeling, Groen, Wonen etc. Maar 
uiteraard werden ook buurtbewoners bij de planvorming 
betrokken. Het is een perceel met veel omwonenden. Die 
kregen eerst uitleg tijdens een bewonersbijeenkomst. Die 
ging globaal over de aankoop van het perceel, de eerste 
ideeën en de planning. Vervolgens konden bewoners zich 
aanmelden voor de klankbordgroep.”

Het project Beemdweg blijkt een goed voorbeeld 
van de nieuwe manier van werken. 
“Je doet het nóg meer samen met inwoners. In overleg 
met de klankbordgroep is het ontwerp gemaakt. Voor 
mij heel interessant, omdat je vanuit verschillende 
invalshoeken naar hetzelfde kijkt. Binnen onze organi-

Ik probeer 
ook te kijken 
door de bril 
van inwoners.
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waar je het over hebt, maar daarbuiten moet je eerst 
een brug slaan. Dus ik probeer ook te kijken door de bril 
van inwoners. Dat geldt voor mailtjes richting de klank-
bordgroep, maar ook voor nieuwsbrieven en berichten 
op de website. Wil je dit op een goede manier met elkaar 
verzorgen, dan vraagt communicatie veel aandacht.”

“Voor mij, als nieuwe collega, kost het soms meer tijd 
om mijn weg te vinden. Er zijn allerlei werkzaamheden 
die je voor het eerst doet en je zit niet fysiek bij elkaar; 
dat vraagt extra inzet. Maar dat is ook weer het leuke 
van mijn werk. Ik probeer op tijd een collega om advies 
te vragen. Het is soms een beetje zoeken wie ik voor wat 
moet hebben. Maar uiteindelijk lukt het wel. Binnen de 
gemeente Ermelo hebben we ook trainingen; die vind ik 
ook interessant om te blijven volgen.”

“Wat mij zeer aanspreekt in mijn huidige werk is de diver-
siteit. Binnen jouw domein doe je alle beleidsvelden met 
een paar collega’s. Het is niet alleen bezig zijn met subsi-
dieaanvragen beoordelen, maar je buigt je bijvoorbeeld 
ook over het onderwijs van jonge kinderen. Soms ben ik 
een hele dag aan het overleggen, op andere dagen zit ik 
achter elkaar te schrijven. Dan weer is het een mix van 
beiden. Ik vind het leuk dat je meerdere verantwoorde-
lijkheden krijgt en tegelijkertijd veel vrijheid hebt. Je pakt 
taken zelfstandig op en zorgt zelf voor afstemming met 
de wethouder. Je bent daarin niet alleen uitvoerend.”

satie is het wel belangrijk om steeds weer die agenda’s 
en deadlines op elkaar af te stemmen. De verschillende 
collega’s hebben de prioriteiten soms net een beetje 
anders liggen. Wat voor mij een groot en belangrijk 
project is, kan voor een ander slechts een kleine taak zijn. 
Als je op projectbasis samenkomt, moet je wel die geza-
menlijke focus weten vast te houden.”

“Bij het project Beemdweg heb ik geleerd om goed 
contact te houden met inwoners. Dat zit soms in kleine, 
praktische dingen. Het gebruik van vaktermen en afkor-
tingen, bijvoorbeeld. Binnen de organisatie weet iedereen 

Soms ben ik een hele dag aan het 
overleggen, op andere dagen zit 
ik achter elkaar te schrijven. Dan 
weer is het een mix van beiden.
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keer meemaken. Ik ben ook blij met de kans die ik krijg 
om binnen de organisatie te groeien. Ik ben nu een half 
jaar verder en heb al veel bijgeleerd, maar er valt nog 
genoeg te ontdekken.”

“Ik vind Ermelo sowieso een interessante gemeente. 
Je hebt hier een grote diversiteit aan inwoners, maar 
ook de omgeving is afwisselend; bos, hei, water en een 
uitgebreid winkelcentrum. De gemeentelijke organisatie 
vind ik ook prettig omdat je al snel leuk contact hebt met 
mensen. Collega’s zijn heel sociaal en nemen de tijd voor 
je. Dat merkte ik al tijdens mijn traineeship. Ja, ook dat 
traject kan ik iedereen aanraden.”

Door de huidige organisatieopzet zit je als 
beleidsmedewerker veel dichter op het bestuur.
“Dat vind ik interessant. Een portefeuillehoudersoverleg 
geeft veel inzicht en informatie, helemaal als je nog nieuw 
bent binnen de organisatie. Je leert heel snel wat er 
allemaal speelt. Ik breng zelf ook onderwerpen in bij zo’n 
overleg. Of ik loop op een ander moment even langs de 
wethouder om iets voor te leggen. Soms komt er politiek 
om de hoek kijken. Daar moet je ook wat feeling voor 
ontwikkelen. Maar er is meestal een regisseur aanwezig 
die dat proces kan begeleiden.”

“We gaan nu richting de verkiezingen en ik ben wel 
benieuwd in hoeverre dat politieke verhaal mijn werk 
gaat beïnvloeden. Ook dat is nieuw; je moet dat eerst een 

Merel van der Maaten 
Beleidsadviseur

Collega’s zijn heel 
sociaal en nemen de 

tijd voor je.
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Cora
Het reisverhaal van

Als je alleen maar 
iets constateert, 
verandert er niets.
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Uit ervaring weet Cora dat je nieuws-
gierig moet blijven naar het verhaal 
van mensen. Niet te snel zelf invullen, 
niet alleen het gedrag voorop 
zetten… Er kunnen immers allerlei 
zaken spelen die maken dat iemand 
even niet zo lekker in zijn vel zit of 
tegen dingen aanloopt. Ook privé 
spelen er soms zaken die van invloed 
zijn. Aandacht voor elkaar, tijd nemen 
voor een goed gesprek; dat is een 
vereiste voor een HR-adviseur bij 
gemeente Ermelo. In die rol heeft ze 
veel bij geleerd, vertelt ze tijdens een 
openhartig interview.

“Ik ben in 2008 bij de gemeente 
Ermelo begonnen. Ik kwam van 
de Regio Noord-Veluwe en ging in Ermelo aan de slag 
als personeelsconsulent. Ik mocht mij vooral richten 
op Veiligheid en Gezondheid. Steeds vaker kreeg ik te 
maken met adviseurswerk rondom werving en selectie, 
maar ik had geen opleiding op hbo-niveau. Ik wilde mij 
graag ontwikkelen en heb dat in eigen tijd opgepakt. 
Het werd een studie bij Windesheim in Zwolle. Voor de 
functie die ik had, was het niet nodig, maar ik wilde graag 
doorgroeien.” 

uisteren, observeren, doorvra-
gen: het zijn belangrijke vaar-
digheden binnen haar job. Cora 

van den Berg (47) werkt als HR-ad-
viseur bij Meerinzicht en heeft de 
gemeente Ermelo als aandachtsge-
bied. Daarnaast is ze vertrouwens-
persoon. Sinds de organisatie-om-
slag in Ermelo heeft Cora veel vaker 
een-op-een contact met collega’s 
en voert ze ook voortgangs- en ont-
wikkelgesprekken. De hoge werk-
druk is een belangrijk thema binnen 
de organisatie en heeft uiteraard 
haar aandacht, maar Cora ziet voor 
iedereen kansen. “Mensen kunnen 
meer dan ze soms denken.”

L
facts  
Cora van den Berg, 
HR-adviseur, 47 jaar, 
Dronten
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Als HR-adviseur is Cora gericht op het wel en wee 
van de medewerkers binnen de organisatie. Maar 
dat staat niet op zichzelf.
“Het is altijd gelinkt aan het doel van de organisatie. 
Dus bij alle ontwikkelingen probeer ik door mijn HR-bril 
naar medewerkers te kijken en de vraag te stellen: wat 
betekent deze verandering voor hen? Zeker nu we zo in 
ontwikkeling zijn, wordt er veel gevraagd van collega’s. 
Nieuwe taken die ze mogen oppakken, maar bijvoorbeeld 
ook verandering in wetgeving die aanpassing vereist. Als 
HR-adviseur moet je proactief zijn; inspelen op wat er 
komen gaat. Zowel in het groot als in het klein. Ik noem 

“Het bleek een goede keuze, want toen er HR-adviseurs 
vertrokken kwam de mogelijkheid voor mij om door te 
schuiven. In 2015 werd Meerinzicht gevormd en ging 
ons hele team over. Als arbo-expert mocht ik aan de slag 
voor de vier organisaties. Maar ik heb een klein contract 
van 24 uur per week en ik merkte dat ik focus miste. 
Dus uiteindelijk heb ik mij sinds november vorig jaar toe 
kunnen leggen op alleen Ermelo en dat bevalt mij heel 
goed.” Het adviseurschap voor Ermelo doet ze samen 
met haar collega HR-adviseur Merel van Keulen.
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probeer ik collega’s te overtuigen van iets. Laat ik het zo 
zeggen: niet iedereen laat zich even gemakkelijk inspireren. 
Voor mij is het de kunst om mensen beter naar hun eigen 
situatie te laten kijken. Daar wil ik bij helpen.”

Door de nieuwe werkwijze van de gemeente 
Ermelo ontbreekt de hiërarchische structuur van 
afdelingen en management. Collega’s werken 
meer samen op projectbasis.
“Dat verlangt uiteraard ook van mij een andere aanpak. Ik 
ben meer dan ooit een-op-een met collega’s in gesprek. 
Of ik geef advies aan een van de regisseurs. Er zijn slechts 
een paar leidinggevenden over binnen de organisatie, 
zoals bij het team Wijkservice en de griffie. Daar adviseer 
ik dus de manager. Maar op alle andere plekken ben ik 
meer coachend bezig met collega’s zelf.”

“Bij de ontwikkelgesprekken gaat het om vragen als; waar 
wil je naartoe, wat heb je nodig, waar loop je tegenaan 

maar iets: als je merkt dat er volgend jaar iemand met 
pensioen gaat die veel specifieke kennis heeft, dan moet 
je daar nu als organisatie al op anticiperen. Dit geldt ook 
voor situaties van vergrijzing op een afdeling of functies 
die binnen nu en een paar jaar erg veranderen of zelfs 
overbodig worden door bijvoorbeeld digitalisering. Het is 
net zo goed vooruitkijken.”

“Als adviseur ondersteun je zowel de medewerkers als het 
management. Het is meer van beiden geworden. Voorheen 
was het vooral adviserend richting leidinggevenden. De 
beslissing ligt nooit bij mij; het is een zuivere adviesrol 
waarbij ik ook graag mensen wil inspireren. Heel soms 

Ik ben meer dan ooit  
een-op-een met collega’s 
in gesprek.
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lijkheid en inbreng verwacht. Vaak wordt die oplossing 
dan ook beter. De medewerkers zijn uiteindelijk de 
deskundigen.” 

“De coronatijd speelt ons enorm parten. Dat is geen 
excuus, maar we merken dat collega’s het een pittige 
tijd vinden. Thuis werken, elkaar niet makkelijk kunnen 
bevragen, voeling missen; je hebt dat echte contact zo 
nodig. Een van de belangrijkste lessen die we leren, is 
dat we elkaar nóg meer om feedback kunnen vragen. 
Opbouwend en positief, maar wel eerlijk naar elkaar. Als 

in werk en privé etc. Het vraagt ook van mij iets extra’s. 
Dat merk ik wel en dat vind ik ook heel leuk. We hebben 
ook voortgangsgesprekken met medewerkers. [CBER2] 
Ook die zijn niet hiërarchisch opgezet; de regie ligt bij de 
medewerker zelf.”

“Ik vraag vaak: wat kan ik voor je betekenen? En vervol-
gens zoek je samen naar oplossingen. Negen van de tien 
keer geeft dat veel energie. Door die organisatie-omslag 
sta ik dichter op de dagelijkse praktijk. Ook voor mij is 
het interessant om na te denken hoe we van betekenis 
kunnen zijn voor inwoners. Dat is de stap die we zetten: 
minder naar binnen gericht, meer op de dienstverlening.”

“In een enkel geval merk je dat een medewerker niet mee 
wil of kan in de ontwikkeling. Die signalen moet een orga-
nisatie bijtijds oppakken, want één collega die niet lekker 
functioneert kan een hele groep belasten. Natuurlijk 
beginnen we altijd met een gesprek waarbij we door-
vragen naar wat er allemaal speelt en wat er nodig is om 
de ontwikkelstap wel te kunnen zetten. Je gaat in beginsel 
uit van de goede intenties van mensen.”

Er liggen altijd kansen om te verbeteren en de 
HR-adviseur wil daar graag in meedenken, vertelt 
Cora.
“Maar we gaan die oplossing niet per se zelf aandragen; 
van de medewerker wordt veel eigen verantwoorde-

Dat we geen leiding
gevenden hebben,  
betekent niet dat we alles 
maar moeten accepteren. 
Juist niet.
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je alleen maar iets constateert en het voor jezelf houdt, 
verandert er niets. Dan laat je als collega ook iets liggen.” 

Cora hoopt dat collega’s meer met elkaar het 
gesprek aangaan. 
“We hebben ook tipkaarten voor feedback en reflectie. 
Je mag ook best vragen: waarom is het niet gelukt om 
de afspraak na te komen? Dat we geen leidinggevenden 
hebben, betekent niet dat we alles maar moeten accep-
teren. Juist niet. Die onderlinge betrokkenheid zorgt voor 
een natuurlijke controle. Die ligt nu lager in de organi-
satie. Iedereen heeft het druk, maar dan is het juist goed 
om zo’n feedbackgesprek gericht te plannen. Je moet de 
dingen van alledag soms even loslaten om eroverheen te 
kunnen kijken.” 

“De coronatijd vergroot de werkdruk en geeft ook een 
vertekend beeld rondom opleidingswensen. Zo eerlijk 
moet je zijn. Er zijn ongetwijfeld collega’s die graag een 
opleiding willen volgen, maar daar nu niet aan toekomen. 
Tegelijkertijd moeten we uitkijken dat we het niet te 
gemakkelijk als excuus gebruiken; wie wil, kan ook in 
deze tijd een opleiding of training volgen.”

Op meerdere fronten is aandacht voor werkdruk 
en indien nodig worden maatregelen genomen.
“Maar het is complex. Je lost niet alles op door taken weg 
te halen. Het zit ook in processen, duidelijke informatie, 

Wie wil, kan 
ook in deze tijd 
een opleiding of 
training volgen.
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belangenafweging te maken die ook de draagkracht van 
de organisatie beïnvloedt. En per vier jaar kan dat dankzij 
verkiezingen weer veranderen. De organisatie-om-
slag leert dat we wendbaar kunnen zijn en assertiever 
mogen worden. Niet afwachten, maar zelf die oplossing 
zoeken en eventueel hulp inschakelen. Er zijn steeds 
meer collega’s die hun draai hierin vinden. Ja, ik hoor 
meer positieve geluiden. Medewerkers waarderen de 
autonomie en de korte lijnen. Laatst gaf een medewerker 
aan dat ze bij gemeente Ermelo oprecht voelde dat haar 
mening er toe deed. Zelf ben ik ook blij dat ik dit allemaal 
mee mag maken. Voor mij is het werkveld spannender en 
uitdagender. Geloof me: ik haal er veel voldoening uit.”

vaardigheden, kennisniveau,… We nemen al die factoren 
mee. Ik hoop ook dat we desondanks positief kunnen 
blijven, want daarin zit onze kracht. Als je blijft leren en 
ontwikkelen, horen de mindere momenten er gewoon bij. 
Echt niet alles gaat in een keer goed. Maar dat hoeft ons 
niet af te schrikken.”

“Ja, er liggen volop kansen. Neem het voorbeeld van de 
gemeente Harderwijk; die heeft de Harderwijk Academie 
opgezet met een mooi aanbod van training en e-learning. 
Misschien kunnen we dat verbreden naar Ermelo? We 
hebben een e-learning van tien uur over de gemeente-
lijke organisatie. Dat is echt pittige kost. Maar dat is geen 
reden om er niet aan te beginnen. Als iedereen binnen 
de organisatie beter begrijpt waarom bepaalde dingen 
belangrijk zijn binnen een gemeentelijke organisatie, dan 
is daar veel winst te behalen.” 

Een gemeente is niet zomaar te vergelijken met 
een bedrijf.
“Naast de wettelijke taken, heb je ook nog de ambitie 
van gemeenteraad en college. Er is een voortdurende 

Cora van den Berg
HR-adviseur

Medewerkers waarderen de 
autonomie en de korte lijnen.

Schrijf een reactie of stuur een  
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Gerben 
Het reisverhaal van

We kunnen terrein 
winnen door open en 
transparant te zijn
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Gerben heeft bij meerdere 
gemeenten gewerkt en was 
ook enige tijd in dienst van een 
adviesbureau voor het Sociaal 
Domein. “Door die ervaring 
kan ik de verschillende 
organisatiemodellen goed 
met elkaar vergelijken. Dat 
helpt mij in mijn functie bij de 
gemeente Ermelo.” 
     
In zijn huidige rol is het 
Sociaal Domein nog altijd een 
aandachtsgebied. Daarnaast 
steekt Gerben veel tijd in het 
stroomlijnen van de organisa-
tieontwikkeling. Hij let goed op of de belangrijke verbin-
dingen worden gelegd en denkt mee over eventuele 
oplossingen. Niet voor niets solliciteerde Gerben indertijd 
naar deze functie; hij is overtuigd van het belang van de 
expeditie. 

“Ik merk dat veel gemeenten een stap zetten naar nieuwe 
organisatievormen, maar tegelijkertijd willen vasthouden 
aan oude structuren. Daar ontbreekt een echte keuze. 
Ermelo kiest vol voor deze ontwikkeling en dat vraagt 
durf en inzet van ons allemaal. Je weet vooraf al dat je 

erben Pluim (42) werkt sinds 
augustus 2020 bij de ge-
meente Ermelo. Naast stra-

tegisch bestuursadviseur is hij 
een van de drie regisseurs bin-
nen de organisatie. Een belang-
rijke rol waarin hij de processen, 
maar ook de draagkracht van de 
ambtelijke organisatie in het oog 
houdt. Vooral dat laatste vraagt 
veel aandacht, gezien de enerve-
rende tijd waarin we leven. Als re-
gisseur is Gerben ook een coach 
voor collega’s; hij probeert goed te 
luisteren en denkt mee over op-
lossingen. Een drukke en veelzij-
dige job, maar daar houdt hij van.

G
facts  
Gerben Pluim,  
Strategisch bestuurs-
adviseur | Regisseur, 
42 jaar, Nunspeet
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“Met deze organisatieomslag zoeken we naar een betere 
verbinding met de samenleving. Dat vraagt iets van ons 
allemaal. In Ermelo leggen we veel verantwoordelijkheid 
bij medewerkers. Dat sprak mij ook aan toen ik vorig jaar 
solliciteerde. Er was een filmpje gemaakt over de orga-
nisatieontwikkeling en ik dacht: goed dat ze in Ermelo 
niet op twee gedachten blijven hinken. Als je niet echt 
doorpakt, blijf je continu teruggrijpen naar oude struc-
turen. Dan kom je niet verder.”

Gerben merkt dat collega’s elkaar stimuleren om 
meer verantwoordelijkheid te nemen. 
“Je hoeft niet te wachten totdat een ander jou iets vraagt, 

tegen dingen gaat aanlopen. Toch zegt de organisatie: 
hier gaan we voor. Ja, dat geeft mij energie.” 

De expeditie vereist dat medewerkers zelf hun 
werk organiseren en daarnaast elkaar weten te 
vinden, vertelt Gerben.
“Dat gaat niet vanzelf; er zit nu eenmaal verschil tussen 
mensen. Op sommige plekken in de organisatie wordt 
heel gemakkelijk samengewerkt, op andere plekken 
kost het meer tijd. In deze fase van het proces mag dat 
ook. Als regisseur is het mijn taak om door te vragen 
en te bekijken wat er ter plekke nodig is. Daarover ben 
ik veel in gesprek. Ik zie ook verschil tussen nieuwe 
medewerkers en collega’s die hier al jaren werken. Wie 
nieuw is, kiest bewust voor deze opzet. Collega’s die al 
langer werkzaam zijn binnen de gemeente  hebben soms  
het idee dat het hen is overkomen. Daar hebben we 
uiteraard aandacht voor.”

Je hoeft niet te wachten totdat een 
ander jou iets vraagt, je komt zelf in 
beweging.
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collega’s te helpen. Ook als regisseurs denken we graag 
mee. Wat is er nodig om een goed besluit te nemen? 
Wie hebben we nodig om daarbij te helpen? Zeker als je 
nieuw bent, is het even zoeken naar wie welke rol heeft. 
Over het geheel genomen gaat dat best goed.”

“Als regisseur stel ik veel vragen. Ik blik ook terug op de 
oude situatie. Zo van: wat mis je nu precies? Wat deed de 
coördinator voorheen? Het is voor mij goed om te weten 
waar die aansturing soms wordt gemist. Vaak komt het 
neer op even sparren en overleggen. Collega’s leggen 
hun vragen nu meer aan elkaar voor: zit ik in de goede 
richting? Dat is in het begin even wennen, maar ik ben 
ervan overtuigd dat je in de meeste situaties geen leiding-
gevende nodig hebt.”

je komt zelf in beweging. Ook bij jonge medewerkers 
zie ik dat die ontwikkeling snel gaat. Het gaat om zelf-
bewustzijn: je mag zelf besluiten nemen, veel meer 
zelf nadenken en ook andere, nieuwe vaardigheden 
gebruiken.”

“Sommige collega’s nemen als vanzelf de leidersrol op 
zich. Als regisseurs letten we goed op de balans binnen 
een groep; de juiste samenstelling van collega’s met veel 
en weinig ervaring. Zo help je elkaar vooruit. Ik zie ook 
dat veel ervaren collega’s het leuk vinden om nieuwe 

Ik ben ervan overtuigd dat je 
in de meeste situaties geen 
leidinggevende nodig hebt.
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De besluitvorming is nog wel een punt van 
aandacht, merkt Gerben.
“Zonder leidinggevende mist er soms iemand die ergens 
een klap op durft te geven. Het is voor sommige mede-
werkers wennen dat ze zelf veel beslissingsbevoegd-
heid hebben. We kunnen als regisseur natuurlijk altijd 
meedenken.“

“Als regisseur zit ik regelmatig aan tafel als een 
beleidsmedewerker met een bestuurder een dossier 
door spreekt. Bij zo’n samenspel probeer ik de balans 
te bewaken. Het gemeentebestuur heeft uiteraard een 
wensenlijstje; dat is gezond. Maar je moet verwachtingen 
wel waar kunnen maken. . Voorheen zat de leidingge-
vende aan tafel, nu is het de medewerker zelf.”

“We zien dat zelforganisatie lastiger ligt bij routinematig 
werk. Als alles volgens vaste procedures gaat, moet je 
voorkomen dat schakels wegvallen. Dat vraagt soms 
reparatie achteraf. En je merkt ook: je kan de structuur 
veranderen, maar dat zit nog niet direct tussen de oren 
bij alle mensen. Zoiets kost tijd.”

“Bij de start in mei 2018 is aangegeven: we gaan op 
expeditie en we zullen moeten dealen met onze-
kerheden. Een structuur kan je redelijk eenvoudig 
aanpassen, maar de echte verandering zit in het functi-
oneren van mensen. Die omslag komt pas later en het 

De wereld om ons heen 
verandert en we moeten 
ons allemaal aanpassen aan 
een nieuwe werkelijkheid. 
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“Als ik een cijfer mag geven voor waar wij nu staan, 
dan zeg ik - heel veilig - een 7. Op veel plekken groeien 
we snel door naar een 8,5. Op andere plekken merken 
we dat collega’s meer moeite hebben om hun draai te 
vinden. Daar hebben we ruime aandacht voor. Als ik nog 
een verbeterpunt mag noemen voor de organisatie, dan 
zit dat in de communicatie. Als je iets niet fijn vindt, hoe 
geef je dat dan aan? Ik merk dat het helpt om collega’s 
op te zoeken en even te gaan zitten. Door naar elkaar te 
luisteren help je elkaar een stap verder.” 

tempo is per mens verschillend. Dat er ook in de samen-
leving zekerheden wegvallen – zoals nu door de corona-
crisis – maakt het proces lastiger. De wereld om ons heen 
verandert en we moeten ons allemaal aanpassen aan een 
nieuwe werkelijkheid. Ideaal wordt het nooit, maar als je 
deze omslag niet maakt, loop je tegen grotere problemen 
aan.”

Een gemeentelijke organisatie heeft rekening te 
houden met regelgeving. Wetten en richtlijnen 
waar je niet omheen kunt. 
“Dat is ook een manier van denken die in onze hoofden 
zit. Bij de nieuwe Omgevingswet is het juist de bedoeling 
dat we meer dan ooit met inwoners samenwerken.  
Tegelijkertijd moeten wij de bandbreedte van de wetten 
en regels in de gaten houden. Dat is nieuw en vraagt veel 
inspanning van onze kant, maar ook daarin zie je het 
belang van deze organisatieontwikkeling.”  

“We zijn nog niet waar we willen zijn. Het streven is 
om dichter bij inwoners te staan, maar daar gaat jaren 
overheen. We hebben veel contact met inwoners, 
maar dat is ook omdat zij ons nodig hebben. Voor 
het regelen van veel zaken zijn zij afhankelijk van ons. 
Ongewild hebben we een monopolypositie. We kunnen 
terrein winnen door open en transparant te zijn, maar 
ook door snel en effectief te handelen. Dat maakt ons 
betrouwbaar.”

Gerben Pluim
Regiseur

Schrijf een reactie of stuur een  
mail naar expeditie@ermelo.nl
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Hoe denkt een 
architect? Op welke 
manier komen bouw-
plannen tot stand? 
Welke gevoeligheden 
liggen er rondom een 
ontwerp? Voor Mardik 
Koetsier (33) is het een 
groot voordeel dat hij 
eerst bij een adviesbu-
reau en architectenbu-
reau werkte, voordat hij 
in september 2019 bij 
de gemeente Ermelo 
begon. Mardik is nu 
Bouwplanbegeleider en 
helpt mee de gemeen-
telijke dienstverlening 
te verbeteren. “Slechts 
weinigen begrijpen hoe 
zorgvuldig wij te werk 
moeten gaan.”

Ik weet hoe ongeduldig 
ontwikkelaars kunnen zijn

Mardik 
Het reisverhaal van
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Als tiener had Mardik zo’n stille wens om architect te 
worden. Maar dat plan heeft hij min of meer laten varen. 
Ontwerpen beoordelen en nieuwe initiatieven ontplooien 
kan hij ook in zijn huidige job. En bovendien zou hij nog 
weer heel wat jaren naar school moeten. Met een gezin 
en een drukke baan is dat niet het eerste waar hij aan 
denkt. Wat overigens niets zegt over zijn ambitieniveau. 
Integendeel: hij heeft in Amsterdam een bouwkunde-op-
leiding gedaan en staat open voor allerlei aanvullende 
studies. Als het maar te combineren is met het werk op 
de afdeling. Want dat ligt bepaald niet stil. First things 
first, zeggen we dan in goed Nederlands.

“Ik kwam in september 2019 in dienst bij de 
gemeente en kreeg direct een opleiding aangeboden 
over vergunningverlening.  Dat vond ik bijzonder 
interessant. Natuurlijk had ik wel ervaring met hoe 
gemeenten werken, maar de regels veranderen 
voortdurend. Bovendien kon ik ook collega’s van 
andere gemeenten ontmoeten en dat gaf qua 
uitwisseling van praktijk en theorie veel nieuwe 
inzichten. Ja, echt leuk om te doen. Ik wil graag het 
vervolg oppakken, maar dat werd afgelopen maart 
uitgesteld in verband met de crisis.”

Om de koe maar meteen bij de horens te vatten: 
die coronacrisis maakte zijn eerste jaar bij de 
gemeente wel wat ingewikkelder dan nodig. 
“Je zit meer op afstand van elkaar, terwijl je nog niet 
iedereen goed kent. Dat is jammer, want ook van 
informele gesprekken leer je veel. Maar zo lang-
zaamaan ben ik er wel ingerold. Het scheelt ook dat 
ik bekend ben met de regio. Ik kom oorspronkelijk 
uit Uddel en ben vanwege de liefde naar Ermelo 
verhuisd. Een heel ander dorp, maar toch ook Veluwe. 
Ik werkte indertijd bij een adviesbureau en daarna bij 
een architectenbureau in Putten. Op die manier ben 
ik bekend geraakt met alle ontwikkelingen in de regio 
en de bijzonderheden voor het bouwen en wonen op 
de Veluwe. Denk bijvoorbeeld aan alle regelgeving 
rondom natuur etc.”

facts Mardik Koetsier, Bouwplanbegeleider,  
33 jaar, Ermelo

Na wat heenenweer 
appen dacht ik: ik kom 
toch maar eens praten.
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Toevallig sprak hij niet veel later de wethouder in 
Ermelo.
“Die zei: is die functie niet iets voor jou? Want we zoeken 
nog steeds mensen. Dus na wat heen-en-weer appen 
dacht ik: ik kom toch maar eens praten. Zo ging het 
balletje rollen. Via een sollicitatieprocedure kon ik na de 
zomer van 2019 beginnen. Dat ik aan de andere kant 
van de tafel, zou zitten, wekte mijn nieuwsgierigheid. 
Voorheen maakte je een ontwerp klaar en dat diende je 
in bij de gemeente. Dan hoopte je ’t binnen zoveel tijd 
weer terug te krijgen, met een stempeltje erop. Maar nu 
zou ik zelf ervaren wat daar allemaal bij komt kijken.”

“Ik weet hoe ongeduldig ontwikkelaars kunnen zijn. Ik 
weet ook hoe gemakkelijk soms wordt gedacht. Alsof 

“In die laatste periode bij het architectenbureau begon 
het te kriebelen. Ik stelde mijzelf eerlijk de vraag: wil ik 
dit nog de rest van mijn leven blijven doen? Ha, ja, het 
klinkt wat dramatisch. Maar het kan geen kwaad om 
jezelf te bevragen. Ik dacht: wil ik bouwtekenaar blijven? 
Of meer richting projectbegeleiding? Het vakgebied vind 
ik bijzonder interessant, dus daar twijfelde ik niet over. Ik 
ging meer om mij heen kijken en zag een vacature voorbij 
komen van de gemeente Ermelo. Ze zochten een bouw-
plantoetser. Ik heb die advertentie naast mij neergelegd 
en liet de termijn verstrijken, maar zo gaat dat: het idee 
van zo’n overstap hield mij wel bezig.”

Als je kunt doen wat je 
ligt, dan werkt dat veel 
prettiger.
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Als je veel dingen 
leuk vindt, loop je 
het risico dat het 
bordje snel vol raakt.

een schetsje genoeg is om ons te overtuigen. Maar nu ik 
zelf op deze stoel zit, merk ik – nog meer dan voorheen - 
langs hoeveel schijven het moet om een plan van A tot Z 
te toetsen. En dat is in ieders belang. Soms lijken situaties 
op elkaar en dan krijgt plan A groen licht en wordt door 
plan B een streep gezet. Je moet dus ook goed letten 
op de argumenten en aan aanvragers kunnen uitleggen 
waarom het gaat zoals het gaat – die communicatie is 
cruciaal.”

Omdat hij aan die andere kant van de tafel heeft 
gezeten, kan Mardik zich prima verplaatsen in de 
situatie van iemand die een ontwerp indient. 
“Maar dat maakt mij niet bovengemiddeld gevoelig 
voor hun argumenten; zo werkt dat niet. Het is juist ook 
mijn taak om uit te leggen dat wij de belangen van álle 
Ermeloërs mee laten wegen bij het beoordelen van een 
ontwerp. Dat algemeen belang zien veel mensen niet. 
Die kopen een kavel en denken vooral aan hoe ze hun 
plan kunnen verwezenlijken. Dat enthousiasme is begrij-
pelijk, maar dat betekent nog niet dat we alles kunnen 
toestaan.”

“De organisatieomslag was al gemaakt toen ik begon. 
Bij het sollicitatiegesprek werd gezegd dat het werk zou 
worden gekoppeld aan mensen. Dus dat er meer wordt 
gekeken naar je kennis en specifieke vaardigheden. Dat 
verhaal sprak mij enorm aan. Als je kunt doen wat je 
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Buiten het gemeentehuis wordt al snel negatief 
gesproken over ambtenaren. En nu is Mardik er 
zelf een. 
“Natuurlijk ken ik die grappen… Alsof we alleen maar 
dat stempeltje hoeven te zetten en zelfs dáár nog 
traag in zijn. Maar uiteraard is dat bijzonder kortzichtig 
gedacht. De stroperigheid van alle procedures zit niet 
in de ambtenaar, maar hoort bij de zorgvuldigheid 
waarmee wij werken. Vergeet ook het juridische aspect 
niet: elk besluit kan consequenties hebben voor andere 
casussen. Wat mij betreft mogen we wel iets vaker en 
duidelijker uitleggen wat er allemaal bij komt kijken. 
Ook om begrip te vragen voor de werkwijze en de 
termijnen.”

“Een van de redenen waarom ik graag in Ermelo wilde 
werken, is de veelzijdigheid. Het uitgestrekte grondgebied 
met bos, hei, weilanden, water, woonwijken, bedrijvigheid 
en een flink winkelcentrum; genoeg uitdaging op ruimte-
lijk gebied. Alles vraagt de nodige aandacht en onderlinge 
afstemming. We willen graag bouwen voor toekomstige 
generaties, maar je zit hier al snel tegen grenzen aan. Dat 
maakt het soms knap lastig, maar als het dan lukt om iets 
te realiseren, dan geeft dat ook extra veel voldoening. 
Nee, we bouwen hier geen polder vol… Daar komt wel 
iets meer bij kijken.”

ligt, dan werkt dat veel prettiger. Uiteraard is er ook een 
valkuil. Want als je veel dingen leuk vindt, loop je het 
risico dat het bordje snel vol raakt. Dat is de keerzijde van 
dit model: je moet nog beter zelf je grenzen bewaken.”
 
Het was in het begin wel wennen, vertelt Mardik. 
“Ik had nog geen werkervaring bij de overheid. Het 
bedrijf waar ik voor die tijd werkte, had 25 medewerkers 
en eveneens een vrij platte organisatiestructuur. Maar 
daar kende ik iedereen. In Ermelo moest ik even zoeken. 
Voorheen had je afdelingshoofden binnen de organisatie 
waar je gemakkelijk je vraag kon neerleggen. Nu moet je 
meer zelf aan de slag. Dat vind ik niet vervelend, maar het 
vraagt wel enige oefening in hoe je zaken bespreekt en 
kortsluit. Ik vind de lijntjes bijzonder kort en de drempels 
laag – dat spreekt mij echt aan. Je kan alles bespreken in 
Ermelo. Dat maakt het prettig werken.”

Nee, we bouwen hier geen 
polder vol…  Daar komt 
wel iets meer bij kijken.
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Het enige wat Mardik soms mist – ten opzichte van 
zijn vorige baan - is de creatieve kant van zijn vak.
“Door de werkdruk is er nauwelijks tijd om iets over een 
andere boeg te gooien; daar zou ik wel meer naartoe 
willen. Ook door het contact met vakgenoten van andere 
gemeenten doe je nieuwe ideeën op waarmee je aan de 
slag wilt. En nee, ik mis de afdelingshoofden niet. Er kunnen 
altijd situaties zijn waarin je zou willen dat er sneller iemand 
met de vuist op tafel slaat. Maar dat betekent niet dat een 
besluit daarmee per definitie beter wordt. Juist omdat we 
vrijheid hebben en het met elkaar mogen oplossen, is er 
ruimte om andere inzichten toe te laten. Voor mij is dat wel 
een groot pluspunt aan deze expeditie; je kan iets van jezelf 
in de organisatie stoppen. En het wordt meestal ook gezien 
en gewaardeerd. Zoiets motiveert mij enorm.”

Geen werkdag is hetzelfde. Ook dat spreekt hem 
aan. 
“Er zijn vaste overlegmomenten, maar we werken ook 
veel in projectgroepen. Het is heel uiteenlopend. Ik had 
vooraf gedacht dat ik meer met papierwerk bezig zou zijn. 
Ja, vergunningen toetsen, bijvoorbeeld. Maar dat vult nog 
niet de helft van mijn werkweek. Het is veelal adviseren. 
Dus meedenken over ontwikkelingen, samen zoeken naar 
mogelijkheden. Maar ook vooraf al strategisch nadenken 
over mogelijke bezwaren. Zodat je hopelijk voorkomt dat 
je achteraf met vertraging te maken krijgt.”

“Een onderdeel waar we nog echt mee aan de slag 
moeten, is de Omgevingswet. Er komt veel op onze 
gemeente af, maar we hebben nauwelijks tijd om ons 
voor te bereiden. We zullen toch iets procesmatigs op 
papier moeten zetten. Nu wordt het vaak doorgeschoven. 
Ik zeg het maar heel eerlijk: als er een vergunning-
aanvraag ligt met een bepaalde termijn, dan krijgt 
die voorrang. En zo gaat dat nu al een tijdje. Dus daar 
moeten we onderling iets over afspreken. En nee, er is 
geen afdelingshoofd die ons daarop wijst: het is aan ons, 
als collega’s, om daar ruimte voor vrij te spelen. Maar op 
dit moment zou ik niet weten hoe.” 

Mardik Koetsier
Bouwplanbegeleider

Schrijf een reactie of stuur een  
mail naar expeditie@ermelo.nl
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Je hoeft niet in Er-
melo te wonen om 
bij de gemeente te 
kunnen werken. 
Sterker nog: soms 
is het juist beter dat 
iemand van bui-
ten komt. Een fris-
se blik heeft zo zijn 
voordelen. Zoals er 
ook functies zijn 
waar je liever een 
‘echte Ermeloër’ 
voor zoekt. Neem 
de job van Rick 
Timmer (24), een 
enthousiaste me-
dewerker van het 
Team Wijkservice.

Ik ben echt blij met deze baan 
en heb ’t enorm naar mijn zin.

Rick
Het reisverhaal van
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Als Rick over zijn werk vertelt, merk je aan alles dat 
er een jongensdroom is uitgekomen. Want welke 
jongen wil er nou niet in grote vrachtwagens, 
trekkers en shovels rijden? Rick mag dat allemaal. 
Hij werkt als ‘oliemannetje’ bij de buitendienst van 
de gemeente en is daarnaast ook vrijwilliger bij de 
brandweer. De ene dag rijdt hij met een giertank 
vol water langs jonge bomen, om deze van vocht 
te voorzien. De andere dag heeft hij een invalbeurt 
op de veegmachine of gaat-ie op tournee met 
de bladblazer. Daarnaast verleent hij bijstand bij 
rioolonderhoud, helpt hij collega’s op de begraaf-
plaats en is hij sinds kort Marktmeester. Om de 
week staat hij op de Ermelose weekmarkt. Zo 
veelzijdig als maar kan. En dan vergeten we nog de 
helft…

Rick lacht als hij merkt dat de verslaggever 
enigszins onder de indruk is.
“Ja, ik ben echt blij met deze baan en heb ’t enorm naar 
mijn zin. Ik kan werken in het dorp waar ik van houd, er 
is veel afwisseling en ook genoeg vrijheid om op ’t een 
nieuwe manier te doen. Ik vind ons team geweldig; we 
hebben veel oudere collega’s die al jaren bij de gemeente 
werken en die het leuk vinden om mij iets te leren. Daar 
sta ik ook open voor. Anders werkt het niet. Ik ben jong, 
heb soms andere ideeën en ken weer nieuwe oplos-
singen, maar ik leer veel van hoe de ervaren collega’s 

dingen aanpakken. Je doet het werk samen en 
met respect naar elkaar. Niet iedereen heeft zin 
om iets nieuws op te pakken. Als je al heel lang op 
dezelfde manier werkt, is dat ook lastig. Dat hoeft 
ook niet. Er is genoeg bewegingsvrijheid om ’t op 
jouw manier te doen. Dat bevalt mij heel goed.”

Sinds 2017 werkt Rick bij de gemeente. Hij 
heeft binding met het dorp en voelt zich 
extra betrokken als hij op verjaardagen of 
op andere plekken over Ermelo hoort ver-
tellen.
“Het mooiste aan mijn werk is dat je heel praktisch 
iets oplost voor inwoners. Je kunt mensen blij 
maken met wat je doet. Als mensen een melding 
doorgeven en je kan het diezelfde dag nog 
verhelpen, dan krijg je daar ook positieve reacties 
op. En ik ken de vooroordelen, ik weet hoe mensen 

kunnen praten over medewerkers van de gemeente. Als 
je langs de kant van de weg staat te bellen, geeft dat een 
bepaalde indruk. Bij ieder ander bedrijf wordt gedacht: 
daar staat iemand te bellen. Bij ons wordt vaak gezegd: 
daar heb je weer zo’n ambtenaar… Je kunt daar niet altijd 
iets aan veranderen, maar ik ben mij er wel van bewust 
hoe mensen ons voortdurend beoordelen.”  

facts 
Rick Timmer,  
Medewerker Team 
Wijkservice |  
Marktmeester,
24 jaar, Ermelo
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’t je werkt maar af krijgt. In vergelijking met omliggende 
gemeenten heeft Ermelo een kleine buitendienst. Ook als 
je ’t afzet tegen het enorme grondgebied. Voor ons is er 
altijd werk.”

Het team bestaat uit twee groepen, legt Rick uit.
“Een voor het groen en een voor alle civiele taken. Ik 
hoor bij de civiele tak, want ik heb geen hoveniersoplei-
ding gedaan. Maar als het nodig is, kan ik wel een keer 
invallen. Zo werkt dat ook in de praktijk; waar gaten 
vallen, kan ik het gat dichtlopen. In de afgelopen jaren 
zijn nog een paar jonge collega’s aangenomen en de 
uitvoerder zet ons flexibel in om de bezetting op orde te 
houden. Ja, wat ik al zei: da’s nou net iets voor mij.”

“De civiele groep onderhoudt ook het straatmeubilair 
en helpt bijvoorbeeld mee bij het rioolonderhoud. Deze 
week is mijn collega ziek. Daarom zit ik de komende 
dagen op de veegmachine en tussendoor rijd ik ook in de 

Team Wijkservice onderhoudt de buitenruimte 
van de gemeente Ermelo. Van groenstrook tot 
speeltuin, van begraafplaats tot ruiterpad. Daar 
komt wel ‘t een en ander bij kijken.
“We hebben een groot wagenpark met verschillende 
machines en voertuigen. Ook dat spreekt mij aan. Een 
eigen mobiele kraan, vrachtwagens, trekkers, graaf-
machines; het zijn meerdere onderdelen waarmee je 
te maken krijgt. Sommige collega’s houden het liever 
bij één specifieke taak. Die zitten bijvoorbeeld het hele 
jaar door op dezelfde machine. Ook dat is mogelijk. Zelf 
vind ik de afwisseling het mooiste. De uitvoerder, die bij 
ons de taken verdeelt, weet dat ook van mij. Dus daar 
wordt rekening mee gehouden. Binnen die taken heb je 
wel vrijheid om dingen op je eigen manier te doen, als 

Ik dacht: ik schrijf gewoon 
een open sollicitatiebrief. 
Kijken wat er gebeurt.
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vrachtwagen. Je moet wel gevoel hebben voor machines 
en voertuigen. Ik heb dat geleerd tijdens mijn stage. Ik 
deed de opleiding Outdoor Adventure; dan leer je voor 
buitensportinstructeur en krijg je ook les in terreinonder-
houd van bijvoorbeeld recreatieparken. Dat onderhoud 
vond ik meteen leuk. Die techniek ook. Dus zo kwam ik 
bij de technische dienst van een recreatiebedrijf. Vanaf 
mijn vijftiende had ik al een bijbaan in de lifttechniek. Na 
mijn studie ben ik daarin doorgegaan. Ik heb ook een 
diploma elektrotechniek. Maar dat was niet helemaal 
mijn roeping. Daarna heb ik nog bij de technische dienst 
van sauna De Zwaluwhoeve gewerkt, in Hierden. Dus 
met die ervaring op zak kon ik uiteindelijk terecht bij de 
gemeente. Ik dacht: ik schrijf gewoon een open sollicita-
tiebrief. Kijken wat er gebeurt. En toen ging het balletje 
rollen.”

Als jongere collega krijgt hij volop ruimte om op 
een nieuwe manier te werken. 
“Daardoor ervaar ik veel plezier in mijn baan. Ik vind het 
niet vervelend om langer door te gaan – dat gaat eigenlijk 
vanzelf als je ’t naar je zin hebt. Op de middelbare school 
had ik vrienden die van de boerderij kwamen; als je mee 
mag helpen op ’t land en in trekkers mag rijden, leer 
je wel gevoel ontwikkelen voor machines. Tijdens mijn 
studie heb ik een certificaat behaald voor het bedienen 
van kleine grondverzetmachines. Ja, daar moet je dan wel 
wat mee hebben.” 

Ik vind het niet 
vervelend om langer 
door te gaan – dat gaat 
eigenlijk vanzelf als je 
’t naar je zin hebt.
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sfeer is goed en dat maakt het werk leuk, maar ‘t zorgt 
ook voor een goede inzet. Ik wil graag bij de gemeente 
Ermelo blijven werken en heb nu nog geen behoefte aan 
een stap. Maar misschien denk ik daar over een paar jaar 
wel heel anders over. Er zijn genoeg mogelijkheden om 
binnen de organisatie door te groeien naar een functie 
met meer verantwoordelijkheid.” 

“Als je wensen neerlegt bij de manager, dan wordt daar 
serieus naar gekeken. Ook in de vorm van bijscholing. Het 
geeft een lekker gevoel dat ik ergens naartoe werk. Zo van: 
ik kan nog alle kanten op. En er wordt rekening gehouden 
met je wensen. Ik werd gevraagd om inzetbaar te zijn als 
verkeersregelaar, maar daar heb ik niet zoveel mee. Dus 
daar wordt serieus naar gekeken. Het is leuk om jezelf te 
ontwikkelen en dat kan prima bij deze gemeente.” 

“De organisatieontwikkeling was al in gang gezet toen ik 
in dienst kwam. Bij de buitendienst krijgen we daar niet 
zoveel van mee. Zoals we – denk ik -  sowieso minder te 
maken hebben met collega’s op het gemeentehuis. We 
zijn op pad en hebben de gemeentewerf als uitvalsbasis. 
Voor mij is het net weer iets anders, omdat ik als markt-
meester nog wel eens in de buurt ben. Maar het is niet 
dat je elkaar heel veel tegenkomt. Dat komt natuurlijk 
ook door de coronaperiode. Hopelijk komt dat straks 
weer meer op gang; met een personeelsfeest of nieuw-
jaarsborrel, bijvoorbeeld. Die contacten mis ik nu wel.” 

“Als je lang ergens werkt, ontstaan allerlei gewoontes. 
Je doet het altijd op die en die manier. Dat heeft veel 
voordelen en geeft ook rust, maar die situatie probeer 
ik zelf een beetje te voorkomen. Want je gaat daardoor 
ook minder makkelijk mee in veranderingen. Vanwege 
de coronatijd hebben we flexibele werktijden; we werken 
in kleinere groepen op verschillende tijden. Dat ligt mij 
wel. Voor mij hoeft een pauze ook niet altijd op hetzelfde 
tijdstip te beginnen; ik vind die speling prettiger. Er loopt 
niet de hele dag iemand in je buurt die precies volgt wat 
en hoe je iets doet. Je bent zelf verantwoordelijk. 

Als hij cijfer mag geven aan de organisatie, dan is 
het een 8,5.
“Het kan altijd beter, maar ik merk dat we als team goed 
op elkaar zijn ingespeeld en dat we collegiaal zijn. Ja, de 

Rick Timmer
Team Wijkservice
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Marcella 
Het reisverhaal van

Het is de rode draad 
in mijn loopbaan dat 
ik de dingen niet op 
een standaard manier 
wil doen
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et nieuwe werken? Da’s  
Marcella van Wagensveld (51) uit 
het hart gegrepen. Sterker nog: in 
de jaren negentig was zij een van 

de mensen die deze andere werkwijze 
bij verzekeraar Interpolis mocht in-
troduceren. Bijna niemand had er 
nog van gehoord, want Interpolis 
behoorde tot de voorhoede. Mar-
cella deed er veel ervaring door op. 
In de periode dat ze moeder werd 
koos ze – naar eigen zeggen – voor 
een ‘beter planbare baan’ bij een 
woningcorporatie. Maar ook daar 
maakte ze carrière. Vervolgens 
werkte ze enige tijd bij de Woon-
bond en inmiddels is ze projectlei-
der Wonen en Duurzaamheid bij de 
gemeente Ermelo.

H
Ik merkte dat het zoveel 
energie gaf om alle partijen 
aan tafel te hebben.

facts  
Marcella van  
Wagensveld,  
Projectleider wonen 
en duurzaamheid, 
51 jaar, Dronten

Ze heeft een enorme power. Dat blijkt ook tijdens 
het gesprek. Marcella is geen type voor online 
meetings en het oeverloos heen-en-weer gemail. 
Ze wil echt contact. Een mensenmens pur sang. 
Dat kost haar sloten vol energie, maar zij zelf én de 
organisatie krijgt daar veel voor terug. Hoe zullen 
we het noemen? Dynamiek? Reuring? 

Marcella lacht als haar energieke persoonlijkheid 
ter sprake komt. “Het is de aard van het beestje”, 
zegt ze. Voordat er kinderen kwamen, werkte zij 
bij meerdere commerciële bedrijven. Daarna kon 
ze aan de slag als beleidsadviseur bij een woning-
corporatie in de Noordoostpolder. Meedenken 
op strategisch niveau ligt haar goed. Ze vindt het 
‘lekker’ om breed bezig te zijn en tegelijkertijd diep 
op zaken in te kunnen gaan. 
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Ook een corporatie wordt soms gezien als een 
overheidsinstantie, vertelt Marcella.
“Ik leerde ook hoe je omgaat met wantrouwen en teleur-
stelling. Uiteindelijk kregen we de meeste bewoners mee 
in de plannen, waar je anders op veel meer tegenstand 
had moeten rekenen. En dat kwam dus vooral door dat 
samen optrekken. Ja, het voelde als een overwinning. Het 
mooiste compliment dat een bewoner mij gaf, kwam van 
een mijnheer wiens woning zou worden gesloopt. Hij zei: 
ik ben er niet blij mee, maar ik snap het nu wel.” 

In 2014 ontwikkelde ze binnen de woningcorporatie 
het participatiebeleid. Daarna mocht ze het zelf gaan 
uitvoeren. Ook was ze verantwoordelijk voor het 
Strategisch Voorraad-beleid. Dus: wat is er op lange 
termijn nodig aan woningen? Waar slopen, waar bouwen 
etc. De laatste vier jaar bij die corporatie was ze wijk-
teammanager. In die periode ontdekte Marcella ook 
hoe essentieel het is om inwoners nog veel beter bij een 
proces te betrekken.

“In 2014 hebben we voor het dorp Ens samen met 
bewoners een plan gemaakt waarin zowel het slopen 
als nieuwbouw aan bod kwamen, met allerlei cruciale 
beslismomenten en heel veel teamwerk. Ik merkte 
dat het zoveel energie gaf om alle partijen aan tafel te 
hebben. Je kunt niet alles waar maken waar ze op hopen. 
Het belangrijkste is toch dat gesprek en het gevoel dat je 
hen geeft - als je ze werkelijk serieus neemt. We konden 
veel sneller meters maken dan op de oude manier. 
Voorheen zou je een compleet plan zelf hebben ontwik-
keld en daarna hebben voorgelegd aan inwoners. Zo 
van: wat vindt u ervan? Maar nu deden we het veel meer 
samen.”

Ik leerde ook hoe je omgaat met 
wantrouwen en teleurstelling.
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het hele land, dus van Friesland tot Amstelveen. Dat brak 
mij enigszins op en bracht mij opnieuw op zo’n kruispunt. 
Het gevoel van: wat nu?”

“Ik wilde voor mijzelf die intellectuele uitdaging houden, 
maar ook rechtstreeks iets kunnen betekenen voor 
mensen. Het goede doen voor bewoners. Liefst in samen-
werking met teams en zonder heel veel hiërarchie.  Dus 
toen ik op internet die vacature voor Ermelo voorbij zag 
komen, werd ik direct nieuwsgierig.”

Na zestien jaar bij de corporatie maakte ze een 
overstap naar de Woonbond, waar dezelfde 
casussen voorbij kwamen, maar dan vanuit heel 
Nederland.
“Ik werkte als adviseur voor de huurders; ook met een 
sterk sociale component. Opkomen voor mensen die 
hulp nodig hebben. Waarbij je soms moet strijden tegen 
grote machtsblokken. Best pittig, maar ook interessant. 
Er was alleen een belangrijk nadeel waar ik minder 
rekening mee had gehouden. Ik ben van nature een 
ochtendmens, maar had nu soms vier avonden per week 
een bijeenkomst waar ik niet kon worden gemist. Door 
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“Ik las dat de gemeente een overstap had gemaakt naar 
een netwerkorganisatie. Dus daar kwam meteen mijn 
ervaring met het nieuwe werken om de hoek kijken; die 
tijd bij Interpolis. Het is de rode draad in mijn loopbaan 
dat ik de dingen niet op een standaard manier wil doen. 
Voor mij moet er iets te leren en te ontdekken zijn. En 
dan mag er ook wel eens iets fout gaan. Geen probleem. 
Maar dan pak je ’t werk weer op en dóór… Dat is ook 
wat ik nu in Ermelo zie: er liggen heel veel kansen en het 
is aan jezelf om die te benutten. Samen maak je er een 
succes van. Als je het doel maar goed voor ogen houdt. 
Want we doen het allemaal voor de inwoners.”

Marcella kwam bij Ermelo binnen als adviseur 
Wonen. 
“Ik ging aan de slag met het opstellen van de Woonvisie, 
waarbij je alle collega’s mag betrekken. Want het 
domein Wonen houdt niet op bij de stenen. Het gaat 
ook altijd over mensen, dus het raakt aan leefbaarheid, 
het openbaar gebied, mobiliteit, milieu etc. Ik kan ook 
gebeld worden voor individuele kwesties. Een bewoner 
die ondanks alle pogingen nergens terecht kan, maar 
toch onderdak nodig heeft. Dus dan zoek je samen naar 
andere wegen die nog open liggen.”

“Ermelo heeft beperkte mogelijkheden om te bouwen, 
maar er is veel vraag naar woningen. Dus daar ligt een 
spanningsveld. Voor mij is dat juist een mooie uitdaging. Je 

Ermelo heeft beperkte mogelijk-
heden om te bouwen, maar er is 
veel vraag naar woningen.
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Sommige ambtenaren zijn wat meer bedacht-
zaam, merkt Marcella.
“Maar als je de hele dag bezig bent met financiën vraagt 
dat misschien ook een wat andere focus dan bij alle 
gesprekken die ik voer. Maar dit is wel wie ik ben: ik wil tijd 
nemen voor mensen en echt luisteren. Ik zeg vaak: als je 
inzicht krijgt in elkaars belangen, kom je veel verder. Als 
het daarover gaat ben ik positief verrast door de gemeente 
Ermelo. Allemaal betrokken collega’s die bovendien heel 
deskundig zijn. De mensen hier willen hun werk op een 
goeie manier doen. Er is echt hart voor de inwoners. Okay, 
heel af en toe kom je een collega tegen waarvan je denkt: 
daar mag meer peper in… Maar die heb je overal hè.”

praat hier over kwetsbare natuur die je wilt beschermen, 
maar je hebt ook recreatieparken waarmee iets mag 
gebeuren en politieke wensen – er spelen veel facetten 
mee. Het is niet alleen maar een paar huizen neerzetten. 
Het vraagt om een goede afstemming en balans.”

Daarnaast doet Marcella ook Duurzaamheid. Die 
combinatie van Wonen en Duurzaamheid is uiter-
aard niet toevallig. 
“Ik heb er ook bij de woningcorporatie mee te maken 
gehad, maar ik merk dat Ermelo al een stuk verder is in 
beleid en doelstellingen. Dus dat vind ik superleuk. Ja, 
in 2030 willen we hier energieneutraal zijn. Dat geeft de 
nodige druk op het proces en zorgt ook voor urgentie. We 
voelen hier in huis allemaal aan dat er nog heel wat moet 
gebeuren. Nee, dat werkt niet verlammend. In mijn geval 
zeker niet: ik vind het juist geweldig om zoiets samen aan 
te pakken. Dan gaan de radertjes bij mij meteen draaien: 
wat is er voor nodig, hoe gaan we het aanpakken…

“Ik ben ook projectleider Maatwerkwoningen en die 
gesprekken kunnen best pittig zijn. Maar ik probeer 
mensen juist mee te krijgen in mijn enthousiasme. Ik ga 
die confrontatie en de emotie niet uit de weg: gooi het 
maar eens op tafel, laten we het er gewoon maar over 
hebben. Nee, heerlijk juist.”

Maar dit is wel wie ik ben:  
ik wil tijd nemen voor 
mensen en echt luisteren.
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Als je inzicht 
krijgt in elkaars 
belangen, kom 
je veel verder

“Het is mijn streven om iedereen erbij te betrekken en 
dat enthousiasme vast te houden. Dat is in coronatijd nog 
weer moeilijker dan normaal. Vooral ook omdat ik liever 
iemand fysiek bezoek, dan dat ik een mail moet sturen. 
Maar samen komen we hier wel doorheen. Toen ik in 
2019 begon, merkte ik direct dat ‘t met de energie binnen 
de organisatie wel goed zit. Dus daar vertrouw ik op.” 

Voor haar is het lastig om in deze organisatie-
omslag de oude met de nieuwe situatie te 
vergelijken.
“Daarvoor ben ik te kort in dienst. Maar ik spreek natuur-
lijk wel allerlei mensen en ik zit ook in de OR. Dus die 
organisatieontwikkeling heeft wel mijn aandacht. Ik vind 
het bijvoorbeeld een goed teken dat we nu een strategi-
sche medewerkersbeleid opstellen voor de drie samen-
werkende gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. 
Dat was een paar jaar geleden nog ondenkbaar geweest. 
Harderwijk en Zeewolde zijn geen netwerkorganisatie, 
maar ook zij zijn in beweging.  

Een organisatie die niet ontwikkelt, heeft op den 
duur een groot probleem. En als je zelf kiest 
voor cultuurverandering krijg je ook gedoe. Dat 
het ergens wrijft en schuurt is onvermijdbaar, 
constateert Marcella.
“De omslag die we nu doormaken heeft wel twee tot 
vijf jaar nodig om goed in te dalen. Natuurlijk geeft 
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“Mijn opdracht is om het college te adviseren. Soms 
vraagt een wethouder mij; maar wat vind je er zelf van? 
Maar dat is voor mij minder relevant. Ik ben een dochter 
van een projectontwikkelaar; ik houd van huizen bouwen. 
Maar voorop komt dat ik het beste advies wil neerleggen. 
Als het college dat naast zich neerlegt, raakt mij dat niet 
persoonlijk. Ik geef het advies, maar hak niet de knop 
door. Dat moet je in dit werk goed van elkaar kunnen 
scheiden.”

dat gedoe. Dat kan niet anders. Collega’s zullen zich 
soms niet thuis voelen, gaan iets anders zoeken. Maar 
er komen ook nieuwe collega’s die weten dat ze een 
netwerkorganisatie binnen stappen. Dus die zullen die 
ruimte juist als prettig ervaren. En zo komt de zaak in 
beweging. Als ik om mij heen kijk, dan zie ik collega’s die 
graag hun taken oppakken en hun verantwoordelijkheid 
nemen. Dan weet ik al genoeg: dit komt goed.”

Er heerst wel een hoge werkdruk, merkt zij. 
“Er kan veel, er moet veel. Dus dat vraagt om een eerlijke 
afweging en prioritering. Ja, ook in overleg met het 
college. Ik vind dat trouwens een zegening van het duaal 
systeem: je mag met elkaar steeds die balans zoeken 
tussen wat je wenst en wat er mogelijk is. En dat kan niet 
zonder een eerlijk gesprek. Ik vind dat heerlijk. Ik durf ook 
tegengas te geven, als dat nodig is. Als je elkaar respec-
teert en vanuit de inhoud praat, kan dat niet mis gaan.”

Ik durf ook tegengas te geven,  

als dat nodig is.
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Als je ergens langere tijd werkt, gaat die organi-
satie nog meer in je DNA zitten, weet Marcella.
“Je raakt enorm betrokken bij alles. Dus een grote veran-
dering in het werk kan dan best heftig zijn. Maar daar heb 
ik in dit geval geen last van. Ik stel mij ten doel om het 
zo goed mogelijk te doen voor de bewoners. Dat is onze 
opdracht, dus daar focus ik mij op. Natuurlijk kan je dan 
ook wel eens balen dat je bij een voorstel of idee de kous 
op de kop krijgt, maar ik zet snel de knop om. Zo van: 
dit chagrijnige gevoel is niet helpend. Ik heb een taak te 
doen. Ja, en dan weer lekker door.”

Marcella van Wagensveld
Projectleider Wonen en  
Duurzaamheid

Je raakt enorm betrokken 
bij alles. Dus een grote 
verandering in het werk 
kan dan best heftig zijn.

“Het klinkt misschien alsof ik alles fluitend doe, maar zo 
is het niet. Ik heb ook mijn kwetsbare kanten. Vooral in 
het schrijven van bijvoorbeeld een collegevoorstel ervaar 
ik enige druk. Ik wil ’t dan helemaal perfect op papier 
zetten, maar dan kan ik best even piekeren en peinzen. 
Toch weet ik het negatieve altijd vrij gemakkelijk te 
pareren. Ik sta het voor mezelf niet toe om in zo’n sfeer 
te blijven hangen. En ik probeer open te zijn naar mensen 
om mij heen. Doelgericht ook. Zo van: laten we dit met 
elkaar gaan realiseren.”

Schrijf een reactie of stuur een  
mail naar expeditie@ermelo.nl
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Ben van Laar werkt nu 
twee jaar als ‘beheer-
medewerker groen en 
bossen’ bij de gemeente 
Ermelo. Zijn job telt drie 
aandachtsgebieden: 
stedelijk groen, natuur-
beheer en databeheer. 
In zijn computer houdt 
hij precies bij wat er 
groeit en bloeit in de 
gemeente. Ben staat 
bekend als een rustige, 
maar creatieve collega. 
Hij ervaart veel vrijheid 
en afwisseling in zijn 
werk. Ja, Ben heeft zijn 
draai aardig gevonden.

Je hebt afstemming 
nodig omdat je van 
elkaar afhankelijk bent

Ben
Het reisverhaal van
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Voordat Ben bij de gemeente Ermelo in dienst 
kwam, werkte hij bij de gemeente Noordwijk. Hij 
heeft gestudeerd aan de Wageningen Universiteit 
en werkt nu twaalf jaar bij gemeenten. De overstap 
naar Ermelo zag hij als een mooie uitdaging. 

“De functie is heel breed; je denkt mee over het groen 
in de wijken, zit aan tafel over het bosonderhoud, maar 
doet ook aan databeheer. Als gemeente beheren we 
bijvoorbeeld zo’n 1000 hectare heide en 650 hectare bos; 
dat is bijzonder voor Nederland. Het brengt daarmee ook 
veel bijzondere uitdagingen.”

Ben zoekt gemakkelijk verbinding met ‘buiten’. 
In samenwerking met ondernemers en inwoners 
stond hij bijvoorbeeld aan de wieg van paar opval-
lende publieksacties. Zelf op de voorgrond staan 
heeft niet zijn voorkeur. Maar de rol van initiator 
ligt hem goed.
“Ja, ik heb plezier in mijn werk. Dat staat buiten kijf. De 
vrijheid die de organisatie biedt om mijn werk in te vullen, 
zorgt ervoor dat er ook ruimte is voor wat onconventi-
onelere projecten. Dat zijn de momenten waarbij je op 
een andere manier dan normaal met inwoners te maken 
krijgt. Zo hadden we bedacht om in de strijd tegen de 
eikenprocessierups bouwpakketten van nestkastjes uit 
te delen. Lokaal gezaagd, en mensen konden ze zelf in 
elkaar zetten. Ook bedoeld als bewustwording. Of er veel 
bewustwording heeft plaatsgevonden weet ik niet, maar 
de bouwpakketten waren ongekend populair. Alle 200 
gingen in een ochtend weg.”

In 2019 organiseerde hij samen met collega’s de 
helpen-op-de-hei dag. Een proef. 
“We wilden weten of mensen bereid waren een ochtend 
te komen helpen om de Groevenbeekse hei open te 
houden. Ook hier was de belangstelling overweldigend. 
We moesten de inschrijvingen stopzetten omdat we 
anders niet genoeg begeleiding en gereedschap konden 
regelen. Mensen waardeerden het enorm dat ze de kans 
kregen iets te doen voor ‘hun’ hei.”

facts Ben van Laar, Beheermedewerker groen 
en bossen, 38 jaar, Barneveld

Ik heb plezier in 
mijn werk. Dat 
staat buiten kijf.
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Breng mensen bij elkaar en er ontstaan als 
vanzelf ook weer nieuwe ideeën. Van het een 
komt het ander. Dat bleek ook tijdens die heidag.
“Een bewoner kwam op het idee om dit soort werk via 
een app te gaan regelen. Ook daar zijn we vanuit het 
natuurbeheer weer volop bij betrokken. Soms kun je 
als gemeente vrij eenvoudig je inwoners ergens blij 
mee maken. Dat was in dit geval overduidelijk. Binnen 
de huidige organisatieopzet hebben we veel vrijheid. 
Daardoor kunnen we sneller schakelen als een collega 
bijvoorbeeld even wat extra hulp nodig heeft. Daar leer je 
dan vervolgens zelf ook weer van.”

Toen Ben bij de gemeente Ermelo kwam werken, 
had de organisatie net een omslag gemaakt.
“We zijn bezig met een expeditie waarin we gaandeweg 
nieuwe dingen leren. Ik heb mij indertijd aangemeld om 
daarover mee te denken, omdat ik ook verbeterpunten 
zie. Het heeft mij bijvoorbeeld best wat tijd en moeite 
gekost om mijn plek te vinden. We willen een netwerkor-
ganisatie zijn en daar ben ik helemaal voor. Maar daar-
binnen mis ik soms de structuur. Hoe je het ook inricht; 
je hebt binnen een organisatie collega’s nodig met heli-
kopterview. Voorheen waren dat de leidinggevenden, nu 
moet je dat meer met elkaar doen. Daarin kunnen we 
zeker nog groeien. Het voelt soms alsof je op een eilandje 
zit, zonder dat je van elkaar weet waar je mee bezig 
bent.”

We zijn bezig met 
een expeditie 
waarin we gaan-
deweg nieuwe 
dingen leren
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“In elke organisatie heb je karakters die botsen, daarin is 
de gemeente Ermelo niet uniek. Toch moet je met elkaar 
kunnen samenwerken. Soms ervaar ik enige afstand 
tussen teams. Alsof het gescheiden werelden zijn binnen 
één organisatie. Dan zou het prettig zijn als iemand de 
afstemming bewaakt. Als bijvoorbeeld het ene team een 
vak met nieuwe beplanting aanlegt, dan moet dat wel in 
samenspraak met het team dat voor onderhoud zorgt. Je 
hebt afstemming nodig omdat je van elkaar afhankelijk 
bent voor het eindresultaat. Nu werkt het soms langs 
elkaar heen en mis ik een controlemechanisme.”

Door zijn werkervaring kan Ben ook enigszins 
vergelijken.
“Hoewel Ermelo geen grote gemeente is, zie ik veel deskun-
digheid in de organisatie. Ja, collega’s zijn vakbekwaam en 
gewetensvol met hun werk bezig. Op verschillende plekken 
binnen de organisatie wordt ook prima samengewerkt. 
Daarnaast gaat ‘t ook weleens minder. Dan mis je dus een 
teamleider. Iemand die lastige knopen doorhakt als dat 
nodig is. Soms heb je even iemand nodig die erboven staat 
en tegen een collega kan zeggen: jij vindt het misschien niet 
leuk wat Pietje te zeggen heeft, maar het is wel waardevol.”

Collega’s zijn vakbe-
kwaam en gewetensvol 

met hun werk bezig
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“Je slaat met elkaar een weg in en dan is er alle ruimte 
voor verbetering. Ik ben niet voor niets in de werkgroep 
gerold die meedenkt over de ontwikkeling. Ik ben kritisch, 
maar zoek graag mee naar oplossingen. Daarbij moeten 
we ons niet willen verschuilen achter managementpraat. 
Ik denk dat het goed is om bijtijds verwachtingen bij te 
stellen. Zelf verantwoordelijkheid nemen is niet voor 
iedereen even logisch en gemakkelijk. Als we daar binnen 
de organisatie meer rekening mee houden, dan komt het 
in mijn ogen zeker goed.”

Ondanks die verbeterpunten kijkt hij met 
vertrouwen naar de toekomst.
“Als ik nu een cijfer aan de organisatieontwikkeling zou 
moeten geven, dan wordt het een krappe voldoende. Een 
6,5. Ik vind het werk leuk, maar er kunnen nog dingen 
beter. Samengevat mis ik zo nu en dan de sturing van een 
leidinggevende. Iemand die het proces bewaakt en indien 
nodig corrigeert. Gelukkig krijgen we tijd om hiervan 
te leren. En we weten allemaal: de perfecte organisatie 
bestaat niet. Zo eerlijk moet je zijn.”

Samengevat mis ik zo nu en dan 
de sturing van een leidinggevende. 
Iemand die het proces bewaakt en 
indien nodig corrigeert.

Ben van Laar 
Beheermedewerker

Schrijf een reactie of stuur een  
mail naar expeditie@ermelo.nl
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Pieter Trap is sinds 
1 september 2020 
als wijkregisseur in 
dienst bij de gemeente 
Ermelo. Voorheen 
werkte Pieter bij de 
gemeente Harderwijk 
als beheerder openbare 
ruimte. Met inwoners 
in gesprek gaan over 
hun leefomgeving 
voelt voor hem heel 
vertrouwd. “Maar ik ben 
opgeschoven van het 
vakinhoudelijke naar 
het sociale.” Pieter kijkt 
met een frisse blik naar 
de organisatieontwik-
keling van de gemeente 
Ermelo. Wat is zijn 
eerste ervaring?

Als hier zo’n plek vrij komt, 
dan probeer ik over te stappen

Pieter 
Het reisverhaal van
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“Ik heb bij de Inclusief Groep gewerkt. Daar begeleidde 
ik mensen met een arbeidsbeperking. Ik was voorman 
bij het groenonderhoud en volgde tegelijkertijd een 
opleiding aan de Hogeschool Dronten. Daarna werkte ik 
bij de gemeente Harderwijk waar ik een van de beheer-
ders voor de openbare ruimte werd. 
Ja, wat doe je dan: de buitendienst 
aansturen, aannemers inschakelen. Het 
is vooral veel overleg over onderhoud 
en renovatie. Praktisch en vakinhoude-
lijk. In Harderwijk hebben ze wijkmana-
gers. Dat lijkt enigszins op de wijkregis-
seurs. Ik woon zelf in Ermelo en dacht: 
als hier zo’n plek vrij komt, dan probeer ik 
over te stappen. Dus toen die mogelijk-
heid voorbij kwam, hoefde ik niet lang 
na te denken.”

“Als wijkregisseur probeer ik de saamhorigheid in de 
buurt aan te jagen. Dat begint soms heel klein, door 
een picknicktafel aan te bieden en te kijken of de buurt 
daardoor meer met elkaar gaat ondernemen. Maar je 
kan ook denken aan een moestuinproject. Alles met het 
oog op sociale samenhang. Dat is nu heel actueel door 
corona: mensen vereenzamen omdat ze nergens naartoe 
kunnen. Dus we proberen waardevolle contacten op een 
andere manier tot stand te brengen. Ja, dat is beteke-
nisvol werk.”

“Ik moest wel even wennen aan de nieuwe organisatie-
vorm van Ermelo. In Harderwijk werkte ik op de gemeen-
tewerf. Een ruimte voor drie beheerders en een team-
leider. Het was sterk hiërarchisch opgezet. In Ermelo is dat 
anders. Het voelde alsof ik in het diepe werd gegooid. Ik 

moest flink zwemmen. Na anderhalve 
maand dacht ik: zit ik op de juist weg? Ik 
had behoefte aan feedback. Dus ik heb 
contact gezocht met een beleidsme-
dewerker sociaal domein. Zo van: zit ik 
op het juiste spoor? Wel grappig, want 
zij schrok eerst. Ze dacht even dat ik 
wilde stoppen. Maar dat was het niet. 
Als nieuwe collega wil je even horen 
of je aan de verwachting voldoet. Nu 
praten we elke maand een kwartiertje 
bij. Ik mag zelf invulling geven aan mijn 
functie. Ik vind het prettig dat ik die 

vrijheid heb. Dat sprak mij ook aan bij de sollicitatie: ik zie 
het als een kans. Maar de keerzijde is er ook: je krijgt niet 
direct de bevestiging dat je goed bezig bent.”

“Twee dagen per week werk ik nauw samen met 
een opbouwwerkster; ik draai dan mee in het 
Leefbaarheidsteam. Samen gaan we naar afspraken 
toe of overleggen we over lopende zaken. Met haar heb 
ik een werkverdeling gemaakt. Mijn voorganger was al 
wat ouder en deed ’t weer op zijn manier. Je moet dat 

facts 
Pieter Trap,  
Wijkregisseur  
Leefbaarheidsteam,  
37 jaar, Ermelo
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ook bewoners te bereiken die je anders niet zo snel 
in actie ziet. De mooiste initiatieven ontstaan als je de 
buurt erbij betrekt. Dat zie je ook terug op plekken waar 
bewoners samen het gemeentelijk groen adopteren. Ze 
zoeken elkaar op en tijdens het koffiedrinken ontstaan 
uitgebreide gesprekken. En dan zie je korte tijd later dat 
de buurvrouw opeens een bordje eten krijgt aangeboden 
omdat ze wel wat hulp kan gebruiken. Die spontane 
acties ontstaan als je eerst samen iets oppakt.”

eerst met elkaar afstemmen. Even grofweg: de opbouw-
werkster onderhoudt de contacten voor alle lopende 
projecten in de wijk, ik richt mij meer op de nieuwe initia-
tieven. De overige twee dagen ben ik binnen het gemeen-
tehuis meer bezig met beleidsmatig werk. In de praktijk 
is het allemaal niet zo strikt gescheiden, maar op die 
manier kom ik wel aan alle taken toe.” 

“Ik faciliteer de leefbaarheidsprojecten in de wijk. Ik breng 
mensen bij elkaar en probeer zaken te stroomlijnen. 
Initiatieven laten we zoveel mogelijk vanuit de bewoners 
zelf komen. Soms geven we een voorzet, zoals bij de 
verkiezing van mooiste kerstverlichting. Je dropt het idee, 
maar het is aan de buurt om het op te pakken en het 
moet gezegd: ik was verrast over het resultaat.”

“Door fysiek iets te veranderen in de leefomgeving 
proberen we de samenhang te verbeteren. Een 
picknicktafel geef je niet zomaar cadeau, het is een 
middel om ontmoeting te stimuleren. We hopen dan 

De mooiste initiatieven ontstaan 
als je de buurt erbij betrekt.
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“Dat de gemeente Ermelo deze organisatieontwikkeling 
heeft ingezet, is niet zo verwonderlijk. Je ziet die trend 
overal bij gemeenten. Voorheen werd heel anders naar 
bewoners gekeken. Cru gezegd: zij moesten vooral 
hun mond houden en niet teveel meedenken. Dankzij 
aandacht over burgerparticipatie zie je het veranderen, 
maar het heeft wel tijd nodig.”

“De meeste wijkbewoners kunnen prima uitleggen 
waarom iets wel of juist niet gaat helpen in hun buurt. 
Stel: je wilt als gemeente ergens een nieuwe zitbank 
plaatsen. Dan kan je daar zelf een rustig hoekje voor 
zoeken, maar bewoners kennen de situatie veel beter. 
Die weten of een bepaalde locatie kan uitgroeien tot een 
hangplek. Je voorkomt problemen als je aan de voorkant 
beter overlegt. Mensen zijn ook mondig. Als je de buurt 
er niet bij betrekt, is de kans groot dat ze een paar weken 
later met een lijst vol handtekeningen bij de wethouder 
staan. Dat moet helemaal niet nodig zijn.” 

“In Ermelo heb je best wel verschillen tussen bepaalde 
wijken en buurten. In Zuid gaan we een groenstrook 
renoveren. Dat is een groot project waarbij je niet 
zonder de inbreng van bewoners kunt, maar waar de 
gemeente wel het voortouw neemt. In West ligt dat weer 
anders. Daar zit een actieve wijkvereniging die heel veel 
zelf in gang zet. Even kort door de bocht: zij hebben de 
gemeente alleen nodig voor de financiering. Terwijl ik 

Ik merk dat je binnen deze 
nieuwe organisatie meer 
ruimte krijgt om het op je 
eigen manier te doen.
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en het opzetten van een website. Nu ik de Facebookpagina 
van het leefbaarheidsteam beheer, maak ik handig gebruik 
van die kennis. Zo werkt dat ook op andere terreinen.”

“Ik vind het interessant om iets nieuws op te pakken. 
Kleinere buurten waar je nauwelijks iets over hoort. 
Misschien is iedereen daar heel gelukkig en tevreden, 
maar we weten het niet. Dus daar plan ik dan een 
bezoek in. Zoals er ook inbreidingslocaties zijn waar niet 
zoveel aandacht aan wordt besteed. Ik bedoel van die 
locaties waar ooit scholen en kerken stonden en waar 
nu woningen zijn gebouwd. Mensen die er soms al jaren 
wonen, zien hun buurt veranderen. Dat heeft altijd een 
uitwerking… Dus daar wil ik ook iets mee doen. Ja, genoeg 
ideeën. Leuk hoor.”

ook in Speuld ben geweest. Daar kreeg ik juist een duide-
lijke hulpvraag vanuit de bevolking, omdat zij merken 
dat het dorp vergrijst. Dus het verschilt per situatie wat 
je als gemeente kunt betekenen of wat er van ons wordt 
verwacht. Daarom is dat contact ook zo belangrijk.”

“Ik merk dat je binnen deze nieuwe organisatie meer 
ruimte krijgt om het op je eigen manier te doen. Iedereen 
heeft ook zijn eigen vaardigheden en voorkeuren – die 
neem je mee. Ik heb in mijn vrije tijd bijvoorbeeld een 
stichting opgezet voor het verzamelen van oorlogsver-
halen. Daardoor kreeg ik te maken met fondsenwerving 

Ik vind het interessant om iets nieuws 

op te pakken. Kleinere buurten waar je 

nauwelijks iets over hoort. 

Pieter Trap
Wijkregisseur

Schrijf een reactie of stuur een  
mail naar expeditie@ermelo.nl
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Jelle 
Het reisverhaal van

Laat mij maar schakelen 
en onverwachte dingen 
doen
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lle ballen op Jelle. Zo zou 
je ’t kunnen noemen. De 
27-jarige Jelle Snippe kwam 

in 2019  als talentvolle trainee de 
organisatie binnen en viel direct 
op. Niet alleen is-ie slim, maar ook 

verbaal vaardig en gezegend met 
een groot relativeringsvermogen. 
Zo iemand die je er graag bij 
wilt hebben. Met speels gemak 
pakt hij moeilijke dossiers op. 
Vaak tot verwondering van 
collega’s. Ja, Jelle is bezig aan 
een bliksemcarrière binnen de 
gemeentelijke organisatie. 

Het zal niemand verbazen dat Jelle daar zelf iets minder 
juichend over doet. Daar is-ie net iets te nuchter voor. 
Maar dat hij direct werd ‘gezien’ binnen de organisatie 
is hem niet ontgaan. Dat zorgt ook voor een goed 
gevoel. Binnen de Expeditie Ermelo geeft hij een gezicht 
aan een nieuwe manier van werken. Hoog tijd dus voor 
een interview.  

A

facts Jelle Snippe, Adviseur Directie en Bestuur, 
27 jaar, De Krim
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Jelle is geboren in Drenthe, maar woont al jaren 
in De Krim. Nog altijd bij zijn ouders thuis.
Lachend: “De Krim klinkt als buitenland, maar het is 
gewoon een dorp in de gemeente Hardenberg. Ik ben al 
een tijdje op zoek naar eigen woonruimte, maar dat is in 
deze markt bijna niet te doen. Dus voorlopig blijf ik die 
reistijd nog wel even houden. Onderweg luister ik graag 
podcasts; dat maakt die lange rit iets minder vervelend.”

Jelle heeft European Studies gedaan in  
Leeuwarden. 
“Daar heb ik ook op kamers gewoond. Daarna deed 
ik een dubbele master in Enschede en Munster. 
Vervolgens heb ik – heel kort - bij een bedrijf gewerkt, 
maar dat beviel mij niet. Om toch aan geld te komen, 
ben ik de schoonmaak ingegaan. Onderwijl bleef 
ik zoeken naar een mooie baan en toen zag ik die 
vacature van de gemeente Ermelo. Ik kon trainee 
worden, maar dan moest ik wel eerst een heel aantal 
testen doorlopen. Daarna belden ze. Ik kon komen. Ja, 
geweldig! Na een jaar schoonmaakwerk was ik daar 
extra blij mee.”

Jelle begon als trainee bij Recreatie en 
Toerisme en had vooral te maken met het pro-
gramma Vitale Vakantieparken. 
“Na een jaar had ik daar veel kennis opgebouwd. Er 
spelen heel veel belangen mee, dus het was fijn dat ik 

daar alle kruisverbanden begon te herkennen. Ik kreeg 
’t steeds meer in de vingers en had veel contact met 
bewoners en eigenaren van vakantiehuisjes.”
“Een van de deelprojecten gaat over een cluster met 
veertien vakantieparken. Die kunnen transformeren 

Ik merkte meteen dat ze mij 
graag binnen de organisatie 
wilden houden.
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deed al veel rondom de organisatieontwikkeling, ook in 
de ondersteuning van onze aanjager Alerieke. Ik dacht: 
dat lijkt me wel iets om uit te bouwen. Dus ik heb gesol-
liciteerd en ik merkte meteen dat ze mij graag binnen 
de organisatie wilden houden. Dat ging heel soepel.”

Helemaal stoppen met Vitale Vakantiepar-
ken zou jammer zijn, gezien zijn ervaring. Dus 
daar is hij nog altijd een paar uur per week bij 
betrokken.
“Daarnaast breng ik – echt in brede zin - advies uit 
aan ons bestuur. Bijvoorbeeld in aanloop naar een 
VNG-ledenvergadering. Maar ook adviseer ik over de 

naar een woonbestemming, dus daar is omvorming 
nodig. Per park moet je vervolgens maatwerk bieden, 
dus het is heel veel plannetjes draaien. Omdat ik er 
vanaf het begin bij betrokken ben, is er ook vertrouwen 
in mij. Mensen zagen de gemeente altijd als een machts-
blok, maar door alle gesprekken kon ik juist een brug 
slaan. Dat vond ik mooi om te merken. Ik durf ook wel 
het gesprek aan te gaan en kan mensen ook overtuigen. 
Dat heb ik hier nog weer verder kunnen ontwikkelen.”

Het traineeship liep na twee jaar af. 
“Dat was halverwege vorig jaar. Net in die periode 
kwam een functie Adviseur Directie en Bestuur vrij. Ik 
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singen te zoeken. Het is mijn ervaring dat je beter maar 
heel eerlijk kunt vertellen hoe de zaken ervoor liggen. 
Daar kom je het verst mee.”

Bij De Driesprong ervaart Jelle hoe ingewikkeld 
je positie kan zijn als ambtenaar. 
“Want we zijn er voor de inwoners en tegelijkertijd 
dienen we ook het gemeentebestuur en de raad. Het 
is een dubbelrol. Ik zal daar niet omheen draaien; er 
zitten hele spannende gesprekken tussen, maar uitein-
delijk merk ik dat openheid heel goed werkt.”

In de hoofden van veel mensen leeft nog het 
klassieke beeld van de overheid als machtsblok, 
ervaart Jelle. Zijn manier van optreden wordt 
vaak als verfrissend ervaren. 
“Omdat ik jonger ben en misschien minder vastzit aan 
oude denkwijzen. Dat zal ’t wel zijn… Ik kan gemakke-
lijker een brug slaan omdat ik van nature probeer mee 
te denken. In een gesprek kom ik inwoners tegemoet en 
dat geeft een zekere ontspanning in de relatie. Dan heb 
je ’t ook over het kijken naar mogelijkheden. Ik schiet 
echt niet in een kramp als een inwoner iets wil. Meestal 
is maatwerk nodig. Dat is een gegeven als je bij een 
gemeente werkt.”

“Goed, je kan als ambtenaar altijd en overal de regel-
geving voorop stellen. Die optie is er ook. Maar ik houd 

prioritering binnen het collegeprogramma. Wat gaan 
we nog doen, hoe pakken we het aan, waar ligt het 
zwaartepunt? Daarnaast ben ik sinds enige tijd contact-
persoon voor vragen over wijk De Driesprong. Daar 
blijken nieuwe woningen allerlei gebreken te hebben. 
In onze organisatie misten we iemand die het overzicht 
hield, dus toen kwamen ze bij mij uit.”

“Het is een complex dossier en normaal gesproken laat 
ik mij niet zo gemakkelijk iets lastigs in de schoenen 
schuiven, maar ik dacht meteen: hier kan ik van 
betekenis zijn. Uiteraard probeer ik goed te luisteren en 
samen met bewoners en de woningcorporatie oplos-

Ik kan gemakkelijker een brug 
slaan omdat ik van nature 
probeer mee te denken
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je altijd blijven afvragen waar de grens ligt en of je goed 
bezig bent. Maar er ligt echt ruimte.”

“Dat geldt ook voor het benutten van talenten. Het is 
maar net wat je zelf uit je werk wilt halen. Ik snap dat 
er mensen zijn die zeggen: dit is mijn expertise en hier 
blijft het bij. Niet iedereen hoeft even flexibel te zijn, 
maar ik merk dat ik zelf juist heel veel baat heb bij zo 
breed mogelijk bezig zijn.”

In de nieuwe organisatie zijn veel zaken bewust 
niet gedefinieerd, vertelt Jelle. 
“Daar lopen we nu wel iets tegenaan. Want je wilt 
betrouwbaar en wendbaar zijn, maar welke interpre-
tatie geef jij daar aan? En wat doet je collega? Samen 
vorm je die gemeentelijke organisatie, dus enige mate 
van afstemming moet je ook houden. Begrijp je wat ik 
bedoel? Die vrijheid geeft soms net iets te weinig focus op 

liever een gezamenlijk doel voor ogen en probeer daar-
binnen een weg te zoeken. Je hebt zelf die keuze. Neem 
het bouwen volgens Bouwbesluit. Je kan bijvoorbeeld 
moeilijk doen over een wc-plafond dat dertig centi-
meter te laag zit. Maar je kan ook zeggen: welke impact 
heeft dat plafonnetje op de veiligheid in huis? Dat is ook 
maar net hoe belangrijk je iets maakt. Misschien kom ik 
daardoor sneller tot flexibele oplossingen.” 

Er is vaak meer maatwerk mogelijk dan we 
denken, merkt Jelle. 
“Als ambtenaar kan je je gemakkelijk verschuilen achter 
de systeemwereld, maar dat brengt je niet dichter bij 
elkaar. Natuurlijk voel je daar ook spanning bij. Je moet 

Samen vorm je die 
gemeentelijke organisatie, dus 
enige mate van afstemming 
moet je ook houden.
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de verschillende teams. Dat is het voordeel van deze 
organisatieomslag. Binnen alle taakvelden zie je nog 
wel vaste patronen. Maar hoe erg is dat? Ik denk dat je 
die altijd wel zult houden.”

“Uiteindelijk is het doel om opgavegericht te kunnen 
werken. Dat je je flexibel organiseert rondom maat-
schappelijke opgaves. Daar zie ik dan ook wel een 
ontwikkelpunt voor de organisatie. Het kan ook 
betekenen dat je op andere tijden werkt of in andere 
samenwerkingsverbanden. Je kan breder worden 
ingezet dan alleen dat deelgebiedje waar je voorheen 
bij zat. Dat is het verschil.”

wat we aan het doen zijn. Je moet goed bij de les blijven 
om die ontwikkeling te volgen. De coronatijd speelt ons 
ook parten; je hebt juist die informele ontmoetingen 
nodig om door te praten en onderling te levelen. Zo van: 
wat vind jij? Ook voor de binding is het niet erg handig.”

Binnen de Expeditie Ermelo ben je meer op 
jezelf aangewezen en dat heeft een keerzijde, 
erkent Jelle.
“Laat ik het zo zeggen: ik ben zelf ook wel zoekende 
naar hoe ik alle thema’s die zijn uitgezet ga toepassen 
in mijn werk. Je moet de dingen meer zelf uitvinden, in 
plaats van dat het je wordt aangereikt. Da’s soms wel 
eens lastig. Collega’s die een functie hebben waarbij ze 
in hun eentje werken, kunnen zich ook ontwikkelen tot 
een soort einzelgänger. Zo van: ik doe maar wat ik doe, 
we zien wel wat ‘t wordt… Het is goed dat onze regis-
seurs daar op letten.”

Maatwerk leveren aan inwoners betekent ook 
dat je hen helpt om hun weg te vinden, vertelt 
Jelle.
“Ik hoor bewoners regelmatig zeggen dat ze er niet 
meer uitkomen. Een gemeentelijke organisatie kan ook 
wat ondoorzichtig zijn. Bij wie kan ik met mijn vraag 
terecht? Tel daar nog alle regelgeving en voorwaarden 
bij op... Natuurlijk probeer ik dan zo goed mogelijk mee 
te denken. Gelukkig zijn er intern weinig schotjes tussen 
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ongeveer doen. Maar er is juist niet gekozen voor een 
detailinvulling, tot op persoonsniveau. Je bent dus heel 
vrij om daar zelf invulling aan te geven en dat betekent 
ook dat je sensitiviteit moet ontwikkelen.”

“In de oude situatie moest je soms heel directief 
uitvoeren wat de manager oplegde. Ook als je het daar 
niet mee eens was. In dit geval is er meer speelruimte. 
Dat is winst, maar in sommige situaties ook wat ondui-
delijk. De kritiek daarop begrijp ik wel. Toch is het een 
proces; gaandeweg ontdekken we hoe die inkleuring 
het beste kan zijn. En die zal daarna ook steeds weer 
veranderen.”

De hoge werkdruk maakt het verhaal wel wat 
lastig, merkt Jelle.
“We hebben een college met een hoog ambitieniveau 
en tegelijkertijd moeten we deze manier van werken 
nog in de vingers krijgen. Je weet niet altijd van elkaar 
wie je waarvoor moet hebben. Dus ja, ik zit soms ook 
te zoeken en dat kost energie. Sommige collega’s lopen 
leeg en zitten tegen een burn-out aan. Die signalen 
worden opgepakt, maar het alternatief is niet direct 
voor handen. Ik denk vaak: we mogen ’t ook wel weer 
iets rustiger aan doen. Het is een bekende valkuil: als 
je samenwerkt met betrokken mensen die allemaal het 
goeie willen doen, dan loop je het risico dat je te weinig 
op jezelf let.” 

Over het algemeen zijn collega’s best positief 
over de organisatieverandering, constateert 
Jelle. 
“Voor mijzelf voelt het als heel normaal; ik weet niet 
beter. Ik houd van die vrijheid en ik merk dat er 
onderling veel collegialiteit is. Dat heb je ook nodig in 
deze situatie en zoiets is niet vanzelfsprekend. Ik hoor 
ook wel zeggen dat collega’s het totaalbeeld van de 
organisatieontwikkeling missen. Ik snap dat ook wel. Je 
kan denken: dit zijn de contouren, zo vullen we het in, jij 
dit, jij dat. En dan kies je een bepaalde managementfi-
losofie en dat is ‘t. Sterkte ermee! Ja, dan ligt ’t allemaal 
meer beklonken. Maar dan komt het ook moeilijker in 
beweging. 

“De Expeditie Ermelo is een skelet; er zijn globale 
routes en grenzen aangegeven. Zo van: zo gaan we het 

Ik denk vaak: we 
mogen ’t ook wel weer 
iets rustiger aan doen.
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De meeste oud-studiegenoten van Jelle werken 
in het bedrijfsleven of bij NGO’s. 
“Ja, de overheid is minder populair. Maar als ik vertel 
over mijn werk, dan zie ik ook wel verbazing. Zo van: 
wát een platte organisatie! Op veel plekken heb je toch 
nog die traditionele lijnorganisatie met een directeur 
en afdelingshoofden. Ook bij andere gemeenten zijn 
ze veel minder ver. Dat ik bijvoorbeeld veel makkelijker 
aanschuif bij een portefeuillehoudersoverleg met de 
wethouder, roept ook verbazing op. Dat hele directe 
contact met het bestuur heb je lang niet overal. Ik vind 
het een voordeel: je zit dicht op de besluitvorming en 
dat vergroot de feeling met het openbaar bestuur.”

“Het is niet zo dat al mijn ideeën of voorstellen 
een-op-een worden overgenomen door het college. 
Maar ik kreeg wel vrij snel complimenten voor mijn 
meedenkend vermogen. Dat werd onderkend als 
waardevol voor de organisatie. Ik heb een tijdlang 
Alerieke van der Maat ondersteund en daar heb ik ook 
veel van kunnen leren. In mijn rol als adviseur zit je 
soms in een spagaat. Hoe bedien je zowel de inwoner 
als het bestuur het beste? Je moet daarin ook in staat 
zijn om voor jezelf op te komen.”

Heeft hij een tip voor collega’s?
“Tegen mensen die nog wat onzeker zijn, zou ik 
willen zeggen: steek je hoofd maar eens uit boven 

Ik houd ervan om met veel 
verschillende zaken bezig 
te zijn en dat ik die stappen 
kan volgen.
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morgen dat. Ik log nooit in met het idee: de komende 
weken ben ik met een en hetzelfde onderwerp bezig… 
Want ik weet hoe het gaat: er belt iemand en voor je 
het weet zit je in een hele andere uithoek van Ermelo. 
Ja, heerlijk hoor.”

Lachend: “Nee, ik voldoe totaal niet aan het stereo-
type beeld van de starre ambtenaar. Laat mij maar 
schakelen en onverwachte dingen doen. Kom maar op! 
Dat gevoel, daar word ik blij van.”

het maaiveld. Ja, gewoon eens opzoeken en kijken of 
dat bevalt. Jezelf laten zien. Iets durven zeggen. Die 
ruimte is er gewoon. Misschien heb ik makkelijk praten, 
omdat ik als trainee binnen kwam en dan heb je een 
andere rol. Zo van: jij bent nieuw en jij mag die vragen 
stellen. Maar het voelde veilig om mijzelf uit te spreken. 
Iedereen kan daarin groeien. Spelenderwijs misschien.”

“Je zit in een bestuurlijke omgeving waarin soms 
andere afwegingen worden gemaakt. Dan is jouw 
advies misschien perfect, maar op dat moment niet de 
juiste keuze in de ogen van het bestuur. Omdat er nu 
eenmaal andere belangen mee kunnen spelen. Soms 
ook afwegingen die niet eens ter tafel komen. Dan 
denk ik vaak: dat is niet aan mij; dit hoort bij je werk als 
ambtenaar in een bestuurlijke organisatie.”

Welke ambities heeft hij?
“Pfff… Die heb ik niet super helder voor ogen. Ik kijk 
meer naar de korte termijn en probeer ook wat te 
proeven en te ontdekken. Dat werkt voor mij het beste. 
Ik heb net een vast contract gekregen en ik voel mij 
prima op mijn plek in de bestuurlijke setting. Ik ben 27 
en kan nog wel een paar jaar vooruit, maar niets is in 
beton gegoten.”

“Ik houd ervan om met veel verschillende zaken bezig 
te zijn en dat ik die stappen kan volgen. Vandaag dit, 

Jelle Snippe
Adviseur Directie en Bestuur

Schrijf een reactie of stuur een  
mail naar expeditie@ermelo.nl
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Hans
Het reisverhaal van

Als wethouder 
moet je visie en 
lef hebben
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Sinds 2018 is Hans wethouder in Ermelo. Waar anderen 
jaren uitkijken naar zo’n eervolle betrekking, doet hij er 
bijna laconiek over. ‘Ik had niet de ambitie om wethouder 
te worden. Ik had het prima naar mijn zin als fractievoor-
zitter in de Gelderse staten’, vertelt hij tijdens een uitge-
breid interview. ‘Toen de partij mij vroeg of ik eventueel 
kandidaat-wethouder zou willen zijn in Ermelo heb ik 
flink nagedacht, maar vond ik ook dat ik mijn verantwoor-
delijkheid moest nemen. Ik heb er overigens nog geen 
moment spijt van gehad. De functie van wethouder is een 
fascinerende positie in bestuurlijk Nederland.’

Lerarenopleiding 
Straks iets meer over zijn werk als wethouder en zijn kijk 
op de organisatieontwikkeling. Eerst iets over zijn lange 
carrière, want dat waren ook de jaren waarin hij visie 
ontwikkelde op het openbaar bestuur – iets waar hij nog 
altijd de vruchten van plukt in zijn dagelijks werk. Om 

e belangrijkste constante in de 
loopbaan van Hans de Haan (68) 
is dat hij graag aan iets nieuws 
begint. Een tikkeltje ongedurig 

mag je deze Ermelose wethouder wel 
noemen. Hij was docent Nederlands, 
directeur commercieel onderwijs bij 
een grote MBO-instelling, manager van 
verschillende onderdelen bij de oude 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek, vanuit het ministerie 
van OCW verantwoordelijk voor het 
digitaal toegankelijk maken van het 
Europees Cultureel Erfgoed, maar ook 
twaalf jaar raadslid in Ermelo en VVD-
fractievoorzitter in de Provinciale Staten 
van Gelderland. Een bestuurder met een 
uitgesproken mening en vooral ook: hart 
voor de zaak. 

D
facts Hans de Haan, Wethouder, 68 jaar, Ermelo
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(zoals Maarten Wispelwey voor de Noord-Veluwe, red.), 
naast de provinciaal-archeologen. De archeologie werd 
zo wat meer geprofessionaliseerd.’

Op rijksniveau was er behoefte om grote pro-
jecten - met archeologie van nationaal belang – 
inhoudelijk beter aan te kunnen sturen.
‘Projecten als de vinexwijk Vleuten-De Meern, 
Hanzelijn, HSL-Zuid, de Maaswerken. Ik werd coör-
dinator voor die grote projecten. Drie zaken waren 
daarbij van belang, zoals bij alle projecten overigens; 
tijd, geld en kwaliteit. En alle drie moesten beter. De 

te beginnen zijn opleiding: Hans behoorde in de jaren 
zeventig tot de eerste lichting studenten van de nieuwe 
lerarenopleiding in Utrecht. Hij studeerde Nederlands 
en Engels en aansluitend ging hij in militaire dienst. 
Daarna gaf Hans les in het voortgezet onderwijs en 
besloot hij bovendien om Kunstgeschiedenis en Klassieke 
Archeologie te gaan studeren aan de Universiteit van 
Amsterdam.

 ‘Via het onderwijs kan je gemakkelijk in deeltijd 
werken, dus dat was geen probleem. Ik heb een jaar 
lesgegeven en daarnaast gestudeerd. Vervolgens ben 
ik twee jaar onderzoeker geweest. Ik publiceerde in 
die jaren ook een aantal studies over villa’s en villapar-
kontwikkeling in Nederland en ben uiteindelijk bij de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
terecht gekomen waar net een reorganisatie had 
plaatsgevonden. 

De reorganisatie stond in het licht van de nieuwe 
Maltawetgeving die de oude Monumentenwet zou 
gaan vervangen, vertelt Hans.
‘Daar werd ik hoofd van de regio West: de Randstad plus 
Flevoland. Om meer en beter te kunnen adviseren en 
onderzoeken heb ik toen het idee van regio-archeologen 
opgepakt, zodat de twaalf gemeenten met een eigen 
gemeente-archeoloog ook de regio om hen heen konden 
bedienen. Ook kwamen er nieuwe regio-archeologen 

Valt er iets spectaculairs te ver
wachten als we hier of daar een 
schep in de grond steken?
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Het was een leerzame periode, vertelt Hans. Hij 
kreeg veel ruimte om het archeologisch onder-
zoek beter aan te laten sluiten bij die grote pro-
jecten. Maar na enige tijd werd besloten dat de 
archeologie naar de markt moest, zoals hij dat 
omschrijft. 
‘Er ontstond zo een echte markt voor archeologisch 
onderzoek. Archeologische bedrijven mochten inschrijven 
voor onderzoek. De ROB als rijkspartij mocht dit niet 
meer. Onze rol werd die van kwaliteitsbewaker van 
het archeologisch onderzoek. Binnen de kortste keren 
wemelde het van archeologische bedrijven en bedrijfjes: 
rijp en groen door elkaar. De situatie in de jeugdzorg doet 
me daar erg aan denken.’ 

Nadat de ROB fuseerde met de rijksdienst voor 
de monumentenzorg tot Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed, raakte Hans meer en meer geïnteres-
seerd in alle opkomende digitale trajecten.
‘Bij het archeologisch onderzoek werd veel in kaart 
gebracht. Er waren kaarten beschikbaar met mogelijke 
vindplaatsen van historisch waardevol materiaal. Wat 
voorheen op papier gebeurde, ging steeds meer richting 
computer. Ik werd manager Kennisinfrastructuur 
Cultuurhistorie, afgekort KICH, waarbij wij heel bouwend 
Nederland en uiteraard ook de overheden voorzagen 
van geografische data over te verwachten cultuurhistori-
sche belangen. Denk aan archeologie, rijksmonumenten, 

projectleiding van zo’n groot werk zat natuurlijk niet 
te wachten op vertraging. En wij wilden als archeologi-
sche dienst uiteraard kunnen optreden als dat nodig 
was. Dus ik heb een soort deal bedacht waarbij we 
vooraf stelden: als jullie dit en dat garanderen, dan 
beloven wij niet tussentijds het werk stil te leggen. 
Dit werd vooraf in een convenant gegoten en bij de 
grote projecten hebben we dat op die manier kunnen 
regelen. Archeologie werd daarmee een voorspelbaar 
onderdeel van het proces in tijd en in geld. Zo konden 
wij op waardevolle percelen ons onderzoek doen en 
werd het werk niet vertraagd. 
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Daarna gaf Hans weer drie jaar les als zzp-er… 
‘En ik vergeet bijna te vertellen dat ik ook nog drie periodes 
voor de VVD in de Ermelose gemeenteraad heb gezeten. En 
daarna nog vier jaar in de Provinciale Staten. Ja, dat klinkt 
als heel druk en heel veel. Maar eerlijk gezegd viel het wel 
mee. Ik heb wel periodes gekend waarin ik vier avonden 
per week weg was van huis, ook vanwege de politiek. Dat 
was ook de reden om te zeggen; ik ga lekker lesgeven en ik 
probeer politiek en onderwijs te combineren. Dus het werd 
een baan van twintig uur les per week. Ja, da’s best te doen. 
En ik kon bijna altijd mijn eigen tijd indelen.’ 

‘Zoals ik al zei: ik had het goed naar mijn zin in Arnhem, 
in de Provinciale Staten. Maar uiteindelijk vind ik het ook 
leuk om wethouder te zijn. Absoluut. Vooral omdat ik de 
ambitie heb om dingen beter te maken, nooit stilstaan. 
Een groot deel van mijn portefeuille bestaat uit het 
Sociaal Domein. De decentralisaties uit 2015 zijn voor de 
gemeenten en voor de sector een behoorlijk probleem 
geworden. Dat was al bekend uit de evaluatie in 2013 
en 2014, maar daar is niets mee gedaan. Gemeenten 
zijn feitelijk opgezadeld met een bijna onmogelijke taak, 
doordat de rijksoverheid de gemeenten geen vrijheid 
heeft gegeven om de zaken goed in te richten. De 
gemeente Ermelo heeft – zeker ook binnen het Sociaal 
Domein – te maken met kwaliteitsbewaking en samen-
werking met leveranciers. Daar komt mijn ervaring met 
projectmatig werken goed van pas. 

cultuurlandschappen en dergelijke. Wie een ontwikkeling 
opstartte, kon via het KICH-portaal op de kaart vooraf 
informatie inwinnen. Zo van: valt er iets spectaculairs te 
verwachten als we hier of daar een schep in de grond 
steken?’ 

Na de fusie tot Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed zou Hans een functie in de nieuwe 
directie krijgen. 
‘Dit ging uiteindelijk niet door. Toen besloot ik - in goed 
overleg en met een mooie afscheidsregeling – om voor 
mijzelf te beginnen als consultant. Daar heb ik onder 
meer voor het Kadaster en het ministerie van OCW en 
VWS allerlei interimklussen gedaan. Leuk werk met een 
leuk inkomen. Mijn laatste klus was voor de European 
Digital Library, de uitvoerder van het EU-programma 
Europeana. Hier heb ik een benchmarksysteem 
ontwikkeld.’

Ik heb de ambitie om 
dingen beter te maken, 

nooit stilstaan
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Ik voel mij omringd met fijne, 
hooggekwalificeerde mensen 
die prima binnen dit nieuwe 
model kunnen werken.

Hans blikt terug op 2015, het jaar van de transitie. 
Onder meer jeugdzorg werd toen een verantwoor-
delijkheid van de lokale overheid. 
‘Gemeenten zijn in een gat gesprongen waar ze absoluut 
niet de kennis en mogelijkheden voor hadden. Als je 
de evaluaties leest, is het onverantwoord wat er is 
gebeurd. Gemeenten kregen geld mee om de zaken zelf 
te regelen en voelden zich belangrijk. Maar de zorg is 
er niet beter door geworden. Je ziet wel dat de sector is 
geëxplodeerd, want er is veel geld te verdienen. Maar 
de rekening komt altijd bij de gemeente terecht. Tja, ik 
denk dan: hoe stom kun je zijn dat je daarmee akkoord 
bent gegaan?’ 

‘We zijn nu zes jaar verder en er is veel leergeld betaald. 
In de regio hebben we samen met Meerinzicht orde op 
zaken kunnen stellen. Er zijn nu eindelijk data beschik-
baar; je moet immers weten wat er in- en uitstroomt. 
Zonder die data krijg je écht geen grip op wat partijen 
doen. Daarnaast is er een explosie van kinderen in de 
jeugd GGZ, dus kinderen met psychiatrische klachten. 
Dit heeft mijns inziens te maken met een fundamentele 
fout in de Jeugdwet. Die wet heeft jeugdzorg - dus soci-
aal-maatschappelijke zorg - en jeugdpsychiatrie - dus 
medische zorg - bij elkaar gegooid en door de gemeente 
laat vergoeden.’
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huiselijk geweld? Zijn er schulden? Vaak is niet het kind het 
probleem, maar speelt er veel rondom vader of moeder. 
Ook daarin kan het CJG een grotere rol spelen.’ 

De organisatieontwikkeling valt en staat bij goede, 
gemotiveerde beleidsmedewerkers, weet Hans. 
‘Ik voel mij omringd met fijne, hooggekwalificeerde mensen 

Hij is blij met de herijking binnen het Sociaal 
Domein. Zo zijn nieuwe afspraken gemaakt met 
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is 
het centrale punt voor alle aanvragen rondom 
kinderen en gezinszaken. Niet alleen in Ermelo, 
maar in de hele regio Noord-Veluwe. Gemeenten 
trekken daarin samen op. 
‘Daarbij hebben we heel duidelijk een scheiding gemaakt 
tussen jeugdzorg en jeugdpsychiatrie. Vooral omdat we 
merkten dat die twee voortdurend door elkaar werden 
gehaald. Je moet bijvoorbeeld een kind met een onder-
wijsprobleem niet naar de psychiater sturen. Dat los je 
in principe op school op. Nu hebben we het zo geregeld 
dat het CJG bij een aanvraag heel goed uitvraagt waar ’t 
probleem zit en waar de oplossing vandaan moet komen. 
Daar hebben we al veel meters kunnen maken.’ 

Hans is blij dat hij zijn stempel weet te drukken 
op belangrijke dossiers binnen zijn portefeuille. 
‘Maar dat zeg ik met bescheidenheid, want ik ben ook 
gezegend met goeie beleidsmedewerkers. Nee, ik heb echt 
niet te klagen. Het zijn mensen die voldoende ervaring 
hebben en die ook snappen wat mijn ideeën zijn. Zo kan 
je samen iets opbouwen. Nu zijn we bezig met jeugd ggz 
en het CJG, om die doorverwijzing beter vorm te geven. 
In beginsel zeggen we: niet iedereen moet je direct door-
sturen naar de tweedelijnszorg. En we moeten scherper 
zijn op signalen uit het gezin. Drinken de ouders? Is er 

De strakke hiërarchie die er 
voorheen was, is er nu niet meer. 
Dat werkt heel positief.
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De coronatijd heeft het niet gemakkelijker gemaakt. 
‘Toch ben ik heel tevreden over hoe de mensen blijven 
doorwerken. En ik ben buitengewoon tevreden over 
onze trainees. Dat is zo mooi om te zien; zij vinden het 
heerlijk om in Ermelo te werken. Ze hebben veel vrijheid, 
kunnen makkelijk even bij een wethouder binnen lopen 
– de lijnen zijn gewoon heel kort. De strakke hiërarchie 
die er voorheen was, is er nu niet meer. Dat werkt heel 
positief. Als het werk lekker loopt en je boekt resultaten, 
dan wordt iedereen daar vrolijk van. Maar dat gaat niet 
vanzelf; dat vraagt energie en visie. Laat ik het zo zeggen: 
een bestuurder moet zo concreet mogelijk zijn. Hoe 
concreter, hoe beter. Alleen dan zet je echt iets in gang.’

die prima binnen dit nieuwe model kunnen werken. Ook 
zonder managers pakken ze problemen op en kunnen ze 
daarop acteren. Maar we zien op andere plekken binnen de 
organisatie dat ’t ook moeizaam kan gaan. De vraag is dus: 
waar en wanneer kun je naar een hele platte organisatie 
en waar moet meer gestuurd worden. Deze vraag komt 
nu naar boven drijven in de fase waarin we nu beland zijn. 
En aangezien ik bestuurlijk verantwoordelijk ben voor de 
organisatieontwikkeling, ben ik daar goed bij betrokken. 
Spannend, maar niet gemakkelijk.’

De uitvoering van de WMO is ondergebracht bij 
Meerinzicht. Daarin werkt Ermelo samen met 
gemeenten en organisaties die deels anders zijn 
georganiseerd. Soms is dat lastig, merkt Hans. 
‘Laat ik het zo zeggen: ik ben gewend om een goede 
beleidsmedewerker veel verantwoordelijkheid te geven. 
Maar binnen andere organisaties moet een besluit 
soms over meerdere schijven. Vanuit Ermelo hebben we 
daar geen invloed op, maar die verschillen zijn er zeker. 
Beleidsmedewerkers met gevoel voor politiek komen 
binnen onze huidige organisatie veel beter tot hun recht. 
Als je het leuk vindt om in dat krachtenveld te staan, dan is 
er veel mogelijk. Ik zie ook dat collega’s enthousiast aan de 
slag gaan en daar energie van krijgen. Dat begrijp ik heel 
goed, want ik doe zelf ook graag dingen die ik leuk vind. 
Maar je hebt ze gewoon nodig, de beleidsmedewerkers die 
zeggen: ik regel dat, ik ben daarvoor verantwoordelijk.’ 

Hans de Haan 
Wethouder

Schrijf een reactie of stuur een  
mail naar expeditie@ermelo.nl
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Selma de Schipper (46) 
woont aan de Ermelose 
kant van Harderwijk en 
komt meestal op haar 
fiets naar het werk. Ze 
is een van de drie regis-
seurs bij de gemeente 
Ermelo en doet dat in 
deeltijd, want ze is ook 
beleidsadviseur Wonen. 
Da’s haar vakgebied. 
Selma heeft Sociale 
Geografie gestudeerd 
en weet veel over de 
woningmarkt en  volks-
huisvesting. Hoe kijkt 
zij naar de organisatie-
ontwikkeling binnen de 
gemeente Ermelo?

Als regisseur ben je 
een soort smeerolie 
voor de organisatie

Selma 
Het reisverhaal van
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elma de Schipper (46) woont aan 
de Ermelose kant van Harderwijk 
en komt meestal op haar fiets 
naar het werk. Ze is een van de 

drie regisseurs bij de gemeente Ermelo 
en doet dat in deeltijd, want ze 
is ook beleidsadviseur Wonen. 
Da’s haar vakgebied. Selma heeft 
Sociale Geografie gestudeerd en 
weet veel over de woningmarkt en 
volkshuisvesting. Hoe kijkt zij naar 
de organisatieontwikkeling binnen 
de gemeente Ermelo?

S
Ik merkte dat het zoveel 
energie gaf om alle partijen 
aan tafel te hebben.

facts  
Selma de Schipper, 
Strategisch beleids-
adviseur | Regisseur, 
46 jaar, Harderwijk

Eerst nog iets over haar loopbaan. In 1999 
studeerde ze af en kon ze al vrij snel aan de slag 
bij een bureau dat woningcorporaties, gemeenten 
en zorgorganisaties adviseert rondom Wonen. 
Daar heeft ze tien jaar gewerkt. Een periode waar 
ze met veel plezier op terugkijkt.

“Ik stond nog aan het begin van mijn carrière, 
maar ik mocht bij organisaties in heel Nederland in 
de keuken kijken en dat gaf veel kennis en inzicht. 
Toen ik zwanger werd wilde ik graag dichter 
bij huis werken. Ik wilde niet gaan crossen met 
een klein kindje. Daarom solliciteerde ik bij een 
woningcorporatie in Lelystad. Daar was ik echter 
na zeven maanden al uitgekeken. Ja, dat heb je 
soms; het werk daar was niet mijn ding.”
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“Gelukkig kon ik terecht bij UWOON, de woningcorpo-
ratie in mijn eigen regio. Daar heb ik zeven jaar met veel 
plezier gewerkt, maar toen kwam de vacature van de 
gemeente Ermelo voorbij. Ze zochten een beleidsadvi-
seur Wonen en Zorg. Precies iets voor mij. Wat ik daar 
zo leuk aan vind? Het is de combinatie van de harde en 
zachte kant. Je hebt het over stenen, het bouwen van 
woningen, maar het gaat ook vaak over de mensen die er 
in wonen. Er speelt veel omheen en dat maakt ’t interes-
sant voor mij.”

Selma begon in 2016 bij de gemeente Ermelo.
“Mijn voorganger was met pensioen en al even daarvoor 
vertrokken. Er was op het eind niet zoveel meer gebeurd, 
dus ik kon vol aan de bak. Dat heb ik twee jaar gedaan en 
toen de basis op orde was, kwam de organisatieontwikke-
ling voorbij. Er werden regisseurs gezocht, medewerkers 
die de verbinding moesten gaan vormen tussen het werk, de medewerkers en het college. Ik was net twee jaar met 

Wonen bezig, maar het leek mij zeker leuk om erbij te 
pakken. Dat doe ik nog steeds en daar heb ik geen spijt 
van.”

Oorspronkelijk waren we met zijn negenen en 
liepen de rollen aanjager en regisseur  veel meer 
door elkaar, vertelt Selma. Dat werkte niet echt.
“Daarom hebben we eind 2019 bedacht dat we de rollen 
van regisseur en aanjager veel meer uit elkaar gingen 
trekken. Het resultaat: drie aanjagers en drie regisseurs. 

Ik vind veel verschillende 
dingen leuk en vind het 
prettig om zelf met de 
voeten in de klei te staan.
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en met mijn 16 uur per week ging ik dat niet redden. Dus 
ik was erg blij toen Marcella van Wagensveld erbij kwam. 
We kunnen het werk nu goed verdelen en aandachtsge-
bieden benoemen. Sinds kort hebben we er nog twee 
collega’s bij gekregen die deels Duurzaamheid en deels 
Wonen doen.”

De overgang van UWOON naar de gemeente 
Ermelo was wel bijzonder, vertelt Selma.  
“Ik zat er nog maar een paar dagen en toen stond het 
maken van prestatieafspraken met de woningcorporatie 
op de agenda; zat ik opeens aan tafel met mijn oud-col-
lega’s. Je zit in een andere rol, maar dat ging redelijk 
vanzelf. 

Uiteindelijk ben ik een van de drie regisseurs geworden. 
Ik doe het nu samen met Henk en Gerben; die fulltime 
regisseur zijn. Zelf ben ik bewust in deeltijd beleidsad-
viseur Wonen gebleven. Ik houd van nu eenmaal van 
die afwisseling. Ik vind veel verschillende dingen leuk en 
vind het prettig om zelf met de voeten in de klei te staan. 
Daardoor maak ik collega’s op verschillende manieren 
mee; als collega en als regisseur. Fulltime regisseur 
worden had ook gekund, maar dat hoefde niet voor mij.”

Selma kan haar werk goed aan, maar noemt de 
grote hoeveelheid wel pittig.
“Ik wil die twee rollen uiteraard voldoende aandacht 
geven. Daarnaast ben ik thematrekker Opgave gericht 
werken; ook niet een klein onderdeel. Mensen schrikken 
wel eens van mijn agenda. Een groot deel van de dag 
ben ik in overleg, terwijl ik daarnaast ook nog stukken 
moet schrijven. Daar ervaar ik wel wat spanning. Zo van: 
hoe krijgen we vandaag alles weer rond? Lange tijd ging 
het prima, maar sinds een half jaar is ’t niet helemaal in 
evenwicht. Bij onze organisatie hoort dat je veel vrijheid 
hebt. Dat betekent ook dat je zelf alert moet zijn en aan 
moet geven wat voor jou wel of niet haalbaar is. En dat is 
best lastig als je veel dingen leuk vindt.”

In 2019 kwam er voor Wonen een collega bij. Tot 
opluchting van Selma.
“Er ligt een behoorlijke woningbouwopgave voor Ermelo 

Ik vind het positief dat we nog 
steeds beseffen dat we lerende 
zijn en dat er bereidheid is om 
op een nieuwe manier naar 
ons werk te kijken.
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Als regisseur is zij voornamelijk aan het klankborden. 
“Medewerkers bellen op met een vraag en leggen iets aan 
je voor om even te lezen. Hoe zal ik dit doen? Of: ik loop 
hier tegenaan, kan je even meedenken? En: ik zit hier mee, 
wie moet ik hebben? Maar ik krijg ook vragen vanuit het 
college. Zo van: wie is hier mee bezig? Ik probeer erboven 
te hangen en goed op te letten waar de verbindingen 
liggen. En uiteraard let ik op waar de meeste druk ligt. Je 
bewaakt het proces. Als regisseur spreek ik veel mensen 
en probeer ik ook mensen met elkaar te verbinden. 
Daarnaast overleg ik veel met de andere twee regisseurs 
en met Alerieke/Aldrik en het college. Als regisseur ben je 
een soort smeerolie voor de organisatie.”

Hoe staan we er nu voor; kan Selma een stand van 
zaken geven rondom de organisatieontwikkeling? 
“Ik vind het positief dat we nog steeds beseffen dat we 
lerende zijn en dat er bereidheid is om op een nieuwe 
manier naar ons werk te kijken. De belangrijkste vraag is 
toch: hoe kan het beter? Dan houd je die ontwikkeling op 
het oog. In 2018 hebben we samen de eerste stap gezet. 
In het begin moesten we behoorlijk settelen. Zonder 
leidinggevenden voelde het toch vreemd. Er kwamen al 
vrij snel punten naar voren. Zo van: hoe gaan we dit in de 
toekomst doen. De ene medewerker vindt de vrijheid fijn, 
de ander moet enorm wennen. Het is een samenspel; je 
zoekt naar een nieuwe manier van werken die past bij de 
organisatie en de mensen.”

Je zoekt naar een 
nieuwe manier van 
werken die past bij 
de organisatie en 
de mensen.
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vraag: wat heb je nodig? Dat verschilt namelijk per mede-
werker en het is niet de bedoeling dat ik dat ga invullen; 
collega’s moeten daar zelf mee aan de slag. Het uitgangs-
punt voor onze organisatie is: we willen iedereen in dit 
proces meenemen. Hier en daar is er iets meer tijd nodig, 
maar we doen het met z’n allen.” 

Om de organisatieontwikkeling naar een hoger 
plan te tillen, zijn zeven thema’s benoemd. 
“Een daarvan is opgavegericht werken. Daar ben ik 
thema-trekker van, maar wat we doen geef ik vorm met 
vijf andere collega’s in een themateam. Kort samengevat: 
de maatschappij verandert, inwoners worden mondiger 

Je ontwikkelt en verbetert continu, merkt Selma.
“De Expeditie Ermelo werkt niet naar een eindpunt toe. Het 
is niet nu even schouders eronder en dan is ’t klaar. Nee, je zult 
regelmatig de dingen weer opnieuw tegen het licht houden. 
Dat zag je ook bij de regisseurs: we begonnen met negen 
mensen en hielden er drie over. Je moet niet bang zijn om 
te wijzigen en zaken opnieuw neer te zetten. Je wordt soms 
ook ingehaald door de tijd. Het vraagt van ons vooral flexibi-
liteit en wendbaarheid om mee te bewegen.”

“De ene medewerker vind  die omslag gemakkelijker dan 
de ander. Vanuit mijn rol als regisseur stel ik vaak de 

De maatschappij verandert, 
inwoners worden mondiger 
en dat vraagt om een 
andere overheid. 
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sche piloot, maar probeert veel meer te reflecteren op je 
eigen handelen. Dat maakt het – zeker ook in deze eerste 
periode – zo intensief.”

“We mogen ook echt nog wel groeien in de omgang met 
inwoners. We werken in een samenleving waar mensen 
mondig zijn. Dat merk je in Ermelo ook. Je moet mensen 
dus ook uiterst serieus nemen. Ik denk vaak: je gaat niet 
alleen bij een gemeente werken om geld te verdienen. De 
motivatie is: ik wil van betekenis zijn. Dat is de basis en 
daar mogen we elkaar ook steeds op wijzen.”

en dat vraagt om een andere overheid. Opgavegericht 
werken is een van de manier om daarmee aan de slag te 
gaan. We hebben het eerste half jaar eerst goed gekeken: 
wat is dat nou precies?” 

Nu zijn we bezig met de implementatie binnen de orga-
nisatie. Een onderdeel van opgavegericht werken waar 
we nu druk mee bezig zijn is projectmatig werken. Het is 
een manier van werken waarbij we aan de voorkant veel 
meer onze opdracht in beeld brengen en meer plannen 
en verantwoorden waar we mee bezig zijn. Maar we 
zijn ook bezig met het herinrichten van onze financiële 
verantwoordingssystematiek en in gesprek met college 
en raad over opgavegericht werken. Uiteindelijk proberen 
we te bereiken dat iedereen binnen de organisatie iets 
met opgavegericht werken doet, zodat het ook tastbaar 
wordt voor medewerkers.”

Selma vindt het lastig om één cijfer te geven voor 
de organisatieontwikkeling. 
“Er is al veel gebeurd en zeker ook in de afgelopen 
maanden zijn flinke stappen gezet. Toch vind ik ook dat 
er echt nog wel het een en ander moet gebeuren. Ik vind 
dat we meer grip op het werk moeten krijgen. Dus: meer 
aandacht voor hóe we het doen. Daar speelt tijd ook een 
rol in. Je moet met elkaar kunnen overleggen. Zo van: hoe 
doen we dit het beste? De organisatieontwikkeling vraagt 
om bewustwording. Je doet je werk niet op de automati-

Selma de Schipper 
Regiseur & beleidsadviseur Wonen

Schrijf een reactie of stuur een  
mail naar expeditie@ermelo.nl
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