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Management samenvatting 
De gemeente Amsterdam is in 2014 gestart met de uitvoering van het ‘Plan Organisatieontwikkeling 

2014-2016’. De ambitie van het omvangrijke ontwikkeltraject is: “Eén organisatie, in dienst van 

Amsterdam”. Een organisatie die in staat is om beter en sneller in te spelen op de veranderende 

omgeving en dienstbaar, voorspelbaar en betrouwbaar handelt. De organisatieontwikkeling wordt 

geïntroduceerd in een periode van grote ontwikkelingen: er ligt een grote bezuinigingsopgave, het 

bestuurlijk stelsel van de gemeente staat op het punt ingrijpend te worden gewijzigd en de drie 

decentralisaties in het sociaal domein moeten worden opgepakt. Na de gemeenteraadsverkiezingen 

komt daar nog een grote politieke verschuiving bij. En natuurlijk heeft Amsterdam te maken met 

grote maatschappelijke opgaven. Duidelijk is dat de stad voor een complexe veranderopgave staat. 

Dit rapport geeft, twee jaar na aanvang van de organisatieontwikkeling, weer wat er in de voorbije 

periode is gebeurd, wat de voortgang is en wat het traject in de organisatie heeft teweeggebracht. 

Op basis van een omvangrijke documentstudie en een uitgebreide interviewronde schetsen wij een 

beeld van een organisatie die ontegenzeggelijk grote stappen heeft gezet. Enerzijds zijn er 

omvangrijke bezuinigingen gerealiseerd, nieuwe systemen geïmplementeerd en 

bedrijfsvoeringsfuncties gecentraliseerd. Er is een nieuw dienstverlengingsconcept gerealiseerd en 

werkwijzen zijn veranderd. Anderzijds hebben veel initiatieven nog geen eindsituatie bereikt en kan 

nog niet goed beoordeeld worden of de wijzigingen ook daadwerkelijk bijdragen aan een compacte, 

flexibele en daadkrachtige organisatie. Over het tempo en de richting van de ontwikkeling bestaan in 

de organisatie twee uiteenlopende beelden. Beelden die elk als zelfstandig verhaal de ronde doen. 

Het krijgt vorm als een verhaal van vooruitgang maar ook als een verhaal van verlies. Het zijn 

verhalen die tegelijkertijd aan de orde zijn en die beide worden verteld met een eigenstandig beroep 

op ‘de feiten’. En doordat de verhalen nog niet samenkomen, bemoeilijken ze het ontwikkelproces.  

Met de organisatieontwikkeling is een beweging ingezet die in de komende jaren verder moet 

uitkristalliseren. Dat de complexe verandering na twee jaar nog volop gaande is, behoeft nauwelijks 

verdere toelichting. De organisatieontwikkeling behelst meer dan alleen structuurwijzigingen en 

implementatie van nieuwe systemen; het vraagt van de gemeentelijke organisatie als geheel om op 

een andere manier te werken en sámen te werken om de stad zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Desalniettemin is het te kort door de bocht om te stellen dat ‘de tijd gewoon zijn werk moet doen’. In 

dit rapport identificeren wij vier belangrijke krachten die het ontwikkeltraject in Amsterdam 

beïnvloeden, en naar ons oordeel ook een remmende werking hebben op de voortgang van de 

beweging en de verbinding in de organisatie.  

Ten eerste constateren we dat de ‘politieke krachten’ de ambities op het gebied van concernsturing 

bemoeilijken. Onze eerste aanbeveling richt zich op het verduidelijken van wat concernsturing 

precies vraagt van de bestuurlijke en ambtelijke top van de gemeente. Ten tweede zien we dat 

strijdige logica’s leiden tot ‘botsende sturingskrachten’ met een negatieve impact op de 

slagvaardigheid van de besluitvorming. We koppelen hieraan de aanbeveling om het belang en de 

betekenis van gebiedsgericht werken te verhelderen, concreet uit te werken waar domeinen en 

gebieden bij elkaar komen en wat dat betekent voor eigenaarschap en sturing. Divergerende 

‘culturele krachten’ zorgen er ten derde voor dat de gezamenlijkheid van en verbinding tussen het 

topkader (en daarbuiten) niet tot stand komt. In onze derde aanbeveling benadrukken we het belang 

van en behoefte aan een esprit de corps voor het topkader. Tot slot wordt ons duidelijk dat de 

ondergeschikt gemaakte ‘menselijke krachten’ leiden tot een beperking van het vertrouwen en 

waardering van medewerkers. De laatste aanbeveling gaat in op de noodzaak om meer en andere 

verbindingen te zoeken met medewerkers, om ruimte te bieden aan initiatieven van onderop, om 

medewerkers opnieuw te boeien en te binden aan de organisatie(ontwikkeling).  
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Introductie 
 

Amsterdam is volop in ontwikkeling. Een wereldstad, die opereert in een complexe internationale 

context van presteren, concurreren en innoveren. Maar ook een stad waarin er aandacht is voor de 

mensen, hun gezondheid, hun leef- en werkomgeving. De stad en haar bewoners vragen om een 

betrouwbare en flexibele overheid. En het is niet alleen de stad die verandert. Ook de gemeente zelf 

heeft te maken gehad met een aantal forse veranderingen. Niet alleen waren dat opgaven waarvoor 

ook andere gemeente stonden, zoals het doorvoeren van bezuinigingen en het implementeren van 

de decentralisaties in het sociaal domein. De veranderingen gingen ook over typische Amsterdamse 

zaken zoals het wijzigen van het bestuurlijk stelsel en het vertalen van de beleidswijzigingen als 

resultaat van de politieke verschuivingen in 2014. Al deze ontwikkelingen, zowel in de stad als in de 

ambtelijke organisatie, stelt de gemeente voor omvangrijke uitdagingen. De veranderopgave was 

aanleiding voor een aanzienlijke organisatieontwikkeling, met als centrale ambitie: “Eén organisatie, 

in dienst van Amsterdam”. Een organisatie die in staat is om beter en sneller in te spelen op de 

veranderende omgeving en dienstbaar, voorspelbaar en betrouwbaar handelt.  

Naast de noodzakelijke wijziging van het bestuurlijk stelsel vraagt de veranderopgave om stevige 

wijzigingen in de gemeentelijke organisatie, zowel in de hoofdstructuur (nieuwe organisatiestructuur) 

van de organisatie, als in de fijnstructuur, de verdere uitwerking daarvan. Door de gemeente 

Amsterdam flexibeler in te richten, worden niet alleen besparingen mogelijk, maar kan de gemeente 

betere prestaties leveren, meer doen voor de stad en zich beter aanpassen aan de stedelijke wensen 

van vandaag en morgen. De veranderopgave en uitwerking van de fijnstructuur van de nieuwe 

gemeentelijke organisatie zijn uitgewerkt in het plan Organisatieontwikkeling 2014-2016. 

Bestuurlijk kompas 
Leidraad van de totale veranderopgave van de gemeente is het ‘bestuurlijk kompas’.1 Dit kompas 

biedt richting en laat zien wat de leidende principes zijn van het bestuur én de organisatie van een 

stad in verandering. Eén organisatie, in dienst van Amsterdam, die van buiten naar binnen werkt, en 

met één gezicht naar buiten treedt. Het kompas dient als basis voor de verandering die de 

organisatie moet doormaken om een dienstbare overheid te zijn die ruimte geeft aan de stad en de 

Amsterdammers, en om een verantwoordelijke hoofdstad  te zijn voor bewoners, bezoekers, 

bedrijven en de omgeving. Dat betekent dat de kwaliteit van dienstverlening verbeterd moet 

worden, de organisatie transparanter is, efficiënter is en de basisvoorzieningen goed op orde heeft.  

Het bestuurlijk kompas vat kernachtig de prioriteiten en overkoepelende ambities samen van ruim 

1.500 pagina’s aan plannen over de organisatieontwikkeling waarin beschreven is hoe die ambities 

gerealiseerd dienen te worden. Het kompas benadrukt bijvoorbeeld de behoefte aan duidelijke 

scheiding tussen bestuur en organisatie, aan heldere rollen en duidelijk gedefinieerde resultaten 

(structuur en organisatie). Het beschrijft daarnaast de ambitie om kern-onderdelen van de 

bedrijfsvoering te centraliseren en om strakker te sturen op resultaat, tijd en geld (sturing en 

bedrijfsvoering). Het bestuurlijk kompas heeft ook oog voor de menselijke aspecten van de 

verandering, en stelt bijvoorbeeld dat de toekomst vraagt om het beter stimuleren en benutten van 

het talent van medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe competenties van managers. Bestuur en 

topmanagement hebben een cruciale voorbeeldrol voor de cultuurverandering (cultuur en mensen). 

Tot slot bevat het bestuurlijk kompas heldere ambities voor het verleggen van de nadruk op beleid 

                                                           
1
 College van Burgemeester en Wethouders, 18 februari 2014. 
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naar de nadruk op uitvoering, en het beschrijft de ambities om de kwaliteit van de dienstverlening te 

verbeteren (dienstverlening en uitvoering).  

Op basis van het plan ‘Organisatieontwikkeling 2014-2016’ zijn vanaf 2014 vele programma’s en 

projecten uitgevoerd. Mede na overleg met de Ondernemingsraad is destijds besloten om voor het 

einde van 2016 na te gaan in welke mate de ambities van het programma zijn gerealiseerd en waar 

het accent de afgelopen twee jaren heeft gelegen. De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft 

de Universiteit Utrecht (USBO Advies) en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) 

gevraagd dit voortgangsonderzoek uit te voeren en aanbevelingen te doen die de organisatie in haar 

proces vooruit kunnen helpen. De uitvoering van het voortgangsonderzoek is begeleid door een 

begeleidingsgroep bestaande uit Arjan van Gils (gemeentesecretaris/algemeen directeur, voorzitter), 

Nathalie van Berkel (stadsdeelsecretaris Zuidoost), Carla Mulder (namens de Ondernemingsraad) en 

Yardena Shitrit (directeur P&O). Omdat het bestuurlijk kompas ook nadrukkelijk dient als toetssteen 

voor de vervolgstappen van de organisatieontwikkeling, is destijds een groot aantal toetsingscriteria 

opgesteld. In overleg met de begeleidingsgroep hebben wij deze criteria tot een hanteerbaar 

beoordelingskader omgevormd (document met bijlagen, hoofdstuk 1).  

Feiten en mensen aan het woord 
Dit adviesrapport bevat de belangrijkste bevindingen, analyse, conclusies en aanbevelingen van het 

onderzoek. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit rapport, bestaat uit twee delen. Ten eerste is 

er een omvangrijk feitenonderzoek gedaan naar de uitvoering van het ‘Plan Organisatieontwikkeling 

2014-2016’. Het feitenonderzoek bevat uitsluitend informatie die we in ruim 400 officiële stukken 

hebben teruggevonden met betrekking tot de 64 criteria uit het beoordelingskader. In het eerste 

hoofdstuk (de feiten aan het woord) hebben we de essentie van het feitenonderzoek uitgewerkt. In 

een apart document met de titel ‘feitenonderzoek’ is het volledige feitenonderzoek opgenomen. De 

resultaten van het feitenonderzoek zijn tussentijds voorgelegd aan een speciaal samengestelde 

leesgroep om na te gaan of de lijst met bronmateriaal volledig was. Wijzigingen ten aanzien van 

specifieke criteria zijn doorgevoerd als aanvullende documentatie dit rechtvaardigde. 

Ten tweede is er een uitgebreide reeks gesprekken gevoerd met meer dan 60 personen. Deze 

gespreksronde was bedoeld om van betrokken bestuurders, managers, medewerkers en mensen op 

iets meer afstand (zoals de lokale Ombudsman) te horen hoe de organisatieontwikkeling in de 

praktijk wordt ervaren (overzicht van respondenten in document met bijlagen, hoofdstuk 2). De 

interviews geven betekenis aan de feitelijke informatie uit het feitenonderzoek. In het tweede 

hoofdstuk (de mensen aan het woord) zijn de uitkomsten van de gespreksronde uitgewerkt in twee 

verhalen. Onze analyse, conclusies en aanbevelingen zijn zowel gebaseerd op de inzichten uit het 

feitenonderzoek als op de inzichten uit de gespreksronde. 

Organisatieontwikkeling en organisatiedynamiek 
In de afgelopen jaren zijn de Amsterdamse organisatieontwikkeling en daaraan verwante thema’s als 

concernsturing, bestuurlijk stelsel en bedrijfsvoering meermaals onderzocht. Adequate analyses zijn 

bijvoorbeeld uitgevoerd door externe commissies (enquêtecommissie financiële functie, commissie 

Brenninkmeijer), externe adviesbureaus (o.a. PwC) en interne adviseurs (vooral op het gebied van 

bedrijfsvoering en financiën). We hebben daarom stilgestaan bij de vraag hoe ons onderzoek zich tot 

die andere onderzoeken verhoudt. Het is immers niet alleen een onderzoek naar de organisatie-

ontwikkeling in zichzelf, maar ook onderdeel van een zich al langer opbouwende gedachtestroom 

daarover. In eerdere studies worden bijvoorbeeld concrete en adequate aanbevelingen gedaan voor 

de verdere ontwikkeling van concrete aspecten van de organisatie, zoals het op orde brengen van de 

bedrijfsvoering. 
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In dit adviesrapport maken we duidelijk op welke wijze het ontwikkelproces en de interne dynamiek 

in de organisatie elkaar beïnvloeden, en wat dit betekent voor het vervolg. We beschrijven in 

hoofdstuk 3 dat de organisatieontwikkeling van de gemeente in een complex krachtenveld 

plaatsvindt, en maken inzichtelijk welke vier dominante krachten de werking van de organisatie en 

het verloop van het ontwikkeltraject beïnvloeden. Daaraan koppelen we in het laatste hoofdstuk 

onze conclusies en aanbevelingen. 
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1. Feiten aan het woord: basis gelegd, structuren en sturing 

aangepast, effect en doorwerking nog onduidelijk 
 

Zoals gezegd bestaat de basis van dit onderzoek uit twee delen: een diepgaand feitenonderzoek en 

een uitgebreide gespreksronde. Dit eerste hoofdstuk concentreert zich op de belangrijkste bevin-

dingen van het feitenonderzoek. Het volledige feitenonderzoek, en de gedetailleerde behandeling 

van de 64 indicatoren uit het beoordelingskader, is opgenomen in een apart document met de titel 

‘feitenonderzoek’. We beperken ons in dit rapport tot het weergeven van de essentie. Het oordeel in 

dit hoofdstuk is gebaseerd op feitelijke, verifieerbare informatie in officiële Amsterdamse stukken.2 

Op verschillende plaatsen in de tekst zijn nummers opgenomen tussen haakjes. Deze nummers 

verwijzen naar de indicatoren en de uitwerking in het uitgewerkte feitenonderzoek. Om de 

bruikbaarheid en leesbaarheid van het feitenonderzoek te vergroten, hebben we de indicatoren 

geclusterd in vier thema’s die hieronder apart worden behandeld. Elk thema gaat in op de ambities 

van de organisatieontwikkeling, de bestudeerde facts and figures en ons oordeel.  

1.1 Structuur en organisatie 
 
Ambities 
De organisatieontwikkeling heeft ten eerste betrekking op de structuur en organisatie van de 

gemeente Amsterdam. De hoofdstructuur van de organisatie is ingrijpend gewijzigd: van 7 stadsdelen 

en 26 diensten naar één gemeentelijke organisatie bestaande uit 7 bestuurscommissies, 4 clusters 

(Sociaal, Ruimte & Economie, Dienstverlening & Informatie en Bedrijfsvoering). Afzonderlijke 

diensten zijn ondergebracht als resultaatverantwoordelijke eenheden (RVEs), een bestuur- en 

concernstaf en gemeentelijk managementteam (GMT). De organisatieontwikkeling richt zich op de 

verdere uitwerking van de fijnstructuur van de nieuwe gemeentelijke organisatie. Zo dient de 

organisatieontwikkeling bij te dragen aan de kernambities van het bestuurlijk kompas, zoals de 

striktere scheiding tussen bestuur en organisatie, het verhelderen van rollen en taken en het 

duidelijker afbakenen van resultaten. Door de organisatiestructuur ingrijpend te veranderen, moet 

de organisatie beter in staat zijn om flexibel in te spelen op de veranderingen in de omgeving. De 

bestuurscommissies fungeren daarbinnen als verlengd bestuur, en als de oren en ogen van het 

bestuur in de wijken. In lijn met de ambities om resultaatgericht te werken vanuit de opgaven in de 

stad wordt het gebiedsgericht werken verder geprofessionaliseerd.  

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin deze ambities ten aanzien van dit thema zijn 

gerealiseerd, en een beeld te schetsen waar het accent de afgelopen twee jaar heeft geleden, zijn 

twaalf indicatoren opgesteld. Hieronder schetsen wij de voortgang op deze indicatoren. Een 

uitgebreide uitwerking per indicator is te vinden in het aparte feitenonderzoek.  

Facts & figures  
Het feitenonderzoek laat zien dat er op het gebied van ‘structuur en organisatie’ grote veranderingen 

zijn gerealiseerd. Op basis van de officiële stukken stellen we dat er veel vooruitgang is geboekt met 

betrekking tot de genoemde ambities. Ons beeld is dat de structuurwijziging en de meeste 

indicatoren van dit thema (indicatoren 1-12 van het beoordelingskader) op papier zijn gerealiseerd. 

Zo is de bezuinigingsopgave ingevuld (1), is het aantal managers afgenomen (2), zijn de regels voor 

                                                           
2
 De bevindingen op basis van de gespreksronde met individuele medewerkers over onder meer de duiding en de beelden 

van de organisatieontwikkeling maken geen deel uit van de bevindingen in dit hoofdstuk. Bevindingen uit de gespreksronde 
zijn opgenomen in hoofdstuk twee van dit rapport.  
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externe inhuur aangescherpt (3) en is er gewerkt aan het verbeteren van de kennis- en 

innovatiepositie (11 en 12).  

De documenten bevestigen dat de gebiedscyclus is geïmplementeerd (4-6). Wij herkennen dat de 

kwaliteit van de gebiedsproducten (analyses, agenda’s, plannen) de afgelopen twee jaren is 

toegenomen en dat er ook in de informatievoorziening stappen zijn gezet (10). Tevens laten 

enquêtes zien dat de ervaringen met gebiedsgericht werken langzaam verbeteren en dat 

gebiedsmanagers gebiedsgericht werken met een voldoende (gemiddelde rapportcijfer 6,5) 

beoordelen (6). De enquêtes laten overigens ook zien dat er nog belangrijke verbeterpunten zijn qua 

samenwerking tussen gebieden en domeinen: het blijft nog vaak onduidelijk hoe de actoren zich tot 

elkaar verhouden en wie welke rollen en taken heeft. 

De bestuurscommissies zijn geïmplementeerd en verkiezingen hebben plaatsgevonden (8). De 

documenten beschrijven een beeld waarin bewoners en ondernemers worden gestimuleerd om te 

participeren (8). Ze laten zien dat er op veel plaatsen bijeenkomsten zijn georganiseerd en dat er 

wordt geëxperimenteerd met andere methoden zoals online platforms en bewonersfora om input 

van bewoners en ondernemers te verzamelen voor de gebiedsproducten. Ook het aantal bewoners-

initiatieven is toegenomen (8). Op basis hiervan concluderen wij dat de opgavegerichtheid en 

participatie zijn toegenomen en dat op papier de ambities van de bestuurscommissies als de ‘oren en 

ogen in de stad’ zijn waargemaakt. We kunnen echter niet onze ogen sluiten voor de evaluatie van 

het bestuurlijk stelsel waarin de commissie Brenninkmeijer stelt dat er onvoldoende is geïnvesteerd 

in een goede samenwerking tussen centrale stad en bestuurscommissies. De discussies gaan volgens 

de commissie vooral over de bevoegdheidsverdeling, en niet over de resultaten. Het 

‘dubbelmandaat’ van de bestuurscommissies leidt tot politiek en bestuurlijk gedoe en het staat de 

vorming van ‘één organisatie, in dienst van Amsterdam’ in de weg. 

Oordeel 
De feiten laten zien dat op veel indicatoren belangrijke vorderingen zijn gemaakt. Bezuinigingen zijn 

bijvoorbeeld gerealiseerd (1S1O), producten ontwikkeld (gebiedsproducten), mensen aangesteld 

(CSO/CTO) en activiteiten uitgevoerd ter versterking van de kennispositie en het innovatieve 

vermogen (bijvoorbeeld de oprichting van Datalab). De kwaliteit van de gebiedsproducten 

beoordelen wij als voldoende tot goed. De bestudeerde documenten geven echter geen informatie 

over het effect hiervan op de integraliteit en opgavegerichtheid. 

Concluderend kunnen we stellen dat de indicatoren in dit thema overwegend zijn behaald. Op basis 

van uitsluitend documentatie is echter niet aan te geven of daarmee de achterliggende ambities uit 

het bestuurlijk kompas ook zijn gerealiseerd. Dit lijkt bijvoorbeeld wel het geval bij de daling van het 

aantal managers of bij de verbetering van de kwaliteit van gebiedsproducten. Maar het is 

aantoonbaar niet het geval bij de aanscherping van de regels voor externe inhuur (de kosten voor 

externe inhuur zijn toegenomen) en de uitwerking van het nieuwe bestuurlijke stelsel (dat volgens de 

commissie Brenninkmeijer vooral leidt tot politiek en bestuurlijk gedoe en niet bijdraagt aan betere 

sturing op resultaten). 

1.2 Sturing en bedrijfsvoering 
 
Ambities 
Het tweede thema waarop de organisatieontwikkeling verandering beoogt, gaat over ‘sturing en 

bedrijfsvoering’. Om dienstbaar te kunnen zijn aan het belang van de stad en haar bewoners, moet 

Amsterdam beter presteren. Het vergroten van de transparantie en resultaatsturing zijn daarom 

belangrijke ambities van de organisatieontwikkeling. Het centraliseren en professionaliseren van de 

bedrijfsvoering wordt gezien als een belangrijke randvoorwaarde. Het plan organisatieontwikkeling 



8 
 

behelst dan ook omvangrijke wijzigingen van het financiële systeem, de systematiek van bekostigen, 

de ICT- en personeelssystemen etc. Bovendien moet de bundeling van taken, standaardisatie, 

vereenvoudiging en automatisering een forse besparing opleveren. Veruit de meeste indicatoren van 

het beoordelingskader vallen onder het thema sturing en bedrijfsvoering. Er zijn 28 indicatoren 

geformuleerd (indicatoren 13-40), die in de meeste gevallen gaan over de implementatie van nieuwe 

systemen en werkwijzen. 

Facts & figures 
Het feitenonderzoek laat zien dat er belangrijke veranderingen zijn doorgevoerd in de bedrijfsvoering 

en de manier waarop er wordt gestuurd. Een groot deel van de indicatoren is behaald. Zo is er een 

gestandaardiseerde ICT-infrastructuur (13), is de nieuwe Amsterdamse huisstijl geïmplementeerd 

(15), is het aantal applicaties gereduceerd (17), en zijn financiële en personele systemen vergaand 

gecentraliseerd: AMI (21), Pview5 (23), AFS (30). De P&C-cyclus is doorgelicht en efficiënter 

georganiseerd (31). Op basis van de documenten zijn wij redelijk positief over de ‘delivery-aanpak’ 

ook wel ‘focusaanpak’ genoemd (39). Het feitenonderzoek schetst een beeld waarin de randvoor-

waardelijke indicatoren succesvol zijn ingevoerd. Zwakkere plekken zijn er ook, vooral op het gebied 

van financiën. Zo zijn de budgetbrieven voor de RVEs en stadsdelen eind 2015 voor het overgrote 

deel wel vastgesteld, maar was er pas begin 2016 volledige duidelijkheid over het beschikbare 

budget(20). Daarnaast moet over het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) worden opgemerkt dat 

alle diensten wel op het systeem zijn aangesloten, maar dat nog niet alles is geüniformeerd. De 

operationele resultaten van AFS zijn weliswaar behaald, maar dat geldt niet voor de achterliggende 

doelstellingen (het waarborgen van eenduidigheid, uniformiteit en transparantie van de financiële 

administratie). Daarom wordt nog volop gewerkt aan de doorontwikkeling van de financiële 

administratie (DFA).  

De centralisatie en wijzigingen in de systemen moeten bijdragen aan transparantie, informatie 

gestuurd werken en resultaatgerichtheid. De documenten laten zien dat prestatiecontracten zijn 

ontwikkeld (29) en dat de prestatiedialoog in ingevoerd (28). In hoeverre de prestatiedialoog in de 

praktijk wordt toegepast en wat het effect ervan is, is op basis van de documentatie niet te zeggen. 

Op de ambitie om gedeconcentreerd werken te implementeren zijn geen significante stappen gezet 

(26).  

Oordeel 
Een groot deel van de indicatoren heeft betrekking op het realiseren van randvoorwaardelijke zaken, 

zoals de invoering van centrale systemen. Concluderend kunnen wij vaststellen dat veel van deze 

‘input indicatoren’ zijn gerealiseerd. We kunnen op basis van de documenten gefundeerde 

uitspraken doen over de kwaliteit van de ‘kleinere onderdelen’, zoals de kwaliteit van de huisstijl 

(voldoende) of de kwaliteit van de budgetbrieven (nog niet volledig). We kunnen echter weinig 

zeggen over de kwaliteit van de ‘majeure onderdelen’. Er wordt, in de officiële stukken, weinig 

informatie gegeven over de kwaliteit van Pview5, en AMI en AFS worden op veel punten nog 

doorontwikkeld. De meeste doelstellingen op dit thema lijken behaald. Het is aannemelijk dat 

hiermee een basis is gelegd voor het versterken van een meer transparante en resultaatgerichte 

bedrijfsvoering. 

1.3 Cultuur en mensen 
 
Ambities 
Het derde thema dat wij onderscheiden is ‘cultuur en mensen’. Twee ambities staan hierbij centraal, 

namelijk het investeren in mobiliteit en talent, en het investeren in de bestuurlijke en ambtelijke 

cultuur. De gemeente streeft ernaar om een lerende organisatie zijn, waar presteren, leren en 

verbeteren nauw met elkaar verbonden zijn. Dat vraagt om managers die professionals faciliteren en 
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een organisatie die de krachten en talenten van mensen stimuleert en benut. De organisatiecultuur 

moet er een zijn waarin medewerkers samenwerken aan resultaten voor de stad: ‘alles wat we doen, 

doen we voor de Amsterdammer’. Dat vraagt enerzijds om forse investeringen in scholing en 

mobiliteit en anderzijds om het concretiseren van gedeelde kernwaarden (open, actief en integer). 

Hiertoe zijn de ‘vijf principes voor 1 Amsterdam’ opgesteld, die weergeven waarvoor bestuurders en 

medewerkers van de gemeente Amsterdam staan. De ambities op het thema cultuur en mensen zijn 

concreet vertaald naar twaalf indicatoren (indicatoren 41-52). We geven hieronder de voortgang 

weer op dit thema.  

Facts & figures 
Veel indicatoren hebben betrekking op het onderwijsaanbod. Het feitenonderzoek laat zien dat er 

belangrijke stappen zijn gezet in het ontwikkelen van de Amsterdamse School  (45). Ook worden de 

opleidingen over het algemeen goed beoordeeld. Leren en ontwikkelen komt op meerdere manieren 

terug in de prioriteiten van P&O en is verankerd in het strategisch personeelsbeleid van de 

organisatie (49). Er is een managementprogramma ontwikkeld (41) en een groot aantal personen 

heeft het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers doorlopen (42).  

Een ander deel van de indicatoren gaat over de ervaring en tevredenheid van medewerkers. Uit het 

medewerkerswaarderingsonderzoek (MWO) blijkt dat nog niet op alle onderdelen een voldoende 

wordt behaald (50). Enerzijds komt uit het MWO 2016 naar voren dat medewerkers trots zijn op hun 

werk, er plezier in hebben en positief zijn over de samenwerking met collega’s. Maar hoewel de 

scores over het algemeen hoger zijn dan bij een eerdere meting, is er toch ook een aantal 

onvoldoendes. Zo komt uit het MWO naar voren dat medewerkers onvoldoende tevreden zijn over 

bijvoorbeeld de resultaatgerichtheid van de gemeente (score 4,8 uit 10), de wijze waarop de 

ambtelijke leiding leidinggeeft (4,7) en het ervaren gevoel van waardering (5,5). Ook de mate waarin 

de organisatieontwikkeling bijdraagt aan de doelen van de gemeente Amsterdam scoort met een 4,2 

onvoldoende. Over de ervaring van medewerkers met het clusteren van taken is geen documentatie 

beschikbaar (51). Wat betreft het investeren in mobiliteit en jong talent kunnen we constateren dat 

de mobiliteit in de organisatie sterk is toegenomen (48). Medewerkers weten het Mobiliteitscentrum 

steeds beter te vinden voor informatie en advies bij een volgende stap in hun loopbaan. Het 

investeren in jong talent verdient extra aandacht. De traineepool is weliswaar centraal 

gepositioneerd, uit de documentatie komt naar voren dat er nog onvoldoende aandacht is voor 

opvolging na afronding van het traineeship. Hierdoor wordt het potentieel van de trainees 

onvoldoende benut voor de organisatie. Het verbeteren van de ontwikkeling van jong potentieel is 

dan ook opgenomen in de prioriteiten van P&O (46).  

Oordeel 
De aard van de criteria bemoeilijkt het formuleren van een eenduidig oordeel. In tegenstelling tot de 

indicatoren uit de eerste twee thema’s, zijn criteria hier minder rechtlijnig te beantwoorden met een 

simpel ‘ja’ of ‘nee’. We kunnen bijvoorbeeld wel een oordeel geven over harde indicatoren als ‘het 

terugdringen van verzuim’ (niet gelukt) of verhogen van de mobiliteit (wel gelukt), maar het 

beantwoorden van zachtere indicatoren als, ‘het clusteren van taken wordt als verbetering gezien’ of 

‘er is voldoende aandacht voor de vijf principes’ is lastiger puur en alleen op basis van feitelijke 

informatie.  

Desalniettemin kunnen we op basis van het feitenonderzoek concluderen dat er met name in het 

opleidingsaanbod, de mobiliteit en de aandacht voor leren en ontwikkelen forse stappen zijn gezet. 

Het scholingsaanbod ligt in lijn met de doelen van de organisatieontwikkeling en wordt naar 

tevredenheid beoordeeld. Vooralsnog heeft dit echter nog niet zichtbaar geleid tot significant betere 

scores in het MWO, het terugdringen van verzuim of het bereiken van de gewenste organisatie-

cultuur. De ‘vijf principes voor 1 Amsterdam’ zijn wel als belangrijke principes terug te vinden in 
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documentatie, maar op basis daarvan is niet te beoordelen of er daadwerkelijk voldoende aandacht 

voor is en kunnen we niet zeggen in welke mate medewerkers deze herkennen of deze hebben 

geïnternaliseerd. 

1.4 Dienstverlening en uitvoering 
 
Ambities 
Het vierde thema waarop de organisatieontwikkeling verandering beoogt, heeft betrekking op 

‘dienstverlening en uitvoering’. Het versterken van de uitvoeringskracht is een zeer belangrijke pijler 

van de organisatieontwikkeling. In het bestuurlijk kompas is de ambitie beschreven om geen dingen 

meer dubbel te doen en geen bureaucratie te creëren. De uitvoering dient voorop te staan en er 

moet minder nadruk op regels en beleid gelegd worden. Een essentieel onderdeel van het bestuurlijk 

kompas is dan ook het verbeteren van de dienstverlening aan bewoners en ondernemers. Het 

project 1 Stad 1 Dienstverlening (1S1D) speelt hierin een belangrijke rol. Het project moet resulteren 

in minder loketten (van 50 naar 7 uniforme stadsloketten), ruimere openingstijden, eenduidige 

uitstraling, gelijke tarieven en klantvriendelijke behandeling. Dit alles moet worden aangestuurd 

vanuit één centrale organisatie met één beleid. Het verbeteren van de dienstverlening gaat gepaard 

met een taakstelling van €9,9 miljoen. De focus op de uitvoering en het verbeteren van de 

dienstverlening zijn cruciaal in de ontwikkeling naar een compacte, flexibele en daadkrachtige 

organisatie die in kan spelen op behoeften van burgers en ondernemers in de stad.  

Als onderdeel van het thema uitvoering en dienstverlening zijn 11 indicatoren (indicatoren 54-64) 

opgenomen die enerzijds betrekking hebben op het verminderen van de focus op beleid en het 

versterken van de uitvoeringskracht, en anderzijds op het vergroten van de klanttevredenheid over 

de dienstverlening. 

Facts & figures 
Het feitenonderzoek laat zien dat de meeste indicatoren zijn behaald. De structurele bezuiniging is 

gerealiseerd (56), de zeven uniforme stadsloketten zijn operationeel (58), en de algemene klant-

tevredenheid is hoog. In 2015 werd de tevredenheid over dienstverlening in de stadsloketten 

bijvoorbeeld gewaardeerd met een 8,2 (61). Er zijn ruimere openingstijden, kortere wachttijden, de 

tevredenheid over medewerkers in de stadsloketten is goed (4,4 op vijfpuntsschaal) en de 

gemiddelde klanttevredenheid over telefonie, balie en onlinedienstverlening is een 7,1. Hoewel de 

klanttevredenheid niet op alle onderdelen gemeten is (62) kunnen we vaststellen dat er in algemene 

zin goed gescoord wordt op klanttevredenheid (59, 61-63).  

Moeilijker is het om een uitspraak te doen over de mate waarin de focus op beleid is verminderd. Op 

basis van de documentatie kan geen onderbouwde uitspraak worden gedaan over een afname van 

het aantal beleidsmedewerkers (54) en ook blijft onduidelijk of de beleidsontwikkeling centraal op 

één plaats bij de RVEs plaatsvindt (58). Het aantal interne en externe regels is wel afgenomen (60). In 

2015 zijn 10 producten of regels geschrapt, vereenvoudigd of verduidelijkt. Dat aantal komt overeen 

met de streefwaarde voor 2015. En behalve de tevredenheid van burgers is ook de tevredenheid van 

Amsterdamse ondernemers goed op peil, er wordt niet significant afgeweken van resultaten elders in 

Nederland (64). 

Oordeel 
De indicatoren in dit thema gaan meer dan in de andere thema’s over ‘de buitenkant’, over het 

contact met Amsterdammers en ondernemers, en hun waardering daarover. Op basis van de 

documenten kunnen we concluderen dat de stadsloketten een positieve bijdrage leveren aan de 

dienstverlening van de gemeente Amsterdam: wachttijden gaan omlaag, openingstijden omhoog, 

medewerkertevredenheid omhoog en vooral: de klanttevredenheid gaat omhoog. Hoewel enkele 



11 
 

scores hetzelfde of lager zijn dan voor de organisatieontwikkeling (klanttevredenheid balie en 

telefonie), zijn de scores echter nog steeds buitengewoon hoog.  

Een toegenomen focus op uitvoering ten opzichte van beleid vinden we niet in de documentatie 

terug. De enige informatie die er iets over zegt is het aantal beleidsmedewerkers (54). Deze laat over 

twee jaar echter een zeer minimale daling zien tussen de 1% en 3%, en bovendien is niet helder wat 

verstaan wordt onder ‘beleidsmedewerkers’. Op basis van de stukken kunnen we geen gefundeerde 

uitspraak doen over de mate waarin de ambitie om aandacht en inspanning te verleggen ‘van beleid 

naar uitvoering’ is bereikt. 

In dit hoofdstuk hebben we de uitkomsten van het feitenonderzoek gepresenteerd. Het geeft een 

goed eerste beeld van de mate waarin de gestelde indicatoren van de organisatieontwikkeling zijn 

behaald. Het feitenonderzoek laat zien dat dit voor het grootste gedeelte van de indicatoren 

inderdaad het geval is. Echter, op basis van alleen de documentstudie is het moeilijk weer te geven 

wat de organisatieontwikkeling daadwerkelijk teweegbrengt in de organisatie. Om de feitelijke 

uitkomsten te duiden en de papieren werkelijkheid van kleur te voorzien, gaat het volgende 

hoofdstuk in op hoe medewerkers van de gemeente de organisatieontwikkeling ervaren.    
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2. Mensen aan het woord: twee verhalen over de 

organisatieontwikkeling  
 

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de manier waarop de mensen in de organisatie tegen de 

organisatieontwikkeling en de voortgang ervan aankijken. Hoe ervaren zij de ontwikkeling van de 

organisatie? Wat betekent de organisatieontwikkeling voor hen, en welke effecten zien zij om zich 

heen, als gevolg van de organisatieontwikkeling? Om een beeld te krijgen van wat de 

organisatieontwikkeling in de organisatie en voor de medewerkers heeft betekend en nog steeds 

betekent, zijn wij in gesprek gegaan met ruim 60 personen. Wij hebben –samen met de 

begeleidingsgroep en de Ondernemingsraad– gestreefd naar een selectie van respondenten (zie 

document met bijlagen, hoofdstuk 2) die representatief is voor de ervaringen, belevingen en 

meningen in de organisatie.  

De verdiepende gesprekken leggen een voor ons duidelijk beeld bloot van twee uiteenlopende 

verhalen over de organisatieontwikkeling. En hoewel deze verhalen deels zijn gestoeld op subjectieve 

ervaringen en meningen, leggen respondenten in de gesprekken zelf vele verbanden met de facts & 

figures die wij in het feitenonderzoek ook hebben verzameld. Mensen in de organisatie lezen en 

gebruiken de feiten op twee manieren. Wie een positieve grondhouding heeft ten opzichte van de 

organisatieontwikkeling komt op basis van ‘de feiten’ tot de conclusie dat veel van de gewenste 

ontwikkelingen en processen in gang zijn gezet en dat de ambities uit het bestuurlijk kompas steeds 

beter worden gerealiseerd. Zij zullen selectief wijzen op de gerealiseerde besparingen (1), de 

centralisatie van nieuwe systemen in de bedrijfsvoeringskolom (21, 23, 30) of de uniformering van de 

stadsloketten (58). Wie kritischer tegenover de organisatieontwikkeling staat, komt op basis van ‘de 

feiten’ tot een geheel andere conclusie. Zij erkennen bijvoorbeeld weliswaar dat gebiedsgericht 

werken verder is geprofessionaliseerd, maar benadrukken het onderzoek dat wijst op de vele 

onduidelijkheden die er in de praktijk nog bestaan (6). Of ze accentueren bijvoorbeeld de 

gebrekkigheden van systemen, zoals AFS (30), zonder werkelijk open te staan voor de positieve 

aspecten ervan.  

Waar de één de organisatieontwikkeling ziet als een grote big bang die ‘veel chaos’ heeft 

veroorzaakt, ziet de ander de ontwikkeling als een proces dat langzaam maar zeker zijn vruchten 

begint af te werpen. Hoewel mensen elkaars verhalen kennen, horen ze er beide iets anders in. 

Tegenstanders van het ontwikkeltraject horen in het verhaal van vooruitgang een ‘verkoopverhaal 

voor de bühne’ dat niet verankerd is in de organisatie. De voorstanders van verandering horen in het 

verhaal van verlies een verlangen naar het verleden, een teken van tegenwerping en weerstand. Wij 

constateren nadrukkelijk geen onderscheid tussen een topkader dat een positief verhaal vertelt, en 

een groep medewerkers die intussen een negatief verhaal vertelt. Aanhangers van beide verhalen 

zijn breed verspreid over de organisatie en vinden we terug in alle lagen, in alle onderdelen en in alle 

uithoeken van de organisatie. In de volgende paragrafen beschrijven we de twee verhalen als duiding 

van de betekenis die in de organisatie aan de feitelijke ontwikkelingen wordt gegeven. 

2.1 Verhaal van verlies: de organisatieontwikkeling heeft Amsterdam in een 

neerwaartse spiraal gebracht 

“Het was te veel in één keer en in te korte tijd” “Het is ingezet als één grote big bang. Alle systemen zijn in 

één keer over de kop gegooid, zonder eerst uit te proberen” “Een reorganisatie was zeker nodig. […] maar 

men is te snel over een aantal cruciale randvoorwaardelijke stappen heen gegaan” “Amsterdam heeft echt 

imagoschade opgelopen. Veel gedoe is naar buiten gekomen” 
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Bovenstaande quotes zijn afkomstig uit de gespreksronde. Het zijn uitspraken die een beeld schetsen 

van de organisatieontwikkeling als grote, heftige combinatie van opeenstapelende veranderingen die 

in korte tijd over de organisatie zijn uitgerold. Deze uitspraken kunnen rekenen op veel bijval van 

collega’s, op alle niveaus in de organisatie. De quotes vatten kernachtig hun beeld van de 

organisatieontwikkeling samen: het ontwikkeltraject heeft Amsterdam in een neerwaartse spiraal 

gebracht. 

Voor een deel gaat dat over de ‘harde’ kant van het traject, de reorganisatie, die zeker in het verhaal 

van verlies als synoniem wordt gebruikt voor de gehele organisatieontwikkeling. In dit verhaal is de 

reorganisatie weliswaar op 1 januari 2015 doorgevoerd, maar heerst er ‘grote ontevredenheid’ over 

hoe dat proces is verlopen. Zij herkennen de noodzaak of voordelen van centralisatie van 

bedrijfsvoering wel, maar zijn van mening dat het systeem ‘totaal onvoorbereid’ was en dat nu, na 

twee jaar, de kwaliteit van de bedrijfsvoering ‘beroerder is dan ooit tevoren’. De respondenten 

omschrijven talloze voorbeelden van onderdelen die op papier weliswaar gerealiseerd zijn, maar in 

de praktijk anders uitpakken (zoals het verminderen van het aantal managers, de implementatie van 

bestuurscommissies als verlengd bestuur of de invoering van de prestatiecontracten). Ze schetsen 

een beeld van ‘hitting the target, while missing the point’. 

Een vergelijkbaar beeld wordt geschetst van de ‘zachte’ kant. Hoewel het feitenonderzoek laat zien 

dat er bijvoorbeeld flinke stappen zijn gezet in het gebiedsgericht werken (4-6) en de 

prestatiedialoog (28) is ingevoerd, horen we in de interviews terug dat dit in de praktijk nog 

onvoldoende uit de verf komt. Onderlinge rollen en verantwoordelijkheden zijn onduidelijk en 

samenwerking komt maar mondjesmaat van de grond. De wijzigingen in de organisatiestructuur 

hebben ertoe geleid dat veel mensen zijn overgeplaatst. Bestaande ‘olifantenpaadjes’ zijn 

verdwenen en bestaande routines zijn doorbroken. Mensen weten elkaar minder dan voorheen te 

vinden en er is veel ‘verwarring’ tussen RVEs en stadsdeelorganisaties over wie verantwoordelijk is 

voor coördinatie en uitvoering van taken in de stad. Dat slaat niet alleen neer op werkwijzen, maar 

ook op medewerkers. Respondenten schetsen een beeld van een organisatie waar medewerkers 

‘onzeker’ zijn, en zich door overplaatsing naar andere onderdelen ‘ontheemd’ voelen. Enkele RVE-

directeuren stellen dat ze hun ‘autonomie zijn verloren’ en onvoldoende ‘ontzorgd’ worden. Het 

‘inleveren van bevoegdheden’ zorgt er, in combinatie met kwalitatief onvoldoende ondersteuning, 

voor dat het ‘runnen van de tent een soort overlevingsstrategie is geworden’ waarbij te pas en te 

onpas hulpstructuren en noodoplossingen worden gebruikt. In dit verhaal zijn de centralisatie en de 

gedachte van ‘one size fits all’ te ver doorgevoerd.  

De negatieve beelden en klachten over de organisatieontwikkeling zijn illustratief voor dit verhaal 

van verlies dat nadrukkelijk in de organisatie aanwezig is. Men kijkt terug op de afgelopen twee jaar 

als een periode van chaos, onrust, onduidelijkheid en stress onder medewerkers. Hoewel de meeste 

mensen erkennen dat er een verandering gewenst was en het ‘eilandenrijk’ van voorheen ook geen 

ideale situatie betrof, beoordeelt men de organisatieontwikkeling als een moeizaam en 

problematisch proces waar enerzijds te veel en te grote veranderingen zijn doorgevoerd in te korte 

tijd, en waar anderzijds te veel macht wordt geconcentreerd op één plek en te veel functies zijn 

gecentraliseerd.  
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2.2 Verhaal van vooruitgang: de organisatieontwikkeling heeft Amsterdam in een 

opwaartse spiraal gebracht 
 

 

 

 

 

Tegenover het verhaal van verlies, staat een even zo duidelijk aanwezig verhaal van vooruitgang. Ook 

dit verhaal is nadrukkelijk in alle lagen en hoeken van de organisatie te vinden. Het verhaal stelt dat 

inderdaad niet alle ambities van het bestuurlijk kompas volledig gerealiseerd zijn, maar dat er wel 

degelijk grote vorderingen zijn geboekt. Ook dit positieve beeld leeft nadrukkelijk in de organisatie. 

Het roept bij een groot deel van de respondenten een gevoel van trots op. Het was ‘zwaar’ en het 

was ‘heftig’, maar we hebben het voor elkaar gekregen terwijl het werk gewoon doorging en de 

Amsterdammer geholpen werd. Nu het grootste deel van de technische reorganisatie achter de rug 

is, kunnen we de resterende ambities van de organisatieontwikkeling vormgeven en oppakken.  

De nieuwe organisatiestructuur wordt in dit verhaal gezien als een ‘noodzakelijke en beloftevolle 

basis’ die de organisatie in staat stelt om verkokering tegen te gaan en integrale prestaties te 

leveren. Mensen binnen stadsdelen en RVEs hebben elkaar nodig en weten elkaar steeds beter te 

vinden. In de afgelopen twee jaar is de aandacht vooral uitgegaan naar de technische, ‘harde’ 

reorganisatie: het ‘op orde krijgen van de basis’. Van daaruit kunnen de organisatiestructuur, 

sturingskrachten en werkprocessen verder worden uitgekristalliseerd. Centralisatie was nodig om de 

kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren en kosten vergaand te verlagen. Integraal sturen op 

prestaties is steeds beter mogelijk. Nu de ‘harde’ organisatieverandering grotendeels is gerealiseerd, 

is het tijd voor het expliciteren van de meer ‘zachte’ organisatieontwikkeling en het werken aan de 

organisatiecultuur. En dat is een proces van ‘werkende weg’ uitvinden.  

Maar ook in culturele zin heeft de organisatieontwikkeling al veel gebracht. De oprichting van de 

Amsterdamse School en het mobiliteitscentrum zijn volgens een deel van de respondenten goede 

voorbeelden van de organisatieontwikkeling. Andere voorbeelden zijn de invoering van de 

prestatiedialoog, de toegenomen kwaliteit van de dienstverlening en de uniformering van 

stadsloketten. Stadsdeelsecretarissen vervullen hun rol al in gezamenlijkheid en zijn daarmee een 

goed voorbeeld hoe door betere samenwerking, met minder geld, toch meer bereikt kan worden. En 

dat besef groeit steeds verder in de hele organisatie, zo stellen directeuren.  

In dit tweede verhaal zit een nadrukkelijke opbouw: de organisatieontwikkeling was een enorme 

uitdaging, maar vooral heel erg hard nodig. Het was moedig dat ‘we die uitdaging zijn aangegaan’. De 

organisatieontwikkeling is als een complete ‘renovatie van een huis dat bestond uit vele kamers, die 

allemaal een eigen aan- en afvoerkanaal hadden, eigen ingangen, et cetera’. Om daar één huis van te 

maken, moest en moet het ‘tot en met de fundamenten worden aangepakt’.  

2.3 De verhalen komen niet bij elkaar; dit belemmert de ontwikkelambities 
Over de organisatieontwikkeling in Amsterdam leven er dus twee verhalen. En hoewel er vele 

varianten en genuanceerde vertellingen bestaan, plaatsen de verhalen de organisatieontwikkeling in 

een contrastrijk perspectief. Zowel het verhaal van verlies als het verhaal van vooruitgang heeft een 

trouwe schare aanhangers evenals tegenstanders. De aanhangers en tegenstanders van beide 

“Er is een veel groter gedeeld besef dat we moeten samenwerken” “De organisatieontwikkeling zet mensen 

in hun kracht, geeft ruimte aan talent” “We hebben nu veel meer inzicht hoe de organisatie ervoor staat, 

meer transparantie” “De centralisatie van bedrijfsvoering levert een enorme efficiëntie-slag op” “Er is zoveel 

gebeurd, dat is echt een prestatie” “We hebben nu één begroting, wie had dat twee jaar terug kunnen 

denken?” “En de stadsloketten, dat is een topsucces” 
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verhalen zijn niet geconcentreerd op één plek of bij één functieniveau. Dwars door de organisatie zijn 

allebei de verhalen te vinden. En hoewel ze tegengesteld zijn, sluiten ze elkaar niet uit. Het is te kort 

door de bocht om het ene verhaal weg te zetten als een klaagzang en het andere als een lofzang.  

De tegengestelde verhalen kunnen gemakkelijk de indruk wekken van ongenuanceerde vertellingen, 

als uitersten van een spectrum. Maar waar de één zegt ‘de organisatieontwikkeling heeft nog niet 

echt iets gebracht, maar de basis is wel gelegd’, schat de ander de toekomst minder rooskleurig in. 

Waar de één positieve aspecten benadrukt, schetst de ander dat ‘de positieve dingen niet komen 

dankzij de organisatieontwikkeling, maar ondanks’. Op deze wijze veroorzaken de twee verhalen een 

scheiding in de organisatie. Verhalen die niet bij elkaar komen en geen gemeenschappelijke grond 

bieden, blijven zodoende naast elkaar bestaan. Met elk hun eigen voor- en tegenstanders die elkaar 

wel horen, maar elkaar niet goed verstaan.  

De aanwezigheid van twee verschillende verhalen is op zichzelf niet vreemd, en zelfs begrijpelijk in 

het licht van de complexiteit en omvang van de organisatieontwikkeling en de relatief korte 

doorlooptijd. Tegelijkertijd staan die divergerende belevingen de verdere voortgang van de 

organisatieontwikkeling, en daarmee de realisatie van de ambities uit het bestuurlijk kompas, in de 

weg. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat voor- en tegenstanders elkaar al dan niet openlijk verwijten 

maken. Dat gaat schuren in de samenwerking. Mensen zoeken elkaar niet meer vanzelfsprekend op. 

Ze informeren elkaar minder, niet omdat ze daar bewust voor kiezen, maar omdat ze op 

persoonsniveau uit elkaar groeien en onbewust minder geneigd zijn elkaar te helpen. Voor de hand 

liggende oplossingen komen niet tot stand door onmin op persoonsniveau. Er ontstaan typische 

karakteriseringen van groepen over en weer. Tegenstanders van verandering worden dan de 

‘zeikerds die blijven neuzelen dat vroeger alles beter was’ terwijl voorstanders worden weggezet als 

’dromers op fantasy island’. Het is een sluipend en onbewust tot stand komende scheiding, die 

desgevraagd niet bestaat, omdat iedereen professioneel met elkaar samenwerkt, maar die wel door 

de organisatie heen loopt.  

De confrontatie op de inhoud tussen aspecten van de beide verhalen (die als geheel niet op tafel 

worden gelegd) resulteert eerder in meer afstand, en in een bepaalde mate van hardheid, 

afgeslotenheid en individualiteit, dan dat de confrontatie verbindt. Zo wordt bijvoorbeeld een 

gesprek over de ondersteuning vanuit de bedrijfsvoeringskolom eerder een ‘welles-nietes’ gesprek 

(“het is bij mij inderdaad een puinzooi, maar we zijn hier wel de puinzooi aan het opruimen die jij 

met de centralisatie over de schutting hebt gegooid”) dan dat het een constructief gesprek wordt 

over wie welke concrete bijdrage levert om de situatie te verbeteren. Hiermee wordt ruimte gegeven 

aan krachten in de organisatie die als ze niet worden gekanaliseerd in ieder geval niet bijdragen aan 

het bereiken van de ambities van het bestuurlijk kompas.  

Hierboven hebben we duidelijk gemaakt hoe de mensen in de organisatie aankijken tegen de 

organisatieontwikkeling en de voortgang ervan. Tegen de achtergrond van de twee verhalen 

onderscheiden we in het volgende hoofdstuk vier dominante krachten die op de ontwikkeling 

inwerken en de afstand tussen beide verhalen verder vergroten. Die krachten bieden –als ze worden 

beteugeld– aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling: politieke krachten, sturingskrachten, 

culturele krachten én menselijke krachten.  
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3. De invloed van het Amsterdamse krachtenveld op de ontwikkeling 
 

In het eerste hoofdstuk hebben we het feitelijke beeld van de organisatieontwikkeling op basis van 

honderden officiële documenten beschreven. In het tweede hoofdstuk gebruiken we uitspraken van 

een groot aantal respondenten om kleur te geven aan de feitelijke beschrijving. We laten zien dat er 

twee verhalen bestaan over de organisatieontwikkeling die allebei claimen waar en juist te zijn door 

een (selectief) beroep te doen op de feiten. In dit derde hoofdstuk zoeken we vooral naar aanwezige 

mechanismen of krachten waardoor de beide verhalen niet bij elkaar komen, en waar dus belangrijke 

stappen gezet kunnen worden voor de voortgang van de organisatieontwikkeling. Het is de opmaat 

naar de aanbevelingen in het laatste hoofdstuk. 

Uit de eerdere hoofdstukken blijkt dat de slagvaardige aanpak van het traject veel dubbelzinnigheid 

oplevert met betrekking tot de organisatieontwikkeling. Dat is niet zo gek, want het traject heeft 

heftige krachten losgemaakt in Amsterdam. Deze krachten zijn altijd meer of minder manifest 

aanwezig in (re)organisaties, maar voor Amsterdam zijn ze extra van belang, omdat ze als gevolg van 

de uit elkaar lopende verhalen steeds nadrukkelijker naar de voorgrond treden. Hieronder gaan we in 

op de vier dominante krachten die er volgens ons voor zorgen dat het tot op heden nog niet is gelukt 

om de benodigde verbinding te realiseren. Dat deze verbinding na twee jaar nog niet gerealiseerd is, 

is op zich niet vreemd. Het bemoeilijkt echter wel de verdere ontwikkeling van de organisatie. Voor 

elk van de vier krachten beschrijven we de essentie en het belemmerende mechanisme. De 

onderstaande constateringen zijn de opmaat voor de conclusies en aanbevelingen. 

3.1 Koloniserende politieke krachten bemoeilijken de ambities van één concern 
Een van de centrale ambities van het bestuurlijk kompas is het versterken van de concernsturing. 

Concernsturing is de vertaling van uitspraken als ‘1 Amsterdam’, ‘één organisatie’ en ‘één gezicht 

naar buiten’. Conceptueel is concernsturing een antwoord op verkokering en inefficiënte besteding 

van middelen. Het maakt integrale sturing en verantwoordelijkheid voor het eigen onderdeel 

ondergeschikt aan het belang van het concern. De Amsterdamse wens om meer gezamenlijk te 

opereren is niet nieuw; het is een beweging die ruim tien jaar geleden is ingezet. Sindsdien zijn er de 

nodige veranderingen doorgevoerd die hebben bijgedragen aan meer concernsturing. Zo hebben 

opeenvolgende gemeentesecretarissen een steeds nadrukkelijkere rol gekregen als hoofd van één 

Amsterdamse organisatie, bekrachtigd in de positie van algemeen directeur sinds 2007. Daarnaast 

zijn functies van beleid, bedrijfsvoering en financiën vergaand gecentraliseerd wat eenduidigheid en 

efficiëntie in de hand moet werken. In de loop der tijd zijn er verschillende informele en formele 

gremia geïntroduceerd om het systeemdenken te ondersteunen dan wel af te dwingen (denk 

bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de allianties, via het CMT, naar het huidige GMT). 

Hoewel deze initiatieven vruchten afwerpen voor het geheel, blijkt het zeer moeilijk om de gestelde 

ambities op het gebied van concernsturing vergaand te realiseren in Amsterdam. Nog steeds zijn er 

RVEs die zeer zelfstandig opereren en niet de meerwaarde voelen om als concern gezamenlijk op te 

trekken (“Ik laat mijn agenda echt niet door de Stopera dicteren”, “Ik heb nog nooit iets geagendeerd 

in het GMT, en zou eigenlijk ook niet weten wat ik daar zou moeten bespreken”). Een cruciale 

belemmering voor concernsturing is eerder geïntroduceerd in de raadsenquête naar de financiële 

functie en betreft de dominantie van het wethoudersmodel. Formeel bestaat dit model niet meer in 

Amsterdam, echter de politieke en strategische sturing in Amsterdam hebben nog veel kenmerken 

van het klassieke model. Zo zijn wethouders als portefeuillehouders nog steeds primair gefocust op 

en verantwoordelijk voor afgebakende beleidsterreinen en worden RVE-directeuren net als vroeger 

rechtstreeks aangestuurd door ‘hun eigen’ wethouder. De interviews beschrijven een situatie waarin 
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sectorale sturing nog steeds de overhand heeft, ten koste van integraliteit en collegialiteit. 

Respondenten zijn trots op hun bestuurders en hun bevlogenheid voor de stad. Tegelijkertijd spreken 

ze van een krachtige politieke arena, met veel persoonlijke en partijpolitieke belangen, waarin 

collegeleden niet naar elkaar toe groeien om als team voor Amsterdam te werken, maar waarin zij 

juist uit elkaar gedreven worden. Dit beeld sluit aan bij de opmerkingen van de commissie 

Brenninkmeijer over de ‘naar binnen gekeerde bestuurscultuur’ in Amsterdam.  

De specifieke ambities uit het bestuurlijk kompas zijn aansprekend. Het stelt Amsterdammers 

centraal, gaat uit van een flexibele organisatie die uitstekende kwaliteit levert tegen de laagste 

kosten. Het streven is om in de gemeente Amsterdam te werken als één organisatie, met één gezicht 

naar buiten. Tegelijkertijd is het een adagium dat volgens sommigen nog steeds kan worden 

genegeerd omdat het ‘megalomane’ verwachtingen schept van één concern, met eenduidige sturing, 

vrij van tegenstrijdige belangen. Dit idee staat inderdaad haaks op de werking van de politieke arena 

met een gemeenteraad die stuurt op afgebakende dossiers en reageert op specifieke incidenten, 

waarin collegeleden primair gefocust zijn op hun portefeuille en direct op inhoud schakelen met aan 

hun gekoppelde RVE-directeuren. Kortom: waarin niemand logischerwijs kan of wil scoren met 

Amsterdam als één concern en niemand daarvoor verantwoordelijkheid neemt. Waarin overigens 

ook niemand politiek wordt aangesproken of afgerekend op het concern als geheel of op de 1 

Amsterdam-gedachte. Deze politieke krachten, die dus nadrukkelijker verder reiken dan het 

‘wethoudersmodel’ en het college, dragen niet bij aan sterkere focus op concernsturing. Sterker nog: 

ze houden de sectorale patronen in stand. 

3.2 Botsende sturingskrachten beïnvloeden slagvaardigheid  
Om ‘beter en sneller in te spelen op de veranderende omgeving’ is er de afgelopen jaren veel 

aandacht besteed aan het vergroten van de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van de 

organisatie. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in de prestatiecontracten, het werken met zogenoemde 

weekstarts en de toenemende beschikbaarheid en gebruik van managementinformatie. De meeste 

impact wordt echter verwacht van het verder brengen van het gebiedsgericht werken. 

Gebiedsgericht werken is het nieuwe ‘toverwoord’ in Amsterdam. Het is een manier van werken 

waarbij beleid en uitvoering nadrukkelijk van buiten naar binnen worden georganiseerd, in 

samenspraak met bewoners, bedrijven en gebruikers. Sociale, economische en ruimtelijke opgaven 

worden integraal opgepakt op basis van de behoefte in een specifiek gebied. Deze kanteling maakt – 

althans in theoretische zin – inhoudelijke beleidsontwikkeling en uitvoering ondergeschikt aan het 

realiseren van opgaven en kansen in de gebieden. We herkennen in het feitenonderzoek en de 

gespreksronde een belangrijke focus op deze alternatieve ‘harde’ sturingsvorm; gebiedsgericht 

werken heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Uit het feitenonderzoek blijkt dat er wordt 

gewerkt met een gebiedsindeling met 22 gebieden, er een specifieke planning & control-cyclus (de 

gebiedscyclus) is en dat elk gebied een eigen gebiedsteam en gebiedsmanager heeft.  

Hoewel er grote stappen zijn gezet met gebiedsgericht werken, komt de belofte van gebiedsgericht 

werken nog niet volledig uit de verf. Het feitenonderzoek onderschrijft dat het op papier allemaal in 

orde is, maar uit de interviews blijkt dat gebiedsgericht werken in de praktijk nog voornamelijk blijft 

hangen in de stadsdelen. Het inbedden van gebiedsgerichte sturing blijkt niet vanzelfsprekend te 

gaan in een organisatie met sterke inhoudelijke RVEs en dominante lijnsturing. Het wordt zelfs nog 

moeilijker door de unieke Amsterdamse context waarin de gebiedsgerichte eenheden ook nog een 

eigen, democratisch gekozen bestuur hebben. Respondenten herkennen de toegenomen aandacht 

voor gebiedsgericht werken in de stad. Echter, binnen de RVEs en vakdirecties wordt het ook nog wel 

gezien als ‘speeltje’ van de bestuurscommissies en stadsdeelorganisaties. De toegevoegde waarde 

van gebiedsgericht werken wordt niet breed gedeeld buiten de oude stadsdelen. 
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Slagvaardigheid en resultaatgerichtheid zijn op verschillende manieren te organiseren. Met lijn-

sturing kunnen inhoudelijk en thematisch op korte termijn veel resultaten geboekt worden. Een 

keuze voor gebiedsgerichte sturing biedt het voordeel van een integrale aanpak en grotere focus op 

en betrokkenheid van stakeholders. De interviews maken duidelijk dat er nog veel onduidelijkheid 

bestaat over wat het leidende sturingsprincipe in Amsterdam is. Er bestaan verschillende beelden 

over waar en hoe domeinen en gebieden elkaar precies raken en wat dat betekent voor de inzet van 

mensen en middelen. Dit wordt bijvoorbeeld concreet in de casus van de sportaccommodaties. In ‘de 

lijn’ wordt bepaald dat beheer en onderhoud van sportaccommodaties gecentraliseerd wordt, en dat 

de stadsdelen hun accommodaties voor een bepaalde datum ‘schoon’ moeten overdragen (dat wil 

zeggen: zonder achterstallig onderhoud). Stadsdelen worden zo min of meer gedwongen om te 

investeren in sportaccommodaties, terwijl in hun gebiedsanalyses prioriteit wordt gegeven aan heel 

andere vraagstukken. Deze casus introduceert niet alleen een botsing tussen sturingsprincipes, hij 

vertelt ook een verhaal van moeizame besprekingen tussen stadsdeelsecretarissen en directeuren.  

3.3 Divergerende culturele krachten belemmeren de verbinding van het topkader 
De inrichting en clustering van RVEs hebben voorwaarden geschapen voor samenwerken aan één 

organisatie. Topmanagers van de gemeente staan echter ver uit elkaar. Of dat meer is dan voor de 

reorganisatie kunnen we niet zeggen, maar voor wat Amsterdam als organisatie wil zijn, is het 

bijzonder onhandig en onwenselijk. Het topkader heeft weinig gezamenlijks. Dit geldt voor de 

onderlinge relatie tussen de groep GMT-leden, de groep RVE-directeuren en de groep 

stadsdeelsecretarissen. Maar we constateren ook grote verschillende binnen de groepen. Het 

ontbreekt aan esprit de corps. Belangrijke ‘zachte’ onderdelen van het bestuurlijk kompas, zoals de 

vijf leidende principes, zijn niet met inhoud geladen en worden ook door topmanagement niet 

voorgeleefd richting de rest van de organisatie. Terwijl juist dat belangrijk is voor het op culturele 

grondslag verbinden van waarden en mensen. De gewenste omslag in Amsterdam komt niet tot 

stand met het formuleren van mooie principes en leiderschapsambities; de omslag behelst een 

proces van vallen en opstaan doordat op een andere manier wordt gewerkt. De verandering wordt 

gerealiseerd door vanaf het begin te werken volgens de uitgangspunten en logica’s van de gewenste 

situatie. We constateren dat juist het ‘praten over’ deze principes, waaronder ook leiderschap, de 

scheiding in de organisatie alleen maar verder vergroot. Volgens allerlei gesprekspartners is er juist 

nu al te veel leiderschap.  

Door de organisatieontwikkeling en de vele discussies is de blik in Amsterdam zeer naar binnen 

gericht. Dat is misschien logisch, omdat het huis intern op orde gebracht moet worden. Het roept 

echter de vraag op of er genoeg oog is voor wat er buiten gebeurt. Het roept ook vragen op hoe die 

interne verandering dan is vormgegeven. De gesprekken leiden tot een beeld van zeer strakke sturing 

en dominante concernkaders. Die kaders zijn zo rigide dat ze een divergerend gevolg hebben. Er zijn 

managers die in de huidige context liever niet uit de losse pols acteren, die liever geen alternatieve 

dingen uitproberen, omdat ze lastig kunnen schatten waarvan ze later wel of geen last krijgen. Dit 

staat haaks op de in het bestuurlijk kompas geschetste behoefte aan dwarskijken, eigenzinnigheid en 

vakmanschap. Er zijn ook managers die de kaders naast zich neerleggen, omdat ze vinden dat die er 

zeker moeten zijn, maar niet voor hen. Het gebrek aan gezamenlijkheid leidt in de praktijk tot 

handelingsverlegenheid en afkering van de kaders.  

Respondenten geven aan dat door de grote variëteit tussen RVEs (qua focus, oprichtingsgedachte en 

omvang) gelijkwaardigheid en samenwerking niet vanzelfsprekend is. Voor het delen van informatie 

worden weliswaar allerlei nieuwe vormen gezocht, zoals een ‘topkader WhatsApp-groep’ waarin zij 

elkaar op de hoogte houden van actuele zaken. Zo hoeven ze de benoeming van een collega niet 

meer ‘te vernemen uit het Parool’. Desondanks geven respondenten aan dat dit pas net op gang 
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komt en dat veel informatie ook nog niet gedeeld wordt. Ontbrekende informatie gaat bijvoorbeeld 

over terugkoppeling uit bestuurlijke overleggen of personele wisselingen. Om op persoonlijk niveau 

dichter bij elkaar te komen, worden er steeds vaker bijeenkomsten georganiseerd voor het topkader, 

die niet alleen aandacht besteden aan inhoud, maar door direct aansluitende borrels en diners ook 

voldoende aandacht besteden aan de informele kant van teambuilding. Aan de andere kant is de 

toon van deze bijeenkomsten tot nog toe vaak beïnvloed door actuele incidenten en voortgaande 

wisselingen in het management.  

Het topkader in Amsterdam moet beseffen dat de invulling van hun rol als leidinggevende in een 

verandertraject (en daarna) vraagt om veel meer dan het op orde hebben van hun eigen onderdeel. 

De belofte van het traject is dat het geheel meer is dan de som der delen. Managers moeten dus ook 

meer dan individueel leider zijn. Het betekent dat zij gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten 

nemen voor het geheel, dat zij actief samenwerkingsverbanden initiëren en dat zij herkennen dat 

college en GMT een logische rol hebben bij overkoepelende thema’s. Het vraagt ook dat zij de 

Amsterdamse leidende principes en het bestuurlijk kompas vertalen naar hun eigen praktijk, dat zij 

nieuw gedrag en nieuwe werkwijzen voorleven aan hun collega’s, dat zij hun collega’s helpen om zelf 

ook betekenis te geven aan de gemeentelijke kernwaarden. In dit onderzoek vinden we weinig 

concrete voorbeelden van hoe dit de afgelopen twee jaar is gebeurd. Wat we wel horen zijn de 

karikatuurschetsen waarin de principes als ‘lege hulzen’ worden weggezet, waarin vooral wordt 

gelachen om de principes, waarin wordt getwijfeld over de waarde ervan voor de organisatie. Wij 

denken dat dit mede komt doordat de top-50 elkaar hierop nog niet heeft gevonden, en elkaar er 

ook nog niet op aanspreekt. Er zijn nog forse stappen te zetten om de in het bestuurlijk kompas 

vastgelegde voorbeeldrol voor topmanagement voor de cultuurverandering waar te maken. 

3.4 Ondergeschikt gemaakte menselijke krachten begrenzen waardering 
De organisatieontwikkeling heeft als doel om te komen tot Amsterdam als één werkgever, flexibiliteit 

in de organisatie en gedeelde kernwaarden. De organisatieontwikkeling zou het dan ook juist 

aangenamer moeten maken voor de mensen die er werken: verschillen tussen onderdelen 

verdwijnen, arbeidsvoorwaarden en functiebeschrijvingen worden gelijkgetrokken, medewerkers 

kunnen vrijer door de organisatie bewegen (zonder formeel uit en weer in dienst te hoeven gaan), 

ontwikkeling wordt geprofessionaliseerd met de komst van de Amsterdamse School.  

 

De tragiek van goede bedoelingen is dat operationele verbeteringen weliswaar zijn gerealiseerd, 

maar dat de echte aandacht voor de betrokkenheid en het welbevinden van de mensen in de 

organisatie fikse klappen heeft opgelopen. Mensen in de organisatie hebben heel hard gewerkt, in 

veel gevallen buiten de grenzen van hun takenpakket, buiten reguliere werktijden, met 

buitengewone inzet, en altijd in het belang van en dienstbaar aan de Amsterdammer. En dat zonder 

dat hiervoor onmiskenbaar duidelijke, openlijke waardering van het topkader is gekomen. Technisch 

is de reorganisatie afgerond, op een paar mensen na is iedereen geplaatst en op zijn plek terecht 

gekomen. Maar aan de menselijke zijde van de reorganisatie hebben de snelheid en omvang van dit 

proces op allerlei plekken pijn gedaan, wat niet overal maar wel op veel plekken heeft geresulteerd 

in hogere uitval door toegenomen werkdruk en een afnemende motivatie. 

 

De gevoerde gesprekken laten zien dat de menskant onderbelicht is gebleven in de afgelopen twee 

jaar van organisatieontwikkeling en in de ‘harde kant’ van de reorganisatie. Enerzijds valt het op dat 

de resultaten van het medewerkerwaarderingsonderzoek (MWO) aantonen dat medewerkers van de 

gemeente zich sterk verbonden voelen met het bijdragen aan een beter Amsterdam. En dat zij hun 

directe collega’s en hun eigen werk bovengemiddeld hoog waarderen. Anderzijds destilleren we uit 

de interviews een duidelijk beeld van een praktijk waarin een deel van de medewerkers zich 
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ontheemd voelde en zich soms nog steeds ontheemd voelt. (‘Zeker in het begin waren er mensen die 

niet eens wisten wie hun leidinggevende was’). Respondenten spreken over een groep mensen die 

niet precies meer weet wat ze moet doen en met wie. (‘Het huis waar ze bij hoorden is niet meer hun 

huis. Maar ze gaan er wel nog naartoe.’). Dergelijke gevoelens leiden al snel tot cynisme, tot 

terugtrekkende bewegingen op de veiligheid van ‘wat ze dan wel weten dat ze moeten doen’. Het 

beeld van beperkte aandacht voor menselijke krachten, ontheemding en vervreemding wordt 

geschetst in een aanzienlijk deel van de gesprekken. We hebben geen precieze aantallen daar waar 

het gaat om de medewerkers die kritisch zijn, maar feit is dat we het in gesprekken veel tegen 

kwamen, dat uitingen naar voren komen uit het MWO, en dat de kritische beelden in die zin hun 

eigen leven leiden en via-via eerder worden aangezet dan verminderd. 

 

 

  



21 
 

4. Conclusies en aanbevelingen 
 

Het doel van dit voortgangsonderzoek is het formuleren van bruikbare handvatten voor de verdere 

ontwikkeling van de gemeente Amsterdam, op basis van een deskundig en onafhankelijk oordeel 

over de mate waarin de onderdelen van het beoordelingskader zijn gerealiseerd. In dit rapport laten 

we de feiten (hoofdstuk 1) en de mensen (hoofdstuk 2) spreken over de mate waarin de ambities van 

het bestuurlijk kader, en de onderdelen van het plan organisatieontwikkeling 2014-2016, zijn 

gerealiseerd. In lijn met het doel van dit onderzoek zijn we in hoofdstuk 3 op zoek gegaan naar een 

verklaring voor het gebrek aan verbinding, die volgens ons randvoorwaardelijk is voor het vervolg. 

Hieronder presenteren we de belangrijkste conclusies en doen we vier concrete aanbevelingen; één 

voor het kanaliseren van elke organisatiekracht. 

4.1 Resumé: realisatie van het bestuurlijk kompas 
Het bestuurlijk kompas vat kernachtig de prioriteiten en overkoepelende ambities samen met ruim 

1500 pagina’s aan plannen over de organisatieontwikkeling. Het gaat, op strategisch niveau, in op de 

verandernoodzaak, de ambities (één Amsterdam, met één gezicht naar buiten), het samenspel 

tussen bestuur en organisatie, en de invulling van resultaatgerichtheid. Kernvraag is natuurlijk of de 

activiteiten die de afgelopen twee jaar zijn doorgevoerd in het licht van de organisatieontwikkeling 

hebben bijgedragen aan het waarmaken van de gestelde ambities van het bestuurlijk kompas. 

Op basis van de feitelijke informatie in de officiële Amsterdamse stukken komen we tot de conclusie 

dat er de afgelopen jaren ontzettend veel is gebeurd. Als we het ‘volledige pakket’ aan feiten in 

ogenschouw nemen, constateren we dat er op veel indicatoren uit het beoordelingskader belangrijke 

vorderingen zijn gemaakt. Behaalde indicatoren variëren van ‘ingevulde bezuinigingen tot een 

‘ingevoerd financieel systeem’ en van een ‘uitgebreid scholingsaanbod’ tot ‘geüniformeerde 

stadsloketten’. Een manco van het feitenonderzoek is dat de ruim 400 bestudeerde documenten 

weinig informatie bevatten over de werkelijke waarde van ingevoerde systemen, ontwikkelde 

producten en nieuwe werkwijzen op de achterliggende ambities en doelen van het bestuurlijk 

kompas. Een mogelijke oorzaak voor een gebrek aan overtuigend bewijs voor effecten, is het 

moment waarop dit onderzoek is uitgevoerd. Wellicht duurt het langer dan twee jaar voordat de 

inspanningen daadwerkelijk leiden tot de gestelde ambities.  

Om kleuring te geven aan de systematische, soms wat droge, beantwoording van de indicatoren in 

het volledige feitenonderzoek is daarnaast een gespreksronde gehouden. In dit rapport laten we zien 

dat er onder de directbetrokkenen twee dominante verhalen bestaan over de 

organisatieontwikkeling. Enerzijds is er sprake van een verhaal van verlies dat stelt dat de 

ontwikkeling Amsterdam in een neerwaartse spiraal heeft gebracht. Het ontwikkeltraject was te 

omvangrijk en veranderingen zijn te snel doorgevoerd. De ingezette ontwikkeling heeft eerder geleid 

tot stilstand dan dat het Amsterdam echt iets heeft gebracht. Daartegenover staat een verhaal van 

vooruitgang dat stelt dat Amsterdam juist in een opwaartse spiraal is gekomen. Ontwikkeling was 

pure noodzaak en de grootschalige operatie heeft al veel gebracht en een cruciale basis gelegd voor 

toekomstige prestaties. Interessant is dat de aanhangers gelijkmatig verdeeld zijn over beide 

verhalen en dat elk verhaal voor- en tegenstanders heeft in alle lagen en onderdelen van de 

organisatie. 

Wij constateren dat deze verhalen niet bij elkaar komen en dat dit druk zet op het realiseren van de 

ambities van het bestuurlijk kompas. We destilleren vier krachten die volgens ons verhinderen dat de 

divergerende verhalen (en de mensen die deze verhalen vertellen) niet bij elkaar komen. Ten eerste 
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bemoeilijken politieke krachten de ontwikkeling van concernsturing. Ten tweede beïnvloeden de 

botsende sturingskrachten de slagvaardigheid van de organisatie. Divergerende culturele krachten, 

ten derde, belemmeren de onderlinge verbinding van het topkader. Ten vierde leiden de 

ondergeschikt gemaakte menselijke krachten tot een beperking van waardering. 

4.2 Met vereende kracht vooruit 
Op basis van het feitenonderzoek en de interviews zijn wij van mening dat de ontwikkeling van 

Amsterdam vraagt om de verdere samensmelting van het bijeengebrachte eilandenrijk, het bij elkaar 

brengen van divergerende denkbeelden, en het verbinden van standvastige mensen, die door die 

heftige krachten eerder verder uit elkaar dan dichter bij elkaar zijn komen te staan. Het is een 

vergissing te denken dat het ware verhaal over de mate waarin het bestuurlijk kompas is gerealiseerd 

ergens in het midden ligt. Het is volgens ons niet zo dat de twee verhalen te overbruggen zijn door te 

stellen dat ze de zaken beide wat overdrijven en door van beide kanten te vragen wat water bij de 

wijn te doen. Dat men na het lezen van dit rapport denkt: ´Oh, maar het is makkelijk. Het ene verhaal 

is niet waar (de organisatieontwikkeling heeft Amsterdam weinig gebracht), en het andere verhaal is 

ook niet waar (de organisatieontwikkeling heeft Amsterdam veel gebracht). Dat komt omdat ze 

allebei te ongenuanceerd en selectief zijn´, om vervolgens alsnog in het midden uit te komen.  

Want als dat gebeurt, dan wordt de beweging die al langer geleden in gang is gezet en die ook critici 

begrijpen miskend, en dan worden geen werkelijke verbindingen gecreëerd. Dan wordt slechts een 

nieuwe ronde opgestart in het verder brengen van de divergerende verhaallijnen, waarin het kamp 

van vooruitgang zegt: ‘de organisatieontwikkeling heeft Amsterdam wellicht op sommige punten, nu 

op dit moment, nog niets gebracht, maar we staan op het punt dat het moet gaan werken. De 

voortekenen zijn positief’. Om vervolgens van het kamp van verlies te horen: ‘de ontwikkeling heeft 

Amsterdam wellicht op sommige punten, nu op dit moment, wel iets gebracht, maar wacht maar af, 

dat is tijdelijk, de energie stroomt vanzelf weer weg, succes is niet blijvend en komt niet door de 

organisatieontwikkeling’. En zo ontstaat één laag dieper weer een spreiding, waarin met een nieuwe 

selectieve verwijzing weer een nieuwe ‘waarheid’ geproduceerd wordt.  

Om voorbij te komen aan voorstanders en tegenstanders die elkaar wel horen maar niet verstaan, 

zoeken wij de volgende stap niet buiten de twee verhalen, maar in verbinding van de verhalen. Een 

nieuw verhaal waarin wordt erkend dat er krachten zijn die niet vanzelf de juiste kant op wijzen en 

die beteugeld moeten worden om de stap vooruit te zetten in de organisatieontwikkeling van 

Amsterdam. Het gaat dan in essentie om het zoeken naar verbindingen, op elk van de besproken 

vlakken. Om die verbinding te realiseren moet je elkaar, en elkaars verhalen, niet alleen kennen en 

erkennen, je moet elkaar ook willen verstaan: niet als symptoom van tegenstand, maar als oprechte 

uitdrukking van betrokkenheid. Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen kunt verbinden op inhoud als je 

ook wilt verbinden op relatie. Alleen als je openstaat voor een relatie, kun je elkaars inhoud verstaan 

en verdragen. En alleen als je elkaars inhoud begrijpt, kun je oprecht een relatie aangaan. 

4.3 Aanbevelingen 
In onze ogen richt de volgende stap van de organisatieontwikkeling zich dus op verbinding. Het gaat 

om minder praten en meer doen –met vereende kracht vooruit. Want vooruit moet Amsterdam, er is 

geen weg terug. De uitdaging is om de mooie aspecten van de organisatie meer en beter te benutten 

voor de ontwikkeling. Want die mooie aspecten zijn er wel degelijk, en daar zijn veel mensen trots 

op. Het mag iets rustiger, iets minder heftig, en met iets meer aandacht voor mens en buitenwereld. 

En dit is niet alleen de taak van de gemeentesecretaris; het is ook een taak van het college en het 

topkader. Verwacht niet dat het bestuurlijk kompas en de ambities voor 1 Amsterdam in één 
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handomdraai te realiseren is. Want ofschoon er één Amsterdam is, in Nederland en de wereld, is er 

nooit echt sprake van één Amsterdam. Daar is Amsterdam te veelkleurig voor. 

Wij denken dat het bewerkstelligen van de verbinding vraagt om het beteugelen van de dominante 

krachten die kenmerkend zijn voor de Amsterdamse organisatiedynamiek. We doen vier concrete 

aanbevelingen om de divergerende krachten te kanaliseren en dienstbaar te maken aan de 

organisatieontwikkeling: 

1. Om de koloniserende politieke krachten te kanaliseren, adviseren we de ambtelijke en 

bestuurlijke top om werk maken van concernsturing en duidelijk maken wat het vergt van raad, 

college en topkader. De doelstellingen van 1 Amsterdam worden niet vanzelfsprekend 

gerealiseerd in de publieke en politieke context van een grote gemeente. Natuurlijke, 

divergerende politieke krachten maken het een moeilijk te realiseren opgave. Als er werkelijk 

behoefte bestaat aan concernsturing en systeemdenken in plaats van sectorale focus, dan moet 

daar ook op het politieke en bestuurlijke niveau meer naar gehandeld worden. Het ligt dan voor 

de hand om het bestuurlijk kompas te bespreken in de gemeenteraad en te bespreken wat het 

betekent voor het huidige dossier- en incidentgedreven politieke spel. Ook moet duidelijk 

worden wat concern-sturing vraagt van het college (qua collegialiteit) en de invulling van 

integrale besprekingen tussen college en topkader (parallel aan de een-op-een gesprekken 

tussen portefeuillehouders en RVE-directeuren). Een intensievere samenwerking tussen college 

en GMT resulteert logischerwijs in een concernjaarplan waarin RVE-overstijgende 

concernthema’s worden benoemd, geprioriteerd en vertaald naar resultaten, activiteiten, 

budget, planning en eigenaar. Een dergelijk concernplan kan de basis vormen van concernsturing 

in Amsterdam. Wij denken dat het aangaan van deze gesprekken, en het ‘werkende weg’ 

uitvinden van de rol en positie van het GMT effectiever is dan het vooraf gedetailleerd uitwerken 

hoe het er theoretisch uit zou moeten zien en pas daarna de gesprekken op te starten. 

2. Om de botsende sturingskrachten te kanaliseren, adviseren we het topkader om het belang en 

de betekenis van gebiedsgerichte sturing te verhelderen en te concretiseren. Gebiedsgericht 

werken blijft nog erg hangen in de stadsdeelorganisaties. Wij zijn van mening dat het door-

ontwikkelen van gebiedsgericht werken weinig zin heeft als het concept niet in de volle breedte 

wordt beschouwd als waardevolle sturingsvorm en als het denken in termen van ‘wij/zij’ blijft 

bestaan. In de interviews wordt gebiedsgericht werken geschetst als iets van de 

stadsdeelsecretarissen of van het GMT. Echter, ook RVE-directeuren moeten eigenaarschap 

nemen en tonen voor gebiedsgericht werken. Wij onderschrijven eerdere ideeën om een groep 

managers uit het topkader samen verantwoordelijk te maken voor de ontwikkeling van 

gebiedsgericht werken. Een eerste opdracht voor deze managers is het concretiseren van 

gebiedsgericht werken, in termen van praktijken en concrete dossiers. Hoe verlopen dossiers? 

Wie is wanneer in the lead? Waar gaat een RVE-directeur of RVE-medewerker nou precies over 

in een specifiek dossier? Waar gaan de gebiedsmanager en het gebiedsteam over? Na het 

bespreken van een aantal concrete dossiers kunnen dan ook overkoepelende thema’s worden 

geadresseerd. Welke competenties moet een gebiedsmanager hebben, hoe organiseer je de 

slimme inzet van mensen uit RVEs en gebiedspools, hoe verhoudt de gebiedscyclus zich tot de 

reguliere P&C-cyclus? De essentie van onze aanbeveling is om de grijze gebieden expliciet vast te 

pakken, en er niet omheen te lopen. Ga in op de uitnodiging van gebiedsmanagers om eens te 

komen kijken in de wijken en buurten van de stad. 

3. Om de divergerende culturele krachten te kanaliseren, adviseren we het topkader om actief te 

werken aan een esprit de corps. Gezamenlijkheid en samenhang ontstaan niet vanzelf. Een 

gevoel van eenheid begint aan de top. Het topkader heeft zijn eigen omgangsvormen nodig; 

formele en informele structuren moeten groeien en resulteren in een nieuwe besturingscultuur. 
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Het creëren van zo’n esprit de corps vraagt om structurele ontmoetingen van het topkader. 

Ontmoetingen waarin zij met elkaar in gesprek gaan over thema’s die zij zelf relevant vinden voor 

hun ontwikkeling als team. Ontmoetingen waarin zij goede praktijken bespreken en uitwisselen 

en ook ingaan op praktijken die voor verbetering vatbaar zijn. Pas hierbij op voor discussies over 

‘leiderschap’. Het is belangrijk dat het topkader gezamenlijk betekenis geeft aan de vijf principes 

voor 1 Amsterdam en deze voorleeft aan de organisatie. Maar het is vervolgens ook nodig dat de 

principes worden geladen met specifieke doelen, activiteiten, processen, werkwijzen voor het 

eigen onderdeel, en de eigen mensen. 

4. Om de ondergeschikt gemaakte menselijke krachten te kanaliseren, adviseren we het GMT en 

overige topkader om te laten zien dat jullie het werk dat medewerkers doen en hebben gedaan 

waarderen. Daarnaast adviseren we om meer ruimte te bieden aan initiatieven van onderop. 

Respondenten beschrijven een beeld van medewerkers die zich een slag in de rondte hebben 

gewerkt om ‘het ontwikkelproces mogelijk te maken, en tegelijkertijd de winkel open te houden’. 

Waarin passie voor Amsterdam, vakmanschap en verantwoordelijkheidsgevoel zijn aangesproken 

om nét de extra stap te zetten, om het onmogelijke toch mogelijk te maken. Tegelijkertijd ervaart 

men geen collectief gevoelde erkenning van de omvang en de kwaliteit van wat er tot nu toe is 

waargemaakt door alle collega’s. Successen worden nauwelijks gevierd en er wordt weinig 

stilgestaan bij opgeleverde resultaten. Wij denken dat de volgende stap vraagt om het afsluiten 

van eerdere stappen. Om het uitspreken van waardering voor wat er gerealiseerd is, om het 

uitspreken van waardering voor de inzet die iedereen in de organisatie heeft geleverd. Dit is niet 

uitsluitend een taak van het GMT, maar van het hele topkader. We kunnen ons wel voorstellen 

dat het ‘bovenaan’ begint. De activiteiten van de organisatieontwikkeling 2014-2016 zijn in de 

beleving van de respondenten voor het grootste deel top-down over de organisatie uitgerold. 

Deels valt dat te rijmen met de aard van veranderingen (structuurwijziging en reorganisatie, 

centralisatie van bedrijfsvoering). Tegelijkertijd staat het haaks op een aantal van de vastgestelde 

kernwaarden (vertrouwen op anders vakmanschap, kracht van de mensen in de organisatie 

stimuleren en benutten). Aangenomen dat toekomstige ontwikkelactiviteiten meer aandacht 

gaan besteden aan de zachte kant van de organisatieontwikkeling, adviseren wij om het proces 

minder top-down aan te sturen. Om meer ruimte te bieden voor initiatieven van onderop en 

minder te werken vanuit ‘kramp en controle’. Door écht te vertrouwen op het vakmanschap van 

anderen, door écht toe te staan dat mensen fouten maken en daarvan leren. Pas dan ontstaat er 

een basis voor een écht gesprek over het nemen van verantwoordelijkheid voor resultaten. 
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