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Inleiding 

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties maken al decennia de nodige transities door. Steeds meer taken 

en verantwoordelijkheden zijn gedecentraliseerd. Echter, het extra werk moet veelal met dezelfde 

mensen uitgevoerd worden. Bovendien is de omgeving complexer geworden: nieuwe wetgeving en 

maatschappelijke ontwikkelingen vragen om steeds meer (burger)participatie en betrokkenheid. De 

vraag is dan hoe je als gemeente focus houdt en toch kunt inspelen op de veranderende behoeftes en 

eisen vanuit politiek en samenleving.  

Gemeenten zoeken hierdoor naar nieuwe organisatievormen die wendbaar organiseren en wendbaar 

werken faciliteren. Daarbij duikt het concept van het Wendbaar ABC steeds vaker op: reden voor IVGI 

om een drietal case studies uit te voeren - zie ook de bijlagen. Hoe effectief is dit concept? In hoeverre 

helpt het publieke organisaties beter te functioneren?  

Het concept 

Het Wendbaar ABC is een organisatieconcept dat ca. 10 jaar geleden is ontwikkeld. Het bevat de 

praktische onderdelen van Agile/Scrum gevisualiseerd door middel van de ‘golden circle’ van Simon 

Sinek. Het concept is met name bedoeld voor publieke organisaties zoals gemeenten, waterschappen, 

uitvoeringsorganisaties, de zorg, het onderwijs. Het is een vorm van wendbaar organiseren waarbij het 

praktisch (opgavegericht) werken vanuit de bedoeling, vanuit maatschappelijke impact, centraal staat. 

Het is een relatief eenvoudig concept voor een teamgerichte organisatie: multidisciplinaire teams krijgen 

een (politieke/bestuurlijke) opdracht of opgave, formuleren op basis daarvan hun ABC: 

- Ambities: wat moeten we bereiken en vooral waarom? Wat zijn onze doelen? 

- Benefits: wat zijn de te behalen resultaten per periode, bijvoorbeeld komend kwartaal? 

- Concrete acties: wat gaat elk teamlid doen de komende week? 

Met een altijd zichtbaar ‘canvas’, een fysiek of digitaal gevisualiseerde ABC,  monitort de groep de 

voortgang en noodzaak tot aanpassingen van activiteiten. Met het canvas ontstaat zo: 

- Inzicht, overzicht en transparantie: er is altijd inzicht en overzicht in wat het team doet, wie 

concreet waarmee bezig is, en waarom. Niet alleen voor het team zichtbaar, ook voor 

mensen/belanghebbenden buiten het team 

- Focus en waarde creatie: omdat er focus is, kun je snel prioriteiten stellen. Zo wordt het 

eenvoudiger om samen de juiste beslissingen te nemen en de juiste acties te bepalen.  

http://www.wendbaarabc.nl/
https://simonsinek.com/
https://simonsinek.com/


 
 

- Vitaliteit: teamleden gaan van samen werken steeds meer over naar samenwer5ken. Met focus, 

eigenaarschap en autonomie. Het blijkt dat werken aan collectieve doelen stress en werkdruk 

verlaagt en het gevoel van zingeving verhoogt. 

 

 

Figuur 1: het ABC-canvas van een team 

 

Randvoorwaarden 

Het belang van het werken met teams is al langer onderwerp van onderzoek, al dan niet in relatie tot 

‘agile’ organiseren en het toepassen van ‘scrum’ technieken. Wat daarbij vooral naar voren komt is dat 

een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen zelforganisatie en zelfsturing. Dit laatste moet – 

zeker bij organisaties met een maatschappelijke functie – vermeden worden. Zelforganisatie 

daarentegen verhoogt de betrokkenheid en productiviteit. Heeft een team eenmaal een opgave 

gekregen dan is dit de randvoorwaarde waarbinnen het team haar doelen en activiteiten kan gaan 

bepalen. 

 

 

 



 
 
Case studies: de leerpunten 

Naar aanleiding van uitgebreide gesprekken met verantwoordelijke managers hebben we eind 2022 een 

drietal case-studies gepubliceerd over ABG Gemeenten, Waterschap Aa en Maas en Waterschap De 

Dommel. Doel van deze studies: het achterhalen van de effecten van de invoering van het Wendbaar 

ABC binnen de respectievelijke organisaties. 

 

 

Wat zijn de belangrijkste leerpunten uit deze 3 praktijk casussen? 

1. Het Wendbaar ABC blijkt een (innovatief) organisatieconcept waar de onderzochte organisaties 

geen afscheid van willen nemen. Het helpt bij het verlagen van werkdruk, het versnellen van het 

aanpakken/oplossen van maatschappelijke vraagstukken, het verhogen van de betrokkenheid en 

werkplezier. 

 

2. Zelforganisatie is niet hetzelfde als zelfsturing. Sterker nog: binnen gemeentelijke organisaties 

zijn teams niet zelfsturend. Ze krijgen opdracht en kaders mee vanuit de politiek en/of het 

coalitieprogramma. Teams zijn wel zelf organiserend omdat ze vanuit die opdracht de invulling 

(het hoe, de operationele uitvoering) zelf bepalen. 

 

3. Het Wendbaar ABC blijkt ondersteuning te bieden bij maatschappelijke impact en waarde-

creatie: niet alleen de dingen goed doen, maar vooral ook de goede dingen doen. Centraal in de 

werkwijze van Wendbaar ABC is het ABC-canvas (zie figuur 1). Het biedt snel overzicht, geeft 

transparantie, helpt het team bij informatie-uitwisseling en faciliteert op efficiënte wijze de 

werkzaamheden van het team.     

 

4. De invoering van het Wendbaar ABC vergt opleiding en begeleiding van teamleden. Mensen 

moeten vooral begeleid worden bij het vaststellen van hun opgave(s) (de Ambitie(s)) en wat de 

concrete, tastbare resultaten (Benefits) moeten zijn. Vanuit een duidelijk geformuleerde 

ambities ontstaat binnen het team eigenaarschap en een gedeelde verantwoordelijkheid.  

 

5. Om de effectiviteit van teams te behouden is het verstandig deze langdurig en zelfs permanent 

aan te vullen met een procesbegeleider die zich focust op de wijze waarop teamleden met elkaar 

samenwerken en communiceren. Een regelmatige reflectie op de eigen manier van werken 

maakt dat teams en teamleden zich steeds verder kunnen ontwikkelen. 

 

6. De samenstelling van het team vergt het maken van keuzes. In de eerste plaats: houd de teams 

klein.  Daarnaast moet ieder lid een onmisbare rol in het team hebben. Dat versterkt de 

https://www.ivgi.nl/wp-content/uploads/2022/12/IVGI-Case-Study-ABG-gemeenten.pdf
https://www.ivgi.nl/wp-content/uploads/2023/01/IVGI-Case-Study-Waterschap-Aa-en-Maas.pdf
https://www.ivgi.nl/wp-content/uploads/2022/12/IVGI-Case-Study-Waterschap-De-Dommel-1.pdf
https://www.ivgi.nl/wp-content/uploads/2022/12/IVGI-Case-Study-Waterschap-De-Dommel-1.pdf


 
 

onderlinge communicatie, en het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. 

 

7. Niemand hoeft een informatieachterstand te hebben. Binnen het team wordt informatie met 

allen gedeeld. Er is sprake van volledige transparantie. Dit is ook noodzakelijk om elkaar te 

begrijpen, om hulp te kunnen vragen bij elkaar, om snel, wendbaar en effectief als collectief 

vraagstukken aan te pakken. 

 

 
figuur 2: Teamleden rond hun ABC-canvas 

 

8. Het is verstandig de teams de ruimte te geven om in de loop van de tijd het concept aan te 

passen aan de wensen en behoeften van de organisatie. Doorontwikkeling is essentieel. Voor het 

ene team ligt de nadruk op de A en B van het ABC model, voor het andere team is het juist 

essentieel meer nadruk te leggen op Concrete acties. Maar ook de vaste agenda’s, de frequentie 

van bijeenkomen e.d. zijn aspecten die aangepast kunnen worden. 

 

9. Een ander prettig effect is de verhoging van de aantrekkelijkheid van de organisatie. Wat 

aanspreekt en ‘aanvuurt’ is de helderheid van de doelstellingen, de mogelijkheid om daar een 

eigen invulling aan te geven, om samen te werken met anderen, om vertrouwen te krijgen en te 



 
 

geven. Dit maakt dat de ‘concurrentiepositie’ van de organisatie op de arbeidsmarkt verbetert.  

 

10. De verhoging van de aantrekkelijkheid van de organisatie leidt  er ook toe dat (talentvolle) 

medewerkers langer verbonden blijven aan de organisatie. De retentie van medewerkers maakt 

dat de organisaties met minder wervingsactiviteiten toe kunnen. 

  



 
 
 

Bijlage 1: Case study ABG-gemeenten: Duurzame innovatie van de 

organisatie 

Ruim 6 jaar geleden, in 2016, zijn de gemeentelijke organisaties van de Noord-Brabantse gemeenten 

Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen samengevoegd in één ambtelijke organisatie met 350 

medewerkers. Het was midden in de periode dat er door het Rijk steeds meer bij gemeenten gelegd 

werd voor de uitvoering: dé grote decentralisaties in het sociaal domein. Een recept voor hoge werkdruk, 

voor uitval en hoog ziekteverzuim, voor het niet meer kunnen waarmaken van de gewenste 

dienstverlening. Aanleiding voor de ABG-gemeenten om na te denken over een andere wijze van 

werken. Piet Sprangers, Manager Sociaal Beleid met 30 medewerkers, is een van de drijvende krachten 

geweest om het roer om te gooien en het concept van Wendbaar ABC te introduceren. Van een 

hiërarchische naar een teamgerichte organisatie. Van controle naar coördinatie en coaching. Van 

beperkte handelingsvrijheid naar verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. En van 

samen werken naar hecht en gefocust samenwerken.  

 

Afbeelding 1: Piet Sprangers, Manager Sociaal Beleid van de ABG-gemeenten 

Nu, na ruim 5 jaar, is het een mooi moment om de balans op te maken. Hoe duurzaam en effectief zijn 

de vernieuwingen die destijds werden ingezet? Heeft het sociaal domein binnen de ABG-gemeenten een 

ambtelijke organisatie die de werklast van de decentralisaties en het werken voor drie 

gemeentebesturen aankunnen? Zijn zij een aantrekkelijke werkgever? 

 

 



 
 
Traditionele organisatie 

Gemeenten zijn over het algemeen hiërarchisch georganiseerd aan de hand van de bekende harkjes. 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn netjes maar ook strikt afgebakend. 

Leidinggevenden hebben de touwtjes in handen (in elk geval op papier) maar hebben niet altijd vat op de 

werkdruk. 

Binnen het sociaal domein van de ABG-gemeenten heeft men deze denkwijze 5 jaar geleden afgezworen. 

Gedwongen door de omstandigheden van hoge werkdruk door de samenvoeging gemeentelijke 

organisaties en de decentralisatie van taken, zocht men naar een andere organisatievorm. Dat leidde tot 

de eerste stappen van de implementatie van het Wendbaar ABC (zie ook kader). 

Piet Sprangers: “Iedereen had het heel erg druk, maar met wat? Er waren veel eigen koninkrijkjes 

opgebouwd waar ‘professioneel hobbyisme’ werd bedreven: mensen deden dingen die zij zelf belangrijk 

en leuk vonden. Het gevolg was dat iedereen verzoop in het werk. Wij zijn afgestapt van te vragen: ‘Wat 

doe je?’ en stelde voortdurend de vraag: ‘Aan welke maatschappelijk vraagstuk draag jij bij?’ Als iemand 

bijvoorbeeld zei ‘Ik ben bezig met preventief jeugdhulp,’ dan was de vraag niet alleen binnen welk 

politiek bepaald thema dit paste, maar ook de vraag ‘Ja, maar wat wil je concreet realiseren?’ en ‘Wat is 

zichtbaar als het af is?’. Dat was enerzijds confronterend, maar ook verhelderend.” 

 

Waarom doe je wat je doet? 

De vraag: “Waar draag je aan bij?”, is een directe afgeleide van Wendbaar ABC. Elk team en elk 

individueel teamlid heeft te maken met Ambities: wat moet er bereikt worden en vooral waarom? Van 

welke politieke keuzes binnen de gemeente is de ambitie van de gemeentelijke organisatie een 

afgeleide?  

Binnen het sociaal domein van de ABG-organisatie werden 4 teams geformeerd rondom 5 politieke 

thema's :  

A.  Veilige en kansrijke thuissituatie 

B. Leefbare kernen 

C. Zinnige dag invulling 

D.   Fit en veerkrachtig 

E. Financieel redzaam (om praktische redenen gekoppeld aan team zinnige daginvulling). 

Die thema's leidden binnen de teams tot het formuleren van daaraan gekoppelde ambities. En voor de 

teamleden konden daar weer Benefits (te behalen resultaten) en Concrete acties bij geformuleerd 



 
 
worden. Volgens Sprangers is daarbij het kort-cyclische karakter van vooral de concrete activiteiten een 

groot pluspunt: “Opgaven worden steeds complexer. Je moet daarom actiegericht zijn en je moet snel 

kunnen schakelen. Daar helpt het kort-cyclische karakter van Wendbaar ABC enorm bij in combinatie 

met het zichtbaar maken van wat iedereen doet en gaat doen.” 

 

Coalitieprogramma staat centraal 

Hoewel de teams een grote mate van autonomie en zelforganisatie krijgen, is er wel een duidelijke 

aansturing. En die is ook noodzakelijk. Piet Sprangers formuleert dat als volgt: “Zelfsturing werkt niet in 

een overheidsorganisatie. Dan ondermijn je het democratische proces.” 

Bij de ABG-gemeenten staat de politieke opdracht, en daarmee het coalitie-programma, centraal. Aan de 

hand daarvan komen teams met mogelijke ambities. Die worden voorgelegd aan de verantwoordelijke 

wethouder en met hen wordt gediscussieerd over aanpassingen en prioriteiten. De conclusies worden 

vervolgens weer voorgelegd aan de teams die op basis daarvan een werkprogramma opstellen oftewel: 

de weg schetsen van A naar B en C. Dit proces kenmerkt zich dus door contracteren: top-down met 

maximale inbreng van de teams. Democratisch geborgd en praktisch uitvoerbaar gemaakt.  

Concrete acties zijn dus altijd gekoppeld aan een geformuleerde ambitie. Hierdoor ontstaat focus en 

heldere prioritering. Alles wat de teamleden doen is gekoppeld aan een doel. Iedereen kan aan iedereen 

vragen: is dat wat jij doet een bijdrage aan een ambitie? Maar ook: kan ik je daarbij helpen? 

De invoering van het Wendbaar ABC heeft bij de ABG-gemeenten geleid tot een andere werkcultuur. 

Veel  eilandjes (op basis van professioneel hobbyisme) en min of meer solistisch opererende ambtenaren 

met zelf gecreëerde taken moesten plaatsmaken voor de collectieve aanpak van politiek gedreven 

thema’s. Dat heeft aanvankelijk natuurlijk ook geleid tot de nodige weerstand. Maar opvallend genoeg 

waren het niet  ‘de oudere ambtenaren’ die de hakken in het zand zetten. Sprangers daarover: 

“Sommige oudere ambtenaren liepen zelfs voorop. Nee, er was niet een scheiding der geesten op basis 

van leeftijd. Het is eerder zo dat je mensen hebt die behoefte hebben aan ruimte en autonomie versus 

mensen die behoefte hebben aan ‘inkadering’ en sturing. Die twee behoeften lopen dwars door alle 

leeftijdsgroepen heen.” 

Overigens geeft Sprangers wel toe dat er medewerkers waren die tegen hun pensioen aanzaten en niet 

goed mee konden komen in de nieuwe teamgerichte organisatie. Ze konden slechts moeilijk afscheid 

nemen van hun koninkrijkjes die ze in de loop der jaren hadden opgebouwd. Maar die zijn de afgelopen 

jaren met pensioen gegaan en hebben het veranderingsproces niet wezenlijk verstoord. 

  



 
 
Andere coördinatiemechanisme: Team-van-teams 

Hoe zorgt men ervoor dat teams kunnen inspelen op veranderingen, bijvoorbeeld doordat vanuit de 

politiek andere vragen bij de ambtelijke organisatie worden neergelegd? 

Bij de ABG-gemeenten hebben ze ervoor gekozen een ‘Team-van-teams’ op te richten. Hierin zitten 

vertegenwoordigers van alle teams die periodiek bij elkaar komen om knelpunten te bespreken en ook 

voorstellen voor nieuwe opdrachten aan teams te bespreken. In dit zogenaamde ‘ketenoverleg’ worden 

dus in overleg knopen doorgehakt.  

 

Afbeelding 2: Het Team-van-teams borgt de coördinatie tussen de teams en regelt gewenste aanpassingen in gestelde doelen en 

activiteiten 

Voor Piet Sprangers geen enkel probleem dat ‘zijn’ beslissingsmacht wordt gedeeld. Zijn rol is veranderd 

van directief leider naar coördinator en coach. Zijn primaire taak is om opdrachten vanuit de politiek 

helder te krijgen en goede afspraken te maken met wethouders. Dat vergt het nodige overleg. 

Vervolgens is hij meer liaison en gespreksdeelnemer dan de generaal die de weg uitstippelt zonder dat 

lagere echelons – die met de poten in de klei staan – hier enige invloed op uit kunnen oefenen. Ook dat 

vergt weer overleg. Maar dat proces is te vergelijken met de geboorte van een kind. Het moeilijkste van 

de bevalling is het hoofd. Als die er eenmaal doorheen is floept de rest er zo uit. Op het moment dat het 

voor een team duidelijk is wat de ambities en doelstellingen zijn, komen de acties er relatief gemakkelijk 

uit en komt het proces van doelgericht en gefocust werken snel op gang. En door het kort-cyclisch 

werken is de bewaking van de voortgang geborgd. 

 Mocht een manager overigens toch terugvallen in ‘traditioneel’ directief gedrag dan is het zeer 

waarschijnlijk dat ie wordt teruggefloten door de teams. 

 

 



 
 
De doorontwikkeling: taakgerichte teams en opgaveteams 

De ABG-gemeenten gaan door op de ingeslagen weg. Binnen het sociaal domein is een gezonde  

organisatie neergezet die goed werk levert, niet overbelast is en flexibel kan reageren op veranderende 

omstandigheden of nieuwe vragen vanuit de politiek. Leermomenten in de afgelopen 5 jaar zijn er zeker. 

Zo heeft men het model van het Wendbaar ABC doorontwikkeld en een onderscheid gemaakt tussen 

Taakveldteams en Opgaveteams. 

 

 

Afbeelding 3: De invoering van taakveldteams naast opgave teams is een doorontwikkeling van de organisatie op basis van de 

ervaringen in de afgelopen 5 jaar. 

De Taakveld teams zijn wat meer gericht op de uitvoering van bepaalde doorlopende taken, terwijl de 

opgave teams zich vooral richten op vraagstukken van tijdelijke aard c.q. vraagstukken die om een  

taakveldteam overstijgende aanpak vragen. Het is voor de ABG-gemeenten geen principieel onderscheid. 

Het is meer ingegeven door de ervaring dat sommige teamleden verpieterden in de oorspronkelijke 

opzet doordat ze gewoon niet mee konden komen. Met deze aanpassing in de team-organisatie hebben 

de ABG-gemeenten geen concessie gedaan aan het teamgericht werken en  mogelijkheden behouden 

om talentgericht te blijven werken voor mensen met verschillende talenten. 

 

Neven effecten: geen gebrek aan sollicitanten 

Het wordt voor gemeenten steeds lastiger om personeel te werven. De (lagere) overheid wordt niet 

altijd gezien als een aantrekkelijke werkgever. Zo niet de ABG-gemeenten. “Bij ons kloppen ze aan de 

                

      

                 

       

       

            

           

         

             

        

            

           

       

             

             

                

             

       

         

              

            

          

           

          

       

      

     

        

             

      

        

     

            

            

       

      

        

      

           

             

   

  

   

  

   

  

    

  



 
 
deur,” zegt Piet Sprangers vrolijk. Waarom? Wat hij terugkrijgt van (potentiële) medewerkers is een 

coherente verzameling van opmerkingen: 

- “Fijn dat ik er niet alleen voor sta maar steun heb in een team voor het aanpakken van zaken.”  

- “Het is hier goed georganiseerd, het is helder wat we moeten en willen doen.” 

- “We hebben hier ruimte voor eigen inbreng.” 

- “Het is een omgeving met vertrouwen tussen mensen, zowel collega’s onderling als het 

vertrouwen dat we krijgen van leidinggevenden.” 

- “Er is hier sprake van een cultuur waarin we aangemoedigd worden om fouten te maken. 

Hierdoor is er geen krampachtige houding of angst om iets fout te doen, en is er bereidheid tot 

het nemen van verantwoordelijkheid.” 

- “Er is sprake van talentgericht organiseren. We kunnen onze talenten inzetten en verder 

ontwikkelen. We krijgen de tijd om te leren en te verbeteren.” 

Kortom: er spreekt iets ‘sprankelends’ uit en geeft verdieping aan de aanpak van zelforganisatie en 

wendbaarheid. Mensen worden uitgedaagd om zich gericht en gefocust bezig te houden met het 

concreet bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Wat aanspreekt en ‘aanvuurt’ is de helderheid 

van de doelstellingen, de mogelijkheid om daar een eigen invulling aan te geven, om samen te werken 

met anderen, om vertrouwen te krijgen en te geven. Binnen het sociaal domein  van de ABG-gemeenten 

hebben ze daarom – zelfs na 5 jaar –  geen enkele aanleiding af te stappen van het teamgericht 

organiseren en het gebruiken van de principes en hulpmiddelen van het Wendbaar ABC concept. 

Integendeel. 

 

Tot slot 

Sprangers geeft aan dat er bij de implementatie geen sprake is van snelle oplossingen. De implementatie 

is een proces van de lange adem. Af en toe wordt een verkeerde afslag genomen en moet je weer een 

stap terugzetten. Wat is zijn advies aan andere gemeenten die ook de werkdruk willen beheersen en de 

aantrekkelijkheid van de organisatie willen verhogen zodat ze niet hoeven te bedelen op de 

arbeidsmarkt? 

Sprangers: “Het belangrijkste is om een ‘organisatie-filosofie’ te bepalen. Wat moeten de leidende 

principes zijn binnen de organisatie? Welke waarden zijn leidend? Bij ons hebben we ons nadrukkelijk 

uitgesproken voor een aantal kernwaarden waaronder: 

- Het team is verantwoordelijk voor het geheel, er is sprake van een collectieve 

verantwoordelijkheid 

- We willen helder zijn in het ‘contracteren’ en zijn wars van professioneel hobbyisme 

- We leggen eigenaarschap en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie 

- We willen gebruik maken van ieders unieke talenten 



 
 
Als je de kernwaarden eenmaal hebt dan moet je er ook naar leven. Wij hebben daarbij ervaren dat daar 

de nodige leertijd voor nodig is, maar dat is niet erg. Iedereen mag fouten maken, als je er maar van 

leert. En wat ook belangrijk is: werken in teams vraagt om een collectieve inspanning. Zogenaamd 

‘tribune gedrag’ is uit den boze. Niemand mag aan de zijlijn staan toekijken, je moet iedereen erin 

meenemen en iedereen neemt actief deel. Dat betekent ook dat ieders inbreng serieus genomen moet 

worden met behoud van je doelstellingen. En vergeet niet: mensen willen best veranderen, maar niet 

veranderd worden.”  

En om nog eens te benadrukken dat het teamgerichte werken echt onderdeel is geworden van de 

organisatiecultuur geeft Sprangers aan dat het beeld voorkomen moet worden dat hij dit allemaal in zijn 

eentje bedacht heeft. Sprangers: “Zonder de inspiratie, ideeën en gedrevenheid van de medewerkers uit 

mijn team was dit nooit tot stand gekomen. Wat er nu staat is het resultaat van teamwork en niet van de 

inspanning van een leidinggevende zoals ik.” 

  



 
 
 

 

Bijlage 2: Case Study Wendbaar ABC bij Waterschap De Dommel 

 

Inleiding 

“Als manager was ik het oliemannetje. Ik had het overzicht en anderen niet. Men kwam afzonderlijk bij 

mij en ik moest dan verbindingen leggen. Daarom was het ook geen collectief, er waren nauwelijks 

gedeelde doelen en verantwoordelijkheden. Ieder had zijn eigen dossiers en werkte daar hard aan. Na 

invoering van het Wendbaar ABC is dat duidelijk veranderd. Nu helpen we elkaar, kunnen we samen 

prioriteiten stellen en werklast verschuiven als het nodig is. Iedereen heeft overzicht en kan van daaruit 

mede prioriteiten stellen. Als er één een overvolle agenda heeft dan kunnen we dossiers delen, elkaar 

helpen en andere zaken tijdelijk op een lager pitje zetten.” 

 

Figuur 1: Robert Wouters, manager Beheer Watersystemen 

Robert Wouters, manager Beheer Watersystemen bij het Waterschap De Dommel, blikt terug naar hoe 

het twee jaar geleden begon en waarom hij het concept van het Wendbaar ABC introduceerde op zijn 

afdeling, en wel bij het team van seniors die het beleid van de afdeling mede vormgeven. 

 



 
 
Ambities als startpunt 

Wouters: “Toen wij begonnen met dit teamconcept hebben we met behulp van een externe begeleider 

de tijd genomen om onze ambities te formuleren. Dat blijkt voor elk beginnend team heel belangrijk te 

zijn. Je moet weten waar je gezamenlijk voor staat. Dat moet je met elkaar helder maken. Pas dan kan 

een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan.” 

Het team binnen de afdeling Beheer Watersystemen formuleerde als missie het regisseren van de 

opgaven van het huidige beheer van het watersysteem en de ontwikkeling die dat beheer moet 

doormaken. Ook nam het team de verantwoordelijkheid op zich om prioriteiten te stellen aan alle 

opgaven. Vervolgens werden een aantal thema’s geformuleerd, zoals objecten beheer, data op orde en 

‘droogtebestrijding’. Vanuit de geformuleerde missie en de thema's kwam de gezamenlijkheid op gang.  

Een voorbeeld: het thema droogtebestrijding 

 

 

De kracht van het team werd afgelopen zomer zichtbaar toen het thema droogtebestrijding in omvang 

toenam. Het thema werd door de actualiteit veel groter en er moest met meer mankracht aan gewerkt 



 
 
worden. Vanuit een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel namen de teamleden delen van het 

dossier over en brachten hun inzet op hun eigen dossiers op een lager pitje. Zo kon de afdeling tijdig en 

afdoende aandacht besteden aan het thema. Zonder een gezamenlijke inspanning was dit nooit gelukt. 

 

Gebruik maken van elkaar 

Een ander aspect dat Wouters heeft ervaren is dat het teamgericht werken er ook toe leidt dat de 

teamleden meer van elkaar leren. Er wordt makkelijker gevraagd: “Wie wil met mij meekijken?”.  En 

soms wordt er gevraagd om specifieke expertise. Wouters: “Hoewel iedereen in wezen een generalist is, 

hebben we  binnen het team meerdere disciplines. De een heeft bijvoorbeeld een sterkere juridische 

achtergrond terwijl een ander hydrologisch geschoold is. Een derde brengt heel veel kennis uit de 

praktijk op tafel, omdat zij jaren als opzichter heeft gewerkt en daar nog steeds veel feeling voor heeft. 

En naast deze inhoudelijke verschillen hebben we ook verschillende karakters. De een is gericht op 

details en kan van daaruit aangeven wat er echt nodig is om een probleem op te lossen. Een ander is 

meer een verbinder die advies kan geven hoe verschillende afdelingen benaderd moeten worden om 

hun bijdrage te willen leveren.”  

Na de invoering van het teamgericht werken is men steeds meer gebruik gaan maken van deze 

verschillende sterke kanten van de teamleden. Het elkaar aanvullen maakt dat vraagstukken effectiever 

aangepakt kunnen worden.  

 

Knopen doorhakken 

Met een teamgerichte organisatie kan het gebeuren dat er moeilijker beslissingen worden genomen. 

Binnen het team zijn de leden immers gelijkwaardig, er moet gediscussieerd worden over 

oplossingsrichtingen.  Maar wat als de stemmen staken of de meningen anderszins verdeeld blijven? 

Binnen het team van Wouters levert dat geen grote problemen op: “De groep weet dat we moeten 

prioriteren. Dat bewustzijn is er bij ieder van ons. En als we dus onverhoopt knopen moeten doorhakken, 

doen we dat samen. In het geval van een patstelling dan kijkt men naar mij als manager. Ze accepteren 

daarbij dat ik een keuze maak. Tot slot: er is bij elke groepsbijeenkomst een begeleider. Zij houdt ons 

waakzaam en scherp. Een ABC bijeenkomst is bedoeld om stappen te zetten en is geen ‘benen op tafel’ 

gesprek.”  

Met andere woorden: de groep moet in staat zijn te balanceren tussen inbreng van allen enerzijds en 

besluiten nemen die niet altijd gebaseerd zijn op consensus.  Zo'n balans is niet makkelijk te realiseren. 

Een begeleider kan erop toezien dat het proces zodanig verloopt dat er zowel functionele stappen gezet 

worden als dat alle teamleden zich er senang bij voelen en dat er niemand mokkend achterblijft. 

 



 
 
Ontwikkeling 

Is Wendbaar ABC een duurzame oplossing? Dat wil zeggen: slijt het niet in de loop der jaren en verliest 

het zijn kracht? 

Volgens Wouters hoeft dat niet zo te zijn. Wel constateert hij dat zijn team in de loop van de tijd het 

model een eigen invulling hebben gegeven. Wouters: “Wij gebruiken de methode voornamelijk om 

binnen het team het gesprek te voeren, prioriteiten te stellen en wendbaar te zijn. Gezien de 

taakvolwassenheid van en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de teamleden gebruiken wij eigenlijk 

alleen de A (ambitie vaststellen: wat is ons doel en bestaansrecht) en de B (benefits ofwel te behalen 

resultaten). De C (concrete acties) is in de loop van de jaren minder van belang geworden. Dat heeft ook 

te maken met het feit dat wij ons richten op tactisch-strategische vraagstukken. En nieuwe kaders 

opstellen en bijdragen aan beleidsontwikkeling duurt nu eenmaal lang en valt niet altijd op te knippen in 

concrete acties per week of per maand.” 

Een andere eigen invulling die het team aan het model gegeven heeft is de frequentie van 

bijeenkomsten. Waar veel teams wekelijks of tweewekelijks bijeen komen, komt het team van 

Waterbeheer eens per maand anderhalf uur bij elkaar. Wouters: “We begonnen met één bijeenkomst 

per drie weken. De groep besloot na verloop van tijd om deze frequentie terug te draaien naar één per 6 

weken. Dat bleek negatief te werken op de cohesie. Nu komen we eens per maand bij elkaar. Dat blijkt 

voor ons een goede frequentie.” 

Advies? 

Wat hebben ze bij Waterschap de Dommel geleerd van de invoering van het Wendbaar ABC? Voor 

Wouters geen moeilijke vraag: “Wat ik iedereen zou willen aanraden is voldoende tijd te nemen voor het 

formuleren van de missie. De Ambitie bepaalt tenslotte alle verdere activiteiten en prioriteiten. Ten 

tweede is het belangrijk om duidelijk te zijn over wie je echt nodig hebt in het team. Je moet keuzes 

durven te maken over wie wel of niet in het team moet zitten.” 

Verder geeft Wouters aan dat het belangrijk is om de methodiek een beetje los te durven laten. Zelf 

richten zij zich op de Ambitie en de Benefits. Maar meer operationele teams zullen juist baat hebben bij 

een nadrukkelijke aandacht voor de Concrete acties. Elk team zal zijn eigen weg daarin moeten vinden. 

Tot slot geeft Wouters aan dat begeleiding cruciaal is: “Begeleiding is heel belangrijk. Het is ideaal als een 

procesbegeleider het team kan bijstaan. Dat maakt dat je als team beter kunt reflecteren: gaat het nog 

steeds zoals we het willen?  

Tot slot geeft Wouters aan dat het een intensief proces is: “Je bent met elkaar aan de slag en met elkaar 

aan het leren. Als team betaal je altijd leergeld en dat moet je accepteren. Maar uiteindelijk levert het 

veel op. Je werkt als team effectiever aan het analyseren en oplossen van complexe problemen, en daar 

gaat het om.” 



 
 
Bijlage 3: Case study Waterschap Aa en Maas 

 

Inleiding 

Over complexiteit gesproken: het Waterschap Aa en Maas bedient 20 gemeenten met 778.000 inwoners 

en heeft een beheergebied met een oppervlakte van 161.000 ha. En dat beheergebied bestaat dan weer 

uit 110 km primaire waterkering (de Maasdijk), 58 km regionale waterkering (dijken langs regionale 

wateren en compartimenteringsdijken) en 140 km overige waterkeringen.  

Een behoorlijke opgave voor een organisatie van ca 500 medewerkers. Zeker als je bedenkt dat het 

waterschap niet meer uitsluitend een eigen agenda kan en wil voeren. Er is de laatste jaren een duidelijk 

beleid om juist ook de belangen van andere ‘stakeholders’ zoals gemeenten mee te nemen in de 

besluitvorming. Kortom: de noodzakelijke activiteiten van het Waterschap worden door meerdere 

belanghebbenden aangestuurd. Dat maakt dat het werk voor uitvoerenden alleen maar complexer 

wordt. Dat geldt vooral voor het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten.  

Teams centraal 

Hoe moet je de organisatie inrichten om deze complexiteit het hoofd te bieden? Het Waterschap Aa en 

Maas heeft zo'n 4 jaar geleden gekozen voor het werken met  gebiedsteams waarin samenwerking en 

multidisciplinariteit centraal staan. 



 
 

 

Figuur 1: het officiële organigram van het Waterschap Aa en Maas 

 

Daarbij geeft het Waterschap aan: “We zijn een dynamische organisatie waarin samenwerking tussen 

alle afdelingen centraal staat. Daarom is ons organigram rond van vorm.” 

In deze setting moet dan ook het wendbaar organiseren geplaatst worden: de oriëntatie op teams 

bestond al toen men Wendbaar ABC als werkmodel introduceerde. Eline Kooijman, binnen de discipline 

P&O van het Waterschap aangesteld als Adviseur Slimmer Werken, geeft aan dat het eerste team dat 

met het concept aan de gang ging intrinsiek gemotiveerd was. Dat team bestaat nog altijd, hoewel de 

deelnemers niet allemaal dezelfde zijn. Kooijman: “Het team bestaat uit 8 mensen. Bij de start hebben 

we gebruik gemaakt van een externe begeleider om ons op weg te helpen. Nu is er een begeleider die 



 
 
vanuit een ander team deelneemt aan de bijeenkomsten om het proces te bewaken en bespreekbaar te 

maken voor alle deelnemers.” 

 

Figuur 2: Eline Kooijman,  tot december 2022 adviseur slimmer werken bij het Waterschap Aa en Maas en 

per 1 januari 2023 afdelingshoofd handhaving, ook bij het waterschap. 

Een opvallend aspect dus: Aa en Maas streeft naar een vaste begeleider voor elk team die niet 

inhoudelijk betrokken is, geen belangen heeft bij te nemen besluiten en zich uitsluitend richt op de wijze 

waarop het team functioneert tijdens de bijeenkomsten (die men bij het Waterschap ‘meet ups’ noemt). 

Daarbij is het bewaken van een strakke agenda een van de hoofdzaken. Die agenda van de 

tweewekelijkse meet-up heeft een vaste structuur. Binnen anderhalf uur worden de vaste agendapunten 

afgehandeld: 

 



 
 

 

Figuur 3: De vaste agenda zoals die door de teams bij het Waterschap wordt gehanteerd 

 

Het punt “retrospective” is bedoeld voor de reflectie op de gang van zaken en het verbeteren en 

finetunen van de methode op de werkwijze van het team: hoe verloopt het proces? Heeft iedereen 

voldoende inbreng? Maar ook: is de informatie die we met elkaar delen relevant? Welke ‘to do’s’ 

moeten met de groep gedeeld worden, op het bord en dus op de gezamenlijke agenda geplaatst worden 

en welke niet? 

Overigens is het binnen het Waterschap niet vanzelfsprekend dat er iemand gedeeltelijk vrij gemaakt 

wordt om die begeleiding op zich te nemen. Er moet bij tijd en wijle moeite gedaan worden om deze tijd 

vrij gemaakt te krijgen. 

Lagere werkdruk 

Als binnen een team de meet-ups goed verlopen betekent het dat veel dagelijkse ‘verstoringen’ 

opgeruimd worden. Omdat teamleden elkaar kunnen informeren over gedane zaken, over lopende 

activiteiten en over noodzakelijke dwarsverbindingen of gewenste hulp bij het oplossen van zaken, is de 

onderlinge communicatie efficiënt. Hierdoor kunnen  veel bila's overbodig worden, en kunnen  de emails 

(en cc's) die men noodzakelijkerwijs moet versturen en lezen verminderen. Niet dat de meet-ups alles 

vervangen, maar de ruis in de organisatie wordt merkbaar verminderd. 

Kooijman: “Een groot winstpunt is verder dat je door deze vorm van communiceren weet wat er speelt 

binnen het team. Iedereen heeft overzicht en niemand heeft een informatieachterstand. En wat ook 

belangrijk is: elk teamlid kan hulp vragen. Daarnaast: ik denk dat de teamwerkwijze, die ook meer visueel 

is, zorgt voor plezier en dat geeft de ervaring van lagere werkdruk.”  

 



 
 
Team ambitie 

Het startpunt voor elk team is  Ambitie, de A van het Wendbaar ABC: wat wil men bereiken, en vooral: 

waarom? Zo zijn binnen het Waterschap weliswaar 4 districten onderscheiden die verschillende 

gemeenten bedienen, maar elk district heeft z'n eigen kenmerken die mede de ambities bepalen. Het 

District Boven Aa heeft bijvoorbeeld te maken met 8 gemeenten en grenst bovendien aan het 

Waterschap Limburg. De accenten die men binnen dit district legt zijn daarom vooral gericht op 

samenwerking met betrokken partijen. De ambities van de 3 gebiedsteams binnen het district zijn 

hierdoor anders dan die van teams uit andere districten. 

Bij de start van een team moet veel aandacht besteed worden aan het formuleren van die ambitie. 

Kooijman: “Elk team moet bij de start twee wezenlijke zaken kunnen formuleren: wie ben je als team en 

wat zijn de opgaven waarvoor het team staat? Op basis daarvan worden de ambities geformuleerd. En 

dat is best lastig. Hier is een begeleider – of die nu extern is of van een ander organisatieonderdeel 

afkomstig is – noodzakelijk. Het gesprek moet in goede banen geleid worden.” 

En vanuit een gedeelde ambitie vloeit voort dat er binnen het team gedeelde verantwoordelijkheid 

ontstaat. Kooijman: “De team ambitie voegt iets toe, het doorbreekt de oorspronkelijke hokjes. En de 

gedeelde verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat mensen elkaar aanspreken. Teamleden die bijvoorbeeld 

het vaak laten afweten en niet aanwezig zijn bij de meet-ups worden daarop aangesproken door de 

anderen binnen het team.” 

Het interessante is dat de invoering van de teamstructuur iets oplost dat in veel overheidsorganisaties 

een steen des aanstoots is: uit het Werkonderzoek 2022 van het Ministerie van BZK blijkt dat 

“bovenmaats presteren in het openbaar bestuur niet altijd loont en dat ondermaats presteren relatief 

vaak gedoogd wordt”. Met name dat laatste wordt dus door de teamstructuur aangepakt: ook als de 

leidinggevenden in de organisatie mindere prestaties door de vingers zien, dan is het team dat de 

betreffende laagvlieger aanspreekt. Daarmee ontstaat een gezonde vorm van ‘peer pressure’ om 

gemaakte afspraken ook na te komen. 

En dat geldt dan voor de hele trits van ambities naar benefits en concrete acties. Aan elke ambitie is 

immers gekoppeld een aantal geformuleerde resultaten (benefits). En bij elk resultaat hoort weer de 

opsomming van de noodzakelijke acties om dat te bereiken (wie doet wat wanneer). Teamleden kunnen 

elkaar aanspreken op elk niveau hetgeen de prestaties op een hoger niveau tillen. 

 



 
 

 

Figuur 4: Van Ambitie naar Benefits naar Concrete Acties. 

 

Besluitvorming is lastig 

Wat men bij het Waterschap de afgelopen jaren heeft ervaren is dat het werken in en met gebiedsteams 

bijdraagt aan de productiviteit. Teamleden hebben meer overzicht en voor iedereen worden complexe 

vraagstukken sneller inzichtelijk. 

Hier tegenover staat dat het nemen van besluiten er juist niet eenvoudiger op geworden is. Kooijman: 

“Binnen het team is sprake van gelijkwaardigheid. Dat maakt dat de informatie-uitwisseling sterk 

bevorderd wordt, maar ook dat besluitvorming lastiger is. Het blijkt binnen de teams vaak moeilijk om 

knopen door te hakken en keuzes te maken als er meer werk ligt dan er capaciteit is.  

Kortom: kleinere, dagelijkse verbeteringen worden sneller gezien door de verbetering in onderlinge 

communicatie, maar zodra zaken complexer worden en er meerdere oplossingsrichtingen zijn, is het 

vaak moeilijk voor het team om hierover besluiten te nemen. Eén oplossing is om te escaleren binnen de 

lijn, een andere mogelijkheid is om wat meer tijd te nemen. Hier speelt de ervaring en kundigheid van de 

begeleider een cruciale rol: hij/zij moet in staat zijn het team te loodsen naar effectief proces van 

besluitvorming. 

 

 



 
 
Middel en geen doel 

Het concept van Wendbaar ABC is weliswaar duidelijk terug te vinden in de werkwijze van de teams 

(bespreking van de Ambities, Benefits en Concrete Acties) maar toch is het niet in beton gegoten. 

Kooijman: “Het is belangrijk dat een team op weg geholpen wordt. Wendbaar ABC kan daarbij helpen, 

maar het blijft een middel en geen doel. Elk team heeft een eigen dynamiek en het concept moet daarin 

passen. Ik vergelijk het wel eens met het opvoeren van je conditie. Eerst ga je wandelen, als dat goed 

gaat ga je op je eigen tempo joggen. Daarna wil je wellicht echt hardlopen, maar misschien ontdek je dat 

dat net te hoog gegrepen is en moet je een stapje terugzetten. Zo is het ook met het werken met 

Wendbaar ABC: het uiteindelijk doel mag dan zijn een geoliede samenwerking, in de praktijk moet je wel 

eens afwijken van het ideale pad.” 

Advies 

Wat adviseert Kooijman andere organisaties die het concept van Wendbaar ABC willen invoeren? Op 

basis van haar ervaringen bij het Waterschap heeft zij een aantal duidelijke denkrichtingen ontwikkeld. 

Kooijman: “Als je wilt beginnen met dit concept dan is het formeren van multidisciplinaire teams het 

ideale uitgangspunt. Het kan echter zo zijn dat de organisatie daar nog niet aan toe is. In dat geval kun je 

met kleine stapjes beginnen en bijvoorbeeld binnen de bestaande (lijn)organisatie het concept hanteren 

als structuur voor het verbeteren van het eigen werkoverleg. Gedeelde ambities zorgen namelijk voor 

gedeelde verantwoordelijkheid wat een extra dimensie geeft.” 

Verder is het absoluut aan te raden om de teams van meet af aan te begeleiden. Kooijman: “Wat wij 

geleerd hebben is dat – als het mogelijk is – het goed is om te starten met twee teams. Dan kunnen 

beide teams een begeleider krijgen die afkomstig is uit het andere team. Het is namelijk heel belangrijk 

dat de begeleider geen deelnemer is van het eigen team. Zo kan hij of zij zich volledig concentreren op 

procesmatige zaken en wegblijven van de inhoud.” 

 

 

 


