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De bedoeling



Antropologie…  huh??

• https://youtu.be/7JHqZhx4J7s

https://youtu.be/7JHqZhx4J7s




Veldwerk

Observaties, interviews, meekijken, 
meeluisteren, uitspraken, foto’s



Bevindingen het werk
Uitleggen van procedures

(Her)kennen van inwoners

Luisterend oor en begrip

Krukjes voor kinderen, stoel voor de ouderen

Er is best veel onderbezetting, dat zorgt voor stress. 

Esther zegt dat je van fouten maken leert, 

maar ik durf niet op enter te drukken.

“Het mooiste is als 
mensen hier chagrijnig 
binnen komen en blij 

weer weg gaan.”

“Never a dull day”
“Het verhaal wordt steeds gekker. Dat 
kan alleen in Nieuwegein”



Bevindingen het team

Veel meeleven, privé contact

Uitzendkrachten voelen het als een warm bad

Niet aanspreken op gedrag

In overleggen lopen emoties op

Ze hebben heel ander werk.

Ze zijn vraagbaak en controleren het werk.

Er wordt niet gecommuniceerd over beslissingen.

Officiële hiërarchie wordt niet geaccepteerd. 

“Sinds ik hier werk 
ben ik twee kilo 
aangekomen.”

“De seniors hebben een 
eigen cultuur.”





Bevindingen de context

• Afdeling lijkt los te opereren van de rest van de organisatie

• De gemeentesecretaris zien we alleen bij de verkiezingen

• Kennisopbouw lijkt een individuele verantwoordelijkheid.

• Het werk is laag ingeschaald,

• Ze weten niet hoe stressvol dit werk is.

“Bij wie moet ik 
zijn voor 

burgerzaken?”

“Niemand meldde zich 
aan voor het Individuele 

leerbudget.”



Conclusie

• Herkenning

• Gedeeld beeld

• Gezamenlijke vraag om hier iets mee te doen

• Draagvlak

“Een feest van herkenning…”



Analyse

• Werken vanuit de bedoeling 2.0 

• Meest zichtbare bijdrage op belangrijke momenten

• Niet gezien worden

• Plezier uit diversiteit, en eigen persoonlijke aanpak

• Maatwerk komt onder druk, te weinig standaardisatie

• Perkt vrijheid in 





Analyse

• Geen hiërarchie maar wel verschil in kennisniveau

• Efficiënt werken is een persoonlijke eigenschap opgebouwd door 
jarenlange ervaring

• Door drukte komt maatwerk onder druk te staan 

• Trucjes aanleren geeft status

• Noodzaak verkrijgen status door gevoel niet gezien te worden

• Weinig aandacht voor het vieren van successen



Advies

Vier sporen

- Versterken teamgevoel: 

- Versterken connectie met rest van de organisatie

- Stimuleren van standaardisatie waar mogelijk en gewenst

- Versterk betrokkenheid manager bij team



Verbindende communicatie

Belbin rollen





Wat heeft het ons gebracht?

• Werken vanuit de bedoeling?? We doen het al!

• Eigenaarschap

• De knip tussen bevindingen en reflecteren vs. de analyse zorgde voor 
draagvlak

• Waarom lukte het eerder niet? Er is een patroon waarom efficiency 
verbeteringen niet aanslaan



‘Going native bij afdeling Burgerzaken: 
Een week ‘veldwerk’ levert waardevolle voedingsbodem voor teamontwikkeling.’

• https://www.lysiasgroup.com/diensten/antropologische-aanpak-
nieuwegein-leidt-tot-nieuwe-
inzichten/?onderwerp=toekomstbestendig-organiseren

• https://youtu.be/7JHqZhx4J7s

https://www.lysiasgroup.com/diensten/antropologische-aanpak-nieuwegein-leidt-tot-nieuwe-inzichten/?onderwerp=toekomstbestendig-organiseren
https://youtu.be/7JHqZhx4J7s

