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HOE KIJKEN LEIDERS N AAR DIGITALISERING?

Inleiding bij het onderzoek
De maatschappij digitaliseert. Producten, diensten en onderlinge communicatie
zien we steeds meer in digitale vorm. Inwoners, ondernemers en partners
verwachten dat de overheid mee gaat in deze ontwikkeling. Dat vraagt een
digitalisering van deze organisaties die veel verder gaat dan de klassieke
automatisering van bedrijfsvoering; producten en diensten veranderen,
processen gaan op de schop, nieuwe competenties zijn nodig en functies van
medewerkers gaan er anders uitzien of verdwijnen zelfs helemaal.
Kortom: deze digitalisering heeft verstrekkende gevolgen voor de organisatie.
Het wordt daarom ook wel digitale transformatie genoemd.
Met deze verstrekkende gevolgen is het volgens mij noodzakelijk dat de leiders
van deze organisaties anticiperen op deze verandering en dat zij de organisatie
hierin (bege)leiden. Voor dit onderzoek vraag ik me af of de leiders van
gemeenten en veiligheidsregio’s de mogelijke impact van deze verandering ook
zo zien. Als ze dat niet zien maak ik me zorgen over de toekomst van onze
gemeenten en onze veiligheid. Daarnaast vraag ik me af hoe deze leiders hun
rol en verantwoordelijkheid zien in deze verandering: geven ze inhoudelijk de
koers aan? Geven ze teams veel ruimte om nieuwe wegen te ontdekken in deze
transformatie? Faciliteren de ontwikkeling? Staan ze alleen aan het roer of
doen ze dat samen met anderen?
Dit alles heeft geleid tot dit onderzoek. De centrale vraag is:
“Hoe kijken gemeentesecretarissen, directieleden en regionaal commandanten
naar digitalisering en hoe zien ze hun eigen rol daarin?”
Hoofdstuk 1 beschrijft de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit het
onderzoek. De rapportage van de enquête staat in hoofdstuk 2. Op verzoek is
een uitgebreide rapportage beschikbaar waarin de volledige
onderzoeksresultaten zijn opgenomen, evenals een uitgebreide lijst van
literatuur en bronnen. U kunt meer informatie opvragen via LinkedIn.

SAMENVATTING LEIDERSCHAP BIJ DIGITALISERING:
VAN VISIE NAAR VERTROUWEN

Waarom digitalisering?
Gemeentesecretarissen, directieleden en regionaal commandanten zien dat
de maatschappij nieuwe eisen stelt. De overheid heeft geen
concurrentiedruk, maar de leiders willen de maatschappelijke relevantie van
de organisatie bevestigen, ze willen nieuwe technologie zoals mobiel
werken, ‘cloud’, sociale media, data en kunstmatige intelligentie vertalen
naar maatschappelijke toepassingen en de organisatie leren omgaan met
nieuwe middelen. Digitalisering is nodig om diensten en producten slimmer
te leveren, om processen efficiënter in te richten, om beter samen te
werken met partners en om burgers ruimte te bieden voor participatie, en
om plannen en prestaties transparant te maken.
HOE BELANGRIJK ZIJN VOOR UW ORGANISATIE DE ONDERSTAANDE
REDENEN OM TE DIGITALISEREN?
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De vraag is niet óf de overheid moet digitaliseren maar hóe de overheid
invulling geeft aan haar rol in de informatiesamenleving.
De verandering
De grootste verandering voor de organisaties zit in het stroomlijnen en
opnieuw inrichten van werkprocessen die nieuwe diensten, producten en
samenwerkingen mogelijk maken. Dat maakt de verandering voor veel
organisaties complex. De mens is de belangrijkste factor in die verandering;
de digitalisering vraagt medewerkers en managers om anders te werken en
anders te sturen. Dat wil zeggen: digitaal dossiers en informatie actueel
houden, meer samenwerken en informatie delen en meer gebruikmaken
van data voor analyses, besluitvorming en monitoring.
De combinatie van verandering van werkprocessen, nieuwe technologie en
de impact op medewerkers maakt de verandering complex. Leiders maken
de complexiteit hanteerbaar door een aansprekende visie te schetsen en
door de verandering op te knippen in kleine stapjes op weg naar die visie,
waarbij onderweg zichtbare resultaten worden geboekt.
Waar mogelijk bieden leiders de teams in de organisatie de ruimte om de
nieuwe werkwijze zelf vorm te geven. Waar dat niet werkt, sturen leiders
nadrukkelijk op de aanpak om tot vernieuwing en resultaat te komen.

Leiderschap
Leiding geven aan de verandering bestaat uit het schetsen van een
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1
1.1

DE RESULTATEN
BEVINDINGEN

1.1.1
Enquête
De enquête is door 18 deelnemers uit gemeenten en veiligheidsregio’s ingevuld. De uitgebreide
resultaten staan in hoofdstuk 2. Samengevat is het beeld uit de enquête als volgt.
Digitalisering
De belangrijkste redenen voor digitalisering zijn verbeteren van dienstverlening, vernieuwen van
producten en dienstverlening (P&D), stroomlijnen van processen en samenwerking extern.

Hoe belangrijk zijn voor uw organisatie de onderstaande
redenen om te digitaliseren?
3,0
2,0
1,0
0,0
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Voor deze digitalisering werkt 67% van de organisaties op basis van een opgestelde visie, de
overige 33% heeft weliswaar een visie opgesteld maar voert die nog niet uit. In de digitalisering van
processen zijn deelnemers al ver gevorderd: 66% van de processen zijn gedigitaliseerd. In
geautomatiseerde afhandeling van processen zijn organisaties minder ver: minder dan 30% van de
processen waarvoor dat mogelijk is, wordt geautomatiseerd afgehandeld. Hier is nog veel winst te
behalen. De medewerkers hebben een belangrijke rol maar slechts bij 50% van de organisaties zijn
medewerkers opgeleid in digitaal werken en maken de overstap naar de nieuwe werkwijze. Er
moet nog veel gebeuren om medewerkers volledig vertrouwd te laten werken in een digitale
omgeving.
De verandering
De verandering die met digitalisering gepaard gaat, wordt door 66% van de deelnemers
gekarakteriseerd als complex1: er ontstaan heel andere producten en diensten, de organisatie
neemt afscheid van bestaande producten en diensten en de organisatie ondergaat een
verregaande verandering.
Om die verandering te realiseren wordt de leer- en ontwikkelstrategie het meest toegepast,
gevolgd door de rationele strategie en de dialoogstrategie.

Welke veranderstrategie?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Leiderschap
De respondenten zijn nagenoeg altijd opdrachtgever van de digitalisering, een deel treedt ook op
als sponsor. Daarnaast zijn ze zelf ook belanghebbende (bijvoorbeeld vanwege
managementinformatie of de stukkenstroom). Opdrachtgevers betrekken anderen bij het
vormgeven van de verandering.

Met wie geeft u de verandering vorm?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Bestuur

Directie

CIO

MT-leden Teamleiders

Teams

1

In de validatiegesprekken werd duidelijk dat deelnemers heel verschillende interpretaties geven aan
begrippen uit het onderzoek. Ze bevestigen dat dit ook gebeurt in de organisatie. Het met elkaar vinden
van een gemeenschappelijke taal is dan ook één van de belangrijkste opgaven bij digitalisering.
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De deelnemende organisaties hanteren een verschillende balans in zeggenschap van de
leidinggevende versus autonomie van het teami.

De versterkende stijl (‘empowering’) wordt het meest toegepast, gevolgd door coördineren en
delegeren. Leiders geven in hun stijl het meest aandacht aan richting geven met visie, het
motiveren en stimuleren van medewerkers en aan het uitdragen van het belang van de
verandering. Daar aan gekoppeld noemen ze verder ruimte en vertrouwen bieden en eigen
verantwoordelijkheid geven, betrekken van medewerkers, voeren van dialoog en ook zichtbaar
maken van resultaten.
Bij de meest gekozen leer- en ontwikkelstrategie zou nog meer autonomie voor de teams passen.
De vraag is hoe de deelnemers hier zelf tegenaan kijken. Het kan ook betekenen dat de strategie
nog in ontwikkeling is, komend vanuit een planmatige strategie (blauwdruk).
1.1.2
Interviews
Het beeld van leiderschap bij digitalisering heb ik in 8 interviews besproken met deelnemers. De
kijk van deze leiders op digitalisering en hun rol is heel divers. Uit de interviews is me duidelijk
geworden dat leiderschap vele gedaanten kent; elke leider heeft zijn of haar unieke kijk en
invulling. Het onderwerp leiderschap laat zich in het onderzoek dan ook lastig vangen.
Digitalisering
De gesprekspartners zijn unaniem: de digitale werkelijkheid is overal om ons heen. De vraag is dus
niet of de organisatie iets moet met digitalisering, maar hoe daar effectief mee om te gaan. Daarbij
opgemerkt dat digitalisering maar één aspect is in de vernieuwing, naast bijvoorbeeld HRM,
financiën en juridische zaken.
Hoewel gemeenten en veiligheidsregio’s voor een belangrijk deel informatie verwerkende
organisaties zijn, zijn er hele groepen medewerkers die het liefst vasthouden aan de vertrouwde
werkwijze van registratie op papier, met de hand, of een ‘digitale’ variant daarvan waarbij de
vertrouwde werkwijze blijft bestaan en papier is
“We hebben de bestaande papieren
vervangen door een scherm. Ook moet vaak nog
formulieren gedigitaliseerd, maar de
handmatig informatie overgezet worden van het ene
werkwijze niet getransformeerd. Het is
naar het andere informatiesysteem. Van digitale
alsof je een koetsier op een Tesla zet.“
transformatie is nog maar beperkt sprake, terwijl er
volop kansen liggen.
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Uit de veelheid van redenen om te digitaliseren (enquête), benoemen gesprekspartners drie
belangrijke kansen:
 Vereenvoudiging van processen door herinrichten daarvan en wegwerken van handmatige
interfaces; toewerken naar één digitale inrichting vanuit perspectief van de klant en
medewerker (de mens centraal). In de digitale dienstverlening is de afgelopen jaren veel gedaan
maar de administratieve organisatie en informatiehuishouding lopen achter. Een idee is om
naar analogie van klantreizen ook medewerkersreizen uit te werken;
 Analyses beschikbaar maken voor beleidsontwikkeling, monitoring en advies aan bestuur en
voor informeren van inwoners en ondernemers (denk aan veiligheid en aan de omgevingswet).
 Transparantie en maatschappelijke relevantie: zichtbaar maken van prestaties en andere
indicatoren (personeel, financiën). Zowel richting inwoners en ondernemers als richting
bestuur. Om dat betrouwbaar en consistent te kunnen doen, moet eerst de
informatiehuishouding op orde gebracht worden, zie het eerste punt.
Digitalisering biedt kansen voor ontwikkeling maar houdt ook risico’s in. Organisaties moeten
rekening houden met het leervermogen van medewerkers, met privacy en informatieveiligheid en
met nieuwe ontwikkelingen zoals nepnieuws.
De verandering
Net als in de enquête geven gesprekspartners aan dat de mens de belangrijkste factor is in de
digitalisering. Het gaat om het leer- en aanpassingsvermogen van de medewerkers, om
het begrip, lef en leiderschap van het management en
“De mensen zijn een gegeven, daar
om het adoptievermogen van het bestuur.
moet je je strategie op aanpassen.“
 Er zijn nieuwe vormen van samenwerking en andere manieren van organiseren nodig; in de
gedigitaliseerde keten werken klassieke structuren niet meer en kun je niet langer vertrouwen
op gecumuleerde kennis. Als medewerkers voldoende inzicht en initiatief hebben, is
veranderkracht te mobiliseren door ze uit te dagen om met nieuwe ideeën te komen en ruimte
te geven om mee te werken aan de visie. De kunst is dus om mensen te vinden die dat kunnen.
Er ligt een belangrijke rol voor HR om voor te sorteren op deze toekomst.
Als teams de neiging hebben vast te houden aan de vertrouwde werkwijze, is sturing nodig om
patronen (olifantenpaden) te doorbreken.
“Het oude werk bestaat niet meer en
Bijvoorbeeld bespreken van hun beleving, uitdagen
achterblijven is geen optie. Iedereen
van de bestaande beelden, of zelfs veranderen van
moet mee.“
teamsamenstelling.
 Voor management is onbekendheid met digitalisering nog vaak een struikelblok. Het is dan niet
duidelijk wat de digitalisering gaat opleveren. Zeker vanwege het soms onvoorspelbare verloop
van digitaliseringsprojecten zien veel managers digitalisering als een risico waar ze hun naam
liever niet aan verbinden en als een ingewikkeld onderwerp dat ze liever overlaten aan
specialisten. Hier gaan ze hun middelen en mensen niet op inzetten, ze kiezen liever voor
veiliger en concrete projecten. Maar leiders die de verantwoordelijkheid wel nemen, geven aan
dat ze daardoor beter in staat zijn om de verandering te begeleiden en te sturen in de richting
van de visie. En daarmee de kans op succes vergroten. Dat is niet zo gek, want de specialisten
hebben vaak niet de brede kijk die nodig is om de verandering tot een succes te maken; ze
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denken en werken vanuit een ander wereldbeeld2.
Een ander struikelblok is de overvolle managementagenda3; het blijkt moeilijk om met alle
managementbeslommeringen tijd vrij te maken voor nadenken over vernieuwing en om de
ontwikkeling daarvan vorm te geven. De urgentie om met digitalisering aan de slag te gaan,
wordt nog niet overal gevoeld.
 Ook bestuurlijk spelen de onbekendheid en de behoefte aan controle en toezicht een rol. De
lange lijnen van besluitvorming maken het moeilijk om flexibel in te spelen op ontwikkelingen.
Dat pleit er voor dat bestuurders het management ruimte en mandaat geven om een
opgestelde visie te realiseren.
De complexiteit van de verandering zit niet alleen in de menselijke kant, ook nieuwe technologie
brengt uitdagingen met zich mee. Deelnemers maken de complexiteit hanteerbaar door een
aansprekende visie te schetsen en door de verandering
“Goede ideeën verwateren als
op te knippen in kleine stapjes op weg naar die visie,
mensen geen voortgang zien.“
waarbij onderweg zichtbare resultaten worden geboekt.
De spanning als gevolg van onzekerheid is hanteerbaar te
maken door het gesprek over de verandering aan te gaan. Hiermee haal je onderstroom naar
boven. Ook het management wordt gevraagd kleur te bekennen; dat vraagt leiderschap.
Leiderschap
Het leiderschap bestaat uit richting geven met een inhoudelijke visie, mensen meenemen, knopen
doorhakken en het bestuur meenemen.
 Een aansprekende visie geeft richting en spreekt verlangen naar een nieuwe toekomst aan. De
visie biedt een vergezicht en geeft ruimte zodat teams zelf het ‘hoe’ kunnen invullen. De leiding
geeft met de visie hun vertrouwen in de toekomst én in hun mensen aan. In de overdaad aan
mogelijkheden dient de leiding focus aan te brengen:
“We moeten onze leidinggevenden
op welke vragen willen we een antwoord, en waar
helpen om het verhaal te vertellen en
gaan we dan op inzetten? Uit de visie moet ook
de visie uit te dragen.“
urgentie spreken: de noodzaak om te vernieuwen en
het werk slimmer te organiseren.
 Mensen meenemen gebeurt door verhalen vertellen, aansprekende voorbeelden noemen,
goede ideeën faciliteren en achterhaalde ideeën vervangen door nieuwe beelden. Zelf het
voorbeeld zijn van de nieuwe werkwijze; mensen aansporen en zo nodig aanspreken, zeker op
niveau van leidinggevenden; het hele MT zal de visie actief moeten uitdragen.
 Knopen doorhakken, ruimte bieden en ook druk er op houden. Hierin ben ik twee veranderstijlen tegengekomen:
- Planmatig, structurerend: de koers uitzetten en teams daaraan laten meewerken; voortgang
monitoren en resultaten communiceren. Focus op rendement. Zeker in organisaties waar de
teamleider of afdelingshoofd wordt ‘afgerekend’ op prestaties en geld, ligt een planmatige
beheerste aanpak voor de hand.
- Ontwikkelend, creërend: de kansen zien om mensen en middelen op het juiste moment aan
elkaar te koppelen, zonder strakke sturing.
“Ik zorg dat de grasmat er perfect bij
Mensen ruimte geven om de toekomst vorm te
ligt zodat mijn team een mooie
geven, maar wel de vinger aan de pols houden,
wedstrijd kan spelen.“
dilemma’s bespreken en ingrijpen als het niet

2

Zie mijn blog “Transformatie veroorzaakt aardschokken”
Zoveel tijd hoeft het overigens niet te kosten; een gemeentesecretaris gaf aan dat hij 5-10% van zijn
tijd besteedt aan leiding geven aan de digitalisering.
3
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goed gaat. De toetssteen daarbij is of gedrag en initiatieven bijdragen aan de visie.
 Het bestuur zal de visie moeten ondersteunen en de directie de ruimte moeten geven om die te
realiseren. Het bestuur wil geïnformeerd worden maar mag niet verleid worden om zich met
operationele zaken bezig te houden. Leiderschap betekent ook het bestuur bewust maken van
ontwikkelingen in de buitenwereld die digitalisering nodig maken. De leider moet dus de taal
van het bestuur spreken. Bij gemeenten blijkt goed te werken om de raad te betrekken bij grote
strategische beslissingen en vervolgens pro-actief te informeren over het verloop van de
realisatie.
Betekenis en begrippen, sensemaking
Deelnemers hebben verschillende beelden bij onderdelen uit het onderzoek, zoals het begrip
’digitalisering’, de veranderkundige stijlen (leer- en ontwikkelstrategie, et cetera) en over welke
‘teams’ het gaat (teams op de afdelingen vs teams die zich expliciet bezighouden met digitalisering
en informatievoorziening). Dat wordt bevestigd door de uitspraken in de interviews. De
verschillende betekenissen maken het lastig om antwoorden onderling te vergelijken en
eenduidige conclusies te trekken. Dit had ik niet voorzien. Het pleit wat mij betreft voor beperken
van een enquête tot een kleine set hele duidelijke vragen en voor het houden van interviews om te
begrijpen wat iemand echt bedoelt.

1.2

CONCLUSIES M.B.T. DIGITALISERING

1.2.1
Hoe ver staan organisaties m.b.t. digitalisering?
De meeste organisaties die deelnemen aan het onderzoek hebben een visie en realiseren projecten
ten dienste van die visie, maar resultaten worden nog niet gemeten. Bij de realisatie zijn
organisaties ver met digitalisering van processen voor dienstverlening en met de besturing
(governance) van de digitalisering. Transformatie van processen heeft nog niet echt doorgezet. De
ontwikkeling op gebied van medewerkers loopt achter bij andere aspecten van digitalisering;
medewerkers zijn vaak wel opgeleid maar zijn nog onvoldoende vertrouwd met de nieuwe digitale
werkwijze. Hier ligt voor gemeenten en veiligheidsregio’s een belangrijke uitdaging.
1.2.2
Wat zijn de belangrijkste ambities?
Binnen 3 jaar verwachten gemeenten vooral resultaat te boeken op klantinteractie en
publiekszaken, gevolgd door uitvoering in het ruimtelijk domein en sociaal domein, op
besturing/strategie (transparantie) en op bedrijfsvoering. Veiligheidsregio’s verwachten vooral
resultaten van digitalisering op risicobeheersing (analyses), operationele informatievoorziening
voor incidentbestrijding, digitalisering van werkprocessen en op capaciteitsplanning (preparatie).
Maatschappelijke relevantie komt in alle interviews als thema naar voren. De verwachting is dat de
digitalisering daaraan door transparantie een bijdrage gaat leveren, zowel richting bestuur als
richting maatschappij.

1.3

CONCLUSIES M.B.T. VERANDERING

1.3.1
Hoe kijken leiders naar de verandering?
De meerderheid van de deelnemers karakteriseert de verandering als complex: er ontstaan heel
andere producten en diensten, de organisatie neemt afscheid van bestaande producten en
diensten en de organisatie ondergaat een verregaande verandering door transformeren van
bedrijfsprocessen, andere werkwijzen en andere samenwerkingsvormen: meer flexibele teams in
plaats van klassieke afdelingen.
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Op wat dan de verandering inhoudt, geven deelnemers heel verschillend antwoord; een deel
benoemt het veranderproces (van klassiek veranderproces en olievlek tot fundamentele
verandering/transformatie), een ander deel schetst de verwachte effecten van de verandering
(samenwerken, integraal, sneller, beter sturen dankzij informatie, verdergaande automatisering
leidt tot verdwijnen van administratief werk). In de interviews staan mens en organisatie centraal:
medewerkers uitnodigen, ruimte bieden, begeleiden en waar nodig bijsturen, managementteams
bewust maken en helpen om duidelijke keuzes te maken en het bestuur betrekken bij strategische
besluiten.
1.3.2
Welke veranderstrategie zetten organisaties in?
De meest gekozen leer- en ontwikkelstrategie sluit goed aan bij de brede ambitie van de
organisaties: van verbeteren van kwaliteit van dienstverlening tot en met voorsorteren op de
toekomst en vergroten van innovatiekracht. De strategie biedt veel speelruimte in de verandering.
Dat komt niet altijd terug in de ruimte voor teams, zie verderop onder Leiderschap.
Bij organisaties die vooral kiezen voor de rationele strategie komt dat vaak goed overeen met hun
ambitie: focus op beleidsdynamiek, kwaliteit van diensten en professionele betrokkenheid. Bij die
strategie verwacht je beperkte speelruimte voor de teams. Die krijgen bij die organisaties opvallend
genoeg juist veel ruimte. De vraag is of de teams daar dan mee om kunnen gaan.
De factoren die volgens dit onderzoek de meeste aandacht verdienen zijn achtereenvolgens
medewerkers en hun competenties, gedrag en cultuur en het uitvoeren van experimenten. Het
overgrote deel van de organisaties prefereert een flexibele aanpak, die goed aansluit bij de
ontwikkelstrategie. De organisaties die vooral een planmatige strategie volgen, kiezen een daarbij
passende planmatige aanpak.

1.4

CONCLUSIES M.B.T. LEIDERSCHAP

1.4.1
Welke rol heeft de leider?
Voor overheden ontbreekt de concurrentiedruk die bedrijven aanspoort tot het ontwikkelen van
persoonlijke dienstverlening en ‘lean’ processen. Leiders in de overheid hebben een belangrijke rol
om maatschappelijke en technologische ontwikkelingen te vertalen naar urgentie voor de
organisatie. De meeste leiders betrekken het MT expliciet bij het vormgeven van de verandering,
gevolgd door de (uitvoerende) teams. Ook de directie speelt vaak een rol. In 35% van de
organisaties is de CIO betrokken. Dit relatief lage percentage is een vertekend beeld; het heeft te
maken met het feit dat slechts de helft van de deelnemende organisaties expliciet een CIO heeft.
Het bestuur heeft een beperkte rol bij het vormgeven van de verandering, omdat het bestuur
vooral de kaders aangeeft en bij de uitvoering veel minder betrokken is. Die afstand vormt ook een
risico, het is daarom aan de leider om het bestuur te informeren en te betrekken.
Opvallend is dat teams vaker dan teamleiders worden betrokken bij vormgeven van de
verandering. In interviews is aangegeven dat dit komt omdat teamleiders steeds vaker een
faciliterende rol hebben en de professionals in de teams meer inhoudelijk betrokken zijn bij het
bepalen van de digitalisering van hun werk. Toch is dat opvallend, want de verandering die gepaard
gaat met de digitalisering vraagt juist aandacht van een teamleider in de coachende rol.
1.4.2
Welke uitdagingen zien leiders voor leiders bij digitalisering?
Gevraagd naar de uitdagingen voor de komende drie jaar, geven leiders aan dat de menselijke
maat, ruimte bieden voor de vernieuwing en het meenemen van medewerkers in de verandering
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de grootste uitdaging is. Ook het zichtbaar maken van resultaten, transparantie en de
maatschappelijke relevantie is een belangrijk punt. Lastig voor overheden is dat zij in vergelijking
tot het bedrijfsleven weinig middelen hebben én zich continu moeten verantwoorden: je ligt
continu onder het vergrootglas.
Er zijn zorgen over veelheid en tijdsdruk, dit vergroot de noodzaak van besturing en prioriteren.
Een vraagstuk voor leiders is daarbij het bepalen van het tempo: soms versnellen en soms juist
vertragen om de verandering verder te brengen. Samenwerking met andere organisaties wordt als
uitdaging gezien, onder tijdsdruk is immers de neiging om de zaken eerst alleen op te pakken, dat
gaat sneller. Landelijke kaders kunnen organisaties helpen om bedding te bieden voor ontwikkeling
en samenwerking.
Persoonlijk vinden leiders beschikbare tijd het belangrijkste punt om nog beter leiding te kunnen
geven aan de digitalisering. Dat geldt ook voor tijd voor de medewerkers. Daarnaast noemen
deelnemers geduld en energie om patronen te doorbreken, en awareness bij MT-leden. Er is
behoefte aan meer ervaring, financiële middelen en meer bekwaam (advies)personeel. De
behoefte aan meer eigen opleiding of kennis is klein. Bij de andere betrokkenen lijkt er juist
noodzaak aan vergroten van kennis want bewustwording, besef van urgentie en zelf bedenken hoe
de nieuwe digitale werkwijze in te richten zijn veel genoemd als kritieke succesfactoren voor
digitalisering.

1.5

LEIDERSCHAP BIJ DIGI TALISERING: VAN VISIE NAAR
VERTROUWEN

Mijn veronderstelling was dat digitalisering bij de overheid moeizaam vooruit komt omdat het veel
organisaties nog ontbreekt aan een visie op digitalisering. Dat blijkt niet het geval. De visie is er en
er worden projecten uitgevoerd om de visie te realiseren. Leiders geven aan dat het meenemen
van de organisatie en van het bestuur essentieel is, en dat extra aandacht nodig is om de urgentie
over te brengen. Concrete doelstellingen helpen daarbij.
Leiders geven de voorkeur aan het met medewerkers vormgeven van de toekomst langs de lijn van
organisatie ontwikkeling. Dat blijkt niet altijd mogelijk. In die gevallen is meer sturing en een
planmatige aanpak nodig. In alle gevallen draait het om vertrouwen; vertrouwen in de visie, in de
toekomstige oplossingen en in elkaar.
Alle leiders die hebben meegewerkt aan het onderzoek, hebben affiniteit met het thema
digitalisering en het vertrouwen dat het lukt om resultaten te bereiken. Zij onderschrijven het
belang om actief leiding te geven aan de digitalisering. We hebben ook gesproken over de
mogelijke beweegredenen voor leiders om zich niet actief te bemoeien met de richting en realisatie
van de digitalisering in de organisatie.
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Uit het onderzoek kom ik tot deze redenering: voor leiders die verder af staan van het onderwerp
digitalisering, kan de onvoorspelbaarheid van digitaliseringsprojecten een horde zijn die moeilijk te
nemen is. Immers: als je geen gevoel hebt bij het onderwerp, hoe schat je dan risico’s in en neem je
verstandige besluiten? De natuurlijke reactie is dan om afstand te houden, waarmee de situatie in
stand blijft. Zie onderstaande figuur.

In de gesprekken zijn verschillende suggesties genoemd om deze cirkel te doorbreken:
 Verduidelijk het begrip: wat is digitalisering?
Houd het concreet en dichtbij de eigen leefwereld: het boeken van een reis, de financiële
administratie, op de hoogte blijven van het nieuws, contact houden met familie en collega’s:
alles wordt mede mogelijk gemaakt door digitalisering.
 Maak de situatie inzichtelijk: waarom moet dit echt?
De maatschappij verandert, burgers gebruiken digitale middelen en verwachten eenvoudig
digitaal zaken te kunnen doen, nieuwe medewerkers zijn vertrouwd met een digitale manier
van werken en hebben geen zin in administratieve rompslomp, managers willen inzicht en het
bestuur wil betrouwbaarheid en transparantie.
 Schets perspectief: wat gaat het opleveren?
Betere dienstverlening, slimmer en efficiënter samenwerken en verbeterde transparantie met
minder gedoe zijn de meest genoemde opbrengsten.
 Ga actief ervaring opdoen: hoe kan ik dit begeleiden?
Het gaat om het vinden van de balans tussen ruimte geven enerzijds en sturen anderzijds. Door
belangstellend een vinger aan de pols te houden, kan een leider ruimte geven en tijdig
bijsturen.
De visie is er vaak wel, de volgende stap is vertrouwen. Door met de digitalisering aan de slag te
gaan ontwikkelen leiders een steeds beter beeld van die digitalisering, krijgen ze er meer grip op en
kunnen ze effectiever en met vertrouwen leiding geven aan de verandering.
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2. RAPPORTAGE ENQUÊTE

ONDERZOEK LEIDERSCHAP
2. Rapportage enquête

BIJ DIGITALISERING

2

RAPPORTAGE ENQUÊTE

Dit is de rapportage van de enquête uit het onderzoek naar leiderschap bij digitalisering, op basis
van reacties van 18 deelnemers.
De rapportage omvat drie elementen:

 De digitalisering – de aanleiding
Digitalisering is geen doel op zich maar een middel om verbetering en vernieuwing te realiseren.
In dit onderdeel kijken we naar de doelen van de organisatie en naar de ambities en stand van
zaken van de digitalisering om die ambities waar te maken.
 De verandering – de opgave
De verbetering en vernieuwing vragen een verandering in de organisatie, en ook de
digitalisering brengt verandering met zich mee. In dit onderdeel kijken we naar de complexiteit
van de verandering, de veranderstrategie, rollen en succesfactoren.
 Het leiderschap – richting en opvolging
De verandering vraagt om leiderschap. In dit onderdeel kijken we naar sturing en autonomie,
leiderschapsstijl, uitdagingen en wensen.
In dit onderzoek komen deze drie gebieden bij elkaar.
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2.1

DE DIGITALISERING

Redenen voor de digitalisering

Hoe belangrijk zijn voor uw organisatie de onderstaande redenen om
te digitaliseren?
3
2
1
0

Over de hele linie scoren Verbeteren van dienstverlening, Vernieuwen van producten en
dienstverlening (P&D), Stroomlijnen van processen en Samenwerking extern het hoogst. Er is
blijkbaar meer dan voldoende aanleiding om de digitalisering verder op te pakken.
Opvallend is voldoen aan wetgeving, verlagen van kosten, maar ook verlagen van werkdruk de
minst belangrijke redenen zijn voor digitalisering.
Huidige Situatie

Wat is de huidige stand van zaken?
4
3
2
1
0

Over de hele linie scoren Visie en realisatie van digitalisering, Digitalisering van processen,
Applicaties en Besturing van digitalisering (governance) het hoogst. Automatisering van processen
heeft nog niet echt doorgezet en ook de ontwikkeling op gebied van medewerkers loopt achter bij
de andere gebieden.
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Toekomst - Verwachte bijdrage gemeenten

Welke bijdrage verwacht u?
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Bij gemeenten scoren over de hele linie Klantinteractie en Publiekszaken het hoogst, gevolgd door
uitvoering in het Ruimtelijk domein, Besturing/strategie, Bedrijfsvoering en uitvoering in het
Sociaal domein. Door afbakening en focus kunnen gemeenten duidelijk richting geven aan de
digitalisering van de gemeente.
Toekomst - Verwachte bijdrage veiligheidsregio’s

Welke bijdrage verwacht u?
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Bij veiligheidsregio’s scoren over de hele linie Incidentbestrijding Operationele
informatievoorziening (OIV), klantinteractie en Incidentbestrijding meldingen het hoogst.
Ook veiligheidsregio’s kunnen door afbakening en focus duidelijk richting geven aan de
digitalisering van de organisatie.

2.2

DE VERANDERING

Hoe zou u de verandering kort omschrijven?
Op wat de verandering inhoudt, geven deelnemers heel verschillend antwoord; een deel benoemt
het veranderproces (van klassiek veranderproces en olievlek tot fundamentele verandering/
transformatie), een ander deel schetst de verwachte effecten van de verandering (samenwerken,
integraal, sneller, beter sturen dankzij informatie, verdergaande automatisering leidt tot
verdwijnen van administratief werk). Zie de bijlage voor een overzicht van alle reacties.

Rapport Leiderschap bij digitalisering: van visie naar vertrouwen Versie 04 (definitief) / 29 april 2018

18/22

Complexiteit van de verandering

Complexiteit van de verandering?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Eenvoudig

Ingewikkeld

Complex

 33% van de deelnemers karakteriseert de verandering als ingewikkeld: het gaat vooral om het
vernieuwen van producten, diensten, processen en werkwijzen;
 66% van de deelnemers karakteriseert de verandering als complex: er ontstaan heel andere
producten en diensten, we nemen afscheid van bestaande producten en diensten, de
organisatie ondergaat een verregaande verandering.
Veranderstrategie

Welke veranderstrategie?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

De leer- en ontwikkelstrategie wordt het meest toegepast door de deelnemende organisaties,
gevolgd door de rationele strategie en de dialoogstrategie. Zie onderstaande figuur voor de relatie
tussen drijfveren voor de verandering (redenen voor digitalisering) en de bijpassende strategieën.

© Boonstra, 2017
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De meest gekozen leer- en ontwikkelstrategie sluit goed aan bij de brede ambitie van de
organisaties: van verbeteren van kwaliteit van dienstverlening tot en met voorsorteren op de
toekomst en vergroten van innovatiekracht. De strategie biedt veel speelruimte in de verandering.
Dat komt niet altijd terug in de ruimte voor teams, zie verderop.
Bij organisaties die vooral kiezen voor de rationele strategie komt dat vaak goed overeen met hun
ambitie: focus op beleidsdynamiek, kwaliteit van diensten en professionele betrokkenheid. Bij die
strategie verwacht je beperkte speelruimte voor de teams. Die krijgen bij die organisaties opvallend
genoeg juist veel ruimte. De vraag is of de teams daar dan mee om kunnen gaan.
Rollen m.b.t. de digitalisering

Welke rol(len) heeft u zelf
t.a.v. de digitalisering?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Wie is
(mede)opdrachtgever?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Hier is het deel van de organisaties aangegeven waar de deelnemer de verschillende rollen invult
(links) en waar anderen (ook) optreden als opdrachtgever van de digitalisering (rechts).
De opdrachtgever vervult vaak meerdere rollen (links), maar is zeker niet altijd de financier. Er was
één directeur die aangaf zelf geen opdrachtgever te zijn, maar wel sponsor.
Naast de opdrachtgever treedt vaak een ander directie- of MT-lid op als mede opdrachtgever
(rechts). Het bestuur heeft in 24% van de gevallen een (mede) opdrachtgevende rol. In 12% van de
organisaties hebben ook teamleiders en medewerkers mede een rol als opdrachtgever van de
digitalisering.

Met wie geeft u de verandering vorm?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Bestuur

Directie

CIO

MT-leden Teamleiders

Teams

In de meeste organisaties is het MT expliciet betrokken bij het vormgeven van de verandering,
gevolgd door de (uitvoerende) teams. Ook de directie speelt meestal een rol. In 35% van de
organisaties is de CIO betrokken. Dit relatief lage percentage geeft een vertekend beeld; het heeft
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te maken met het feit dat slechts de helft van de deelnemende organisaties expliciet een CIO heeft.
Het bestuur heeft een beperkte rol bij het vormgeven van de verandering, waarschijnlijk omdat het
bestuur vooral de kaders aangeeft en bij de uitvoering veel minder betrokken is.
Opvallend is dat teams vaker dan teamleiders worden betrokken bij vormgeven van de
verandering. In interviews is aangegeven dat dit komt omdat teamleiders steeds vaker een
faciliterende rol hebben en de professionals in de teams meer inhoudelijk betrokken zijn bij het
bepalen van de digitalisering van hun werk. Toch is dat opvallend, want de verandering die gepaard
gaat met de digitalisering vraagt juist aandacht van een teamleider in de coachende rol.
Belangrijke factoren voor het laten slagen van de verandering

Wat is het belang van deze factoren?
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

De top-3 factoren zijn Mensen en hun competenties, Gedrag en Experimenten/innovatie. Andere
factoren volgen direct daarna. De deelnemers vinden Definities van gegevens blijkbaar het minst
belangrijk. In de aanpak zien we voorkeur voor een flexibele aanpak (55%) t.o.v. een planmatige
aanpak (45%).

2.3

HET LEIDERSCHAP

Leiderschapsmodel: zeggenschap van de leider vs autonomie van teams

Zeggenschap vs autonomie
4

Zeggenschap

3

Controleren

Coördineren

Delegeren

Aansturen

Begeleiden

Versterken

1

2

3

2

1

0
0

4

Autonomie
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De deelnemende organisaties hanteren een verschillende balans in Zeggenschap van de
leidinggevende vs Autonomie van het team. De Versterkende stijl (‘empowering’) wordt het meest
toegepast, gevolgd door Delegeren en Coördineren. Bij de meest gekozen leer- en
ontwikkelstrategie zou nog meer autonomie voor de teams passen. De vraag is hoe de deelnemers
hier zelf tegenaan kijken. Het kan ook betekenen dat de strategie nog in ontwikkeling is, komend
vanuit een planmatige strategie (blauwdruk).
Leiderschapsstijl
Leiders geven in hun stijl het meest aandacht aan richting geven met visie, het motiveren en
stimuleren van medewerkers en aan het uitdragen van het belang van de verandering. Daar aan
gekoppeld noemen ze verder ruimte en vertrouwen bieden en eigen verantwoordelijkheid geven,
betrekken van medewerkers, voeren van dialoog en ook zichtbaar maken van resultaten.
Leiderschap: de uitdagingen
Gevraagd naar de uitdagingen voor de komende drie jaar, geven leiders aan dat de menselijke
maat, ruimte bieden voor de vernieuwing en het meenemen van medewerkers in de verandering
de grootste uitdaging is. Ook het zichtbaar maken van resultaten, transparantie en de
maatschappelijke relevantie is een belangrijk punt. Er zijn zorgen over veelheid en tijdsdruk, dit
vergroot de noodzaak van besturing en prioriteren. Samenwerking met andere organisaties wordt
als uitdaging gezien, onder tijdsdruk is immers de neiging om de zaken eerst alleen op te pakken,
dat gaat sneller. Landelijke kaders kunnen organisaties helpen om bedding te bieden voor
ontwikkeling en samenwerking.
Tot slot: wat zou u helpen om (nog) beter te kunnen sturen op deze verandering?

Wat helpt om beter te sturen?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Persoonlijk vinden leiders beschikbare tijd het belangrijkste punt om nog beter leiding te kunnen
geven aan de digitalisering. Dat geldt ook voor tijd voor de medewerkers. Daarnaast noemen
deelnemers geduld en energie om patronen te doorbreken, en awareness bij MT-leden. Er is
behoefte aan meer ervaring, financiële middelen en meer bekwaam (advies)personeel. De
behoefte aan meer eigen opleiding of kennis is klein.
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BIJLAGE 1 BEGRIPPEN
De belangrijkste begrippen uit het onderzoek.
Digitalisering, digitaal werken, informatiegestuurd werken, leiderschap en complexiteit
We komen veel verschillende interpretaties tegen. Voor dit onderzoek hanteren we de volgende
definities:
-

Digitalisering: door digitale informatie, applicaties en techniek ontstaan van andere of
nieuwe producten, diensten en werkprocessen en wat daar in de organisatie/de keten
voor nodig is. Het is een ontwikkeling die zich in fasen voltrekt: van digitaliseren van
bestaande processen naar nieuw inrichten van processen tot verandering van producten
en diensten en de aard van het werk (ook wel: digitale transformatie).

-

Digitaal werken: werkwijze waarbij – vanuit digitale producten en diensten – in de keten
en in de organisatie het werkproces digitaal verloopt. Denk aan informatie-uitwisseling,
informatieverwerking, opslag en samenwerking. Digitaal is leidend.

-

Informatiegestuurd werken (ook: datagedreven): een vorm van digitaal werken waarbij
we de waarde van data optimaal benutten. Het is het proces van verzamelen,
consolideren, analyseren en toepassen van informatie, die wordt ingezet voor beter of
sneller ontwikkelen van beleid, stellen van prioriteiten, nemen van besluiten en voor proactief handelen [zie voor de uitgebreide definitie het landelijk programmaplan
informatiegestuurd werken]

-

Leiderschap: invloed uitoefenen op jezelf, je directe omgeving en de wijdere samenlevingii.

-

Gecompliceerd vs complexiii: gecompliceerd is een systeem dat is samengesteld uit een
groot aantal onderdelen, het is ingewikkeld. Je kunt het analyseren en het gedrag
voorspellen. Bijvoorbeeld: een vliegtuig. Complex is een systeem dat eveneens bestaat uit
verschillende onderdelen, maar dat niet logisch uit die onderdelen is op te bouwen. Het
gedrag is ‘voorspelbaar onvoorspelbaar’ d.w.z. beweegt zich binnen bepaalde grenzen
maar is binnen die grenzen onvoorspelbaar. Bijvoorbeeld: een organisatie als
samenwerkingsverband van mensen.

i

Model: Leadership Styles, The Australian Leadership Foundation
Gabriël Anthonio, bijzonder hoogleraar sociologie van leiderschap, organisaties en duurzaamheid aan
de Rijksuniversiteit Groningen.
iii
Cynefin framework, Dan Snowden
ii
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