
Op het huiskamerraam van de

familie Bergmans, ergens in 

Hilversum, hangt een blauwe 

papieren ooievaar met de tekst 

Hoera! Een Jongen! Wie door 

het raam naar binnen kijkt ziet 

dat de hele kamer volhangt met 

slingers vol felicitatiekaartjes 

over deze heuglijke gebeurtenis. 

En kijk, daar op de bank zit 

Emma Bergmans, die de kleine 

Floris te drinken geeft. Het is 

een vredig tafereel, zo oud als 

de mensheid.
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woensdagavond altijd Raadsvergadering hebben 
en Commissie vergaderingen. Raadsleden sturen 
van te voren vragen naar de wethouder, en de 
wethouder moet ’s avonds in de Raad die vragen 
beantwoorden. De vragen aan de wethouder 
komen natuurlijk op het bureau van de beleids
ambtenaren terecht – daar zijn we immers voor. 
Maar op woensdag zijn, net als ik, een heleboel 
ambtenaren vrij. 

Gisteren is het helemaal misgegaan en heeft de 
wethouder ongenadig op zijn lazer gekregen  
van de gemeenteraad omdat hij halve en onjuiste 
antwoorden op de vragen stond te geven.  
Hij kreeg bijna een motie van wantrouwen aan z’n 
broek. Dus die wethouder stond vanochtend met 
stoom in z’n oren bij de gemeentesecretaris: Hoe 
je het regelt kan me niet schelen, maar jij gaat 
zorgen dat die beleidsambtenaren van jullie 
woensdag op kantoor zijn. Want precies als wij ze 
nodig hebben, hebben zij allemaal hun papadag!

Dus wat denk je? Ook ik moet mijn papadag 
inleveren – net nu mijn eerste kind in de box ligt. 
Al jaren is het bij ons de normaalste zaak van de 
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Maar dan worden Emma en Floris opgeschrikt 
door een autoportier, dat met een harde klap 
wordt dicht geslagen. Minder dan tien tellen later 
staat de vader van de jonggeborene in de huis
kamer, Henri Bergmans, beleidsambtenaar bij de 
gemeente Hilversum. In zijn opwinding raakt hij 
verstrikt in de slingers met felicitatiekaartjes. En 
zonder de kleine Floris of Emma ook maar een 
blik waardig te keuren roept hij uit:

‘Moet je horen wat ze me nou geflikt hebben!  
Het is werkelijk niet te geloven!’

Henri is een toegewijde echtgenoot en vader. Hij 
is bovendien een kundig ambtenaar met hart voor 
de publieke zaak. Zijn collega’s zijn dol op hem, 
want Henri weet elke ingewikkelde politieke knoop 
te ontwarren tot behapbare proporties. Maar nu is 
hij buiten zichzelf van verontwaar diging:

‘Dit is het grootste onrecht dat ik in mijn carrière 
ooit heb meegemaakt!’

Driftig ijsberend door de huiskamer vertelt Henri 
wat hem is overkomen: ‘Je weet dat we op 



4 | 5  

wereld dat je zelf je werktijden kan indelen,  
mits je het tijdig regelt met je leidinggevende.  
En wanneer ben ik ook al weer naar m’n leiding
gevende gestapt?’ 

‘Direct nadat we thuis de zwangerschapstest 
hadden gedaan.’
‘Precies! Jij vond dat wat aan de vroege kant,  
en mijn leidinggevende stond ook een beetje 
vreemd te kijken toen ik met dat roze staafje aan 
z’n bureau stond, maar ik ben toch blij dat ik dat 
bijtijds heb aangekaart – nu al helemaal! Ik zal 
dat dan ook beslist gaan inbrengen want je 
begrijpt: ik ga hier niet mee akkoord!’

‘Maar kan je zo’n wens van de wethouder dan 
zomaar naast je neerleggen? De politiek is toch  
de baas?’

‘Daar schermen ze natuurlijk de hele tijd mee: het 
primaat van de politiek. Maar ik zeg: dat hadden 
ze moeten bedenken voordat ze me toestemming 
gaven om voortaan op woensdag vrij te nemen.’

‘Wanneer gaat het in?’ wil Emma weten. 
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...Dus die wethouder stond vanochtend met stoom in z’n oren 
bij de gemeentesecretaris...
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De 
volgende 
dag

 op het Stadskantoor, na zijn 
gesprek met de Centrale Regiegroep, komt Henri 
zijn collega Frits tegen bij de koffieautomaat. 
Frits is net bezig om 5 creamertjes en 2 zakjes 
suiker in zijn koffie te gooien ‘want dan proef je 
de koffie tenminste niet zo.’ ‘Kom maar even met 
mij mee,’ fluistert Henri. Henri neemt Frits mee 
naar zijn Nieuwe Werkenkluisje en trekt daaruit 
een knalrode Senseo tevoorschijn. Hij sluit het 
apparaat aan en toont Frits trots een doos met 
allemaal verschillende smaken. Als de heren zich 
met hun mokken Extreme Roast in een hoekje 
hebben terug getrokken lucht Henri zijn hart over 
zijn ontmoeting met de Centrale Regiegroep: 
‘Frits, het is niet te geloven wat die lui tegen me 
zeiden. Ze kunnen niks voor me doen, omdat het 
alleen mijn probleem is. De Centrale Regiegroep is 
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‘Per direct. De leidinggevende heeft vandaag een 
nieuw rooster gemaakt. En omdat op mijn 
beleids terrein altijd de meeste vragen binnen
komen ben ik het grootste slachtoffer. De anderen 
mogen tenminste nog rouleren met hun 
papadagen maar voor mij is zelfs dat er niet bij. 
Maar ik pik het niet Emma, ik pik het niet. Ik ga 
morgen meteen naar de OR. Of nou ja, OR, 
Centrale Regiegroep heten die lui bij ons. Die 
moeten maar voor me opkomen. Het kan toch niet 
zo zijn dat je werkgever zomaar eenzijdig de 
spelregels verandert?’

‘Dat lijkt mij ook niet Henri,’ zegt Emma. ‘Ik ben 
benieuwd wat dat Centraal Comite ervan vindt. 
Maar ga even lekker zitten, dan geef ik je je Floris 
nog even.’ Ze zet Floris bij Henri op schoot. De 
kleine werpt een blik op het gezicht van z’n vader 
en zet het meteen op een angstig krijsen. 



8 | 9  

er niet voor individuele belangenbehartiging, 
zeiden ze, maar alleen voor problemen die de hele 
organisatie aangaan. Ik moest zelf maar met m’n 
leidinggevende gaan praten.’

‘En heb je dat al gedaan?’

‘Ja. Maar die gaf natuurlijk totaal geen sjoege.  
Hij vond het namelijk ook niet zijn probleem.  
Ik moest het zelf maar oplossen, zei hij. Van het 
kastje naar de muur dus. Voor mij, Frits, is dit  
het zoveelste voorbeeld van de totaal verkokerde 
cultuur in de gemeente: iedereen gaat alleen voor 
z’n eigen belang, samen problemen oplossen of 
een beetje ruimte gunnen is er niet bij. Je mag 
officieel niet eens je eigen koffiezetapparaat 
meenemen. Weet je trouwens wat me overkwam 
toen ik een foto van de kleine Floris wilde 
ophangen in het Raadhuis? Mocht ook niet – een 
punaise zou het monumentale karakter van het 
pand aantasten, zeiden ze. Zelfs een plakkertje 
dat volgens de verpakking ‘eenvoudig en zonder 
de wand te beschadigen’ te verwijderen was 
mocht ik niet gebruiken. Nou, toen heb ik het 
maar anders opgelost.’ 
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‘...Frits, het is niet te geloven wat die lui tegen me zeiden...’
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‘...Kijk Henri, dat is nou precies waar wij gestaalde OR-kaders 
altijd tegen waarschuwen...’
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‘Hoe dan?’ vraagt Frits. 

‘Als je nog eens in het Raadhuis bent moet je maar 
eens in de kelder gaan kijken.’

‘Bij de toiletten en de Dudokexpositie?’

Henri grinnikt.

‘Weet je Henri,’ zegt Frits. ‘Een oom van mij zit al 
jaren in de OR, bij een gemeente zelfs als ik me 
niet vergis. Misschien weet hij raad. Ik heb z’n 
telefoonnummer wel ergens. Zou je die niet eens 
bellen?’ 

Twee minuten later zit Henri met oom Cor aan de 
telefoon.   

Als deze hoort dat de OR van de gemeente 
Hilversum zich Centrale Regiegroep noemt, 
ontploft hij zowat van verontwaardiging: ‘Kijk 
Henri, dat is nou precies waar wij gestaalde 
ORkaders altijd tegen waarschuwen: dat een  
OR een te innige band krijgt met de tegenstander. 
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Hij vervolgt: ‘het begint al bij het vaststellen van 
de agenda voor een vergadering met de OR. Kijk, 
iets dat niet op de agenda staat kan niet worden 
besproken. Dus wat doen wij als de tegenstander 
iets op de agenda heeft gezet waar wij het niet 
mee eens zijn: bezwaar aantekenen dat het op de 
agenda staat! Daar is altijd wel een reden voor 
aan te voeren. Zo kun je de hete aardappel 
eindeloos terugsturen, en wij als OR zijn daar 
ongelofelijk goed in. Neem van mij maar aan, 
Henri, voordat zo’n voorstel überhaupt in de 
vergadering ter sprake komt ben je al gauw 6 
maanden verder. Dan begint het touwtrekken 
opnieuw. Je kunt eindeloos gaan steggelen over 
punten en komma’s in de notulen van de vorige 
keer, zodat het wederom jaren duurt voor er een 
keer ergens over kan worden gestemd. Al met  
al gaan wij net zo lang door tot de tegenstander 
het moede hoofd in de schoot legt en het opgeeft. 
En geloof mij, Henri, dan ben ik in de loop der 
jaren heel goed in geworden. Een bestuurder bij 
ons schijnt een keer tegen de burgemeester 
gezegd te hebben dat hij altijd om 4 uur ’s nachts 
met buikpijn wakker werd als hij de volgende 
ochtend met ons moest vergaderen. En dat hij dan 
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Zo’n idiote naam spreekt wat mij betreft 
boekdelen – als een OR het in hun hoofd haalt  
dat zij de boel Centraal moeten gaan lopen te 
Regisseren dan weet ik precies hoe laat het is:  
die zitten lekker bij de baas op schoot. En jij  
als goedwillende medewerker hebt compleet  
het nakijken. Hebben die lui met hun Centrale 
Regiegroep je trouwens uitgelegd hoe het 
mogelijk is dat ze akkoord zijn gegaan met het 
doorkruisen van aanwezigheidsarrangementen  
die in goed overleg tussen management en 
ambtenaren zijn afgesproken?’ 

Dat kan Henri ‘m niet vertellen, maar hij wil wel 
graag van Cor weten hoe een OR eigenlijk een 
wens van een wethouder naast zich neer kan 
leggen. ‘Ik kan alleen maar over de situatie bij ons 
spreken natuurlijk,’ zegt Cor, ‘maar wij zouden 
wel raad weten met zo’n idee. Kijk, strikt 
genomen kan een OR geen enkel politiek besluit 
tegenhouden, maar dat wil nog niet zeggen dat je 
je als OR zomaar bij alles moet neerleggen. En dat 
is ook niet nodig, want er zijn allerlei manieren 
om een voorstel heel lang tegen te houden.’ 
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‘Zoiets ja,’ zegt Henri. 

‘Nou, dan weet je wat je te doen staat. Bond
genoten zoeken, en oprukken in rijen van drie 
naar die Centrale Regiegroep van jullie. Erop af!’

Een week 
later

op het Stadskantoor, gaat 
Henri’s telefoon: oom Cor. ‘En, hoe is het gegaan?’ 
‘Ik heb precies gedaan wat u me hebt aangeraden,’ 
vertelt Henri, ‘en het is werkelijk niet te geloven 
wat die lui van de Centrale Regiegroep nu weer 
voor smoes verzonnen hebben. Okee, toen ik ze 
vertelde dat er meer mensen waren met hetzelfde 
probleem konden ze er natuurlijk niet meer 
onderuit. Ze schijnen toen ook nog even met  
mijn leiding gevende gepraat te hebben. Maar 
uiteindelijk zeiden ze: jullie moeten er zelf, in 
jullie reguliere werkoverleg, uit zien te komen.  
Ze spraken nog wat zalvende woorden over goed 
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niet meer in slaap kon komen, alleen al bij de 
gedachte dat hij ’s morgens weer tegen die grote 
grijns van mij zou aankijken. 
Henri, dat is het grootste compliment dat ik als 
ORman ooit heb gekregen.’

‘Maar geeft uiteindelijk niet toch de politiek de 
doorslag?’ vraagt Henri. ‘Jullie kunnen nou wel 
heel lang de boel vertragen, maar heeft de 
wethouder uiteindelijk niet toch het laatste 
woord?’

‘Je moet goed beseffen Henri: zonder ambtenaren 
kan de politiek geen kant op. En dat weten ze zelf 
ook wel. Dus als de OR iets niet wil, primaat van 
de politiek of niet, gaat het feest niet door.’

‘Wat raadt u me aan te doen?’ zegt Henri. 

‘Ga eens kijken of er nog meer zijn die nu privé in 
de problemen komen. En stap dan weer naar de 
OR. Ze hebben toch gezegd dat ze alleen wat voor 
je kunnen doen als er meer mensen zijn met 
hetzelfde probleem?’
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‘...Sorry jongens, ik heb al geboekt...’
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naar elkaar luisteren enzo, en ze wensten ons veel 
succes. Nou, u raadt waarschijnlijk al wat de 
leiding gevende zei: ik heb geprobeerd een rooster 
te maken en daar waren jullie het niet mee eens. 
Dus ik stel voor dat jullie nu zelf gaan proberen een 
nieuw rooster te maken.’

‘Dus die hele Regiegroep heeft al met al geen poot 
voor jullie uitgestoken,’ concludeert oom Cor. ‘Als 
ik het niet dacht, die willen vriendjes blijven met 
de bestuurders en schone handen houden. Dat 
overleg met de collega’s werd zeker helemaal 
niks?’
 
‘Precies,’ zegt Henri. ‘En ik zag het al aankomen 
want ik ken het spelletje zo onderhand. Als wij  
als team zogenaamd in onderling overleg de 
vakantieroosters gaan maken dan gaat het ook 
altijd zo: ieder voor zich. En hoe hard onze 
leidinggevende ook roept dat niemand z’n 
vakantie mag boeken voordat we er met elkaar uit 
zijn, we hebben d’r een zo’n vent bijzitten die 
altijd opent met: sorry jongens, ik heb al geboekt. 
En dan mogen wij ons allemaal schikken naar zijn 
plannen. Nou, diezelfde vent heeft nou natuurlijk 
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wij elkaar spraken,’ zegt hij. Henri vertelt hoe de 
hardste schreeuwers er voor zichzelf het beste 
rooster uit hebben gesleept en de rest het nakijken 
had.  
‘Ik heb er behoorlijk de smoor over in moet ik 
zeggen. Noemen jullie dat nou Centrale Regie?’ 

‘Dit is natuurlijk niet de bedoeling,’ zegt Bram. 
‘We kijken wel altijd eerst of partijen het samen 
kunnen oplossen want dat is altijd het beste.  
Maar nu dat niet blijkt te lukken gaan wij de regie 
nemen. Ik ga om te beginnen een vergadering 
beleggen met de beleidsambtenaren van jouw 
afdeling plus je leidinggevende, met de Centrale 
Regiegroep erbij. Eens kijken hoever we komen.’

‘En hoe zit het dan met het politieke primaat waar 
ik steeds mee om de oren wordt geslagen?’ wil 
Henri weten. ‘Is zo’n oekaze van een wethouder 
uiteindelijk niet gewoon een kwestie van slikken 
of stikken?’

‘Als de opdracht uit de politiek komt dan hebben 
ambtenaren inderdaad de plicht ‘m op te volgen,’ 
zegt Bram. ‘Maar er is bijna altijd ruimte om zo’n 
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ook weer z’n zin gekregen. Die heeft weer voor 
elkaar dat hij elke woensdag gewoon vrij is. En 
dat mag ik dan weer aan Emma gaan uitleggen.’ 

‘Nou jongen,’ zegt oom Cor, ‘met zulke vrienden 
heb je geen vijanden meer nodig. Ik ben bang dat 
ik niets voor je kan betekenen behalve dan dat ik 
je zou adviseren bij de volgende ORverkiezingen 
op een ander te stemmen.’

Als Henri heeft opgehangen zegt hij tegen Frits: 
‘Zelfs je oom ziet er geen gat meer in.’ 

De 
volgende 
dag

op het Stadskantoor, loopt Bram 
van de Centrale Regiegroep bij Henri binnen. ‘Ik 
kom even informeren hoe het is afgelopen sinds 
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ander rooster komen. Dat werd meteen ruzie 
want geen van de BOA’s had zin om op vrijdag
avond de straat op te moeten om agressieve 
dronkelappen tot de orde te roepen. Onderling 
kwamen de BOA’s er dus niet uit, en met hun 
leidinggevende erbij lukte het ook niet. ‘Toen zijn 
we van pure ellende naar de Centrale Regiegroep 
gestapt,’ vertelt Onno, ‘en die riepen ons allemaal 
bij elkaar. Onze leidinggevende kreeg op z’n lazer 
van de Regiegroep omdat ie had toegestaan dat 
wij mekaar de tent uit aan het vechten waren.  
Wij BOA’s kregen te horen: jongens, ga nou niet 
meteen in de contramine, maar ga meedenken. Het 
gesprek ging eerst in een behoorlijk gespannen 
sfeer. Maar iedere keer zei de Regiegroep: hoor je 
eigenlijk wel wat de ander zegt? Het duurde even, 
maar op een gegeven moment gingen we toch wat 
beter naar elkaar luisteren. 

‘Enfin, de Regiegroep tipte ons dat er een 
landelijke bijeenkomst van BOA’s gehouden  
zou worden, hier niet ver vandaan. Wij erheen.  
Tot onze verbazing zagen we dat wij de enige 
aanwezigen waren die geen uniformen hadden. 
Dat lag aan onszelf trouwens, want onze leiding
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opdracht op een slimme manier uit te werken. 
Dus daar gaan we naar op zoek.’

Henri zwijgt. 

Een week 
later

 is het zover. De Centrale 
Regiegroep, Henri’s collega’s en z’n leiding
gevende zitten bij elkaar. Bram van de Centrale 
Regiegroep introduceert een gast: ‘Dames en 
heren, dit is Onno, buiten gewoon opsporings
ambtenaar oftewel BOA in onze eigen gemeente. 
De BOA’s hadden een vergelijkbaar probleem als 
jullie: roosterperikelen. Hoe hebben jullie dat 
aangepakt Onno?’

Onno heeft een heel verhaal. De politiek wilde dat 
de BOA’s in het uitgaanscentrum van Hilversum 
zouden gaan optreden tegen wildplassen, vecht   
partijen en andere overlast. Dus er moest een 
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gevende wilde al veel langer dat we uniformen 
gingen dragen, maar ja, wij hadden daar geen 
trek in. Maar ik moet zeggen: toen we daar al die 
collegaBOA’s geuniformeerd zagen rondlopen 
zagen we opeens wat een gezag zo’n uniform 
eigenlijk uitstraalt. Dus dat wij ook uniformen 
moesten gaan dragen stond voor ons meteen als 
een paal boven water. 
‘Heel interessant was ook dat wat er bij ons 
speelde ook in andere gemeentes een issue was. 
Overal waar cafe’s zijn is er natuurlijk gedonder 
op vrijdagavond. We hoorden dat er cursussen 
zijn waar je kunt leren hoe je moet omgaan met 
alcoholgerelateerde agressie. We vielen ook 
midden in een discussie over het al dan niet 
mogen dragen van een wapenstok of het werken 
met handboeien – ook dat speelde bij ons. Bij 
thuiskomst hebben we gezegd: als wij op vrijdag
avond de straat op moeten dan willen wij naar 
zo’n cursus en we willen ons kunnen verdedigen. 
Nou, dat was niet zomaar geregeld, het werd zelfs 
een hele discussie. Maar de Regiegroep bleef er 
bovenop zitten. Uiteindelijk kwam er zelfs een 
debat in het College en daar werd gezegd: we 
kunnen de BOA’s niet ’s avonds de straat opsturen 
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‘...Tot onze verbazing zagen we dat wij de enige aanwezigen 
waren die geen uniformen hadden...’
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‘Wat is jullie geheim?’ vraagt Henri tenslotte. 

‘De Centrale Regiegroep adviseerde ons om breder 
te kijken dan het roosterprobleem. Als je je alleen 
maar op dat rooster blijft focussen, zeiden ze, dan 
graaf je jezelf helemaal in. Ze zeiden zelfs dat dat 
het oude ORdenken was: schuttersputjes graven 
en van daaruit de tegenstander bestoken, de boel 
vertragen en de hele zaak saboteren totdat alles is 
vastgelopen. Maar eigenlijk werk je dan toe naar 
een situatie waarin er alleen maar verliezers zijn. 
Die lui van de Regiegroep stelden ons een heel 
simpele vraag: wat hebben jullie nodig om de wens 
van de politiek te kunnen honoreren? En die vraag 
zijn we gaan beantwoorden. Wat ik geleerd heb is: 
als je goed om je heen kijkt, naar anderen luistert 
en samen gaat nadenken kun je zelf alle 
antwoorden vinden die je zoekt.’ 

Het blijft even stil in de zaal. 

‘Zullen wij dat ook eens proberen?’ oppert Henri.

‘Ik doe mee,’ zegt Frits.
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zonder dat ze zich kunnen verdedigen. Dus we 
mochten naar die cursus en de handboeien zijn er 
gekomen. Daar moesten we nog een heel traject 
bij het Openbaar Ministerie voor afleggen 
trouwens.’ 
‘En het rooster?’ vraagt Henri. 

‘O ja, het rooster,’ zegt Onno. ‘ Dat was in een 
mum van tijd geregeld. Een van ons bleek daar 
erg goed in te zijn en hij maakt nu altijd de 
roosters – tot ieders tevredenheid.’ 

‘Maar weet je,’ vervolgt Onno, ‘achteraf gezien 
zijn die roosters en die cursus en die wapenstok 
volstrekt bijzaak. Het mooiste wat er voor ons is 
uitgekomen is dat we nu veel meer gewaardeerd 
worden – door burgers, door collega’s, en ook 
door politici. En dat komt niet alleen omdat we 
uniformen zijn gaan dragen maar ook omdat 
mensen hebben gezien met hoeveel goeie ideeën 
we zelf zijn gekomen. We krijgen nu veel meer 
respect binnen de gemeente. Nou, eigenlijk mag je 
wel zeggen: we worden eindelijk eens voor vol 
aangezien,’ besluit Onno. 
De beleidsambtenaren zijn er stil van. 
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Onder- 
tussen

 hebben Henri en 
Frits van hun collega’s mandaat gekregen om te 
kijken wat de beleidsafdeling zou kunnen doen 
om het verzoek van de wethouder te honoreren. 
Henri is met andere beleidsambtenaren gaan 
praten, Frits is naar het Raadhuis getogen voor 
een gesprek met de wethouder. Tijdens een 
broodje in de kantine vertellen ze elkaar over  
hun bevindingen. 

Henri heeft ontdekt dat de vragen van de 
wethouders niet allemaal tegelijk op woensdag 
binnenkomen, maar vaak al een dag eerder. De 
ambtenaren laten die vragen meestal liggen tot 
woensdag, maar daardoor is het op woensdag 
altijd razend druk. 
Hij heeft bovendien ontdekt dat sommige 
wethouders hun vragen niet naar één ambtenaar 
mailen, maar soms naar twee of drie tegelijk – in 
de hoop dat ze tenminste van iemand antwoord 
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‘... Ze zeiden zelfs dat dat het oude OR-denken was: 
schuttersputjes graven en van daaruit de tegenstander 
bestoken...’
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we op intranet een verzamelpagina zouden maken 
waar je alle vragen, en de antwoorden, heel snel 
terug kunt vinden.’
‘Laten we dat dan ook maar in de groep gooien,’ 
zegt Frits. ‘Mij is trouwens ook nog iets opgevallen 
toen ik in het Raadhuis was. Ik ben nog even naar 
de Dudokexpositie gaan kijken. Tussen de 
jeugdfoto’s van Dudok hing er volgens mij eentje 
die er niet echt hoorde.’
‘Hoezo?’ vraagt Henri. 
‘Ik kan me moeilijk voorstellen dat baby Dudok 
een slabbetje om had van Toy Story…’
‘Laat de BOA’s het maar niet horen,’ zegt Henri.

Een week 
later

 staat een opgetogen Henri 
voor de deur met een prachtige bos bloemen voor 
Emma en een pakje voor de kleine Floris. Bij het 
avondeten vertelt hij het hele verhaal, tot en met 
de nieuwe internet pagina aan toe. 
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krijgen. ‘Maar daardoor,’ zegt Henri, zitten velen 
van ons zonder dat we het merken dubbel werk te 
doen. Ik vraag me af of de wethouders dat in de 
gaten hebben?’
‘Dat weet ik niet,’ antwoordt Frits. ‘Maar ze 
kwamen wel met de suggestie om de vragen wat 
beknopter te beantwoorden. Wethouders krijgen 
soms drie kantjes antwoord op een enkele vraag, 
waardoor ze veel tijd kwijt zijn met het selecteren 
van wat ze gaan gebruiken.’
‘Ik weet wel hoe dat komt,’ zegt Henri, ‘omdat de 
vragen vaak veel te algemeen gesteld zijn.’
‘Dat heb ik ze ook gezegd,’ zegt Frits, ‘en daar 
konden ze zich wel wat bij voorstellen. Ze zeiden 
ook: ‘als een vraag te vaag is, bel dan gewoon 
even voor een toelichting.’
‘Goed idee,’ zegt Henri. ‘Maar weet je wat me ook 
nog is opgevallen?’
‘Vertel,’ zegt Frits. 
‘Heel veel vragen die we krijgen zijn vervolg
vragen op eerder gestelde vragen. Je bent vaak 
heel lang bezig om te achterhalen wat er precies 
op de vorige vraag geantwoord is – want dat moet 
je natuurlijk weten om de nieuwe vraag te kunnen 
beantwoorden. Het zou ontzettend handig zijn als 
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‘Klinkt goed,’ zegt Emma. ‘En eigenlijk ook heel 
logisch.’
‘Dat is het ook. Maar dat is nog niet alles,’ zegt 
Henri. ‘Ik ben ook langsgegaan bij beleids
ambtenaren van andere afdelingen. Die bleken 
heel graag te willen samenwerken. Veel beleids
terreinen overlappen elkaar, en je kunt vaak 
betere antwoorden geven als je die overlappingen 
in je antwoord meeneemt. En het is nog leuk ook, 
want samenwerken verbreedt de blik. Je gaat zien 
hoe een beslissing op het ene beleidsterrein direct 
gevolgen heeft voor een heel ander terrein. Heel 
interessant. En trouwens ook precies volgens de 
nieuwe filosofie in de gemeente Hilversum: weg 
met de verkokering, meer over de schutting 
heenkijken, en meer samenwerken. Dat is waar  
de burger om vraagt. ’

‘Zo te horen vind je het helemaal niet erg meer 
om op woensdag te moeten werken,’ zegt Emma.
 
‘Nou, door alles te doen wat ik daarnet heb 
geschetst kunnen de collega’s die er op woensdag 
toch altijd al zijn het werk makkelijk aan,’ zegt 
Henri. ‘Dus ik ben gewoon op woensdag weer vrij.’
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‘...Ik kan me moeilijk voorstellen dat baby Dudok een slabbetje 
om had van Toy Story…’
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‘En je papadag is in ere hersteld,’ concludeert 
Emma. 

‘Inderdaad. En wat ik stiekem ook wel leuk vind is 
dat we het op een manier hebben gedaan waar 
die oom Cor van m’n collega Frits met z’n 20 jaar 
ORervaring nog nooit is opgekomen. En die 
volgens mij nog betere uitkomsten oplevert ook.’ 

‘Zo is het,’ zegt Emma, ‘maar wat zit er nou in dat 
pakje?’

‘Geen idee. Onno van de BOA’s kwam ermee 
aanzetten, voor Floris. De kleinste maat die ze 
hadden, zei hij er nog bij. Maak jij het maar open.’

Emma maakt het pakje open: een BOApetje. 
Henri zet het Floris meteen op z’n hoofd. Veel te 
groot, maar het staat heel stoer. De kleine kraait 
van plezier.  
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te vinden waar alle partijen beter van worden, 
een winwinsituatie dus. Dat kan uitstekende 
resultaten opleveren, zoals dit verhaal laat zien. 

Maar: om deze werkwijze tot een succes te maken 
is het natuurlijk wel nodig dat iedereen zich 
houdt aan de spelregels van openheid, luisteren 
naar de ander en gaan voor het hogere belang. 
Dat is in Hilversum het geval, maar we zijn daarin 
vrij uniek. Voor zover wij weten zijn wij nog steeds 
de enige gemeente waar het gelukt is om de 
mede zeggenschap op deze manier gestalte te 
geven. 

In ieder geval lijkt de Hilversumse manier van 
medezeggenschap sterk op waar we met de 
gemeente als geheel naartoe willen: minder 
verkokering, meer samenwerken, en samen gaan 
voor het gemeenschappelijke belang. 

Te oordelen naar de ervaringen met deze 
medezeggenschap nieuwe stijl, moet dat iets zijn 
waar wij in Hilversum toe in staat zijn. 

November 2013
Centrale Regiegroep Hilversum

Nawoord

Een aantal jaren geleden waren we bij de 
Gemeente Hilversum niet tevreden over de manier 
waarop de medezeggenschap georganiseerd was. 
Het leek sterk op hoe oom Cor het in dit verhaal 
beschrijft: een enorm wantrouwen tussen OR en 
bestuurders, loopgravenoorlog, vuile spelletjes 
– want ja, als mensen elkaar niet vertrouwen zijn 
ze tot heel veel in staat. 

Wij waren niet de enige OR met dit probleem. 
ORexpertisecentrum De Beuk ontwikkelde 
daarom een nieuwe samenwerkingsmethodiek, 
gebaseerd op vertrouwen en openheid. Geen 
harde machtsuitoefening dus door dreigen, 
dwarsliggen, saboteren en zwaaien met de Wet  
op de Ondernemingsraden maar zachte macht 
gebruiken: hier en daar een beetje bemiddelen, 
medewerkers vooral zelf laten oplossen wat ze 
zelf kunnen oplossen, en pas de regie nemen als 
mensen er met elkaar niet uitkomen. 

In deze nieuwe manier van werken is het principe 
niet dat de een alleen maar kan winnen als de 
ander verliest. Het streven is juist om een oplossing 
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Verhaal www.johannakroon.nl 
Tekeningen www.aukeherrema.nl
Ontwerp www.datbureau.nl
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