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Een overheid in transitie

Veel overheidsinstellingen staan voor grote veranderingen. Taken en verantwoordelijkheden stijgen, terwijl 
de arbeidsmarkt krapper en krapper wordt. 

Hoe gaan gemeenten, provincies en de rijksoverheid om met de personeelsuitdaging? Hebben zij de juiste 
toegang tot flexibele krachten om piekbelasting op te vangen? En bieden zij jonge talentvolle medewerkers 
een aantrekkelijk ontwikkeltraject om een mooie carrière binnen de overheid te beginnen en zo de 
vergrijzing tegen te gaan? 

Tegelijkertijd hebben overheidsinstellingen een gezamenlijke missie om de burger - die steeds kritischer 
wordt - zo goed en zo snel mogelijk te kunnen helpen bij maatschappelijke vraagstukken. De digitale 
overheid - waarbij de dienstverlening voor een groot gedeelte digitaal plaatsvindt - is continu in beweging. 
Van digitale systemen en apps om zaken zelf te regelen tot ‘slimme’ toepassingen in de publieke ruimte, 
mobiliteit, klimaat en energie, (sociale) veiligheid, zorg en dienstverlening. 

Veel transities, innovaties en reorganisaties, maar de overheid is niet het bedrijfsleven. De overheid heeft 
te maken met duidelijke wet- en regelgeving, meer stakeholders en grotere maatschappelijke belangen. 
Bovendien verandert het beleid dat veel organen voeren veelvuldig, waardoor veranderingen lang blijven 
liggen of soms helemaal niet worden doorgevoerd. 

Dat gebrek aan visie, daadkracht en leiderschap en het gevoel van onmacht dat overheidsmedewerkers 
voelen als zij zien dat veranderingen en reorganisaties te lang stil liggen (o.a. door bureaucratie), heeft vaak 
geen positief effect op de motivatie van medewerkers. 

Veel transities, innovaties en reorganisaties, maar 
de overheid is niet het bedrijfsleven. De overheid 
heeft te maken met grotere maatschappelijke 
belangen.



3

Verandermanagement binnen de overheid

Veel overheden denken bij reorganisaties en veranderingen nog in structuren, lagen en afdelingen, terwijl 
het veel meer zou moeten gaan over het doel, over mensen en over de daadwerkelijke werkprocessen die 
moeten worden geoptimaliseerd. Niet denken in procedures, maar in vertrouwen, verbinding tussen mensen. 
Bewustwording van iedere individuele medewerker over de waarde van de verandering en zijn of haar 
nieuwe rol (of naar welke rol zij graag willen toegroeien).  

Bepaal ook realistische doelstellingen en blijf continu evalueren. Verandering stuit altijd op weerstand en 
obstakels. Dat gaat vanzelf. Daarom is het erg belangrijk om plannen en ontwikkelingen goed te evalueren 
en bij te sturen waar mogelijk. 

Denk niet dat je in recordtempo het gewenste 
einddoel kunt behalen. Maar als je bereid bent 
tussenstappen te nemen, kun je heel ver komen.

Verandering? Reorganisatie? 
Dat vraagt om leiderschap!

Veranderingen zoals hiervoor genoemd gaan niet van de een op de andere dag. Dat vraagt om een gedegen 
aanpak, bewustwording, betrokkenheid, planning (tijd en ruimte) en zorg. Laat je dat na, en kies je voor een 
hiërarchische aanpak (top-down) zonder aandacht voor de ‘menselijke maat’ en zonder een duidelijke visie, 
bereik je vaak een contra-effect. 

Een treffend voorbeeld is de situatie bij een groot, landelijk overheidsorgaan enkele jaren geleden. De 
organisatie kwam na diverse fraudegevallen onder een vergrootglas te liggen en moest noodgedwongen 
reorganiseren. De organisatie miste daarbij het leiderschap om medewerkers de juiste begeleiding te bieden 
en hen mee te nemen in de ‘reis’ naar verandering. 

Het gevolg? Een angstcultuur waarin medewerkers zich onveilig voelden en niet of nauwelijks initiatief 
toonden. Er werd enkel uitgevoerd wat hen top-down werd opgelegd en er werd niet kritisch gekeken 
naar de enorme bureaucratie die daardoor gecreëerd werd. Werd de burger op deze manier echt optimaal 
geholpen? Het antwoord was (en is) volmondig nee. 
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Let’s Empowerplay!

Let op, binnen de overheid is verandering in principe altijd mogelijk. Er is alleen wel realisme gevraagd. Rea-
lisme als het gaat om doelstellingen, realisme als het gaat om het vermogen van je mensen te veranderen en 
realisme over het tijdspad. 

Denk niet dat je in recordtempo het gewenste einddoel (een wendbare en zelfsturende organisatie?) kunt 
behalen. Maar als je bereid bent tussenstappen te nemen en deze duidelijk te definiëren (en te vieren als 
deze worden behaald), kun je heel ver komen. En zorg er altijd voor dat je de juiste leiders.

Bij Teamleiders.nu vinden we dat daadkrachtig leiderschap de enige juiste basis is voor verandermanagement. 
We werken dagelijks met een enthousiast kernteam om teamleiders en opdrachtgevers binnen de overheid 
aan elkaar te verbinden. Voor kandidaten met enige ervaring bij een overheidsinstantie bieden we unieke 
kansen op een mooie carrière en de mogelijkheid serious impact te maken rondom grote maatschappelijke 
topics én betere dienstverlening richting burgers. 

Voor onze opdrachtgevers garanderen we krachtige leiderschap voor grote uitdagingen op het vlak van 
opschaling, transitie/verandering en het verbeteren van interne processen. Ervaren teamleiders met 
overheidservaring die het klantbelang vooropstellen en gewend zijn met grotere operationele teams te 
werken. Wij ontzorgen opdrachtgevers volledig bij de plaatsing en integratie. 

Daarbij zitten we niet tegenover, maar naast jou aan tafel. Wij willen ons eerst onderdeel voelen van de 
organisatie, we willen de pijn die onze opdrachtgevers voelen écht zelf voelen. Pas daarna kunnen we 
effectief meedenken, sparren en adviseren over functieprofielen, organisatiecultuur, leiderschapsstijlen en 
ontwikkeltrajecten.  

We willen de pijn die onze opdrachtgevers 
voelen écht zelf voelen. Pas daarna kunnen 
we effectief meedenken, sparren en adviseren 
over functieprofielen, organisatiecultuur, 
leiderschapsstijlen en ontwikkeltrajecten.  
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Wij werven één kandidaat. Dé kandidaat. 

Daar heb je wat aan. Geen langdurig traject vol kennismakingsgesprekken, selectierondes en assessments, 
maar één kandidaat die op korte termijn kan beginnen. Noem het confident, maar wij weten zeker dat een 
teamleider van Teamleiders.nu jou vooruit kan helpen. 

…het overbruggen van een periode zonder manager of teamleider. 

…het bieden van ondersteuning in tijden met enorme drukte.

…het bepalen van een duidelijke toekomstvisie.

…het vergroten van het werkgeluk bij medewerkers.

…het doorvoeren en begeleiden van belangrijke veranderingen en transities

…het coördineren en implementeren van ICT-projecten. 

…het behalen van doelstellingen gericht op de kwaliteit van de service richting burgers.

Een teamleider van Teamleiders.nu helpt overheidsinstellingen met… 
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De kern van Teamleiders.nu

Chantell Sengers
COO

Bart de Bruin
Business Owner

Ramon Wever
HR

Kayra Koene
Online Marketeer

Sebastiaan Sluijmers
Business Manager

Luka Radovanovic
Business Manager

Tineke Bijleveld
Business Manager Jonne Drost

HR

Nicole Peek
Office Manager

Bas van Os
Finance and Control

Asma Rhajdane
Marketing Business Manager

Jarno Bazelmans
Senior Business Manager
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Werk je al met een preferred supplier? Wij ook!

We maken graag kennis met je

Ben je verplicht om je preferred supplier te benaderen voor een nieuwe vacature? Teamleiders.nu werkt 
nauw samen met grote preferred suppliers en ‘brokers’ binnen de overheid. Wij bieden de beste kandidaat 
en zorgen er zo voor dat deze persoon alsnog via jouw vaste partner kan worden aangesteld. 

Zoek je op korte termijn een ervaren teamleider voor jouw overheidsinstelling? Interim, vast of detavast? 
Dan zijn wij jouw go-to-partner! 

Neem direct contact met ons op via info@teamleiders.nu 
of +31 (0)30 658 52 31

mailto:info%40teamleiders.nu?subject=Kennismaking
tel: +31 (0)30 658 52 31

