
NENO: ruimte geven 
om ruimte te krijgen



Een aantal 
afspraken…

• Ik ben geen consultant!
• Maar ik ben wel een psycholoog…

• Elk zijn eigen miserie!
• Wie kwaad of ziek wordt, mag 

altijd vertrekken. 



Wat gaan we doen?

1. Iets, want niets doen is 
geen optie (meer).

2. Bruges-La-Morte?
3. Takeaways: richtlijnen

bij verandering





1. Niets doen is 
geen optie 

(meer). 

• Waarom niet?! Wat is er de 
afgelopen jaren veranderd?







Jef Staes heeft het over…



Higher complexity, requires 
more creativity.

The perfect conditions for 
creativity according to 
John Cleese:

“Optimize for 
playfulness—find space 
and time, push past your 
limits, make mistakes, and 
be humorous.”



2. Bruges-La-
Morte?  

• Boek uit 1892 van Georges 
Rodenbach. “Het stille en 
verarmde Brugge keert zich af van 
de moderne tijd en kijkt 
nostalgisch terug naar het 
middeleeuwse verleden.”

• Na een rondgang van een maand 
langs vele medewerkers en 
diensten…





Stad Brugge anno 2014... 

• 40-tal diensten/eilanden evenveel culturen. 
• Dienstverlening verspreid over tientallen (middeleeuwse) gebouwen.
• Geen overlegplatformen, laat staan inspraak.
• Personeelsleden worden vanuit de personeelsdienst gestraft.
• 17 smartphones
• Op de gemiddelde collegeagenda staan 500 punten.
• Werkkledij (PBM’s) wordt weinig tot niet gedragen.
• College beslist dat wie op pensioen gaat (300 medewerkers van de 

1600) niet wordt vervangen. 
• …



Tijd voor NENO

• Naar Een Nieuwe Organisatie of ‘kind’



6 doelstellingen/6 werven

• Missie, visie en waarden
• Organisatiestructuur
• Organisatiecultuur
• Personeelsdienst wordt dienst P&O
• Huisvesting
• Administratieve vereenvoudiging/efficiëntie



Missie, visie en waarden



Missie, visie 
en waarden



Organisatiestructuur





Organisatiecultuur



Organisatiecultuur



Personeelsdienst wordt dienst 
P&O



Personeelsdienst wordt 
dienst P&O

• Leidinggevenden zijn de echte 
personeelsverantwoordelijken!
• Het Nieuwe Werken: van straf, over 

flexwerk, tot het afschaffen van de 
prikplicht.
• Vorming
• Feedback
• …



Huisvesting



Administratieve 
vereenvoudiging/efficiëntie

• Afslanken collegeagenda
• Digitaal werken: 

inscannen papier, BYOD, 
… 



3. Takeaways: richtlijnen bij verandering

• Verandering moet leiden tot 
verbetering. 
• Theorie en praktijk verschillen 

serieus! 
• Loslaten waar kan, vasthouden waar 

moet. Stop killing people, or stop 
hiring people (and do it yourself).
• “Het leven is een lunapark: als je er 

niets in steekt, kan je er ook niets 
uithalen.”
• Je kan in je leven altijd keuzes maken. 




