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 Verandering, de enige constante 
Die verandering gaat overigens steeds 
sneller en is voor ambtenaren vaak 
complex in proces én inhoud. 

Klassieke waarden als kennis en 
ervaring, zijn in zo'n krachtenveld 
geen garantie voor succes. 

Vrij naar Darwin: 
Het zijn niet de sterksten of  
slimsten die weten te overleven. 
Het zijn zij die zich het beste kunnen   

     aanpassen.
 

In ambtelijke organisaties speelt het paradigma van veroudering en verandering, aanpassing. 

Het aantal (gemeente-)ambtenaren van 60 jaar en ouder stijgt nog steeds, ook al blijft de 
gemiddelde leeftijd -door toename van het aantal ambtenaren tot 35 jaar- sinds 2015 gelijk. 
De gemiddelde pensioenleeftijd voor ambtenaren ligt rond de 64,5 jaar.  (Bron: A+O-fonds)
Gemiddelden, die niets zeggen over individuele situaties. 

1 op de 4 ambtenaren is thans 57 jaar of ouder, niet zo heel lang geleden een 'pensioen-leeftijd'.
Van flexibel pensioen naar structureel flexibele inzet, dat is inmiddels de realiteit. 
Natuurlijk kunt u dat, maar wilt u het ook? 
Tot uw 64e, 65e, 67,5....?.  

In deze nieuwsbrief:     
Actueel

          1.1   Ontslag, alternatieve VUT? 
      1.2   Geen Facebook meer
          1.3 Referenties over onze dienstverlening      

Praktisch 
       2.1  Het belang van evenwichtig ruilen    
    2.2   LSD voor Spinnen
    2.3   Kritiek of Conflict

2.4 Houd van uw vrienden, koester uw vijanden

Jurisprudentie 
3.1 Een stok om te slaan, kassa!

Nieuwsbrief max. 4x per jaar automatisch ontvangen, gratis en zonder verplichting of spam?  Klik hier.                  
Afmelden voor de nieuwsbrief? Klik hier.
Onze nieuwsbrief geeft globale informatie over voor u mogelijk relevante zaken. 
Natuurlijk besteden wij daar veel aandacht aan, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen.
Vragen, opmerkingen of suggesties  
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1.1 Ontslag, alternatieve VUT?

Je moet er niet aan denken, ontslag. 
Niet meer naar het werk. 
75-80% netto van het salaris dat je had.
Elke week een 'sollicitatie-activiteit'

Nee, dan liever de dagelijkse gang naar
het werk, nog maar .. jaar tot 67½.
Dan hoef je niet meer naar het werk en 
ontvang je maandelijks ….% van wat je had.
En dan....?

Hier speelt het verschil tussen kwaliteit in leven en kwantiteit in geld. 
Werkt u langer door en kunt u dan minder met meer geld of kiest u bewust? 

In de meeste overheids-cao's is inmiddels het AOW-hiaat gerepareerd, waardoor de 
Nawettelijke uitkering niet meer tot bijv. 62 jaar en 9 maanden doorloopt maar tot de 
'pensioengerechtigde leeftijd', bijvoorbeeld 67 jaar. 
Het grote gat is dus gedicht, dat biedt mogelijkheden.
Ontslag wegens reorganisatie, geschiktheid of 'andere gronden' biedt dan ook de kans 
tot een pseudo-VUT, als opmaat naar uw wettelijke pensionering. 

Natuurlijk heeft u dan de plichten van een 'werkzoekende', maar gelet op uw leeftijd en 
omstandigheden is de kans op nieuw werk klein tot nihil. 
De vrijheid die u dan als werkzoekende heeft is wat minder dan bij 'VUT' maar toch echt 
veel groter dan wanneer u blijft doorwerken. 
Vakantie, weekendje weg en hobby's. Net als na uw pensionering, alleen eerder. 
Echt lange vakanties moeten in overleg, niet heel veel anders dan toen u nog werkte.... 

Afhankelijk van uw omstandigheden is het UWV ook bereid om buiten de kaders te denken.
Zo ontving een cliënte van ons recentelijk toestemming om tijdens haar werkloosheid 
per jaar maximaal 6 maanden in Moldavië te verblijven, met volledige uitkering.

Slechts een voorbeeld van wat kan, met de juiste begeleiding.  
Ook voor uw werkgever kan zo'n traject het nodige opleveren, organisatorisch en financieel. 
Dat laten we u graag zien en zo nodig ook uw werkgever. 

Bent u 58+? 
Weet dan dat bovenstaande met name voor deze ambtenaren interessant kan 
zijn en dat de regels over enige tijd in negatieve zin wijzigen! 

Stel uw vraag of leg uw situatie aan ons voor.                    
U ontvangt snel onze inhoudelijke reactie.
Gratis, zonder enige verplichting of spam.
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1.2 Geen Facebook meer. 

Het zal u niet zijn ontgaan, de ophef over Facebook.

          Wij twijfelden al over nut en noodzaak van onze Facebook-
pagina, voor mensen die onder druk staan toch niet echt een 
medium om 'te delen'. 

De recente onthullingen omtrent Facebook, gaven al snel de 
doorslag om te stoppen met Facebook. 
Zwaarwegend was daarbij dat wij niet kunnen garanderen dat door 
het 'gebruiksrecht' van Facebook op enigerlei wijze (privacy-)schade zou kunnen ontstaan 
voor onze bezoekers. 
Aan allen die FB-bijdragen leverden: dank. 

Er is nagedacht of iets soortgelijks op onze site wenselijk is, maar vooralsnog hebben 
wij geen plannen tot 'community-activities', daarvoor is onze dienstverlening toch 
te individueel. 

1.3 Referenties Ambtenarenontslagspel©

Na onze dienstverlening vragen wij altijd een 
evaluatie, in tekst en cijfers. 
Na 8 jaar ligt de gemiddelde waardering rond 8,6
Dat voelt goed, daar zijn ook wij blij mee.  

Soms geven cliënten toestemming om hun beoordeling 
te 'delen' op onze website. 
Een waardevol aanbod, met dank aanvaard. 

Lees hier een aantal evaluaties over: 

Persoonlijke begeleiding 

Masterclass

Full second opinion 

Persoonlijke training

Stel uw vraag of leg uw situatie aan ons voor.                    
U ontvangt snel onze inhoudelijke reactie.
Gratis, zonder enige verplichting of spam.
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2.1 Het belang van evenwichtig ruilen 

Je luncht achter je bureau.
Je begint steeds vroeger.
Je neemt werk mee naar huis.
Je vervangt een collega.
Je chef is zó blij met jou, je krijgt.....
er nog wat taken bij.

Herkenbaar?
Blijvend blij mee?
  

Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van jouw 'succes'?
Het jezelf stellen van die vraag is al lastig, laat staan beantwoorden. 
Misschien helpt onderstaande je op weg en als je meer wilt weten:
stel hier je vraag en je ontvangt snel een inhoudelijk antwoord.
Kost je niets, verplicht je tot niets. 

Positie, rol en verantwoordelijkheid.
Dat zijn de elementen in dit spel, voor jou en voor een manager.
Je daar bewust van zijn, is al een groot deel van het antwoord.   

Houd formele zaken eens tegen het licht van de werkelijke situatie. 
En nee...., dan gaat het niet om 'dat doe ik niet meer want dat staat niet in ….'

Waar het wel om gaat is of tussen wat je moet en doet, niet een te groot structureel 
verschil is. Een onevenwichtige belasting die óók voor de organisatie risico's inhoudt. 
Stel dat je een ongeluk krijgt, overspannen wordt of andere baan. 
Dan moet jouw manager maar weer (snel) zo'n geweldige medewerker vinden, die alles 
kan en doet.... 
Dat kan zomaar leiden tot een fors en duur continuïteitsprobleem voor de organisatie. 
Er is dus een gezamenlijk belang bij evenwicht. 

Evenwicht en tegengestelde belangen.
Erken dat er tegengestelde belangen zijn, ook al werk je binnen één organisatie.
Jouw chef heeft ook een chef en moet zorgen dat doelen gehaald worden, tegen zo laag
mogelijke kosten. 
Het is dus volkomen begrijpelijk dat bij drukte/ziekte/etc. eerst getracht wordt om dat 
binnen het team op te lossen i.p.v. uitbreiding.  
Dat is een rol die de manager heeft, net zoals de verantwoordelijkheid voor een juiste inzet 
van medewerkers. 
Die erkenning is een goede basis voor een evaluatie van 'evenwicht', een zakelijke 
insteek omdat emotionele benadering hier een valkuil is.

Het gaat niet om verwijten, het gaat om blijvend realiseren van doelstellingen en als in 
dat proces sprake is van een structureel gebrek aan evenwicht, dan maakt dat een 
organisatie kwetsbaar. 
Ook als medewerker heb je de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zo'n situatie 
ontstaat, dus overleg je met je manager. 
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2.2 LSD voor Spinnen 
     

Je bent professional, ter zake kundig.   
En toch wordt te vaak -ondanks jouw 
expertise- tot iets anders besloten dan 
jij adviseert.

Inmiddels onderbouw je adviezen nóg 
beter, helaas met averechts effect.
Niet goed voor jou. 
Niet goed voor de organisatie.

Hoe kan dat nou?
Nou, hoe meer kennis en ervaring je krijgt over bepaalde materie, des te groter wordt de 
afstand tot minder deskundige collega's. Je bent niet voor niets specialist. 
Dat kan leiden tot dit soort situaties, de verbinding tussen jouw kennis en de behoefte van 
de organisatie is dan onvoldoende. 
Wellicht is een Mercedes beter dan een Fiat, maar wat is de werkelijke behoefte?

Dat is dé vraag bij advisering, maar de verleiding om direct voor de inhoud te gaan is vaak 
te sterk, waardoor die cruciale stap wordt gemist met als gevolg....

Natuurlijk weet je dat, maar doe je het ook? 
Onderstaand wat reminders en wil je meer weten: stel je vraag.  
Kost je niets, verplicht je tot niets.   

Eerst LSD.
Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. 
Dat is de eerste taak van een adviseur, hoe weet/meet je anders de behoefte?
Lijkt zo makkelijk, kan verrekte lastig zijn als je al van ver dé oplossing ziet, als specialist.
Stick to the system, zorg voor die noodzakelijke brug tussen jou en je klant. LSD.

Dan Spinnen.
Succesvolle verkopers stellen veel meer vragen dan gemiddeld, de klant is veel meer aan 
het woord dan de verkoper. In (ambtelijke) organisaties is dat niet anders, Spin dus. 

 
Situatie    : welke ontwikkelingen ziet u …, hoe bevalt de huidige.....
Probleem    : wat zijn de belangrijkste knelpunten, politiek, middelen, organisatorisch,..
Implicatie    : wat gebeurt er als … fout gaat, hoe belangrijk is dat...., 
Nut & Noodzaak: stel dat we  … vóór …realiseren, wat is dan het effect? 

Door te 'Spinnen' weef je een trechter van algemene naar specifieke vragen, waardoor 
jouw manager zelf vertelt waarom zijn probleem (dringend) om een oplossing vraagt. 
Als specialist, zorg jij natuurlijk voor die oplossing. 

Probeer het (weer) eens en let op het effect.... succes! 
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2.3 Kritiek of Conflict
           Verkort voorbeeld uit het handboek dat hoort bij de Masterclass. 

Dit keer gaan we kort in op een combi-situatie. 
Kritiek en conflict kunnen best zonder elkaar, 
maar emotioneel ontstaat toch vaak een mix. 
Hoe komt dat toch?
En hoe kun je er beter mee omgaan? 

Hoe komt het? 
Als we uitgaan van kritiek, dan hangt veel af van de 
situatie waarin kritiek geuit wordt.
In hectische momenten komt iets anders over dan ‘in alle rust’ en natuurlijk is het ook de 
toon die de muziek maakt.
Dat zijn dus al 2 van de vele factoren die niets met inhoud maar alles met ‘gevoel’ te 
maken hebben. Voor je het weet staan de haren overeind of blokkeer je. 
Dat is niet alleen jammer -kritiek is ook feedback- maar ook onnodig. 

Hoe kan het ook? 
Zie het verschil, tussen persoonlijke en functionele kritiek. 
Vraag, om te concretiseren tot hetzelfde beeld wordt gedeeld. 
Luister, naar wat écht wordt gezegd.
Verdedig niet, dat roept weerstand op. Hoe reageer jij op ‘ja maar....’? 

Kritiek of mening? 
Bij meningen bepaal jij wat je daarmee doet, die vrijheid heb je. 
Is het een echte fout, jouw fout?  
Geef dat dan gewoon toe, en bespreek zo nodig hoe je dat in de toekomst voorkomt. 

Maar wat als....? 
De kritiek een verborgen lading heeft met een verkeerde vlag?  
Daar kun je vrij makkelijk achter komen, zonder in conflict te raken.
Ook hier: vraag door tot een gedeeld beeld ontstaat. 

Daarmee wordt snel duidelijk of op de bal of op de M/V gespeeld wordt. 
In het laatste geval kun je de kritiek eenvoudig neutraliseren.
Bijvoorbeeld door op de uitspraken te constateren ‘Tja, zo kun je het ook zien’. 
Als het even kan met een neutrale houding en toon, dat helpt.  

Zo laat je zien dat je de ‘boodschap’ hebt ontvangen, zonder het (on)eens te zijn.
De zender van de boodschap kan daar verder niets mee en desnoods herhaal je het nog 
eens. Kalm en aardig.   
Natuurlijk bespreken we deze situaties uitgebreid in de Masterclass en Persoonlijke 
begeleiding. Inzichtelijk, praktisch toepasbaar en je leest het rustig na in het handboek.

Stel uw vraag of leg uw situatie aan ons voor.                     
U ontvangt snel onze inhoudelijke reactie.
Gratis en zonder enige verplichting of spam.
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2.4 Houd van uw vrienden, koester uw vijanden
Verkort voorbeeld uit het handboek dat hoort bij de Masterclass. 

Machiavelli ('De heerser') lanceerde deze 
vorm van 'handhaving' reeds in 1514.  

Het werd een blijvertje, met als bekendste 
vertolker Don Corleone in The Godfather.

 Een makkelijke spreuk, een lastige taak. 
Waarom lastig? 
Omdat iets van u gevraagd wordt dat 
tegennatuurlijk is.
Fysiek en emotioneel wilt u niet bij uw 
vijanden zijn, gevaar, edoch.... 

Om uw positie in een organisatie te beschermen, kan (zal) die natuurlijke vluchtneiging 
fatale gevolgen hebben voor uw loopbaan, uw toekomst. 

Er zijn belangrijke redenen om juist uw 'vijanden' lief te hebben. 

1. U kunt veel leren van mensen die anders zijn, anders denken, waar geen klik mee is. 
 Ze hebben een ander wereldbeeld, perspectief en/of ideeën over 'gemeenschappelijk 

belang'.  Leer hoe ze denken! 
Zet die kennis om in anticiperend handelen, bijvoorbeeld door in adviezen ook de 
belangen van uw vijanden (terloops) aan te halen. 

          2. U zoekt bondgenoten voor de strijd. 
                    Begrijpelijk, maar of dat nuttig is? 
                    Het is niet onwaarschijnlijk dat uw bondgenoten net zoveel problemen hebben met 

uw vijand als u, en die blijkbaar niet kunnen oplossen..... 
                    Zo'n bondgenoot is eerder lotgenoot, tot veel meer dan 'ach en wee' leidt dat niet. 

          3. Voorkom imaginaire problemen door 'ronddraaien' wegens gissen naar....
Zoek uw tegenstander op, vraag, luister en vraag door. Zie LSD, 2.2 
Neutraal, belangstellend, geen wrok.
Achterhaal het 'waarom', zonder de 'waarom-vraag' te stellen, dat geeft rust en  
komt uw functioneren ten goede.

4. Beheers de regie, weet wat er speelt en wie welke rol heeft. 
Door een goed contact met uw vijand, heeft u zicht op processen die anders voor  
u verborgen blijven. Hoe lopen de hazen.  
Zo kunt u anticiperen, chambreren en excelleren. 

Voor dat laatste wordt u overigens al betaald..., dus koester uw vijand.

Stel uw vraag of leg uw situatie aan ons voor.         
U ontvangt snel onze inhoudelijke reactie.
Gratis, zonder enige verplichting of spam.
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3.1 Een stok om te slaan, kassa!

U bent hoofd van afdeling Gemeentewerken. 
Sinds jaar en dag gaan de opbrengsten 
van oude machines in een 'informele' kas.  
Die wordt benut voor extra spullen voor de 
afdeling, zoals een biljart voor de 
medewerkers. 
Enige tijd na uw aanstelling hoort u over 
deze kas. 

Gedoogt u, net als uw voorgangers, of …....?
Wat doet u? 

Voor die vraag ziet het hoofd Gemeentewerken van een Waddeneiland zich geplaatst.
Hij kiest ervoor om de gedoog-lijn voort te zetten. 

Op enig moment constateert het college dat de ambtenaar zorgt voor 'politieke spanning'. 
Een breed begrip dat zich wat lastig verdraagt met de bescherming van ambtenaren tegen 
politieke willekeur, de waan van de dag. 
Toch wordt de ambtenaar een paar weken later met onmiddellijke ingang geschorst in het 
belang van de dienst. De informele kas speelt hierbij geen rol, maar dat verandert snel. 

Een naaste medewerker tipt (nu!) het college over de informele kas. 
Het college heeft (nu!) een echte stok om te slaan, kassa!
Na onderzoek naar de 'geheime' kas ligt er twee weken later al een voornemen tot 
strafontslag. Voortvarendheid kan de gemeente niet worden ontzegd. 

Dat in die voortvarendheid de maximaal toelaatbare druk op medewerkers wordt toegepast 
om (belastende) verklaringen te krijgen, het zij zo. Achteraf wordt die druk door zowel de 
Rechtbank als Centrale raad niet excessief geacht. Enige voorstelling van die druk.....? 

.

Het aanvankelijke verwijt over de 'politieke spanning' verdwijnt in de schaduw van 'de kas'. 
Het strafontslag wordt aangevochten maar blijft ook bij de Centrale Raad in stand. 

De moraal van het verhaal.
Bouw je op het volk, dan bouw je op drijfzand. 
Dat wist Machiavelli al in 1514 -zie hiervoor 2.4- maar deze ambtenaar nog niet. 
Deze ambtenaar koos voor gedogen, de zwakste vorm van verdeel & heers. 
Zoals reeds lang bekend, werkt dat alleen in tijden van vrede. 
Die vrede eindigde in dit geval snel, waarna binnen mum van tijd de andere partij (in dit 
geval het college) kans zag om 'het volk' uit te spelen tegen 'de heerser'. 

Zorg in dergelijke situaties voor machtige adviseurs en betrek hogere verantwoordelijken. 
In dit geval had de ambtenaar zodra hij wist van 'de kas', dit direct moeten bespreken met 
zijn wethouder. Dan was er vanaf dat moment een gedeelde verantwoordelijkheid geweest. 
Met een 'waarom was dit niet bekend en wat gaan we doen', had hij zijn positie veel sterker 
gemaakt en in elk geval het college geen stok verstrekt om later mee te slaan....
Lees hier het verdere verloop, strafontslag is écht verwijtbaar werkloos, dus géén WW.

Stel uw vraag of leg uw situatie aan ons voor.                    
U ontvangt snel onze inhoudelijke reactie.
Gratis, zonder enige verplichting of spam.
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