
Voorzitter, 

Vooropgesteld: Hart van Schijndel vindt dat de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in 

Meierijstad tip top in orde moet zijn. Juist in deze tijden, waar publieke diensten onder een 

vergrootglas liggen, is het goed ons als de beste dienstverlener van de regio te profileren. Daar 

hebben we geen marketingbudget voor nodig. Dat doen we door snel, adequaat en vriendelijk onze 

bewoners te woord te staan, te helpen en van informatie te voorzien.  

Waarom is dit vanaf de start van Meierijstad geen vanzelfsprekendheid? Wij denken om 2 redenen.  

Op de eerste plaats laten we mensen die op hun plek waren in de oude organisatie, worstelen in de 

nieuwe. Vergeef me de karikaturen, maar vertrouw op de kennis en kunde die wij, studie- en 

beroepskeuzeadviseurs en loopbaanbegeleiders al ruim 60 jaar succesvol hanteren. Professor John 

Holland, een Amerikaanse psycholoog, bedacht in 1959 al dat je mensen in hun loopbaan goed kunt 

begeleiden en adviseren als je inzicht hebt in hun persoonskenmerken en drijfveren.  Zijn inzicht, 

menstypen,  worden  nog steeds wereldwijd gebruikt om jongeren en volwassenen te begeleiden in 

hun loopbaan.  

Iemand die bewust kiest voor een ambtelijke functie scoort hoog in het conventionele menstype en 

werkt graag in een gestructureerde werkomgeving aan de hand van vaste procedures en routines. 

Met gegevens en details in plaats van met ideeën. Men heeft een voorkeur voor een duidelijke 

gezagslijn. En dat is fijn, want het werk van een ambtenaar bestaat ook grotendeels uit zaken waar 

deze behoeften en eigenschappen enorm van pas komen en belangrijk zijn.  

Maar, en dan kom ik bij de tweede reden waarom het allemaal nogal moeizaam is verlopen. Maar, 

met de fusie en het samenvoegen van de 3 ambtenarenkorpsen en Optimisd, is er direct een nieuwe 

manier van werken geïntroduceerd. Met werkateliers en pop-ups. Er werden vaste werkplekken 

verlaten en er werd een zelfsturend vermogen verwacht. Al in 2011 deed TNO onderzoek naar deze 

nieuwe manier van werken bij overheden. En werd geconcludeerd dat als je dat wilt invoeren, je 

geleidelijk 4 fasen moet doorlopen. Het voert te ver hier de 4 fasen te benoemen, maar ze zijn ook 

op onze gemeente van toepassing. Citaat uit het TNO onderzoek: “Duidelijk is dat een beweging van 

niveau 1 naar niveau 4 in één slag moeizaam zal verlopen omdat er dan teveel aanpassingen 

tegelijkertijd zullen moeten plaatsvinden en de capaciteit van medewerkers om veranderingen 

succesvol eigen te maken wordt overschreden”. 

Voorzitter,  de fusiestuurgroep en de directie van Meierijstad zijn volgens Hart voor Schijndel te 

voortvarend van start gegaan. De 4 fasen van verandering moesten in een vloek en zucht doorlopen. 

En van medewerkers werd tegelijkertijd een aanzienlijk andere werk- en denkwijze verwacht. ICT 

systemen die niet met elkaar communiceerden, boze burgers die extra vragen hadden over hun 

belastingaanslag, een aantrekkende economie en daardoor meer bouwaanvragen. Mevrouw Wilms 

gaf deze opsomming tijdens de beeldvormende avond ter verklaring van de achterstanden en 

haperende dienstverlening. Het is vast waar. Maar voordat we instemmen met het raadsvoorstel 

voor extra geld hebben we voor de wethouder één vraag.   

Onze gemeentesecretaris mevrouw Wilms gaf tijdens de beeldvormende avond aan dat we de eerste 

2 jaar niet toe komen aan het “van buiten naar binnen werken”. Dat is een statement van jewelste. 

Want daarmee wordt afstand genomen van de kern van het werkprogramma van dit College en die 

kern is ook nog eens het fundament van Hart. Wat vindt het College ervan dat het adagium 

‘Bijzonder persoonlijk’ in de koelkast wordt gezet? We horen het graag.  


