
Het werk van een ambtenaar moet waardevol zijn voor de maatschappij. 

Maar de vraag is: hoe zorg je als ambtenaar dat het daadwerkelijk nut heeft. 

Het antwoord daarop krijg je in de online collegereeks Werken vanuit de 

bedoeling, die op 23 november vanaf 12.00 uur te zien is op omooc.nl.
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Met videocolleges van onder andere

Meld je aan via www.omooc.nl en doe mee!
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OP ZOEK NAAR 
MAATSCHAPPELIJKE 
MEERWAARDE

OMOOC WERKEN VANUIT DE BEDOELING

In deze vijfdelige online collegereeks 
nemen we een kijkje op de werkvloer 
waar de zoektocht naar maatschap-
pelijke meerwaarde er een is van 
medewerkers, die met vallen en 
opstaan en veel vertrouwen in zichzelf 
en elkaar, doorzetten. Zelfs als de 
omgeving even niet lijkt mee te willen 
bewegen. 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam 
is in het verleden door maatschappij 
en media vaak bekritiseerd. Toch 
is ze in 2014 uitgeroepen tot ‘Beste 

Overheidsorganisatie van het Jaar’ 
en heeft zij in 2015 de internationale 
overheidsprijs European Public Sector 
Award gewonnen. Door het kind 
centraal te stellen, keerde Jeugdbe-
scherming Regio Amsterdam terug 
naar de oorspronkelijke bedoeling 
van de organisatie. Het resultaat? De 
veiligheid en leefomstandigheden van 
kinderen verbeterden zichtbaar. Ook 
nam de tevredenheid van gezinnen en 
medewerkers fors toe terwijl de orga-
nisatie een besparing van 20 miljoen 
euro per jaar wist te realiseren.

‘WAT MAAKT DAT MENSEN WEL OF NIET 
UIT ZICHZELF VERANTWOORDELIJKHEID 
NEMEN OF LEREN?’

Wouter Hart



College 1 
Werken aan waar het 
werkelijk om gaat
Wouter Hart, auteur  
Verdraaide organisaties
Uit onderzoek blijkt, dat wanneer 
we een controlefunctie inbouwen 
aan het einde van een proces, 
onze alertheid in dat proces direct 
omlaag gaat. Dat komt door de 
automatische reactie van mensen: 
door te leunen op dit soort 
steunstructuren wordt er iets in 
onszelf gedeactiveerd. Vergelijk 
het maar eens met rijden met 
navigatie: je weet gewoon minder 
goed waar je bent. Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat de focus 
verschuift van steunstructuren 
naar wat belangrijker is: het 
oplossen van het vraagstuk. 
Waardoor zijn we afgedreven van 
de bedoeling? 

Videocollege 1 

Werken aan waar het 
werkelijk om gaat 
Wouter Hart, auteur  
Verdraaide organisaties

Videocollege 2 

Een organisatie
verandering  
in gang zetten 
Erik Gerritsen, secretaris-generaal, 
ministerie Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

Videocollege 3

Leiderschap op elk 
niveau van  
de organisatie
Sigrid van de Poel, bestuurder  
Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Videocollege 4

Kwaliteit zichtbaar  
maken
Hein Dekker, initiatiefnemer  
kwaliteit20.nl, Certificatie in de zorg

Videocollege 5 

Continue reflectie als 
nieuwe routine
Barbara Regeer,  
assistent professor Vrije Universiteit

De omooc Werken vanuit de bedoe-

ling bestaat uit vijf online videocol-

leges met daaraan gekoppeld een 

discussieplatform. Op 23 november 

a.s. om 12.00 lanceren wij het eerste 

college. Hierin stelt Wouter Hart, 

auteur van Verdraaide organisaties 

in zijn videocollege Werken aan waar 

het werkelijk om gaat dat de uitda-

gingen die op ons afkomen steeds 

complexer worden. Deze kun je niet 

aangaan met protocollen, regels en 

procedures op papier. Wat is er dan 

wel voor nodig?



Met videocolleges van onder andere

VOOR WIE IS HET BESTEMD?

Wij nodigen nadrukkelijk uitvoerende ambtenaren werkzaam bij overheidsorganisaties als 

Belastingdienst, DJI, CJIB, RDW, Rijkswaterstaat, UWV, etc. uit om zich te registreren voor 

deze reeks. Na het volgen van de colleges ben je in staat de oorspronkelijke bedoeling van 

jouw organisatie te doorgronden en deze toe te passen op de uitvoering van jouw werk-

zaamheden en die van jouw collega’s op de werkvloer. Daarnaast zijn deze colleges ook 

leerzaam en informatief voor bestuurders, overheidsmanagers, en alle andere personen die 

geïnteresseerd zijn in het werken vanuit de bedoeling.

Meld je aan via www.omooc.nl en doe mee! #omooc

Ben je geïnteresseerd in de omooc Werken vanuit de bedoeling, meld je dan aan op www.

omooc.nl. De online colleges starten op 23 november aanstaande. Wil je een sneak preview? 

Dat kan! Meld je hiervoor aan op lydia@vom-online.nl. We vragen dan wel van je om aan te 

geven hoe werken vanuit de bedoeling op jouw werk van toepassing is.

De omooc Werken vanuit de bedoeling wordt door het A+O fonds Rijk gefinancierd. In het 

A+O fonds Rijk werken de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid 

en het CMHF samen met de werkgever Rijk aan een betere arbeidsmarkt bij de rijksover-

heid. De omooc Werken vanuit de bedoeling is een initiatief van het A+O fonds Rijk, Jeugd-

bescherming Regio Amsterdam, Vereniging van Gemeentesecretarissen, Vereniging voor 

OverheidsManagement en Public Cinema.


