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Open venster 

De wereld verandert en overheden moeten mee veranderen. Maar hoe doe je dat, hoe 
kan je dat binnen je eigen organisatie tot stand brengen? Paul Misdorp en Jan Willem 
Zeelenberg , werkend vanuit Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie, willen 
hier met hun leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ een bijdrage aan leveren 
(zie kader). In 2015 en de eerste helft van 2016 hebben zij vier leercirkels opgezet en 
begeleid. Aan deze leercirkels namen ambtenaren uit zes gemeenten deel. Wat is de 
impact van deze leercirkels? Wat zijn de ervaringen van deelnemers, wat is er voor hen 
veranderd en wat betekent dit voor de organisatie waarvoor zij werken? In deze 
brochure leest u het antwoord op deze vragen, dat we via een onderzoek onder de 
deelnemers en de opdrachtgevers hebben verkregen. 

Verwachtingen opdrachtgever	

Voor de opdrachtgevers sluit de visie achter de leercirkels goed aan op de maat-
schappelijke ontwikkelingen en veranderopgaven die zij zelf zien. Gemeenten zijn meer 
extern gericht, werken meer samen met andere partners en er is meer aandacht voor 
burgerparticipatie. Men ziet de rol van gemeenten veranderen en dat vraagt ook een 
andere rol en werkwijze van de medewerkers. Zij moeten meer samen gaan werken 
met andere partijen, integraal, zelfstandig en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. 
Dat vergt van medewerkers andere capaciteiten en een andere houding en gedrag. 
Maar het betekent ook een andere aansturing van medewerkers.  
Van hieruit zijn alle gemeenten bezig met een interne organisatieontwikkeling/
transitie. Het verhaal van Zeelenberg en de opzet van de leercirkels spraken de 
opdrachtgevers dan ook aan. Zij zien de leercirkels vooral als onderdeel van het 
persoonlijke ontwikkelingstraject van hun medewerkers. Wel is de achterliggende 
gedachte dat dit ook positief kan zijn voor de organisatie.  
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De leercirkels 
De leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ zijn gericht op het leveren van een bijdrage 
aan een transitie van overheden. Uitgangspunt hierbij is dat verandering begint bij mensen. 
Doel van de leercirkels is om een beweging op gang te brengen van binnenuit, door  
‘koplopers’ binnen organisaties anders te leren kijken, denken en doen. Dat gebeurt via het 
delen van kennis en ervaring en via het werken aan een concreet vraagstuk als casus 
(paradox, dilemma). De ervaringen van de deelnemers zorgen, zo is het idee, binnen de 
organisatie voor de benodigde veranderkracht op weg naar een duurzame toekomst.

‘De leercirkel sluit ook goed aan bij de veranderopgaven. Het anders denken. Dat is goed 
geanalyseerd en aangeboden.’ ‘Mij sprak het heel erg aan. Gewoon een andere manier van 
leren. Heel erg bij de medewerkers zelf de verantwoordelijkheid neerleggen voor hun 
ontwikkeling.’ (interviews opdrachtgevers)



Ervaringen deelnemers	

Inspirerend, dat is de meest genoemde typering van de leercirkels, gevolgd door 
leerzaam en vernieuwend. Deelnemers noemen deze ook uitdagend, verrassend, eye-
openend, blik-verruimend, zingevend, motiverend, intensief en persoonlijk. De andere 
manier van kijken en denken is de deelnemers het meest van de leercirkels 
bijgebleven. En de begeleiders. Deelnemers noemen expliciet de onderlinge samen-
werking, het enthousiasme, de verhalen en ervaringen, en de ‘scherpe geesten’ van de 
begeleiders.  
De aangeboden theorieën en modellen vindt men interessant, verrijkend en waardevol. 
Ook het werken aan de eigen casus wordt erg gewaardeerd. Je hebt een directe link 
met het werk en het maakt de theorieën en modellen concreter. Werken aan je casus is 
niet makkelijk (‘een worsteling’, ‘het was zwoegen’), maar wel leuk, verfrissend, zinvol, 
interessant, uitdagend en leerzaam. Dat  je dit samen met anderen doet en onderling 
kennis en ervaring uitwisselt, zien de meeste deelnemers als een verrijking. Je leert 
van de casussen van anderen en de dialoog hierover, maar ook van de ervaringen die 
anderen bij jouw casus inbrengen.  

Impact deelnemers 

De leercirkels hebben een duidelijke –positieve- impact op de deelnemers. Zij zijn 
hierdoor geïnspireerd én ‘veranderd’, dan wel bevestigd in het –andere- pad dat zij 
wilden volgen. Zij hebben een bredere blik gekregen, zijn opener en bewuster 
geworden. In hun gedrag is ook wat veranderd. Ze nemen meer initiatief, zijn meer 
aanwezig en kiezen bewuster voor taken waarmee ze een zinvolle bijdrage leveren. En 
hun uitgangspunten van handelen zijn anders. Ze stellen zichzelf vaker de waarom-
vraag en delen wat zij geleerd hebben met anderen. Kortom, zij zijn breder, bewuster 
en zelfstandiger geworden. Die verandering wordt gezien binnen de gemeente en 
gewaardeerd. Deelnemers krijgen hierdoor kansen. Opdrachtgevers zien ook een 
positief –olievlek- effect in de organisatie en stimuleren expliciet dat deelnemers 
bijdragen aan de organisatieontwikkeling (voor zover dat niet al het geval was).  
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‘Verdiepend, verwarrend, verrijkend.’  ‘Het op een andere manier kijken, vanuit de 
toekomst.’ (enquête deelnemers)

De leercirkel heeft me wakker geschud.’ ‘Mijn denken is nu anders: veel vernieuwender […] ik 
werk out of the box.’ ‘Ik kijk breder en meer vanuit een helikopter.’ ‘Ik ben heel andere 
collega’s gaan ontmoeten.’ ‘Ik probeer minder vanuit vaste patronen te werken en meer 
vanuit de zingeving.’ (enquête deelnemers) 
‘Bij het merendeel (van de deelnemers MW) heb je het idee: die hebben echt een wording 
doorgemaakt, ze hebben echt hun blik verruimd.’ ‘Mensen zijn veranderd, er is iets met hen 
gebeurd en ze willen ermee aan de slag.’ (interviews opdrachtgever)



Impact gemeente 

Wat is de impact van de leercirkels op de gemeente? Wat is er veranderd? Die vraag is 
nu nog niet goed te beantwoorden. Deelnemers zijn meer betrokken bij de 
organisatieontwikkeling, maar wat precies hun invloed daarop is, is nu nog niet 
duidelijk. Zelf hebben deelnemers wel het idee dat zij hun omgeving beïnvloed hebben 
door hun kennis te delen, gesprekken te voeren en door een andere houding en gedrag 
te laten zien.  Maar het effect hiervan is nu nog niet goed vast te stellen. Dat heeft naar 
verwachting meer tijd nodig. De invloed die deelnemers nu binnen de gemeente 
hebben, lijkt nog vooral te liggen in het enthousiasmeren van anderen. En in het op een 
‘andere’ manier presenteren van een thema, waardoor dit meer aanspreekt. Van 
deelnemers wordt verwacht dat zij  wat zij geleerd hebben zelf in hun werk verder 
brengen. Daarbij kunnen zij wel rekenen op steun van hogerhand.  

Impact kennisdeling en samenwerking	

Op de onderlinge kennisdeling en samenwerking tussen gemeenten hebben de 
leercirkels (nog) vrijwel geen invloed. Weliswaar vinden deelnemers het leuk om ook te 
horen hoe zaken in andere gemeenten lopen. Maar de meeste contacten tussen 
deelnemers van verschillende gemeenten stoppen wanneer de leercirkel is afgerond. 
Dat komt ook omdat de deelnemers verschillen in functie, opdracht en themagebied.  
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‘Ik heb veel over de leergang verteld en hopelijk mensen geïnspireerd.’ ’Doordat ik mijn 
verhaal veel gedeeld heb, is er begrip en waardering ontstaan voor deze manier van werken.’ 
’Ik heb de theorieën en modellen gedeeld met collega’s.’ ‘Door de opgedane kennis actief te 
gebruiken, heb ik een andere houding en gedrag ontwikkeld’. (enquête deelnemers) 

‘Ze zitten in alle werkgroepen en zijn daar ook zo’n beetje de trekker van. Ook om de anderen 
te ‘infecteren’ met het gedachtengoed. […] Dat levert de gemeente dus –naar verwachting- 
heel veel op.’ ‘Het is meer een langzame ontwikkeling van visie, houding en gedrag.’ ‘ De 
leercirkel brengt enthousiasme en positieve energie. […] Dat helpt ook bij de veranderopgave.’  
(interviews opdrachtgever)

‘Tussen de gemeenten niet echt.’ ‘Iedereen is nog te druk met zichzelf en zijn eigen 
organisatie.’ ‘Alleen tijdens de leergang. Hier ligt een kans voor de toekomst.’ (enquête 
deelnemers)



Toekomst gemeenten	

De toekomst van gemeenten is afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen. De 
verwachting is dat de rol van gemeenten sterk verandert en dat zij niet meer alleen 
beleid bedenken en bepalen, maar dit samen doen met burgers en maatschappelijke 
organisaties. Gemeenten worden onderdeel van een netwerk en krijgen een 
ondersteunende, faciliterende en regisserende rol. Mogelijk gaan ze op den duur zelfs 
helemaal verdwijnen. Voor medewerkers betekent dit dus ook een andere rol. Zij 
moeten meer ‘voeling krijgen’ met de samenleving, verbinding maken en flexibel zijn. 
Zij zijn zelfstandiger en werken meer integraal. Deelnemers aan de leercirkel willen en 
kunnen met wat zij geleerd hebben hier een bijdrage aan leveren. Ook de 
opdrachtgevers zien hierin de meerwaarde van de leercirkels. 
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Onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september t/m december 2016. Alle 25 
deelnemers van de eerste vier leercirkels kregen via de mail een enquête met open vragen. 
Van hen hebben er 17 gereageerd (68%). Van de vijf benaderde opdrachtgevers, zijn er vier 
voor het onderzoek geïnterviewd. 

Dr. Marga Weide, december 2016

‘Met het huis van Thorbecke is het wel zo’n beetje gedaan. Je ziet steeds meer 
tussenstructuren ontstaan […] Ambtenaren zijn meer regisserend binnen netwerken.’ ‘Er is 
veel meer een samenspel met andere partners.’ ‘Gemeenten worden nog meer faciliterend 
en ondersteunend dan nu het geval is. Hun rol zal nog verder afnemen. Bij de burger zal nog 
meer zeggenschap en uitvoeringskracht komen.’ (interviews opdrachtgever)

‘Ik denk dat we meer een regiefunctie krijgen. Wij bedenken en bepalen niet meer, dat doet 
de maatschappij zelf.’ ‘We leggen niet op vanuit wetgeving, maar faciliteren initiatieven en 
zijn partner hierbij.’ ‘Van de mensen die er werken vraagt dit meer kijken met de bril van onze 
inwoners/samenleving, verbinden in netwerken, co-creatie en zelfsturing,’ (enquête 
deelnemers)


