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Mei de mienskip
wurkje oan in moai en sterk Fryslân

Introductie
Vanuit ons gemeenschappelijke doel ‘Mei de mienskip wurkje
oan in moai en sterk Fryslân’ en de bijbehorende vier kernwaarden werken we voortdurend aan verbeteringen in ons
werk. Als provinciale overheid willen we zoveel mogelijk
meerwaarde leveren voor onze omgeving. De samenleving is
volop in beweging: nieuwe samenwerkingsvormen, andere
vragen vanuit de mienskip. Dit vraagt van ons ook nieuwe
werkwijzen.
In dit boekje zie je hoe collega’s vernieuwingen in de praktijk
vorm geven. Neem even een moment om te lezen hoe deze
vier collega’s samenwerken aan een nog betere dienstverlening aan de mensen in Fryslân. Zij werken ieder vanuit hun
eigen rol aan de digitalisering van het subsidieproces.

Kernwaarden als basis
In de afgelopen drie jaar hebben we steeds één kernwaarde in het
spotlicht gezet. Achtereenvolgens: mienskip op 1, betrouber wêze en
resultaten telle. Later dit jaar volgt mei hert en siel foar Fryslân. Deze
kernwaarden helpen ons bewust te zijn voor wie we ons werk doen en
wat ons als collega’s bindt.
We leren van elkaar en verbeteren onze resultaten door te experimenteren met andere werkwijzen, door trainingen en onderzoek. En vooral:
door er samen over te praten wat deze kernwaarden betekenen voor ons
dagelijks werk, onze houding en gedrag. Of je nu jurist, brugwachter,
beleidsadviseur, ICT-specialist of secretaresse bent.

Toekomst
De organisatievisie met de kernwaarden vormt een solide basis voor de
organisatieontwikkeling. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan
echter in zo’n hoog tempo, dat we moeten versnellen. Vanuit het traject
‘Organisatie van de Toekomst’ vertalen we deze voor ons zo belangrijke
kernwaarden verder door naar onze werkprocessen, arbeidscapaciteit,
gedrag, hulpmiddelen en organisatievorm. Zodat we de mienskip nog
meer op 1 kunnen zetten.

Laten zien waar we voor staan
De kernwaarden zijn nu en in de toekomst de basis voor ons doen en laten, daarmee tonen we elkaar en de mienskip waar we voor staan. Iedere
collega kleurt dit op een eigen, unieke wijze in.
De verhalen van deze collega’s reizen de komende tijd door ons
Provinciehuis in de vorm van een fototentoonstelling. Laat je inspireren,
praat er eens over door: ga met elkaar op reis!
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Wieger van der Bij:

‘We doen het met z’n allen’

Wieger van der Bij, logistiek medewerker op de afdeling Facilitaire
Zaken/Inkoop. Vanuit het project Substitutie, oftewel digitalisering, was Wieger lid van de werkgroep die zich bezighield met de
pilot van Subsidiezaken.
Op 1 januari 1989 kwam Wieger van der Bij (53) in dienst bij de provincie.
Het vorige gebouw, dat inmiddels is vervangen, stond er zelfs nog niet.
Vers van de mavo, en eigenlijk min of meer toevallig, kwam hij er terecht.
Hij kon ook bij de Leeuwarder Courant beginnen, want daar werkte zijn
vader, maar die zei: ‘Ga maar bij de provincie, dat geeft meer zekerheid’.
Wieger begon op de afdeling Archief en Bibliotheek. Tien jaar geleden al,
startte de provincie met het digitaal maken van de post. Deze substitutie,
was een vereiste vanuit de Archiefwet 1995. Vanwege de scanwerkzaamheden die dit vroeg, verhuisde Wieger naar de afdeling Facilitaire Zaken/
Inkoop, daar werkt hij nu. Het is dienstverlenend werk, ‘een goed digitaal
archief is voor de organisatie heel belangrijk.’

Digitaal leidend
Zijn werk als logistiek medewerker is afwisselend: de post sorteren en
scannen, telefoondienst en de receptie bemannen. Soms heeft hij een
spoedklus, zoals laatst, toen er plotseling 650 brieven voor de afdeling
Subsidiezaken moesten worden verstuurd. ‘We hebben nog geen digitale
handtekeningen, dat komt nog, dus dat betekent voor ons twee keer
scannen. Wel bewerkelijk.’ Omdat we papieren en gescande documenten nog naast elkaar gebruiken is het voor nu meer werk, maar dat gaat
veranderen omdat digitaal leidend moet worden. Een goede zaak, vindt
Wieger: ‘wij scannen wel.’

Vanaf het begin met elkaar meedenken
Vanuit het project Substitutie, oftewel digitalisering, was Wieger lid van
de werkgroep die zich bezighield met de digitaliseringspilot bij Subsidiezaken. ‘Vroeger werden we er nog wel eens pas achteraf bijgehaald.
Hierbij zijn we als afdeling meteen betrokken. Zo hebben we voor de behandeling van de subsidieaanvragen alles in een processchema administratieve organisatie (AO) gezet. Het was heel goed om met elkaar inzichtelijk te maken hoe de werkstromen lopen. Omdat ik van de uitvoering

ben, was het nuttig dat ik erbij zat. Want je kunt het wel bedenken, maar
het moet ook werken in de dagelijkse praktijk. Vanaf het begin vanuit
verschillende afdelingen met elkaar meedenken, dat is beter dan dat we
het later moeten rechtbreien. We doen het met z’n allen!’

Wat stroperig
Wat Wieger betreft had de overstap van papier naar digitaal vijf jaar
geleden al klaar moeten zijn. ‘Ik begrijp wel dat er meer haken en ogen
aan zitten dan ik misschien zie, maar mensen moeten knopen durven
door te hakken. Dat ontbreekt er hier nog weleens aan. Het gaat soms
wat stroperig, maar we komen er wel.’

Gewoon beginnen
Wieger uit Damwoude heeft negen jaar wedstrijd gezeild op een Stavers
skûtsje, als voorhouder bij de fok. Met twaalf tot veertien man zo snel
mogelijk naar de finish: ‘Natuurlijk maakten we fouten en werd daar ook
over gesproken. Maar dat gebeurde pas na de wedstrijd en duurde niet
langer dan een kwartier. Daar heb ik veel van geleerd.’ En daar kan de
provincie dan weer van leren. Gewoon beginnen en leren door te doen:
‘Daar ben ik wel voorstander van, dan loop je vanzelf tegen de fouten
aan die je al doende kunt verbeteren.’
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Wendy Bits:

‘Er vol voor gaan’

Wendy Bits, archiefmedewerker bij cluster DIV (afdeling IV) vertelt
wat de overgang van papier naar digitaal betekent voor haar werkzaamheden.
Wendy Bits (23) startte op 15 mei 2014 als archiefmedewerker frontoffice bij
het cluster DIV, onderdeel van afdeling Informatievoorziening. Na de secretaresseopleiding werkte zij als inhuur-kracht bij verschillende gemeentes en
bedrijven. Haar vader werkt op kantoor en dat wilde zij ook.

Spil van de organisatie
Het werk op de archiefafdeling, ‘de spil van de organisatie waar alles
binnenkomt’, vindt zij helemaal niet stoffig, zoals veel van haar leeftijdsgenoten denken. ‘Zo doe ik de post, de telefoon (DIV-punt) en het
mailboxbeheer. Wij proberen nieuw binnengekomen mail binnen een dag
te behandelen. Bovendien zijn er allerlei regels en kaders waar je rekening
mee moet houden.’ Die regels veranderen regelmatig, vooral bij Subsidiezaken. ‘Dat is weleens lastig, maar gelukkig kan ik vrij snel schakelen.’

De jongste
Met haar 23 jaar is zij verreweg de jongste van de afdeling, maar dat vindt
Wendy niet erg. Zij werkt er graag. ‘Ik heb in een paar jaar tijd bij zes verschillende werkgevers gewerkt, heel erg leuk, maar hier zou ik graag langer
blijven. Dan heb ik de kans om te laten zien wat ik allemaal kan. Door mijn
jonge leeftijd nemen ze me soms wat minder serieus.’ Haar leeftijd vindt
Wendy zelf juist een voordeel omdat ze heel handig is met allerlei systemen,
zoals bijvoorbeeld DocBase. Niet alle collega’s, buiten onze afdeling, weten
goed hoe ze daarmee moeten werken. Wendy helpt hun graag: ‘Hoe meer
mensen het willen leren, hoe beter.’

Goede instrumenten
Zij vindt dat de besluitvorming rondom het digitaal archief vrij traag verloopt. ‘Als je iets wilt, moet je er vol voor gaan. Dan moet je vanaf het begin
voor de goede instrumenten zorgen, daaraan ontbrak het eerst. We hebben
inmiddels een scanner, die ook tekeningen tot papierformaat A0 kan
scannen en zijn bezig met nieuwe applicaties. Dus er zit zeker ontwikkeling
in, maar wat mij betreft hadden we die nieuwe scanner en applicaties al
veel eerder moeten hebben.’

Blije gezichten
Wendy zou graag meer initiatief vanuit haar afdeling willen tonen door
mee te draaien in een werkgroep zodat zij beter aan het proces kan
bijdragen. ‘Als inhuurkracht kom ik daar niet bij. Nu is het: zij vragen en
ik draai. Dat doe ik heel graag, want ik vind het mooi om mijn collega’s
snel te helpen en voor blije gezichten te zorgen, zodat zij op hun beurt
de inwoners van Fryslân goed van dienst kunnen zijn. Maar nog net iets
meer doen, zou nóg mooier zijn.’

Snelle dienstverlening aan de mienskip
‘De wereld wordt steeds digitaler en wij moeten hier als provincie Fryslân
op aansluiten. Kleine verbeterstappen in ons werk maken dit mogelijk.
Elke stap is iets om trots op te zijn. Zoals het feit dat alle uitgaande post
voor subsidiezaken inmiddels wordt gescand. Verder loopt er een test
met een nummer onderaan de brieven. Via zo’n nummer ‘schiet’ de
brief automatisch het systeem in. ‘Als dat goed uitpakt, hoeven we in de
toekomst alleen nog maar de verzenddatum in te vullen. Dat scheelt veel
tijd en maakt een snellere, betrouwbare dienstverlening aan de mienskip
mogelijk.’
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Ineke Aalbers:

‘De klant steeds sneller naar
de juiste plek’

Ineke Aalbers, afdelingssecretaresse en frontofficemedewerker bij
de afdeling Subsidiezaken. Betrokken bij de digitalisering van de
subsidieaanvragen en de start van de frontoffice.
Ineke Aalbers startte in 2004 bij de provincie Fryslân. Vanuit het werklozentraject, ‘een nare naam, gelukkig heet het nu Jaarbaantraject’, kon zij als
secretaresse aan het werk. Sinds vorig jaar werkt ze bij de afdeling Subsidiezaken, met 47 medewerkers een grote afdeling die alle subsidies behandelt.
Naast haar vertrouwde secretaressewerk, doet zij sinds kort de frontoffice
erbij.
Of ze al die nieuwe dingen nog moet willen, vraagt Ineke (61) zich weleens
af: ‘Soms vind ik het lastig om alles te onthouden, maar aan de andere kant
heb ik veel ervaring en ben ik niet bang om eens wat te experimenteren.
Juist daarom vorm ik een goede combinatie met de jonge meiden.’ En daarbij vindt zij de provincie een hele fijne organisatie, ‘er wordt om je gedacht.
Ik moet er nog niet aan denken om te stoppen. Ik heb echt het gevoel dat ik
ergens aan bijdraag.’

Alles digitaal
Sinds dit jaar zijn de regels voor het aanvragen van subsidie veranderd. Alles
gebeurt nu digitaal. Qua digitalisering zitten we duidelijk in een overgangsfase. ‘De behoefte om volledig digitaal te werken heb ik zeker. Zelf werk
ik al jaren min of meer papierloos, daar probeer ik echt op te letten door
bijvoorbeeld zo weinig mogelijk te printen.’ Voor onze afdeling zelf is het
niet zozeer wennen, maar voor andere collega’s en subsidieaanvragers wel.
‘Ik krijg weleens geïrriteerde mensen aan de telefoon die niet begrijpen
waarom het anders moet.’

Neem elkaar serieus
Collega’s gaan nogal eens op de oude voet door. ‘Als wij ze daarop aanspreken, voelt dat al snel wat zeurderig. Terwijl ik denk: dat hebben we zo besloten, neem elkaar dan ook serieus.’ Het is vaak geen onwil, niet iedereen is al
op de hoogte van de nieuwe werkwijze. De informatie hierover kan beter:
‘We moeten elkaar over en weer beter voeden. Duidelijk communiceren, ook
naar buiten toe, door nieuwe regels op de website te zetten en de oude eraf
te halen. ‘

Opstartfase
‘Ons doel is klanten steeds sneller naar de juiste plek te leiden.’ Daarvoor is
een frontoffice opgericht, die zich nu nog in de opstartfase bevindt. Ineke is
erg alert op de telefonische bereikbaarheid van collega’s en spreekt ze ook
hierop aan. ‘Wat nog mist is een goede databank, zodat we de klant direct
goed kunnen helpen. Denk aan een soort ‘google’, je typt een woord in en
komt bij de juiste informatie terecht. Als er iemand belt, moet ik nu nog een
lange lijst met namen doorlopen om te bepalen wie ik voor een bepaald
onderwerp moet hebben. Dat is knullig en tijdrovend.’

Geen angst om te falen
Ik vind het mooi dat zo snel na de start de frontoffice al zo goed functioneert. Vanuit het niets hebben we dat toch maar opgezet. Het is fijn dat
we met elkaar bepalen hoe we het willen hebben. We hebben geen angst
om fouten te maken. We proberen uit wat werkt en lossen problemen met
elkaar op.’
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Marijn Oud:

‘Eenvoudiger maken voor
de mienskip’

Marijn Oud, adviseur bij Streekwurk en van daaruit als projectsecretaris werkzaam voor het Iepen Mienskipsfûns.
Halverwege juni 2013 ging de Amelander Marijn Oud (27) aan het werk bij
de afdeling Plattelânsprojekten van de provincie Fryslân. Na zijn opleidingen
aan het Van Hallinstituut en de Thorbecke Academie wilde hij graag iets
voor de maatschappij betekenen. Zijn start viel middenin een voor hem hele
drukke tijd, want naast zijn werk bij de provincie vormt Marijn de helft van
feestduo Van Geeft ‘M (Amelands voor geef ’m van katoen). Dat betekent
vooral in de zomer heel veel optreden met zijn accordeon, want ze spelen
vaak op dorpsfeesten. ‘Grappig want daardoor hoor ik weer op een hele
andere manier wat er speelt in de dorpen.’
Twee streekagenda’s later, die van Zuidwest Fryslân en de Waddeneilanden,
werkt hij nu aan ontwikkelingsstrategieën voor Noardwest en Noordoost
Fryslân en voor het Iepen Mienskipsfûns bij wat sinds 2014 de afdeling
Streekwurk heet.

Eenvoudiger
Het Iepen Mienskipsfûns is een traject om zeven subsidieregelingen van de
provincie samen te voegen tot één eenvoudiger en daarmee efficiëntere
werkwijze. Minder kosten voor de provincie en eenvoudiger voor de mienskip om subsidie aan te vragen. Het voorstel voor de eerste fase is klaar en
ging op 3 februari 2015 intern ‘op route’ naar Gedeputeerde Staten.
‘We maken de dienstverlening toegankelijker voor de mienskip. De eerste
fase is gericht op subsidieverstrekking. In fase twee, waar we nu mee bezig
zijn, werken we aan nog meer manieren waarop je de initiatieven uit
de mienskip beter kunt ondersteunen’, aldus Marijn. Hij ziet het Iepen
Mienskipsfûns als start van de beweging om als overheid een betere
aansluiting te vinden bij de participatiemaatschappij, ‘die natuurlijk allang
aan de gang is.’

Allerlei disciplines
Vanaf het begin vormde Marijn samen met projectleider Nynke van der Hoef
een projectgroep met daarin mensen van allerlei disciplines uit verschillende afdelingen. Daarnaast organiseerden ze een klankbordbijeenkomst met

beleidsmedewerkers. Het projectmatige werken bevalt erg goed: ‘Het is voor
de provincie echt de toekomst om te werken met tijdelijke teams in wisselende samenstelling.’

Intern simpeler en sneller besluiten
Moeizamer was het besluitvormingstraject dat volgde: ‘Daar hebben we te
lichtvaardig over gedacht. Wij dachten dat we met de projectgroep en de
klankbordbijeenkomst voor voldoende afstemming hadden gezorgd. Marijn
stoorde zich aan de trage besluitvorming. ‘Als we de mienskip beter willen bedienen, moeten we het intern ook simpeler maken. Kijk ook naar de
tussenstappen en niet alleen naar het einddoel. Zorg dat je tussentijds goede
resultaten boekt en draag die ook uit, want: ‘resultaten telle’. We denken
nog te veel in afdelingen en eilandjes van beleid, programma en uitvoering.
Dat is ook voor Streekwurk een leerpunt.’

Onafhankelijke procesbegeleider
Streekwurk is niet dé provincie maar een samenwerkingsverband van de
provincie met gemeenten, Wetterskip Fryslân en maatschappelijke organisaties in de gebieden. Marijn ziet de provincie als een onafhankelijke procesbegeleider die niet alleen uitgaat van de beleving en behoeften in de dorpen,
maar ook de landelijke ontwikkelingen volgt. ‘We moeten uitkijken dat de
provincie alleen nog maar gezien wordt als een pinautomaat. De provincie mag vaker ‘nee’ zeggen. Dat kan alleen als we beter in beeld weten te
brengen welke concrete resultaten we willen boeken en met wie we dat
doen’. De provincie Fryslân doet het overigens al erg goed: ‘Zo wil Alexander
Pechtholt dat de provincies meer investeren in de economie, dat doen we
hier allang.’
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Trainingsaanbod
kernwaarden

Hieronder vind je een korte beschrijving van de centrale trainingen die goed aansluiten bij de kernwaarden. De trainingen worden betaald uit het centrale opleidingsbudget. Over de meeste
trainingen vind je meer informatie in Ikker. Wil je advies of een
training op maat voor jouw afdeling? Neem dan contact op met
P&O via opleiding-training@fryslan.nl.

Goed opdrachtgeverschap/- opdrachtnemerschap
In de dagelijkse praktijk maken we veel afspraken. Soms blijven de resultaten achter bij de verwachtingen. Vaak komt dit voort uit de kwaliteit
van de afspraak. Ook speelt mee dat de opdrachtgever de opdrachtnemer
beperkt of niet aanspreekt. In deze training maak je kennis met een methodiek die je helpt verantwoordelijkheid daar te leggen waar het hoort.
‘Aanspreken op resultaten voor aansprekende resultaten’. Heb je belangstelling voor deze training? Stuur een mail naar opleiding-training@
fryslan.nl of neem contact op met Jack de Vries van P&O.

Feedback geven en ontvangen
Luisteren en de ander op een goede manier aanspreken op gedrag staat
centraal in deze training. Je leert technieken om met meer zelfvertrouwen feedback te geven. Je zult ontdekken dat het geven van feedback
de werkrelatie en de samenwerking met je collega’s verbetert. Voor meer
informatie en inschrijven, zie Ikker.

Factor C (Omgevingsgericht werken)
Deze training helpt je om in je werk op een goede manier verbinding te
maken met de mienskip. Je leert omgevingsanalyses te maken en kernboodschappen die aansluiten bij de belevingswereld van de mensen in
Fryslân. Deze training is zowel voor medewerkers die beleid maken als
voor degenen die bezig zijn met de uitvoering van plannen, projecten
en programma’s. Factor C is erg geschikt als maatwerktraining voor een
afdeling of team.
Meer weten? Stuur een mail naar opleiding-training@fryslan.nl.

Werken in netwerken/lobbyen
Deelnemers nemen hun eigen ervaring als netwerker mee: een puzzel of
parel uit jouw eigen praktijk. Hoe kun je begrijpen wat daar is gebeurd?
Wat had je als netwerker anders kunnen doen? In de training ga je
daarmee aan de slag met behulp van het volgende gereedschap:
netwerkanalyse, innovatiespiraal, veranderdriehoek, coherentiecirkel,
tijdlijnmethode en leergeschiedenis. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Voor meer informatie en inschrijving, zie Ikker.

Projectmanagement
Je leert de projectmanagementmethode PRINCE2foundation kennen en
toepassen. Je krijgt duidelijk inzicht in de principes van de methode en de
processen, de thema’s, rollen en technieken. Aan het eind van de training
kun je PRINCE2 op basisniveau toepassen in je werk. Voor meer informatie en inschrijving, zie Ikker .

Politieke sensitiviteit
Altijd al meer kennis en inzicht in de besluitvorming richting Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) willen hebben? Je krijgt meer
inzicht in je eigen rol en wat er van jou verwacht wordt in het maatschappelijk werkveld en in het politieke krachtenveld. Na afloop heb
je geleerd in te spelen op politieke belangen. Voor meer informatie en
inschrijving, zie Ikker.

Persoonlijke effectiviteit en resultaten
Resultaten leveren is daadwerkelijk waarde toevoegen. Je levert niet
alleen activiteiten of een inspanning, maar resultaat. Dit bouwt vertrouwen op. Deze training staat op Ikker vermeld onder ‘coveytraining
persoonlijke effectiviteit, 7 habits’.
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