
Samenwerken in het Beheer van een stad

Een hoofd van een afdeling Beheer van een stad vraagt Peter en mij om met zijn 70 
medewerkers een teambuildingsdag te organiseren. Hij wil dat zijn medewerkers met 
meer plezier naar hun werk gaan en beter met elkaar gaan samenwerken. Zijn 
medewerkers werken veel buiten en doen technisch onderhoud aan de meest 
uiteenlopende bruggen, tunnels en sluizen.

In een eerste gesprek met het afdelingshoofd, geven wij aan dat wij het niet een 
goed idee vinden om met mensen die veel buiten werken een dag in een zaaltje te gaan 
zitten en allerlei teambuildingsoefeningen met hen te doen. Wij vermoeden dat zij 
daar niet op zitten te wachten. We denken dat hun hart ligt bij de Kunstwerken die 
zij onderhouden. We stellen voor om ‘reconstructies op locatie’ (‘staff rides’) te 
doen. 

We vragen medewerkers 6 incidenten te kiezen waar het onderhoud aan een 
Kunstwerk tot een onverwachte gebeurtenis of een probleem heeft geleid. We gaan 
met MT en medewerkers op bezoek bij de brug, tunnel of sluis in kwestie en vragen 
maximaal zes betrokkenen om vanuit hun eigen perspectief te vertellen wat er is 
gebeurd. 

In een tunnel vertelt een medewerker dat al jaren geleden is geconstateerd dat de 
wandplaten loszitten en er elk moment een wandplaat naar beneden kan vallen. Hij 
laat zien hoe zo’n roestige wandplaat eruit ziet. Een volgende medewerker vertelt 
hoe de verkeersleiding ooit het vermoeden heeft gehad van loszittende wandplaten, 
er geld aan de gemeente is aangevraagd voor nieuwe wandplaten en vervolgens de 
nieuwe wandplaten nooit gekocht en bevestigd zijn. Een derde medewerker vertelt 
dat hij al twintig jaar rondloopt in de tunnel, de wandplaten iedere maand na het 
wassen worden gecontroleerd en dat er niets aan de hand is. Hij laat zien hoe de 
wandplaten worden gewassen en gecontroleerd. We zoeken met elkaar uit hoe deze 
verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan en wat er van moment tot 
moment precies is gebeurd.

Aan het eind van de reconstructie op locatie bij de tunnel, geeft een van de 
medewerkers me een hand: “Mag ik je bedanken? Dit is voor het eerst dat iemand ons 
management zover heeft gekregen dat ze eens komen kijken wat wij de hele dag 
doen.” 
Een MT lid hoort wat de medewerker zegt en lacht naar me: “Shirine, ik weet dat ik 
contact moet houden met medewerkers en met de dagelijkse praktijk om mijn 
beslissingen te kunnen toetsen, maar de politieke realiteit doet me de realiteit van 
de praktijk regelmatig vergeten. Ik wist ook echt niet dat we in onze organisatie zo’n 
gebrek aan alertheid hebben weten te creëren. Dat moet veranderen. Dat is 
duidelijk. Dit is een mooie methode om weer echt in contact te komen met waar het 
ons om gaat. Volgende keer nemen we mijn wethouder mee.”


