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Geachte mev rouw Taams, Beste Ma rgri et,
Op jouw v erzoek een bund el ing van m ij n e-mails van 27 september 2009 en
11 februa ri 2010 om als referentie te dienen voor geïnte resseerden in jou en
jouw FFT-dien sten .

Uit mijn mail va n 27 september 2009:
Halverwege 2008 ben ik met jou in gesprek ge raakt over een op te zetten
managemen tprog ramma voor mijn nieuwe manag em enttea m (MT) in Rij nmond
vo or UWV WERKbedrijf.
Bi nnen dit nieuwe MT zitten manag er s van ex-CWI en managers van UWV. Met de
same nvoeg ing v an de organ isat ies zij n ook t wee culturen bijeengekomen binnen
één orga nisat ieonde rd ee l van UWV. Een nieu w organ isatieonderdeel wat zich richt
na ar een nieuwe, a ndere rol op het werkdomein, met de kernwaard en GUTS
(gedreven, ui t nod igend, trots en slagvaardig).

Redenen voor mij om een managementprogramma op te starten waren de
volgende:
te kom en t ot 1 team;
intern en extern een herkenbare uitstral ing in houding en gedrag van
ma nagement en med ewerkers;
individ uele ontw ikkeling naar een nieuwe rol;
dit alles m et als doel resultaa t te be rei ken (effectie f worden ) .
Vanaf ja nuari 2009 zijn w e echt met het programma gestart, waarvoor de
vo orbe rei dende gespre kken al vanaf half 2008 liepen.
Ik ben met j ou (FFT) in zee gega an vanwege jouw heldere, duid elijke v isie
op ho uding en gedrag en op de ontwikke li ng van mensen. Daarnaast heb j e bij de
sa m enst ellin g van het programma goed naar mij n wensen en doel stelli ngen
ge lui sterd en deze meegenomen in het programm a.
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Hierm ee is het gerealiseerde traject een geza me nl ij k programma gewo rden wat
echt op ma at is gemaa kt vo or mij en m ijn MT . Ook aanpassing en t ijde ns de d uur
va n het programma zijn te.lken s sne l en in goed overleg g ebeurd, zon der d aarb ij
het ein dres ul ta at ui t het oog te v erliezen.
Het t raject leve rde mij zicht op de ontwi kke l pun ten van het t eam, van de
individuele managers en van mij zelf. De intensiteit van het traj ect ( 4x5 en 3x 3
dagdelen exclu sief voorbere iding en follow - up) , maar zeker ook de con stante
koppeling naar het eigen werkve ld, m aakt en dat we hier snel resu lta at in hebben
ku nnen boe ken a ls team.
Jouw persoo nl ijke inzet, Marg riet, ka n ik het best om schrijven als betrokken ,
bevlogen , vasthouden d, kundi g, zakelijk, maar vooral dui delijk. Niets blij ft
onbes proken. I n het begin voelt dat on wenni g, maar gaa nde het traj ect w o rdt het
iets vanze lfsprekends.
Door j ouw inzet ben ik er v an overtu igd dat ik met mijn MT grote stappen vooruit
gezet heb in onze persoonlij ke en collectieve ontwikke ling. En dat dit merkbaar zal
zijn voor on ze kl an ten in Rijnmond.

Uit mijn mail van 11 februari 2010:
Waar staat mijn tea m na een jaar teamontw ikkel ing met FFT?
Inzet bij de start van het programma waren voor mij de volgende zaken:
te amvorming, on t wi kkel ing en effectiv iteit.
Over teamvorming:
Binnen het di strict w il ik eenzelfde uitstra ling van het MT, zowe l intern als
ex tern . Er moet herke nbaar gedrag getoond wo rden. Uite raa rd niet all een door het
MT, m aar ook door medewerke rs.

In het MT traject eers te half j aar 2009 hebben we samen de "spelreg els en
normen/waard en" voor RIjnm ond va stgest eld . Deze geven weer hoe w e met elka ar
omgaan en hoe met de kla nt. Hier wo rden de GUTS van UWV WERKbedrijf verder
uitged iept en SMART gem aakt: Wel k gedrag vertoon j e als je Ged reven,
Uitnodigend , Trots en Sla gvaardig bent?
De resultaten he bben w e vastge legd in een A4-plaat, waarm ee w e onszelf als doel
hebbe n gesteld da t iedere med ewerker deze plaat per 1 jan uari 20 10 ke nt (is
ondersteun d door o. a. een m em oblok ho ud er voor ied ere med ew erker m et de
teksten erop) en ern aar handelt per 1 juli 201 0.
Het hand elen vo lge ns deze pla at vormt ook de ba sis om te komen tot resultaten en
te werken met de WERK fo rm ul e. De vestiging en zijn vrij in de wijze wa a rop ze dit
vorm geven . Vijf vest ig ingen (Rotterdam Dwarsdijk, Hellevoet sluis, Hoeksche
waard, Nieu we Wa t erw eg en Spijkeni sse) heb ben ook FFT hiervoor ing ezet.
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Voo r de Adjunct Ve stigi ngs m anagers is in de tweede he lft 2009 geïnvesteerd in een
eigen FFT- traject v an 4x5 dagde le n exclusief voorbereidin g en follow - up .

Over ontwikkeling: zowel als team en als individu.
Een t eam v an dert ien verschillende mensen met v ersch illen de ervaring en en
achtergronden. Waarom doet hij/zij zoa ls hij/ zij doet. Kortom e lka ar leren
kenn en en ge bru ik ma ken v an elkaars sterke punten. Hierd oor w orden we als t eam
sterker.
Dit heeft oo k gele id voor ieder voor zich in mee r inzicht in zichzelf e n waar nog te
on t wikke len punte n zi tt en. Het merendeel va n het t eam heeft ind ivid uele
begeleiding va n Margriet of een andere FFT- er gehad. Geheel op v rij willige basis,
geen v erplichtin g v anu it mij , maar vanu it eigen beh oefte.
Het ken nen va n je teamg enoten schept ook een "veilig e" omgev ing waarbinnen
teamgenoten elkaar opzoeken om te sparren, maar ook verste rking te zoeken. Zo
zijn we gekomen tot een v iertal WERKteams van vestigingsmanagers (VM) di e
on derwerpen oppakken en voorbereiden voor het ves t igi ngsm an agersoverleg
(VMO) of anderz ins d istrictsb rede acties oppakken.

Over effectiviteit:
Naast bovenstaa nde onderwerpen lev ert stru ctuur ook een bel angrijke bij drag e aa n
effectiv ite it. Daarom heb ben we niet allee n in houd elijke th em a's, maar ook onze
processen onder de loep genome n . Hoe wo rdt er gecommu ni cee rd, door w ie, met
we lk doel? Hoe verl oopt het VMO? Wie heeft hierin we lke ro l en in bren g?
Dit heeft geres ulteerd in een commun icatiematrix voo r ons district waarin
opgenomen is wie m et wie overleg heeft en waarover. Da arnaa st is de
Districtscoörd inat or Ondersteuning (DeO ) voorzitter geword en v an het VMO, is er
een format gemaakt waarbinnen stukken worden aangeleverd en bespro ken en
word t el k VMO aan het ei nd e v an de v ergade r ing geëvalueerd op proces.

Overall:
Het FFT- traject van het MT was intensief, zowel q ua tijd, maar ze ker oo k qu a
impact. Dit maakte wel dat we vanaf septembe r 2009 bezig zij n betere resultaten
t e boeken. En vooral door houding en gedrag bij managem ent en m ed ewerke rs
co nsequent de aa nd acht te geven. Dit is immers de basis voo r betere
di enstverlening aan de klant en dus betere resultate n .
We pakken zake n ges tructu ree rd aa n, verdel en onderw erpen pa ssend bij iem ands
sterkte. En pa kken zo ook regie op datgene wat er moet g ebeure n. In d e hectische
om geving wa arbin ne n UWV W ERKbedrijf opereert hebben we vaak last v an zaken
die ons "ov erkom en ". Dit w illen we voor zij n en dus nemen wij ze lf reg ie/i nitiatief.
Zowel op ves tig ings - , als op districtsniveau.
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De resu ltaten in 2 009 wa re n ronduit sl echt. De cijfers van 201 0 laten zien dat er
inmi ddels een st ijgende lijn te zie n is . Er is ee n goede basi s gelegd voor resultaa t
en klantge richt sa menwerken, aandacht blij ft nodig , alsm ede scherpte na ar elkaar
toe om de zaken die afgespro ken zijn (zoa ls de spelrege ls) conseq uent op te
volgen.
AI met al zie ik een directe relatie tussen het traj ect van FFT en de w ijze wa arop w e
nu binnen UWV WERKbe drijf Rijnmond met zake n bezig zij n.
Harte lijk dank daarvoor I

