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Introductie:

Technologische ontwikkelingen bij de Rijksoverheid
Digitalisering en de implementatie van technologische innovaties zijn de laatste jaren steeds belangrijker
geworden voor zowel het bedrijfsleven als de Rijksoverheid. Doordat technologische vernieuwingen elkaar
in razendsnel tempo opvolgen en de toepassingen steeds veelzijdiger worden, is het noodzakelijk om
continu in te spelen op de stroom van digitale innovaties en bedrijfsprocessen hierop in te richten.
Invloedrijke trends, zoals robotisering (waaronder bijvoorbeeld RPA en chatbots), big data, blockchain,
kunstmatige intelligentie en The Internet of Things, hebben een blijvende impact op onze manier van leven
en werken. Het gebruik van deze nieuwe technologieën neemt ook binnen de Rijksoverheid gaandeweg
een steeds belangrijker plaats in.
De snelle opeenvolging van technologische ontwikkelingen bij de Rijksoverheid is dan ook steeds meer
aanleiding voor een debat over de gevolgen van deze toenemende digitalisering voor zowel de werkgelegenheid als de kwaliteit van het bestaande werk. Fundamentele vraagstukken hierbij zijn onder andere hoe
rijksmedewerkers het gebruik van een nieuwe technologie in hun dagelijkse werkzaamheden ervaren en
hoe overheidsonderdelen en managers de toepassing van een nieuw digitaal systeem zo goed mogelijk
kunnen invoeren en begeleiden.
De huidige technologische vooruitgang vraagt om personeel bij de Rijksoverheid dat zich aanpast aan de
laatste ontwikkelingen en kan werken met nieuw doorgevoerde digitale systemen. Bovendien is de manier
waarop een nieuwe technologie wordt geïntroduceerd bij werknemers vaak doorslaggevend voor het
uiteindelijke succes. Het verloop van het implementatieproces van een digitaal systeem kan namelijk
vergaande gevolgen hebben voor onder meer de bevlogenheid, prestaties en het ziekteverzuim van
werknemers. Als dit proces niet goed verloopt, kan dit voor werknemers tot gevolg hebben dat zij meer
stress en werkdruk ervaren, bijvoorbeeld doordat zij door de komst van een nieuwe technologie meer
handelingen in dezelfde tijd moeten uitvoeren. Op den duur kan dit leiden tot mindere prestaties en een
hoger ziekteverzuim.
Het waarborgen van een gezonde en stimulerende werkomgeving te midden van deze technologiegolf
is dan ook van groot belang bij het introduceren van een nieuw digitaal systeem en is één van de fundamentele uitdagingen voor (HR-)managers én werknemers. Op basis van de resultaten en bevindingen van
het onderzoek ‘De opmars van technologische ontwikkelingen bij de Rijksoverheid’ worden in dit whitepaper
aanbevelingen gedaan voor zowel (HR-)managers en de medezeggenschap die zich bezighouden met de
implementatie van een nieuwe technologie, als voor rijksmedewerkers die op dagelijkse basis moeten
werken met een nieuwe technologie. Jij als (HR-)manager of lid van de medezeggenschap kunt hieronder
meer lezen over wat belangrijke aandachtspunten zijn bij het introduceren van een nieuwe technologie,
zodat dit leidt tot meer betrokkenheid, motivatie, werkplezier en betere prestaties van het personeel.
Jij als rijksmedewerker, krijgt concrete tips om meer grip te krijgen op je werk, welzijn en loopbaan tijdens
een digitale transitie.
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Grip op werk en welzijn tijdens
een digitale transitie:

Aanbevelingen
voor (HR-)managers en
medezeggenschapsleden
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1. C
 REËER

EEN GOEDE BALANS TUSSEN
TAAKEISEN EN HULPBRONNEN

De kwaliteit van werk verwijst naar de kenmerken van zowel het werk zelf als van de organisatie en kan
worden uitgedrukt in taakeisen en hulpbronnen. Taakeisen betreffen alle aspecten van het werk die
gepaard gaan met fysieke en mentale belasting. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan werkdruk,
conflicten met collega’s, het omgaan met moeilijke cliënten en onregelmatige werktijden. Hulpbronnen
verwijzen juist naar alle facetten van het werk die werknemers helpen hun werk goed uit te voeren, om
te gaan met (hoge) taakeisen en die persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren. Voorbeelden van
hulpbronnen zijn de steun van leidinggevenden en collega’s, feedback op prestaties en eigen beslissingsruimte. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van (te) veel taakeisen in combinatie met de afwezigheid
van voldoende hulpbronnen zorgt voor minder weerbaarheid, wat uiteindelijk kan resulteren in burn-out
en verminderd welzijn. De aanwezigheid van uitdagende taakeisen én voldoende hulpbronnen leidt
daarentegen tot meer motivatie, werktevredenheid en betere prestaties. Als je als leidinggevende de
motivatie, bevlogenheid en prestaties van werknemers wilt bevorderen, is het dus belangrijk om goed te
letten op de aanwezigheid van voldoende relevante hulpbronnen voor werknemers. Na de invoering van
een nieuwe technologie wordt de manier van werken vaak wezenlijk anders. Dit betekent dat organisaties
en (HR-)managers moeten proberen om hun werknemers van voldoende hulpbronnen te voorzien om zo
een positieve, gemotiveerde houding bij werknemers ten opzichte van hun veranderende werk te stimuleren.
Organisaties en (HR-)managers kunnen verschillende interventies toepassen die het mogelijk maken om
tijdens en na een technologische vernieuwing de werkomgeving voor werknemers te verbeteren.
Ten eerste is het van belang om als manager stil te staan en je bewust te zijn van de mogelijke veranderingen
in werkzaamheden die de invoering van een nieuw systeem met zich kan meebrengen. Verhoging van
taakeisen, zoals toegenomen werkdruk en gebrek aan controle door de invoering van nieuwe ICT, kan
namelijk leiden tot negatieve gevolgen voor werknemers. Het zorgvuldig identificeren van taakeisen die
kunnen worden beïnvloed door de invoering van een nieuw systeem, stelt je in staat om ook voldoende
passende hulpbronnen aan te reiken om de mogelijk negatieve invloed van deze taakeisen tegen te gaan.
Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het vergroten van de autonomie onder werknemers, een belangrijke
succesfactor voor werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Het vergroten van de autonomie kan vaak al door
het doorvoeren van kleine aanpassingen. Zo kun je je werknemers meer autonoom laten werken door ze
meer vrijheid te geven in het indelen en uitvoeren van hun werktaken. Het gaat er hierbij vooral om dat je
medewerkers het vertrouwen en de verantwoordelijkheid geeft voor het resultaat van hun werk.
Ten tweede is het als (HR-)manager van belang om medewerkers ondersteuning te bieden wanneer zij
aanlopen tegen problemen vanwege het werken met een nieuwe technologie. Feedback op werkactiviteiten
en steun vanuit de organisatie en leidinggevende(n) zijn twee van de belangrijkste hulpbronnen die werknemers helpen om te gaan met de negatieve effecten van een verhoging in taakeisen. Daarom is het
essentieel dat er voldoende mogelijkheden worden geboden aan werknemers om feedback en steun te
ontvangen na de invoering van een technologie. Zowel de aanwezigheid van adequate technische ondersteuning en een helpdesk als een innovatiecultuur waarin ruimte is om vragen te stellen, fouten te maken
en feedback te geven, kan helpen een werkomgeving te creëren die veilig is en rijk aan hulpbronnen.
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2. B
 ETREK

WERKNEMERS BIJ DE INVOERING
EN BESLUITVORMING

De invoering van een nieuwe technologie is vaak een complex proces. Uit onderzoek weten we dat maar
liefst 90 procent van alle implementaties niet het gewenste effect heeft en uiteindelijk niet succesvol is.
Twee van de belangrijkste oorzaken van dit hoge percentage zijn dat het invoeringsproces vaak onoverzichtelijk is voor de betrokken werknemers en dat er te veel verschillende personen en afdelingen bij dit
proces betrokken zijn.
Meer duidelijkheid, maar ook goede communicatie en het betrekken van het personeel bij de invoering
van een nieuwe technologie vormen de sleutel tot een effectieve invoering van een technologische
vernieuwing. De resultaten van ons project laten zien dat werknemers onvoldoende steun vanuit de
organisatie ervaren tijdens de invoering van de nieuwe technologie en dat er behoefte is aan meer
inspraak in het vormgeven en uitvoeren van de implementatiestrategie. Hierin zou ook een rol moeten
worden weggelegd voor de medezeggenschapraad.
Een startpunt voor managers is om een duidelijke en aansprekende strategische visie af te spreken met
de medezeggenschap en te communiceren met de medewerkers. Daarbij is het belangrijk dat deze visie
breed gedragen wordt en waar nodig aangepast kan worden door de werknemers die de strategie
moeten uitvoeren en op dagelijkse basis gaan werken met de nieuwe technologie.
Daarnaast kan de invoering van een nieuwe technologie (net zoals andere organisatieveranderingen) leiden
tot angst onder medewerkers. Dat kan bijvoorbeeld angst zijn om fouten te maken, initiatief te nemen of
angst voor baanverlies. Daarom is het belangrijk om het personeel te betrekken bij de besluitvorming.
Dat kan bijvoorbeeld via de medezeggenschap en dit kan ook door een open innovatieklimaat te scheppen
waarbij werknemers gestimuleerd worden om hun mening te geven en met nieuwe ideeën te komen over
de ontwikkeling en de implementatie van een nieuwe technologie. Dit leidt vaak tot minder weerstand
tegen de nieuwe technologie, meer tevredenheid en betere prestaties.
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3. ZORG

VOOR MOGELIJKHEDEN TOT
(LOOPBAAN)ONTWIKKELING

Uit ons onderzoek blijkt dat training en ontwikkeling een belangrijke rol spelen bij zowel de ervaren
kwaliteit van een ingevoerde technologie, als bij de acceptatie van en aanpassing aan de nieuwe
technologie door werknemers. Hierbij kan worden gedacht aan het aanbieden van trainingen waardoor
werknemers vaardigheden ontwikkelen om te leren werken met een nieuwe technologie. Het ontwikkelen
van nieuwe en relevante kennis en vaardigheden vergroot bovendien de beschikbaarheid van persoonlijke
hulpbronnen, zoals veerkracht en optimisme, die op hun beurt weer bijdragen aan betere (loopbaan)
prestaties. Voor (HR-)managers (en medezeggenschap) is dan ook een belangrijke rol weggelegd om te
zorgen voor voldoende aanbod van cursussen en trainingen voor alle werknemers om bekend te raken
met de nieuwe technologie, maar ook voor loopbaanontwikkeling gericht op het kunnen (blijven)
ontwikkelen van technologische vaardigheden.
Tot slot, is het goed als managers job crafting initiatieven onder medewerkers faciliteren (zie ook punt 2
bij aanbevelingen voor medewerkers). Job crafting houdt in dat werknemers zelf aanpassingen kunnen
aanbrengen in hun taakeisen en hulpbronnen en hun werk zodanig vormgeven dat het beter aansluit bij
hun eigen vaardigheden en behoeftes. In het kader van de toenemende technologisering kan job crafting
een nuttige strategie zijn om beter om te gaan met veranderingen in werkkenmerken. Job crafting interventies ter aanvulling op bovenstaande initiatieven vanuit de organisatie kunnen een bruikbare methode zijn
voor werknemers om zelf proactief hun hulpbronnen, zoals autonomie, feedback en controle te vergroten.
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Grip op werk en welzijn tijdens
een digitale transitie:

Aanbevelingen
voor medewerkers
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1. Vul de Technologie Monitor in
Bij de Rijksoverheid worden in snel tempo nieuwe technologieën ontwikkeld en toegepast. Denk hierbij aan
het gebruik van nieuwe (communicatie)systemen, maar ook aan de inzet van (software) robots, kunstmatige
intelligentie en het data-gedreven werken. Door de introductie van dergelijke nieuwe technologieën kan je
werk ingrijpend veranderen. De Technologie Monitor is een online tool die door onderzoekers van de
Universiteit Utrecht speciaal ontwikkeld is voor alle rijksmedewerkers die recent (+/- 6 maanden geleden)
te maken hebben gehad met de invoering van een nieuwe technologie op het werk.
Na het invullen van de Technologie Monitor ontvang je een persoonlijk rapport dat je meer inzicht geeft
in hoe jouw werk veranderd is na de invoering van een nieuwe technologie. Bovendien ontvang je
concrete tips die je kunnen helpen meer grip te krijgen op je werk en welzijn tijdens een digitale transitie.
Denk hierbij aan verschillende manieren om je vaardigheden te ontwikkelen én om stress te verminderen.
In de Technologie Monitor worden verschillende belangrijke werkkenmerken die van invloed zijn op je
werkbeleving en welzijn onderzocht. Deze werkkenmerken kunnen je helpen je werk goed uit te voeren
of kunnen juist een belasting vormen. Een goede balans is hierbij van groot belang. Aan de hand van de
Technologie Monitor krijg je meer inzicht in hoe het ervoor staat met jouw taakeisen (alle aspecten van je
werk die inspanning of bepaalde vaardigheden vereisen) na de invoering van een nieuwe technologie.
Voorbeelden van taakeisen zijn de hoeveelheid informatie die je moet verwerken en werkdruk. Daarnaast
wordt ook gekeken naar de hulpbronnen die je tot je beschikking hebt (alle aspecten van het werk die je
kunnen helpen bij het behalen van je werkdoelen en die je persoonlijke en professionele groei stimuleren).
Onder hulpbronnen worden bijvoorbeeld autonomie, de afwisseling en complexiteit van het soort taken
dat je uitvoert en steun van leidinggevende(n) en collega’s verstaan.
Naast deze belangrijke werkkenmerken biedt de Technologie Monitor ook meer inzicht in jouw welbevinden
op het werk na de invoering van een nieuwe technologie. Hierbij kun je denken aan thema’s als motivatie,
bevlogenheid en zingeving. Bovendien, krijg je ook meer inzicht in je huidige positie op de arbeidsmarkt
en duurzame inzetbaarheid. Op basis van je scores laten we zien waar je sterke punten liggen en geven
we je een aantal concrete tips die je kunnen helpen om te gaan met de invoering van
een nieuwe technologie.
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2. Maak zelf aanpassingen in je baan (job crafting)
Tijdens en na de introductie van een nieuwe technologie vinden er vaak veel veranderingen plaats. Zo kan
het zijn dat je werkzaamheden er anders uit komen te zien doordat een (software) robot bepaalde taken
heeft overgenomen of dat je moet leren werken met een nieuw technologisch systeem. Veel van deze
veranderingen worden van hogerhand opgelegd en vinden vaak in snel tempo plaats. Het kan zijn dat je
hierdoor minder grip op en plezier in je werk ervaart. In dat geval kan job crafting een uitkomst bieden.
Job crafting houdt in dat je op eigen initiatief (kleine) veranderingen aanbrengt in je baan, zodat je werk
beter aansluit op jouw persoonlijke vaardigheden, interesses en kwaliteiten. Je kunt op verschillende
manieren jobcraften. Zo kun je aanpassingen maken in je taakeisen, door bijvoorbeeld meer uitdagende
taken op te pakken die je leuk vindt en waar je energie van krijgt. Daarnaast kun je ook actief op zoek gaan
naar meer hulpbronnen, door bijvoorbeeld steun of advies te vragen aan collega’s of je leidinggevende.
Onderzoek laat zien dat job crafting je kan helpen om succesvol om te gaan met (technologische)
veranderingen op het werk. Met name het actief op zoek gaan naar hulpbronnen en uitdagingen heeft een
positieve invloed op motivatie, gezondheid en werkplezier in tijden van verandering. Het A+O fonds Rijk
biedt ook job crafting trainingen aan voor rijksmedewerkers. Voor meer informatie zie -> Job crafting
trainingen A+O fonds Rijk.
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MEER INFORMATIE
Dit whitepaper is gebaseerd op het onderzoek van het
project Technologische ontwikkelingen bij de Rijksoverheid,
uitgevoerd door dr. Judith Plomp en prof. dr. Maria
Peeters in samenwerking met Marianne Wendt (NCF).
Meer informatie over dit project is te vinden op:
https://www.aofondsrijk.nl/activiteit/technologie-monitor/
Meer tips en informatie over hoe je meer gebruikmaakt
van jouw professionele ruimte als rijksmedewerker:
www.aofondsrijk.nl
www.werkenaanjouwtoekomst.nl
Het A+O fonds Rijk is een samenwerking van de vak
organisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV
Overheid en CMHF en de werkgever Rijk voor een
duurzame arbeidsmarkt Rijk.
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