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Analyse, conclusies en vervolgplan na eerste halfjaar waarnemend Gemeentesecretaris en AD 
College 6 oktober 2020

Inleiding

Dit rapport is geschreven vanuit de volgende perspectieven.
1. Gezien vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur, omdat het college uiteindelijk 

rekenschap dient af te leggen aan de raad over de geleverde prestaties zoals deze jaarlijks door 
de raad middels de (programma)begroting worden vastgelegd.

2. Gezien vanuit de zorg voor het welzijn van het personeel, omdat goede en gelukkige 
medewerkers die we duurzaam aan onze organisatie kunnen verbinden, goud waard zijn.

3. Gezien vanuit manageriek en organisatorisch oogpunt, omdat problemen gerelateerd aan de 
sturing in de organisatie van grote invloed zijn op de twee vorige genoemde punten.

De gemeente Heerlen is een dynamische en ambitieuze gemeente, die volop in transitie is en die 
hard werkt aan de sociaal-maatschappelijke opgaven.
De gemeente Heerlen wil ook een goed werkgever zijn, waar mensen graag voor deze stad willen 
werken, waar talenten worden ontplooid en waar creativiteit en ondernemerschap wordt 
gestimuleerd.
Het college heeft de reorganisatie in gang gezet cq. nodig geacht om dit mogelijk te maken, om 
verandering en doorontwikkeling in het ambtelijk apparaat te bereiken, om datgene wat in het 
coalitie-akkoord, in de begroting en in het herstelplan staat, waar te maken. 

Nadrukkelijk moet uitgesproken worden dat er zeer zeker zaken goed gaan en dat veel medewerkers 
echt hart voor de zaak hebben en veel inzet plegen en meebouwen aan de stad. 
Daar waar het nog niet goed gaat concentreert deze analyse zich met name op wat verder nodig is in 
de organisatie, de sturing erop, waar management en medewerkers zouden moeten aanvoelen 
welke richting het bestuur (college en raad) verkiest, wat de burgers en partners mogen verwachten 
van een gemeentelijke organisatie en waar het schort aan strategisch inzicht, sturing en kwaliteit op 
de geleverde prestaties en de communicatie hierover. 

Het vervolgplan richt zich op wat nodig is om de kanteling van de organisatie ook daadwerkelijk te 
laten plaatsvinden, de basis (instrumenteel) weer op orde te krijgen, de kwaliteit van werken en 
adviseren aan het bestuur drastisch te verbeteren en de cultuurverandering zichtbaar in gang te 
zetten.

  

Analyse

Geschetst worden de grote spanningen en dilemma’s die de huidige en ook wel hardnekkige 
organisatieproblematiek veroorzaken dan wel verklaren. 

1. Er manifesteert zich een grote spanning tussen de externe oriëntatie van het college en de 
interne oriëntatie van (het management van) de domeinen.

Het college is nadrukkelijk extern georiënteerd en beschouwt het coalitie-akkoord als een 
belofte, als een contract naar politiek en burgers. 
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Het management en het ambtelijk apparaat heeft de blik vooral intern gericht. Het management 
beschouwt, in tegenstelling tot het college, het coalitie-akkoord en de opgaven in de begroting 
en de daarbij horende vastgestelde budgetten niet als hún bindend contract, niet als hún opgave, 
hún verantwoordelijkheid om zakelijk te sturen op het correct, volledig en binnen de budgetten 
uitvoeren van het coalitie-akkoord en de begroting. 

Dit verschil in focus verklaart bijna alle bestaande problemen én de toenemende wrevel en 
teleurstelling die bij het college is ontstaan. Dit slepende organisatieprobleem, versterkt door het 
maar niet zichtbaar worden van de noodzakelijke (cultuur)veranderingen na de reorganisatie, zal 
zijn oplossing dienen te vinden in het verbinden van de doelstellingen van het bestuur door te 
investeren in de werkrelatie met de portefeuillehouders, en door meer opgavegericht (outside-
in) te sturen door het management. 
De gemeente Heerlen opereert in een dynamische politieke omgeving. Terwijl veel medewerkers 
vooral intern georiënteerd zijn en meestal de juiste contacten buiten niet hebben. De politieke 
omgeving vraagt om een bijzondere sensitiviteit van management en medewerkers naast de 
technische en vakinhoudelijke kennis. Wat vakinhoudelijk misschien de juiste keuze is, kan 
politiek onhaalbaar of onwenselijk zijn. Dat vergt van het management een vorm van balanceren. 
Maar niet ieder domein, geleid door een domeinmanager, is daar even bedreven in. Veel 
gemeentelijke processen spelen zich af binnen de muren van de organisatie. Dat wordt versterkt 
door de nadruk op de hiërarchische sturing (domeinmanagers leggen nagenoeg alle opdrachten 
neer bij de teamleiders) en de veelheid aan gemeentelijke regels en procedures. 
De organisatie moet zorgen voor rechtmatigheid en eenduidigheid van besluiten. Veel systemen 
zijn daarom ingericht op basis van regels. Zelfs met betrekking tot de omgang met externen. 
Bijvoorbeeld via toetsingskaders en subsidiebeschikkingen. Terwijl het bij veel externe 
samenwerkingen juist cruciaal is om op een flexibele manier relaties en vertrouwen op te 
bouwen. Hier moet worden gezocht naar een evenwicht tussen noodzakelijke regels en relaties. 
Alles wat van buiten komt wordt al snel als bedreiging ervaren of als té ambitieus gezien. Terwijl 
de vraagstukken zoals de sociale en economische opgaven in de stad juist vragen deze 
maatschappelijke opgaven centraal te stellen en middels een multidisciplinaire aanpak met een 
veelheid aan (externe) partners te realiseren. En deze vraagstukken vragen om een innovatieve 
aanpak, flexibiliteit en veranderingsgezindheid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de grote 
investeringsprojecten waarvoor de gemeente staat. 

Het gaat hier in wezen om een paradox die vraagt om een goede onderlinge dialoog tussen 
portefeuillehouder en domeinmanager. Met als richting hoe lossen we de maatschappelijke 
problemen en de uit te voeren projecten en programmatische opgaven het beste op binnen de 
daarvoor beschikbare menskracht en middelen? Het management ziet hierin de eigen rol en 
urgentie onvoldoende, neemt geen integrale verantwoordelijkheid voor het fout lopen en laat 
daardoor de opgaven en ambities van portefeuillehouders in de steek.
Dit uit zich in de dagelijkse praktijk door het niet of niet tijdig uitvoeren van college- en 
raadsbesluiten, te weinig focus op en het onvoldoende realiseren van de ambities uit het coalitie-
akkoord, het niet adequaat opvolgen van termijnen waardoor portefeuillehouders in 
verlegenheid worden gebracht en het onvoldoende kunnen inleven van wat deze nalatigheden 
voor de ander betekenen, het gebrek aan strategie en strategische communicatie rondom 
politiek gevoelige thema’s, het niet optreden door de domeinmanagers als verbindingsofficier 
tussen portefeuillehouders en uitvoerende medewerkers; het zijn steeds terugkerende 
(gedrags)problemen die maar niet door het management worden opgelost of doorbroken.
De beantwoording van en opvolging van termijnen bij art 33 vragen, toezeggingen richting 
ondernemingsraad, actielijsten vanuit college. Hier staat veel te weinig sturing en monitoring op, 
het ontbreekt aan een goed ingerichte procesgang, adequate begeleiding op kwaliteit en 
integrale coördinatie. 
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Daardoor laat de kwaliteit van college- en raadsvoorstellen en RIB’s, veelal te wensen over. Dit 
wordt versterkt doordat processen zo zijn ingericht dat deze stukken zelfs niet gezien worden 
door het verantwoordelijke management als integraal uitvoerder en bewaker van de kwaliteit. 
Met als gevolg dat het daardoor ontbreekt aan sturing op de gewenste kwaliteit en de 
begeleiding en ontwikkeling op verbetering van medewerkers. En met als gevolg dat het college 
cq. de portefeuillehouders in de reflex schieten om de managementsturing over te nemen. Dit 
leidt tot frustraties in de PHO’s; veel sturing door de portefeuillehouders maar weinig opvolging 
door het management en veel onduidelijkheid voor de medewerkers. Het bevechten van 
realisatie van ambities en het zorgen voor goede voorstellen wordt daarmee door het bestuur 
uitgevoerd, terwijl dit een duidelijke taak, rol en verantwoordelijkheid van het management is!

2. Er is nauwelijks verandering en verbetering merkbaar sinds de reorganisatie cq. de basis en 
bedrijfsvoering is niet op orde. 

Bij de doelstelling van de reorganisatie en in de tekst van de begroting vinden we de volgende 
omschrijving:
“Met de reorganisatie van 2019 hebben wij beoogd een proactieve organisatie neer te zetten. 
Een organisatie die de afspraken in het coalitieakkoord ondersteunt volgens de afgesproken 
inrichtingsprincipes. Zoals reeds eerder aangegeven is het veranderen van de organisatie en de 
wijze van werken een continue en dynamisch proces. Dit noemen wij ook wel de organisatie-
ontwikkeling. 
Om de hierboven weergegeven organisatieontwikkeling verder vorm te geven cultiveren wij het 
motto “van vakmanschap naar partnerschap”. Goed vakmanschap is de basis voor onze 
dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden. Partnerschap gaat een stap verder. 
We willen partnerschap uitdrukken in hoe we bedienen, ontvangen en ontmoeten; het is een 
centraal thema in het Coalitieakkoord en in de Omgevingswet.” 

De beschreven beoogde doelstellingen bij de reorganisatie zijn ruim een jaar later nog nauwelijks 
uit de verf gekomen. De basis, het daarvoor benodigde instrumentarium en de ingerichte 
processen zijn niet op orde. Daarom kost het (te) veel moeite om begroting en realisatie in de 
jaarrekening in overeenstemming te brengen. Deze situatie ontstaat mede doordat er geen brug 
wordt geslagen tussen wat afgesproken is in de begroting en de dagdagelijkse sturing op de 
uitvoering en realisering van de taakstellingen. Het gebrek aan visie op een goede 
bedrijfsvoering, aan inzicht, aan sturingsinformatie, aan maandelijkse rapportages over de stand 
van zaken en aan strikte budgetbeheersing zijn daar mede debet aan, als ook het mankeren van 
een goed in proces weggezette planning en controlcyclus, de afwezigheid van domeinplannen, 
teamplannen en individuele werkplannen.
Ook de pro-activiteit hierin wordt gemist, het vooruitdenken bij het management ontbreekt 
waardoor steeds achter de feiten wordt aangelopen en de gaten moeten worden dichtgelopen. 
Deadlines worden overschreden, college- en raadsbesluiten en ambities worden veelal niet zoals 
gewenst uitgevoerd waardoor het moet worden overgedaan, of zijn niet tijdig in gang gezet 
waardoor onderhand alles als spoedklus wordt betiteld. Dit is dominant aanwezig en verhoogt 
het gevoel van werkdruk.

Het cultiveren ‘van vakmanschap naar partnerschap’ is een prima doelstelling, ware het dat 
vakmanschap en partnerschap dan ook moet worden nagestreefd middels het continue 
begeleiden en monitoren van medewerkers op kwalitatieve inhoud, procesgang en 
netwerkrelatie. Want ja, vakmanschap en partnerschap is dé basis voor een goede 
dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden. 
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Om de doelstellingen te bereiken moet niet geschermd worden met de principes van de 
reorganisatie “als zijnde een reeds behaalde uitkomst”. De weg er naartoe wordt geplaveid door 
domeinmanagers die teamleiders en medewerkers beter begeleiden en pas wanneer ze het 
juiste niveau van kwaliteit en eigenaarschap hebben behaald, dán pas kan en mag het 
management het vertrouwen geven (en loslaten). Dit valt nog niet in voedingsrijke bodem. 
Hiervoor is noodzakelijk dat het management wel de monitoring van de kwaliteit van de 
opgeleverde productie op zich dient te nemen. Sommige medewerkers worden aan hun lot 
overgelaten en krijgen niet de begeleiding die noodzakelijk is om hun talenten tot volle groei en 
bloei te laten komen. 

Processen dienen zo te worden ingericht dat de domeinmanagers de productie, en zeker de 
ingediende collegevoorstellen en beantwoording art 33 vragen bestuderen en beoordelen, en er 
begeleiding op kwaliteit is en integrale coördinatie op bestaat. Het kan niet zo zijn dat dit 
allemaal op het bordje van de teamleiders komt te liggen.
Ondanks de hoge inzet van medewerkers en de vele inspanningen vertaalt zich de huidige 
werkwijze in ellenlange openstaande actielijsten richting raad, college, ondernemingsraad en 
burgers en partners, en zijn overschrijdingen van termijnen en uitstelberichten aan de orde van 
de dag. 
De reeds getroffen beheersmaatregelen en adviezen ter verbetering van inhoud en proces 
worden door een aantal managers stelselmatig genegeerd en/of eerder als lastig ervaren in 
plaats van deze te omarmen om de kwaliteit te verhogen waardoor voldragen collegevoorstellen 
kunnen worden ingediend en/of betere uitvoering wordt gegeven aan de opgaven en productie. 
Het uitlijnen van een goede procesgang en invoering van adequaat instrumentarium draagt bij 
aan regie op resultaten, opgaven en programma’s. Dat geldt ook voor het kunnen doorbreken 
van impasses en ontdekken en rechttrekken van weeffouten in de reorganisatie. Zo zullen de 
geleverde inspanningen leiden tot successen in plaats van mislukkingen. 
Daarbij hoort dat de eigen verantwoordelijkheid genomen wordt in plaats van te wijzen naar de 
ander of de adviezen en vernieuwingen te beschouwen als ‘andermans feestje’. 
Dán pas zal het veranderproces slagen en de cultuur, houding en gedrag kantelen naar de 
beoogde doelstellingen van de reorganisatie.

Het uitvoeren van de evaluatie over de reorganisatie is daarom absoluut noodzakelijk om 
bestuur en medewerkers te bevragen op de realisatie van de gewenste en beoogde 
doelstellingen bij de reorganisatie, op integraliteit, over de beleving van welzijn en tevredenheid 
in het werk en op de nieuwe plek na de reorganisatie, op de aansturing en begeleiding die 
medewerkers krijgen/ervaren en de sfeer en cultuur die er heerst. 

3. Er zijn veel problemen ontstaan gerelateerd aan de (aan)sturing.

Uit de analyse blijkt het gebrek aan sturing, informatie/communicatie en instrumentarium 
nadrukkelijk. Dit uit zich onder meer in het (dreigende) vertrek van goede (top)ambtenaren, de 
stuurloosheid op uitvoering van besluiten en ambities en het niet in-control zijn cq. steeds achter 
feiten en deadlines aanhollen. Er zijn ook klachten over integraliteit, gebrek aan samenwerking 
tussen domeinen en teams terwijl dat juist noodzakelijk is om de productie vlot, integraal en 
veelal dwars door de domeinen heen te laten verlopen. Daardoor ontstaan er gefragmenteerde 
resultaten die niet op elkaar aansluiten. Rechts weet niet altijd waar links mee bezig is.

Bij de sturing op de organisatie staan drie vragen centraal: 
1. weten de medewerkers wat van hen wordt verwacht? 
2. doen de medewerkers wat er van hen wordt verwacht? 
3. kunnen de medewerkers wat er van hen wordt verwacht? 



5

Deze drie vragen moeten in de eerste plaats door het management zelf worden beantwoord. En 
sturing is alleen mogelijk als medewerkers op z’n minst goed geïnformeerd zijn. 

Weten de medewerkers wat er van hen wordt verwacht? Een centrale vraag die beantwoord 
moet worden op basis van de richting die medewerkers meekrijgen. Hiervoor is het belangrijk 
om weet te hebben van de politieke ambities en besluitvorming in raad en college. Die 
besluitvorming bepaalt immers in hoge mate de richting die het management en de organisatie 
als geheel op zou moeten gaan. Belangrijke aanknopingspunten zijn te vinden in het 
coalitieakkoord en de begroting. Deze ambities moeten vertaald worden naar organisatiedoelen, 
en de politieke en bestuurlijke besluiten neergelegd in actieplannen. Het management is 
verantwoordelijk om deze besluiten door te vertalen naar de organisatie, zodanig dat 
medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht. Daarom is naast de interne oriëntatie ook 
de externe oriëntatie een belangrijke eigenschap. Als het MT zelf niet of onvoldoende op de 
hoogte is van de (regionale) besluitvorming, kan van adequate interne afstemming en sturing 
geen sprake zijn. Er ontstaat dan voor de medewerkers onduidelijkheid over de richting. 

Doen de medewerkers wat er van hen wordt verwacht? Zelfs als medewerkers begrijpen wat er 
van hen wordt verwacht, willen ze dat nog niet noodzakelijkerwijs in de praktijk brengen. Hier 
gaat het om het gemotiveerd willen doen. Motivatie ontstaat vooral wanneer individuele 
belangen goed overeenkomen met de belangen van de organisatie. 
Het komt voor dat domeinmanagers focussen op het deelbelang van hun domein of hun eigen 
positie. Daardoor worden de belangen van de organisatie als geheel daaraan ondergeschikt 
gemaakt en dit kan leiden tot demotivatie en het niet uitvoeren/negeren van besluiten 
(ondermijning). Ook bestaat het risico dat het verkeerd informeren van medewerkers of door 
een andere oriëntatie (intern-, regel- en vakinhoudelijke georiënteerd) de medewerkers zich 
onvoldoende herkennen in de meer politieke en extern georiënteerde besluitvorming. Het 
management staat aan de lat om te sturen op het overbruggen van deze spanningsvelden. 

Kunnen de medewerkers wat er van hen wordt verwacht? Anders gezegd, hebben 
domeinmanagers, teamleiders en medewerkers de competenties die nodig zijn bij hun functie. 
Medewerkers kunnen wel weten en gemotiveerd zijn wat ze moeten doen. Maar als ze het 
gewoonweg niet kunnen, komt er van de gewenste prestatie nog steeds niks terecht. Daarom is 
het belangrijk dat management en medewerkers op de hoogte zijn van persoonlijk-specifieke 
tekortkomingen, en de mogelijkheden om deze (indien mogelijk) weg te werken. Dit is een 
centrale taak van het domein Organisatie in het algemeen en de leidinggevenden in het 
bijzonder. Zij evalueren of er sprake is van gebrek aan kennis, ervaring, intelligentie of niveau, of 
door een verkeerde houding en gedrag, als de geleverde kwaliteit niet aan de maat is. Het kan 
ook zijn dat medewerkers gepromoveerd zijn boven hun niveau, of dat de functie niet goed 
ontworpen is. Het gaat hier dus om te ontdekken of er sprake is van persoonlijke tekortkomingen 
of dat medewerkers voldoende in staat worden gesteld te functioneren in de organisatorische 
context zoals inrichting, voorbeeldgedrag (cultuur) en facilitering.

Vaardigheden die door het management dienen te worden ontwikkeld en ingezet zijn: werving 
en selectie van de juiste mensen (die weten wat ze moeten doen, mensen die ervoor willen gaan, 
mensen die het ook echt kunnen) en herplaatsing binnen/buiten de organisatie actief oppakken. 
Daarbij is nodig het benoemen van de gewenste resultaten, het invoeren van instrumentarium, 
het nemen van beheersmaatregelen, het sturen op cultuur en gedragsnormen en op de juiste 
“toon aan de top”.
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Meerdere -in potentie goede- (nieuwe) medewerkers verlaten (soms erg snel) de organisatie. Dit 
vindt wellicht zijn verklaring in (de combinatie van) fout/onprofessioneel werving- en 
selectiebeleid, het niet goed voorlichten van de kandidaten en/of misleidend beeld van de 
organisatie en/of functie te geven, aannemen vanuit krapte cq. weinig keuze in kandidaten ipv 
selecteren op competenties, kennis en kwaliteit, het niet graag verblijven in de huidige cultuur 
en/of werkwijze in onze organisatie.

Teamleiders en medewerkers ervaren een hoge werkdruk door (de combinatie van) het niet 
weten, niet doen of niet kunnen en durven management of collega’s hierop onvoldoende aan te 
spreken of zich openlijk te uiten. 
Intussen raken medewerkers overbelast en gedemotiveerd en neemt de druk op het verloop en 
de daarmee gepaarde inhuur van tijdelijke en externe medewerkers toe, met alle gevolgen van 
dien voor de continuïteit en borging van kennis in de organisatie.

Vervolgplan

Voor de één moet de cultuurverandering die beoogd werd met de reorganisatie dus nog beginnen, 
voor de ander is er gelukkig al hard aan gewerkt en zijn successen geboekt.
De uitdaging wordt om de gehele ambtelijke organisatie door te ontwikkelen tot een professionele 
en zakelijke organisatie, waarbij een kwaliteitsslag wordt gemaakt naar integraal en opgavegericht 
werken, waar er veel meer vanuit buiten naar binnen wordt gedacht en gewerkt om de ambities te 
realiseren, waar men in control is. Cruciaal hierbij is de invoering van efficiënte processen (lean), 
(beheers)instrumentarium, zakelijk en opgavegericht werken, een (lichte) structuurwijziging om 
verder te ontzuilen en bovenal een stevig en verfrissend management dat staat voor rolopvatting, 
rolbewustzijn en rolneming. 

De verdere ontzuiling.
In de reorganisatie is indertijd wellicht met name gekeken naar de span of control, men kwam 
tenslotte van 16 afdelingen en men is nu naar 6 domeinen gegaan. Mogelijk was deze tussenstap 
zelfs noodzakelijk om draagvlak binnen de organisatie te vinden. Echter is niet gekozen voor een veel 
meer natuurlijke en onderlinge samenhang binnen taken en opgaven.
Ook al is de structuur niet heiligmakend en zal met name de cultuurverandering daadwerkelijk 
moeten plaatsvinden, de structuur dient ondersteunend te zijn aan deze cultuur(verandering). Een 
groot deel van de huidige problematiek, het links niet weten wat rechts doet, kan worden opgelost 
door het samenvoegen van domeinen die organisch ook goed bij elkaar passen. 
Dat daarbij een krachtige aansturing nodig is, waarbij de verantwoordelijkheid opgenomen wordt om 
de opgaven integraal te realiseren, is uiteraard een randvoorwaarde om de verdere ontzuiling 
succesvol te laten zijn.

Zo zouden de 6 domeinen samengevoegd kunnen worden tot 3 domeinen: 
1. Domeinen Maatschappij en Inwoners tot Domein Burgers
2. Domeinen Economie en Ruimte tot Domein Stad 
3. Domeinen Middelen en Organisatie tot Domein Bedrijfsvoering 

De teams daarbinnen blijven vooralsnog gehandhaafd, uit de evaluatie moet blijken of de span of 
control binnen de teams de juiste maat heeft.
Daarnaast dienen nog wat weeffouten in de reorganisatie opgelost te worden. 
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De reeds doorgevoerde aanpassing middels de opheffing van het (interne) systeem van ‘inkoop 
projectleiders’ vraagt om een nadere beschouwing waarbij de projectleiders dan ook terug 
ondergebracht worden bij de domeinen waar de opgaven gerealiseerd worden. 
Ook de bij de reorganisatie gevormde ‘secretaressepool’ werkt contraproductief en voldoet niet aan 
de behoefte van het bestuur. Er is immers een nadrukkelijk verschil in niveau om de juiste kwaliteit 
te leveren en het bestuurlijk gevoel dat nodig is bij de bestuursondersteuning ten opzichte van 
datgene wat nodig is bij een domein- en teamondersteuning. Daarnaast is de behoefte aan een vast 
aanspreekpunt voor zowel bestuur als buitenwacht aanwezig.
Het nieuwe organogram zou er dan als volgt kunnen uitzien:
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Een stevig en verfrissend management:
De organisatie Heerlen heeft een stevig en verfrissend management nodig dat staat voor 
rolopvatting, rolbewustzijn en rolneming. Want, zoals gezegd, moet uiteindelijk de gehele ambtelijke 
organisatie worden doorontwikkeld, waarmee een kwaliteitsslag wordt gemaakt naar integraal en 
opgavegericht werken en veel meer vanuit buiten naar binnen wordt gedacht en gewerkt.
Een management dat inspireert, vertrouwen inboezemt en uitstraalt, naar buiten is gericht en 
daarmee herkenbaar en aanspreekbaar is voor medewerkers, bestuur, externe partijen, en werkt aan 
het noodzakelijke netwerk binnen de gemeente, binnen Parkstad, binnen Zuid-Limburg.
Een management dat tevens zichtbaar en toegankelijk is voor de eigen organisatie, dat staat voor 
een professionele (ook administratieve) organisatie en de kwaliteit van inhoud en advisering 
bewaakt en medewerkers hierin begeleidt, een management dat samen met de beleidsmedewerkers 
sparringpartner is voor de portefeuillehouders waarbij politieke sensitiviteit onontbeerlijk is. 
Een management dat voorbeeldgedrag vertoont, beslist, leidt én coacht en constant feedback geeft 
over houding, gedrag en resultaten, evenwicht zoekt in vertrouwen geven en controle houden, dat 
verder gaat dan alleen maar overbrengen wat er dient te gebeuren, en dus de betekenis van 
besluiten en veranderingen kan uitleggen en inclusief leiderschap uitdraagt. 
Een management dat staat voor een zakelijke cultuur, zich bewust is van het contract dat gesloten is 
met college en raad en op deze resultaten en deadlines focust en hierover doelmatig communiceert 
naar binnen en buiten. 
Een management dat durft te onderhandelen met partijen en college, niet bijplust of overschrijdt en 
het tekort niet tot in de miljoenen laat oplopen en (de ambities van) het college daarvan de schuld 
geeft.
Een management dat een duidelijke visie heeft, integraliteit nastreeft en strategisch niveau bezit, die 
uitvoeringskracht organiseert en mede met het college de ambities van de centrumstad Heerlen 
omzet in daadwerkelijke realisatie, en dat alles binnen de (beperkte) middelen die daarvoor staan. 

Een management dat bovenstaande mogelijk moet maken bestaat minimaal uit:
Een (programma)directeur Stad die zich in het college én extern als een vis in het water beweegt en 
zorgt dat de stedelijke ambities en projecten worden omgezet in daadwerkelijke realisaties.

Een maatschappelijke directeur die de zorg, het welzijn en de veiligheid van de burgers in de stad, 
wijken en buurten als het hoogste goed uitdraagt. Die gelooft in de kernwaarden binnen het sociaal 
domein. Die de onderste steen boven haalt om ouderenbeleid, burgerbetrokkenheid, inclusie en 
andere politieke ambities richting burger weet te realiseren en te implementeren. 

Een zakelijke directeur (sterke CFO) met visie op een professionele administratieve organisatie, 
procesinrichting, interne controle en planning en controlcyclus, die financiële adviseurs en 
businesscontrollers doet ontwikkelen en groeien naar volwaardige sparringpartners van het breed 
management, die zorg draagt voor het ontwikkelen en doorvoeren van (beheers)instrumentarium en 
daartoe de basis legt voor een efficiënte financiële huishouding en die staat voor maandelijkse 
rapportages en sturingsinformatie voor directie en bestuur.
Dat deze zakelijke directeur naast de ‘harde’ kant ook gevoel moet hebben voor de ‘zachte’ kant, 
visie heeft op HRM en het goed werkgeverschap verwezenlijkt staat buiten kijf.
Daarnaast is visie nodig op overige bedrijfsvoeringsaspecten zoals Inkoop, ICT, Communicatie, 
Archief, Interne dienstverlening ea. 
Kortom een bedrijfsmatige directeur die alle aspecten binnen de interne bedrijfsvoering kan 
aansturen.

Dit alles gezegd zijnde moet geconstateerd worden dat Heerlen de organische synergie, de 
uitvoeringskracht op de doorontwikkeling en een stevig management (nog) niet heeft. 
In de komende periode zal dit opgelost moeten worden. 
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Het is te simpel om te durven stellen dat de beschreven complexe problematiek en de gewenste 
veranderingen en doorontwikkelingen, door de interim AD in haar eentje kan worden opgelost en 
dat ook nog binnen afzienbare tijd. En dat terwijl de winkel tijdens de werken open moet blijven.

In oplossingen gedacht heeft het college besloten tot het tijdelijk toevoegen van een kwartiermaker 
die onder aansturing van de interim AD mede aan de slag gaat om de veranderingen en de 
doorontwikkeling mogelijk te maken.
Ook heeft het college besloten om de scope op de tijdspanne waarbinnen de interim AD de 
(vervolg)opdracht verder uitvoert, te verleggen naar 31 december 2021.

De ondernemingsraad zal met de uitwerking van het gestelde in het rapport, de verdere 
doorontwikkeling, de evaluatie van de reorganisatie en andere zaken nadrukkelijk betrokken 
worden. 


