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Bericht op intranet van de algemeen directeur a.i. 
 
Hierbij informeer ik jullie over een aantal organisatieontwikkelingen en daarmee samenhangende  
besluiten van het college, én over de aanleiding daarvoor.  
 
Vorig jaar zijn we een reorganisatie gestart. Dat was nodig om de enorme opgaven waar we voor 
staan, te kunnen volbrengen en tegelijkertijd te zorgen dat we op een prettige en goede manier ons 
werk kunnen blijven doen. De reorganisatie is inmiddels doorgevoerd -een evaluatie moet nog 
volgen- maar het college vindt dat het veranderingsproces nog niet het gewenste effect heeft. De 
reorganisatie is in gang gezet om de organisatie door te ontwikkelen en een kwaliteitsslag te maken, 
om datgene wat in het coalitie-akkoord, in de begroting en in het financieel herstelplan staat, waar 
te maken. De cultuurverandering die nodig is voor de doorontwikkeling gaat nog niet de goede kant 
op. Het college heeft mij dan ook gevraagd om een analyse te maken. Deze analyse heb ik inmiddels 
opgeleverd. 
 
Kort gezegd kom ik in de analyse tot de conclusie dat de sturing op het proces en op de organisatie-
ontwikkeling anders en sterker moet. Er wordt door de medewerkers hard gewerkt binnen onze 
gemeente, met hart en ziel voor de zaak. Maar er is meer nodig om de veranderingen te kunnen 
doorvoeren. Daarvoor heb ik een vervolgplan opgesteld, waarin ik een lichte structuurwijziging 
voorstel die de samenwerking tussen de domeinen bevordert, en toewerk naar een management dat 
een resultaat- en klantgerichte taak- en rolinvulling van de publieke doelen neemt.  
 
Analyse 
In mijn analyse schets ik drie hoofdoorzaken voor het feit dat de doorontwikkeling en de 
cultuurverandering van de organisatie haperen: 
 
Er is spanning tussen de externe oriëntatie van het college en het intern gerichte management 
Dit verschil in focus verklaart veel problemen. De politieke omgeving vraagt om een bijzondere 
sensitiviteit van management, naast technische en vakinhoudelijke kennis. Dat vraagt een vorm van 
balanceren en dit is onvoldoende aanwezig.  
 
De basis is niet op orde 
De basis, het instrumentarium dat nodig is en de processen zijn nog niet op orde een jaar na de 
reorganisatie. Er is gebrek aan visie op een goede bedrijfsvoering en het ontbreekt aan 
sturingsinformatie, strikte budgetbeheersing en een helder proces van de planning- en controlcyclus. 
Domeinplannen, teamplannen en individuele werkplannen ontbreken. Er wordt keihard gewerkt 
door iedereen maar we lopen achter de feiten waardoor bijna alles als spoedklus wordt betiteld. Dit 
verhoogt het gevoel van werkdruk. 
 
Er zijn problemen met de aansturing  
Uit de analyse blijkt gebrek aan sturing, informatie en communicatie. Er zijn klachten over de 
samenwerking en integraliteit tussen domeinen en teams. Rechts weet niet altijd waar links mee 
bezig is. Dat levert (gefragmenteerde) resultaten op die niet op elkaar aansluiten. Er is sprake van 
een hoge werkdruk en medewerkers die overbelast raken, wat leidt tot uitval, meer inhuur van 
tijdelijke medewerkers, met alle gevolgen voor de continuïteit en borging in de organisatie. 
 
 
Opdracht 
Het college deelt mijn analyse en conclusies en heeft opdracht gegeven het vervolg in werking te 
zetten. Het college heeft besloten om mij daarvoor nog ruim een jaar langer, tot 31/12/2021 aan te 
laten blijven. En daarnaast is een tijdelijk kwartiermaker, Aad Scheepers, aangetrokken die gaat 
helpen om de veranderingen die nodig zijn, mee door te voeren.  
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Vervolg  
Het betreft hier geen nieuwe reorganisatie. De teams blijven ingericht zoals ze nu zijn ingericht. In 
de evaluatie van de reorganisatie, die binnenkort wordt uitgezet, zal gekeken worden of de 
hoeveelheid werk binnen de teams van passende omvang is. Als dit aanleiding geeft tot 
aanpassingen zullen die doorgevoerd worden.  
De domeinen worden organisch wel veel beter bij elkaar gebracht zodat de samenwerking tussen de 
domeinen wordt versterkt; dit leidt tot een lichte structuurwijziging. En een management dat 
doorgroeit naar een resultaat- en klantgerichte taak- en rolinvulling zodat de aansturing, de 
doorontwikkeling en kwaliteitsslag en de cultuurverandering in de organisatie kan waargemaakt 
worden. 
 
De uitdaging waar we voor staan heb ik als volgt samengevat: de hele ambtelijke organisatie wordt 
doorontwikkeld naar een professionele en zakelijke organisatie, die integraal en opgavegericht 
werkt, van buiten naar binnen denkt én werkt, en in control is.  
Cruciaal hierbij is een (lichte) structuurwijziging om de samenwerking te versterken en een 
management dat staat voor rolopvatting, rolbewustzijn en rolneming. 
 
 
Vervolgstappen 
Het MT en de ondernemingsraad zijn geïnformeerd. Over het voorgenomen besluit van de verlenging 
van de interim algemeen directeur is de adviesaanvraag bij de ondernemingsraad ingediend. De 
kwartiermaker is gestart. De ondernemingsraad zal bij de uitwerking van de verdere 
doorontwikkeling, de evaluatie van de reorganisatie en andere zaken nadrukkelijk betrokken 
worden. 
Met enkele individuele MT-leden worden nu nog gesprekken gevoerd. Hierover worden jullie tzt 
geinformeerd. 
De teamleiders zijn eveneens geïnformeerd en vandaag informeer ik alle medewerkers. Ik kan mij 
voorstellen dat jullie nog vragen hebben. Daarvoor kunnen jullie bij je teamleider of bij mij terecht.  
 
Ik wil hier nog eens benadrukken dat veel in de organisatie goed gaat. En dat ik zie dat er enorme 
inspanningen worden geleverd om de dagelijkse problemen op te lossen en de uitdagingen aan te 
gaan. Ik realiseer me dat mijn voorstellen consequenties hebben, maar ik zie me genoodzaakt om 
deze veranderingen door te voeren vanuit de zorg om het personeel, de zorg om het functioneren 
van het breed management en de zorg om de bestuurlijke verantwoordelijkheid die door het college 
genomen moet kunnen worden. 
 
Het college licht haar besluit om het vervolg in te zetten alsvolgt toe: 
“We staan voor enorme opgaven in deze stad. De maatschappelijke en financiële uitdagingen zijn 
groot. Om die te realiseren heeft de sturing op de doorontwikkeling nog een behoorlijke kwaliteitsslag 
nodig, dat maakt deze analyse ons meer dan duidelijk. We staan voor goed werkgeverschap, voor een 
stad waar mensen graag voor werken en voor een organisatie waar talent wordt ontplooid en 
creativiteit en ondernemerschap wordt gestimuleerd.” 
 
 
Lieve Schouterden 
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris a.i. 
20 oktober 2020 


