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Inleiding 

De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze 

veranderende rol van de gemeente (aansluiten op de kracht van de samenleving) ook daadwerkelijk 

als raad, college en organisatie in de praktijk brengen en inwoners en andere organisaties dat ook zo 

ervaren.  Deze visitatie gaat ook over het veranderproces.  De burgervisitatiecommissie benadrukte in 

het verdiepingsgesprek dat we als college en raadsgriffier hebben gehad dat visitatie volkomen 

ongeregisseerd is en dat het een visitatie is en geen advies.  

“Wij ervaren het  als een kadootje” om zo een spiegel voorgehouden te krijgen  vanuit inwoners met 

kennis van en ervaring met (kwaliteits)processen, organisatieontwikkeling en het aansturen van 

veranderingsprocessen. Hun bevindingen en adviezen vinden wij zeer waardevol en helpen ons als 

organisatie en college om ons de komende tijd verder te richten en te ontwikkelen op de ingezette 

koers. Wij nodigen u als raad uit ook wat te vinden van de adviezen van de burgervisitatiecommissie.  

We hebben met de burgervisitatiecommissie afgesproken dat we in contact blijven met de leden van 

de burgervisitatie commissie en wel op de volgende wijze:.  

- Zij hebben de burgemeester gevraagd twee leden van de raad aan te wijzen die over twee 

jaar verantwoording afleggen aan de burgervisitatiecommissie over de voortgang.  

- We hebben hun voorstel om met twee leden van hen, de raadsgriffier en de 

gemeentesecretaris een denktank te vormen over hoe de gemeente er in de toekomst uitziet 

met deze kanteling naar de samenleving (een conceptueel beeld op samenhang) omarmd en 

gaan we invulling geven .  

- Ook gaan zij eens per jaar een  vanuit concern control op de maatschappelijke effecten die we 

bereiken input leveren.  

 

1. Zichtbare herkenningspunten 
Het veranderproces is gebaat bij meer zichtbare herkenningspunten (mijlpalen, tijdstippen) voor het 

veranderproces om te zien of de verandering leidt tot de resultaten die verwacht mogen worden. 

 Leidinggevenden en ondernemingsraad werken aan het concretiseren van de stip op de 

horizon. Het resultaat hiervan zal zijn: 

o Algemeen beeld organisatieontwikkeling: dit is ons beeld (been bijtrekken) voor 

2015. 

o Eigen ontwikkeling medewerkers gekoppeld aan algemeen beeld 

organisatieontwikkeling (resultaten en kwaliteiten) voor 2015 

De eerste mijlpaal hierin is dat duidelijke is hoe iedereen in de organisatie concreet aan 

de slag gaat in 2015 en wat zijn bijdrage is aan maatschappelijk effect in de samenleving: 

welke resultaten ga je bereiken, en welke kwaliteiten ga je ontwikkelen komend jaar? 

Dat wordt zichtbaar (visueel) gemaakt als onderdeel van de stip op de horizon. Begin 

2015 vinden gesprekken plaats  tussen medewerkers en leidinggevenden waarin hierover 

concrete afspraken worden gemaakt voor de rest van het jaar. Functionerings- en 

beoordelingsgesprekken worden hierop gebaseerd. 

 De evaluatie van de organisatieontwikkeling is in volle gang. Per team én organisatiebreed 

wordt op een structurele wijze bekeken of activiteiten tot de gewenste resultaten hebben 

geleid en wat er komende tijd nodig is. Bij de raadsrotonde over de organisatieontwikkeling 



in 2015 worden deze resultaten gedeeld. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan hoe 

medewerkers hier verder in leren en zich verder ontwikkelen in innoveren ook in relatie tot 

het veranderkapitaal. 

 

2. Fall back optie decentralisaties 
Het is van belang als gemeente goed te weten wat er gebeurt als een hulpbehoevende recht claimt op 

de zorgplicht van de gemeente en te kijken of de gemeente daartoe in staat is. 

 Het wijkgericht werken vormt hier de basis voor. De rotonde is ontwikkeld om zoveel 

mogelijk hulpvragen in een vroeg stadium op te lossen. 

 Er worden op dit moment vier aanspreekpunten ingezet als verbindende factor. Er komen 

begin 2015  meer aanspreekpunten bij. Dit werkt in de vorm van een groeimodel. Met de 

ervaringen van de nieuwe aanpak met de rotonde en aanspreekpunten ontwikkelt zich op 

maat verder.  

 De gehele formatie voor uitvoering van het sociaal domein wordt aangepast aan de nieuwe 

taken. In het eerste kwartaal van 2015 zijn we op volle sterkte. 

 Binnen het programma Sociaal domein wordt een sturing- en verantwoordingssysteem 

ontwikkeld om inzicht te krijgen in de voortgang en zo nodig tijdig te kunnen bijsturen. Zo 

kunnen risico’s tijdig in beeld gebracht worden. Vanaf 1 januari 2015 is het systeem 

operationeel op individueel inwonersniveau. 

 

3. Ondersteunend kennissysteem en 4. Kennis van interventies en 

successcores 
De organisatie is toe aan een praktischer vertaling in herkenbare opties voor de mensen die hun rol 

willen invullen. Een kennissysteem zal werkende weg moeten worden opgebouwd om de ambtenaren 

te ondersteunen om te kiezen voor bepaalde interventies of juist nieuwe alternatieven te ontwikkelen. 

Opbouwen van kennis van methodieken om in te spelen op initiatieven van inwoners en op het 

uitlokken van deze initiatieven. Gedacht wordt aan het bijhouden van interventies, succespercentages 

en in hoeverre de bijdrage van de gemeente het resultaat heeft beïnvloed. 

 De initiatievenkaart wordt in januari 2015 voor iedereen toegankelijk via de gemeentelijke 

website. 

 Een zaaksysteem (ordening en toegankelijk maken van informatie per zaak op proces en  

voortgang van afhandeling) is op onderdelen operationeel en wordt in 2015 verder 

doorontwikkeld. 

 Er wordt gewerkt aan een nieuw sociaal intranet waarin digitaal kan worden samengewerkt, 

zowel intern als met externe partners. Ook kan hierin worden gebundeld wat wel en niet 

werkt in de verschillende kernen. In samenspraak met de OR streven we ernaar dit begin 

2015 operationeel te hebben. 

 Via indicatoren maken we de resultaten zichtbaar in de begroting. De raad levert hier een 

bijdrage aan. 

 



5. Duidelijkheid rol van de politiek 
Duidelijkheid over waar de verantwoordelijkheid van de organisatie ophoudt en die van de politiek 

(wethouders en raadsleden) begint. Ook: inwoners helpen te kiezen voor besluitvormingsmethoden 

die draagvlak garanderen. 

 In deze tijd waarin veranderingen zich steeds sneller voordoen en de wereld steeds 

dynamischer wordt  en waarin we als gemeente steeds meer aansluiten op de 

netwerksamenleving zijn meerdere rollen mogelijk. Per onderwerp en situatie kan deze rol 

verschillen. 

 Aan raad de uitnodiging deze verder aan te vullen.  

 

6.  Gesprek met politici 
Om beter begrip te krijgen voor de invulling van de rol van de politiek is het goed hierover gesprekken 

te organiseren tussen de (nieuwe) raadsleden en de regievoerders (makelaars). 

 Op 20 november 2014 is in een raadsrotonde met de raad, gebiedsmakelaars en 

aanspreekpuntengesproken over het wijkgericht werken en is een aanzet gegeven over de 

rol van de raad daarin. 

 Aan raad de uitnodiging om hier verder invulling aan te geven.   

 

7. Procesarchitectuur 
Goede architectuur van processen helpt om te gaan met verrassingen. Het gaat niet om protocollen, 

maar wel om beslissingsondersteunend te werken gebaseerd op principes. 

 Procesoptimalisatie met behulp van de Lean Six Sigma (procesverbeteringsmethode vanuit 

de vraag van de inwoner) methodiek wordt stap voor stap in de organisatie vormgegeven. 

 Intern worden in maart 2015 twee medewerkers opgeleid in ‘procesarchitectuur voor 

interactief procesontwerp’. 

 

8. Systematisch inzicht in meningen partners 
In gesprek met (of uit onderzoek onder) klanten en samenwerkingspartners een beeld verkrijgen van 

hun waardering en wensen met betrekking tot de voorspelbare kwaliteit van de gemeentelijke 

bedrijfsvoering, met minimaal benodigde capaciteit en zodanig dat de verkregen informatie kan 

worden gebruikt voor analyse en verbetering. 

 Helder krijgen van klantwensen is een onderdeel van probleemanalyse in Lean projecten. 

 Makelaars (gebied, bedrijven, regio) hebben een proactieve houding en verbinden partners 

(en hun wensen) met collega’s binnen de gemeente. Signalen die ze van buiten opvangen 

worden -waar van toepassing- in de bedrijfsvoering van onze gemeentelijke organisatie 

vormgegeven. 

 Adviseurs onderhouden structureel contact met partners. Informatie die hieruit komt wordt 

gebruikt voor analyse en verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de 

gemeente. We gaan hierbij het wiel niet opnieuw uitvinden maar leren van de ervaringen en 

praktijk van anderen. 

 



9. Laat gemeenschap meer meedenken 
Een participerende houding vraagt ook op tijd inbreng van de eigen gemeenschap om mee te denken, 

niet alleen mee te bepalen, maar ook mee te verantwoorden en te controleren. In het bijzonder 

gericht op de langere termijn liggen hier kansen voor de gemeente. 

 Er worden buurtschouwen gehouden  waarbij vanuit wijken & beheer wandelingen met 

inwoners en raadsleden plaatsvinden om zo het basisniveau in wijken en buurten vorm te 

geven wat past bij wat de inwoners willen.  

 Experimenten in het  sociaal domein zijn met inwoners en andere partners geformuleerd en 

worden gezamenlijk uitgevoerd.. 

 Er wordt een burgerpanel ingezet waarbij inwoners structureel digitaal geraadpleegd 

worden, te beginnen bij het Sociaal domein.  Naar verwachting is dit in januari 2015 

operationeel. 

 Met de burgervisitatiecommissie is afgesproken dat we jaarlijks met twee van hun leden de 

voortgang met betrekking tot de organisatieontwikkeling in de samenleving beoordelen als 

onderdeel van de concern-control.. 

 In 2015 willen we in samenspraak met de samenleving en de raad komen tot een 

netwerkbegroting. Een netwerkbegroting past bij het proces- en werkakkoord en is meer van 

de samenleving dan de huidige vorm van begroting.  

10. Communicatie over resultaten en verwachtingen 
Het is nodig als organisatie beter en meer te communiceren over de resultaten en de verwachtingen 

die inwoners en bedrijven mogen hebben. Ook kan de gemeente inwoners ondersteunen om deze 

boodschap te brengen. De commissie adviseert deze ondersteuning te ontwikkelen samen met 

bewonersorganisaties. 

 Speciaal voor de communicatie over resultaten en verwachtingen in er in de tussentijd 

iemand extra aangetrokken met marketingkennis om de gemeente te ondersteunen om de 

boodschap goed over te brengen. Vanaf 2015 zal ze dit ook samen met bewonersorganisaties 

gaan vormgeven. 

 Desgewenst ondersteunen we belangenverenigingen in de marketing van hun activiteiten. 

De ondersteuning van de publiciteit rond de avond over de toekomst van Silvolde is hier een 

voorbeeld van. 

 In de Gelderse Post worden vanaf augustus 2014 mooie voorbeelden in beeld gebracht van 

van initiatieven uit de samenleving. 

 Ook intern de organisatie gaan we nog meer succes vieren en delen. 

 

11. Communicatie en marktsegmentatie om veranderingsproces te 

versnellen 
Het advies is om voorop te blijven lopen door kennis van marktsegmentaties en vraagdifferentiatie zo 

snel mogelijk te verwerven en daarmee de communicatie te versterken en het veranderingsproces te 

revitaliseren en te versnellen. Ook moet communicatie extern gaan werken met burgers, 

ondernemers en andere stakeholders. 

 In 2015 zullen we ons meer richten op verschillende doelgroepen en daar onze 

communicatie en marketingstrategie op afstemmen. Het gaat ook om het beter benutten 



van verschillende (nieuwe) vormen van communicatie die beter aansluiten op de 

verschillende groepen in de samenleving overeenkomstig het rapport van Motifaction. 

 De communicatie zal steeds meer in samenwerking met inwoners en partners worden 

vormgegeven rondom een thema of project. 


