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Feedback Ontwikkeltraject Oude IJsselstreek 2010 – 2015 
 
 
Inleiding 
De gemeente Oude IJsselstreek onderscheidt zich op bijzondere wijze. Zij heeft een 
gedegen analyse gemaakt van haar omgeving, de maatschappelijke veranderingen en de 
toekomstige (financiële) kaders. Op basis daarvan heeft zij een visie ontwikkeld die beoogt 
de gemeente financieel gezond en maatschappelijk levendig te houden. De samenwerking 
met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, instellingen en buurgemeenten wordt 
daarbij nadrukkelijk gezocht. De daarbij passende werkwijzen, competenties, rollen en de 
weg ernaartoe moeten nog voor een belangrijk deel gevonden worden. Met een dergelijk 
traject toont de gemeente Oude IJsselstreek visie en moed. 
 
Om de goede ontwikkeling van dit traject te bevorderen is het INK gevraagd zich -op basis 
van de belangrijkste veranderdocumenten en in een groepsgesprek met teamleiders, 
projectleiders, kwartiermakers, de manager bedrijfsvoering en een OR-vertegenwoordiger- te 
oriënteren op de belangrijkste sterke aspecten van het verandertraject en de kansen voor 
verbetering daarin. 
Dit rapport geeft deze feedback in de structuur van het INK-managementmodel. Eraan 
vooraf gaat een beschouwing van de naar onze inschatting meest cruciale risicovolle 
aspecten van het verandertraject. 
 
 
Algemene bevindingen 
 
• Leiderschap 

Voor een succesvol verandertraject is het van belang dat leiderschap wordt getoond. In 
de zin van de stip op de horizon is dat zeker gebeurd. Ook zijn er voor de verschillende 
beleidsterreinen ontwikkelingsrichtingen op hoofdlijnen aangegeven. Voorts is 
aangegeven wat attitude en vaardigheden zijn, die bij de ontwikkeling naar een 
netwerkgemeente passen.  
In opzet is dit alles goed doordacht en met betrokkenheid van belanghebbenden 
(waaronder de medewerkers) tot stand gekomen.  
Bij de feitelijke implementatie, de toepassing van de uitgangspunten in de praktijk, doen 
zich tal van dilemma’s en keuzes voor. De uitdaging voor leidinggevenden is door 
zichtbaarheid en voorbeeldgedrag de verandering ‘voor te leven’. Zodoende 
medewerkers te verleiden om de sprong naar de nieuwe manier van werken te maken en 
zelf initiatieven te nemen.  

 
 
• Van zekerheid naar zoektocht 

(experimenteren en leren over domeingrenzen heen) 
Het gekozen doel van de “netwerkgemeente” is een situatie waarvoor weinig 
voorbeelden zijn te raadplegen. Uit de aard van de ontwikkeling is het dan ook 
verklaarbaar dat de weg ernaartoe nog niet volledig is uitgewerkt. Meer nog, een volledig 
uitgewerkt plan zou niet passen bij de doelstelling om, in samenwerking met burgers en 
vele (maatschappelijke) organisaties, de lokale samenleving in te richten. Deze 
doelstelling vraagt dus een constante dialoog met de omgeving en de flexibiliteit om op 
basis daarvan de plannen in te vullen en bij te stellen. Dat vraagt van de huidige 
gemeentelijke organisatie dat zij op zoektocht gaat en snel het vermogen om te 
experimenteren en te leren, ontwikkelt –ook en vooral over de bestaande 
organisatorische grenzen en onderdelen van de gemeente heen– en daarbij dus ook een 
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cultuurverandering doormaakt, waarin dit bevorderd en ondersteund wordt. Het scheppen 
van deze voorwaarden en het sturen op dit leerproces is één van de onderwerpen van 
het leiderschap.  
 
 

Communicatie en duidelijkheid 
Een zeer belangrijke succesfactor voor het welslagen van elk verandertraject is een 
gestructureerde en frequente communicatie met alle betrokkenen. De ontwikkelingsgerichte 
dialoog die als onderdeel van het assessment is uitgevoerd, maakt duidelijk dat niet op alle 
posities in de organisatie de samenhang en grote lijn in het veranderproces en de 
samenhang met de ontwikkeling in het dagelijks werk, der dingen, leeft.   
De dialoog over de plannen, de uitvoering, de zorgen, de successen en risico’s en alle 
andere voor betrokkenen relevante zaken, kan ervoor zorgen dat het verandertraject 
inhoudelijk aan kwaliteit kan winnen en dat het draagvlak voor de veranderingen vergroot 
kan worden. 
Indachtig het lerende karakter van het verandertraject (werkende weg leren en keuzes 
maken), betekent dit dat ook onduidelijkheden en onzekerheden onderdeel van de dialoog 
uitmaken. Met andere woorden, duidelijk zijn over onduidelijkheden en onzekerheden kan 
helpen deze te begrijpen en ermee om te gaan. Zo draagt de dialoog dan bij aan de 
gewenste cultuurverandering. 
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BEVINDINGEN PER AANDACHTSGEBIED 
 
 
LEIDERSCHAP 
 
Sterke punten 

• Er is een richtinggevende visie met een hoog ambitieniveau geformuleerd op de 
toekomst van de organisatie en de samenwerking met de omgeving.  

• Er gelden duidelijke uitgangspunten: dienstverlening op het huidige hoge niveau, 
flexibel inspelen op veranderende maatschappij, snel inspelen op lokale vraag, dit 
alles rekening houdend met het vastgestelde financiële plafond;  

• Onderkend is dat deze opgave bij de huidige manier van werken niet realiseerbaar is 
en er aanzienlijke financiële tekorten ontstaan bij ongewijzigd beleid. 

• De gekozen ZBB-aanpak getuigt van durf en men gaat de moeilijke keuzes die 
daaraan vastzitten niet uit de weg;  

• DIMN’s (Doel, Inspanning, Middelen, Netwerken) worden benut om te sturen op 
maatschappelijk effect en doelstellingen; onderdeel van de monitoring via DIMN’s is 
tevens de vraag of bijsturing nodig is gezien de uit de maatschappelijke vraag 
voortvloeiende prioriteitsstelling of ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. 

• De personele afbouw van de leidinggevende capaciteit ligt op schema. 
 
Aandachtspunten 

• De gekozen veranderstrategie van ‘lerend ontwikkelen’ doet recht aan de behoefte 
medewerkers hun eigen rol te laten ontdekken en ondernemend gedrag te 
ontwikkelen, kwaliteiten die ze in de nieuwe organisatie nodig hebben; de gekozen 
strategie doet ook recht aan de behoefte maatwerk te leveren en de organisatie zich 
vraaggericht te laten ontwikkelen. Dit heeft wel consequenties voor de ‘meetbaarheid’ 
van de vorderingen en het tempo waarin de verandering kan plaatsvinden.  

• De deelnemers aan het managementoverleg kunnen zich nadrukkelijker profileren als 
gezamenlijke trekkers van het veranderproces. De wil is er en er zijn goede 
voorbeelden (o.a. ten aanzien van het ‘naar binnen brengen van buiten’), maar soms 
komt deze rol onder tijdsdruk te staan.  

• Er is op dit moment afhankelijk van de positie die de  medewerkers in de organisatie 
innemen -naar de beleving van de assessors- een verschil in de mate waarin men 
‘het grote plaatje’ overziet; juist in die situatie kunnen actieve en gezamenlijke 
communicatie en voorbeeldgedrag vanuit de leiding bijdragen aan het wegnemen van 
nu nog breed gevoeld wantrouwen, teleurstelling en verwarring. 

• Vanuit de organisatie bestaat de behoefte aan meer coachend leiderschap, dat 
mensen verleidt tot het oppakken van hun nieuwe rol. Er moet een balans gevonden 
worden tussen richting geven en ruimte laten. 

• De rol van de kwartiermakers is bewust niet tot in detail uitgewerkt, dat betekent wel 
dat ieder zijn eigen weg daarin zoekt; delen van leerervaringen, die ook voor anderen 
van nut kunnen zijn, is dan essentieel.  
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STRATEGIE EN BELEID 
 
Sterke punten 

• Er is een brede oriëntatie op de maatschappelijke ontwikkelingen, omgeving en 
belanghebbenden; er is goed zicht op kansen en bedreigingen die zich kunnen 
voordoen; deze inzichten zijn vertaald in een visie en een toekomstbeeld, waarin de 
leefbaarheid en vitaliteit van de lokale samenleving uitgangspunt zijn.  

• Er is een duidelijke visie op de rolverdeling tussen burger en overheid; de gemeente 
is solidair en ondersteunt, maar stimuleert en faciliteert vooral het zelforganiserend 
vermogen van de lokale samenleving en benut haar kracht. Zij houdt vast aan haar 
doelstellingen, maar vult die samen met betrokkenen in. 

• Voor de diverse beleidsterreinen is een uitgangspunt vastgesteld door wie en op 
welke niveau bepaalde taken in de toekomst zullen worden uitgevoerd.  

• Voor de verschillende beleidsterreinen is een ontwikkelingsrichting op hoofdlijnen 
vastgesteld samen met betrokkenen.  

• Consequenties voor de organisatie zijn op hoofdlijnen vastgesteld: maximaal 
regionaal en digitaal, compacte organisatie aangevuld met flexibele schil en met 
eigen inbreng vanuit de samenleving, daar waar mogelijk en redelijk. 

• Medewerkers, interne ‘klanten en afnemers’ en externe partijen zijn betrokken bij de 
strategische heroriëntatie.   

• Prognoses over de financiële toekomst van de gemeente liggen ten grondslag aan de 
ontwikkelde visie.  
 

Aandachtspunten 
• De sturing op de lopende organisatie en de sturing op de veranderorganisatie horen 

bij elkaar (hoe en wat tegelijkertijd oppakken), maar worden soms nog als  dubbele 
sturing ervaren. 

• In het verandertraject zal meer operationele uitwerking moeten worden gegeven aan 
de beleidsuitgangspunten (resultaten, stappen- en uitvoeringsplannen, 
communicatietrajecten, feedbackloops). Dit is onderkend in de strategische 
heroriëntatie. 

• Qua formatie blijft men binnen budget, maar is voldoende rekening gehouden met 
andere investeringen (investeren in de kwaliteit van de interactie, passend maatwerk, 
faciliteren en verleiden, kennisbank etc.)? 

• Geven de ontwikkelde scenario’s voldoende houvast voor de realisatie van het 
veranderproces en de kwaliteit van de activiteiten, als blijkt dat maatschappelijke 
partners onvoldoende, of onvoldoende snel kunnen inspelen op de wijze van 
samenwerken die de gemeente voorstaat? 

 
 
 
MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 
 
Sterke punten 

• Betrokkenheid en verbondenheid met de lokale samenleving zijn groot. Kennis en 
ervaring zijn in het algemeen ruim aanwezig. 

• De meeste medewerkers lijken begrip te hebben voor het veranderingstraject. 
• Medewerkers en leidinggevenden zijn betrokken bij het opstellen van de hoofdlijnen 

van de strategische heroriëntatie. 
• Intervisie en individuele gesprekken worden ingezet om leidinggevenden en 

medewerkers te ondersteunen in het oppakken van hun nieuwe rol. 
• De kwaliteiten die in de nieuwe organisatie worden gevraagd, zijn uitgewerkt en 

vertaald naar een aantal verschillende (functie)rollen. 
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Aandachtspunten 
• Er is onder medewerkers –ondanks hun betrokkenheid bij de strategische 

heroriëntatie- redelijk veel onzekerheid en onduidelijkheid over het traject. 
Onzekerheid kan betrekking hebben op het eigen vermogen om nieuwe 
vaardigheden aan te leren, op de organisatorische context waarin hun werk in de 
toekomst uitgevoerd wordt, of op de vraag of de gekozen weg uiteindelijk de 
resultaten zal opleveren die men er nu van verwacht. 

• De strategische heroriëntatie leunt niet alleen op vertrouwen in het zelforganiserend 
vermogen van de maatschappij, maar ook op het zelforganiserend vermogen van 
medewerkers; Medewerkers willen wel in de nieuwe rol aan de slag, maar voelen zich 
daar niet altijd zeker genoeg voor.  

• De voor de nieuwe verhoudingen benodigde kwaliteiten zoals ‘verbinden’ en 
‘eigenaarschap nemen’ zijn nog in ontwikkeling. 
 

 
 
MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
 
Sterke punten 

• Op financieel gebied is sprake van een gedegen analyse en een visie. Op basis 
hiervan zijn concrete kaders gesteld en doelstellingen geformuleerd, waarbinnen het 
veranderproces zich moet afspelen. 

 
Aandachtspunten 

• De informatievoorziening die past bij de nieuwe wijze van werken is conceptueel nog 
niet scherp en nog niet in operationele zin uitgewerkt. 

• De door de gemeente bereikte resultaten kunnen uitdrukkelijker worden gebruikt voor 
de ontwikkeling van de gewenste beeldvorming over de gemeente. 

 
 
 
MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
 
Sterke punten 

• Een aantal processen zijn beschreven en ingevoerd. 
 
Aandachtspunten 

• De consequenties van de toekomstige organisatie voor de processen en de 
procesvoering lijken nog niet uitgewerkt. Intensivering van de samenwerking met 
andere organisaties vergroot het belang van procesmanagement.  

• Veel procesresultaten hangen vooral af van de individuele benadering en kwaliteiten 
van de betrokken medewerkers. Door de leerervaringen bij het van buiten naar 
binnen te denken te delen, kan worden voorkomen dat er vertraging in het collectieve 
leerproces optreedt.  

• Er is ervaring dat in de praktijk regelmatig weinig tijd in de voorkant van trajecten 
wordt gestoken, waardoor een heldere doelformulering en een duidelijk plan 
ontbreken, snel tot actie wordt overgegaan en werkende weg aanpassing plaatsvindt.  
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KLANTEN EN PARTNERS 
 
Sterke punten 

• De gemeente heeft goed zicht op haar omgeving en op de belanghebbenden (zowel 
klanten als partners) die een rol spelen bij het veranderingstraject en die in de 
toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de gezamenlijke performance. 

 
 
Aandachtspunten 

• In dialoog met belanghebbenden kan worden vastgesteld wat de belangrijkste 
elementen/indicatoren van waardering zijn. Naar mening van betrokkenen worden 
deze tot nu toe nog vooral van binnenuit vastgesteld. 

• Verkend kan worden hoe systematischer inzicht in de mening van klanten en partners 
kan worden verkregen, zodanig dat de hiervoor benodigde capaciteit minimaal is en 
de verkregen informatie kan worden gebruikt voor analyse en verbetering. 
Zo zou in gesprek met (of uit onderzoek onder) klanten en samenwerkingspartners 
een beeld van hun waardering en wensen verkregen kunnen worden, waarmee de 
organisatie via analyse en de formulering van beleidsdoelstellingen verbetering en 
ontwikkeling kan realiseren.  

 
 
MEDEWERKERS 
 
Sterke punten 

• Medewerkers zijn sterk betrokken bij de gemeente. 
 
Aandachtspunten 

• De voortgang van het leerproces en de beleving van medewerkers met betrekking tot 
de organisatie én het verandertraject wordt gepeild via intervisie en via dialoog met 
de OR; voorts kunnen medewerkers reageren op Blogs die over het verandertraject 
verschijnen. Geëvalueerd kan worden of dit voldoende is.  

• Frequent overleg over het verandertraject kan bijdragen aan realisatie, kwaliteit en 
draagvlak voor de veranderingen. 

 
 
MAATSCHAPPIJ 
 
Sterke punten 

• De nagestreefde ontwikkeling van de gemeente kan de maatschappelijke integratie 
en samenhang bevorderen. 

• Van een aantal samenwerkingspartners is bekend dat zij de samenwerking met en de 
prestaties van de gemeente waarderen (bijvoorbeeld universiteiten). 

 
 
Aandachtspunten 

• Belanghebbenden (anders dan gedefinieerd in de andere drie resultaatgebieden) 
kunnen worden bevraagd op hun waardering en wensen, waarmee de organisatie via 
analyse en de formulering van beleidsdoelstellingen tot ontwikkeling en verbetering 
kan komen, wellicht in samenwerking met deze maatschappelijke partners. 

 
 
BESTUUR EN FINANCIERS 
 
Sterke punten 
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• De gemeente heeft goed zicht op haar omgeving en op de belanghebbenden in de rol 
van bestuur en financiers, die een rol spelen bij het veranderingstraject. 

• Er is  in de programmabegroting niet vooruit gelopen op positieve effecten van 
regionale samenwerking, hetgeen gezien de afhankelijkheid van andere partijen ook 
niet verstandig zou zijn. 

• De status en vaardigheid van de gemeente zijn zodanig dat regelmatig financiering 
door derden wordt gerealiseerd. Externe percepties zijn regelmatig positief 
(ministeries, provincie). 

• De financiële resultaten zijn inzichtelijk.  
 
Aandachtspunten 

• In dialoog met betrokkenen kan worden vastgesteld wat de belangrijkste elementen 
van waardering, c.q. prestatie indicatoren zijn. 

• Hoe wordt de voortgang van het veranderproces zowel wat betreft inhoud, als wat 
betreft tempo gemonitored? 

 
 
 
R.J. Stassen, 
directeur INK 
oktober 2013 


