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Geachte leden van de rekenkamercommissie,  
 
 
Op 29 oktober hebben wij uw brief ontvangen waarin u ons verzoekt aan te geven op welke wijze wij willen 
omgaan met de door het INK in het feedbackrapport genoemde meest cruciale risicovolle aspecten en 
aandachtspunten. Hierbij treft u onze reactie aan. 
 
Algemeen 
De door het INK gegeven feedback komt in grote lijn overeen met onze ervaringen met betrekking tot het 
lopende organisatieontwikkelingstraject. Voor dit traject vinden wij, net als het INK, goed leiderschap 
essentieel. Belangrijke waarden hiervan zijn: professionaliteit, zelfstandigheid en ondernemerschap. De 
leiders van de organisatie moeten door zichtbaarheid en voorbeeldgedrag laten zien wat van de 
medewerkers verwacht wordt. Directie en management sturen hierop. 
Wij bevinden ons in een zoektocht naar de ideale netwerkgemeente. Dit vraagt om een continue dialoog met 
zowel de omgeving als de organisatie. Het verandertraject heeft een sterk lerend karakter. Het traject vraagt 
ook om een flexibele opstelling van alle partijen. Vastomlijnde programma’s, blauwdrukken, 
uitvoeringsplannen en procesomschrijvingen passen hier minder bij.  
 
Vasthouden en uitbouwen sterke punten 
In het onderzoeksrapport wordt gesproken over een aanzienlijk aantal sterke punten in de 
organisatieontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden. De sterke 
punten, o.a. op het gebied van een gedurfde visie, het op schema liggen van de personele afbouw, de brede 
oriëntatie van strategie en beleid op de maatschappelijke ontwikkelingen, de gedegen analyse en visie die 
ten grondslag ligt aan het financieel beleid en de sterke betrokkenheid van medewerkers willen we graag 
vasthouden en verder uitbouwen.  
Onze focus ligt namelijk om het versterken wat er goed gaat, zonder uit het oog te verliezen wat er aan 
verbeteringen mogelijk is om de ingezette organisatieontwikkeling succesvol te laten zijn. We hebben het 
INK feedbackrapport dan ook aangegrepen om goed te kijken naar welke belangrijke ontwikkelingen er zijn 
binnen de organisatie en hoe we die verder kunnen versterken. Uiteindelijk zijn wij ervan overtuigd dat dit 
traject een succes wordt door samen met inwoners, belanghebbenden, politiek, bestuur en medewerkers 
een nieuwe manier van werken te ontwikkelen.  
 
Leertraject 
Omdat we ons realiseren dat wij nog aan het begin van het veranderproces staan, zetten wij het 
aankomende jaar in op leertrajecten voor alle rollen, van de leiders tot de ondersteuners en van de 
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adviseurs tot de realisatoren. Deze trajecten moeten er toe leiden dat er op 1 januari 2015 een organisatie 
staat die klaar is voor de nieuwe wijze van werken. Deze leertrajecten bestaan onder andere uit: 

 Coachend leiderschap waarbij aandacht is voor ‘richting geven en ruimte laten’; 
 Intervisiebijeenkomsten, coaching on the job om te leren van elkaars ervaringen; 

 Coachtrajecten door externe coaches en  

 Maatwerktrajecten voor individuele medewerkers. 
In deze leertrajecten wordt aandacht besteed aan het ‘eigenaarschap’ van de medewerkers, de kwaliteit ‘van 
buiten naar binnen denken’, het hernieuwen van werkprocessen en het aangaan van goede verbindingen in 
de samenleving en binnen de organisatie.  
 
Communicatie met medewerkers 
Wij onderschrijven het belang van een goede communicatie met onze medewerkers. De aankomende tijd 
zullen wij nog meer dan tot nu toe hieraan aandacht besteden. Communicatie is een continue proces dat via 
de leidinggevenden loopt en wordt ondersteund via middelen als blogs, intranetberichten en mailberichten. 
Door frequent overleg met de OR en groepen van medewerkers (in verschillende samenstelling) werken wij 
in een open dialoog aan het laten groeien van vertrouwen in het eigen vermogen van medewerkers om zich 
te ontwikkelen. Dat doen we door successen te delen, de wil om te leren te belonen en door goed met elkaar 
in gesprek te gaan over welke persoonlijke kwaliteiten van medewerkers bijdragen aan de ontwikkeling van 
de organisatie.  
 
Informatievoorziening en procesmanagement 
Wij onderkennen het belang van een goede informatievoorziening die past bij de nieuwe wijze van werken. 
Informatie-uitwisseling is essentieel in een netwerksamenleving. In de samenleving en in de organisatie 
moet informatie goed beschikbaar en up to date zijn. Daarnaast moet de communicatie makkelijk verlopen, 
waarbij alle middelen kunnen worden ingezet (skype, mail, telefoon, viber etc.).  In november/december 
2013 werken wij de benodigde informatievoorziening conceptueel en operationeel verder uit. Daarvoor wordt 
een onderzoek gedaan. Wij sluiten niet uit dat dit gepaard zal gaan met extra investeringen. 
 
Wij onderschrijven bij de aanvang van een project het belang van een heldere doelformulering, het 
maatschappelijke effect dat we willen bereiken en het onderkennen van stakeholders en andere 
betrokkenen. De nieuwe manier van werken is echter niet gebaat bij ‘strak’ procesmanagement waarin 
volgtijdelijkheid wordt voorgeschreven. Een netwerkorganisatie werkt met parallelle trajecten waarbij met alle 
partijen verbindingen worden gelegd. Een en ander is ons inziens lastig in procesmanagement vast te 
leggen. Leanmanagement (slank en flexibel) zetten wij in op die plekken die wel procesmatig kunnen worden 
ingestoken zoals op het terrein van bouwvergunningen, paspoorten, rioolaansluitingen etc.  
 
Klanten, maatschappij en partners 
De organisatieverandering is ingezet om de gewenste maatschappelijke effecten samen met de samenleving 
te bereiken. In allerlei contacten met de samenleving wordt gepeild of wij deze doelstellingen halen. Dit 
gebeurt voor een deel min of meer dagelijks door onze gebiedsmakelaars en andere medewerkers. 
Daarnaast gaat de leiding in 2014 in gesprek met wijkraden, maatschappelijke organisaties, 
samenwerkingspartners, waterschap e.d. om te toetsen of wij op de goede weg zitten. Zo nodig worden 
aanpassingen qua inhoud (indicatoren) of tempo doorgevoerd.  
 
De raad heeft in het Plan voor burgerparticipatie Aanpak besloten het instrument ‘burgervisitatie’ in te zetten.  
Het presidium besluit eind 2013 of dit instrument daadwerkelijk (aansluitend) wordt ingezet. Als dit het geval 
is, kan deze visitatie, ook voor het verandertraject relevante, monitorgegevens opleveren. 
  
Uitstel 2

e
 feedbackmoment INK 

Eerder hebben wij u gemeld dat wij inzetten op leertrajecten. Die leertrajecten zijn net gestart of staan op het 
punt te starten. De leertrajecten hebben een relatief lange doorlooptijd. De eerste effecten hiervan kunnen 
medio 2014 verwacht worden. Verder staan we midden in de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken. 
De wijkteams zijn in juni dit jaar opgericht. Ze krijgen vanaf januari coaching om zich verder te ontwikkelen. 
De wijkteams hebben al flinke stappen gemaakt in samenwerking en zichtbaarheid. De verdere 
implementatie heeft tijd nodig.  
Om bovenstaande redenen lijkt het ons niet handig om het 2

e
 feedbackmoment van het INK al in februari 

2014 te houden. Wij geven de rekenkamercommissie in overweging om dit moment in juni te organiseren 
waarna de eventueel noodzakelijke bijsturing voor het 2

e
 halfjaar nog in juli kan plaatsvinden.  

 



Tenslotte  
Wij hopen dat deze reactie aan uw verwachtingen voldoet. Voor vragen en/of nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Hetteke Videler, kwartiermaker netwerkorganisatie, tel: (06)23968722, mail: 
h.videler@oude-ijsselstreek.nl  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
secretaris burgemeester 
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