
 

 

 Memo 

Aan: Gemeenteraad 

Cc:  

Van: Wethouder Kuster 

Datum: 8 juli 2020 

Kenmerk:  

Onderwerp: werksessie Governance 08072020 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In deze memo geef ik een weergave van de werksessie van 8 juli 2020.  

Tijdens deze sessie hebben we bestuurlijk en ambtelijk met een groep raadsleden en 

fractieassistenten gesproken en gediscussieerd over governance; de wijze van besturen en toezicht in 

relatie tot werkzaamheden die door samenwerkingspartners worden uitgevoerd. 

 
De organisatie die wij gaan oprichten gaat uitvoering geven aan de Transformatie in de kijk op Werk. 
Voor deze nieuwe organisatie geven we de governance vorm op een manier waarop wij onze visie, de 
doelstellingen en normen en waarden vastleggen die wij belangrijk vinden bij de manier waarop onze 
dienstverlening wordt uitgevoerd. Hiervoor hebben wij uw ideeën en denkkracht nodig. Wat vinden wij 
samen belangrijk en waar willen wij sturing aan geven en toezicht op houden. De avond van 8 juli heeft 
daar een mooie bijdrage aan geleverd! 
 

Aanwezige raadsleden en fractieassistenten: Marjolein Gerritsen, John Haverdil, Jan Hendriksen, Lucy 

Hugen-Thuis, Sylvia van Londen, Ton Menke, Gerard Mientjes, Willy Oort, Rens Spijkers, Susan Tuit, Elja 

Versteeg, Mia Verwaaijen, Jan Vesters en Gerard Wildenbeest. 

Aanwezige wethouder: Wethouder Kuster 

Aanwezige ambtenaren: Anita Nibbelink, Alwin Pauptit, Roland Smorenberg, Tom Beskers en Kitty 

Schepers. 
 

Wethouder Kuster opent de bijeenkomst en geeft aan dat hij o.a. tijdens deze werksessie graag van de 

raadsleden hoort wat zij belangrijk vinden bij de nieuwe organisatie en hoe zij verbonden willen blijven 

als het gaat om informatie en sturing. 

 

Alwin Pauptit geeft een presentatie: Wat houdt governance nu eigenlijk in?  

Deze presentatie voegen wij als bijlage toe aan deze memo. 

 

Governance gaat over houding en gedrag, vastgelegd in een gedragscode: normen en waarden. Maar 

gaat ook over besturen, beheersen en toezicht. In de essentie gaat het niet om regels maar om 

gedragscodes, normen en waarden die de stakeholders belangrijk vinden: “Doing what is right and 

doing it properly”. 

Daarbij heb je te maken met meerdere stakeholders zoals de raad, het personeel, de inwoners. Al die 

partijen hebben verschillende belangen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de wethouder, en 

tegelijkertijd moet hij die verantwoordelijkheid wel kunnen dragen. 

 

Vanavond willen we ophalen wat het betekent in onze situatie. Een goede governance is een reflectie 

van de cultuur van de organisatie. Daarbij heb je een harde kant;  sturing en toezicht. Maar ook een 

zacht kant; waar geloof je in als organisatie; wat is je visie, wat zijn je doelen en welke normen en 

waarden sta je voor. En vooral: hoe is de cultuur ingebed in de organisatie.  

Wat we zeggen en wat we doen moet in één lijn liggen.  



 

 

De leidende principes bij good governance: 

 

A – handelen met integriteit, sterke commitment t.a.v. ethische waardes laten zien  

       en het naleven van wet- en regelgeving 

B – zorgen voor openheid en actieve betrokkenheid van stakeholders 

C – definieren van maatschappelijke effecten in de zin van duurzame economische,  

       sociale en milieugerelateerde voordelen 

D – bepalen welke interventies nodig zijn voor het optimaliseren van het bereiken van de  

       beoogde maatschappelijke effecten 

E – ontwikkelen van de kwaliteiten en capaciteiten van de organisatie, inclusief de leiding  

       en de medewerkers 

F – risico’s en performance beheersen door robuuste interne beheersingsmaatregelen en sterk  

      financieel management 

G – implementeren van good practices t.a.v. transparatie, verantwoording en audits om effectieve  

      “accountability” te garanderen 

 

Onderstaand samenwerkingsmodel hebben we ook gehanteerd bij het zoeken naar de juiste partner 

voor de (toegang tot de) Jeugdzorg. Professionals moeten de ruimte krijgen om hun professie uit te 

voeren. De professionals hebben hun eigen ethische waarde. Je geeft hen richting, groene bol. 

Natuurlijk zijn er grenzen en heb je wet- en regelgeving waar je aan moet voldoen, de oranje bol. De 

verantwoording achteraf en tussentijds vind je terug in de gele bol. 

 

 
 

Welke kernwaarden wil de raad meegeven bij de inrichting van de governance? We hebben het dus 

vanavond vooral over de groene bol. Dat is niet makkelijk, vaak geven we automatisch aandacht aan 

de rode en gele bol. Terwijl hetgeen je in dat kader bespreekt ‘geladen’ moet zijn met de keuzes uit de 

groene bol.  

 

Bij de monitoring (gele bol), meten we of we het beoogde effect hebben gehaald. Welke resultaten zijn 

gehaald op de doelstellingen. Daar moet op gestuurd en zo nodig op bijgestuurd worden. Bij 

monitoring is het dan dus belangrijk dat de kernwaarden helder zijn om daarna meetinstrumenten toe 

te passen. Geen onnodige dingen vragen, alleen essentiële cijfers die aangeven of de beoogde 

doelstellingen zijn bereikt. 

 



 

 

Het gaat bij governance deels ook over gevoel. Als het gevoel bestaat dat er iets niet helemaal lekker 

zit, of dat er ergens aandacht voor moet zijn, dan zal dat ook wel zo zijn. Dat is dan dus aanleiding om 

daar meer van te willen weten.  

 

Anita Nibbelink neemt het stokje van Alwin Pauptit over om de kernwaarden te inventariseren die voor 

de raad belangrijk zijn om in de governance op te nemen. 

 

Mensbejegening lijkt een sleutelwoord te zijn in hoe de organisatie zou moeten handelen:   

Respect, geloofwaardigheid, gelijkwaardigheid (naast iemand staan), vertrouwen in de mens. 

Natuurlijk participeren, volwaardig deelnemen van de doelgroep en hen ook onderdeel laten uitmaken 

van bijvoorbeeld de OR binnen de nieuwe organisatie. 

Openheid, warme overdracht, veiligheid en tolerantie. Maar ook zelfverantwoordelijkheid, inleven in 

kwetsbare groepen. De mensen die in de nieuwe organisatie een arbeidsovereenkomst tekenen 

moeten zich veilig voelen, vertrouwd en welkom voelen. Gastvrijheid is belangrijk. 

We moeten zorgdragen voor voldoende inlevingsvermogen om te kunnen doen wat het best past bij 

deze inwoner, maatwerk. Geen antwoorden gaan invullen voor de ander maar de goede vragen blijven 

stellen om de behoefte van de inwoner boven tafel te krijgen. Breder insteken dan alleen 

participatiemogelijkheden maar er moet ook aandacht voor de gezinssituatie zijn en inclusie.  

De inwoner kan kiezen of hij naar de organisatie komt, liever in zijn eigen huis het gesprek wil voeren 

of op neutraal terrein. Er moet verbondenheid ontstaan. Ook met de meest kwetsbare groep moeten 

we op basis van gelijkwaardig in gesprek, met aandacht voor hun situatie.  

 

Een deel van de groep heeft een schild opgetrokken voor hun eigen veiligheid. Samen met hen moeten 

we kijken naar haalbare alternatieven. Hun potentie benutten en een perspectief bieden. Een uurtje per 

dag, een halve dag per week als dat de mogelijkheden zijn is dat ook goed. We moeten investeren in 

de mens en hen stimuleren en verleiden om te participeren.  

 

Het merendeel (95%) van de groep mensen die straks via Laborijn bij de gemeente OIJ komt voor een 

arbeidscontract wil participeren in de samenleving. Je wilt hun ambities horen en samen ga je kijken 

naar de mogelijkheden, zonder de gekleurde ballast. Een klein deel (5%) van de groep die van Laborijn 

komt wil misschien geen arbeidsovereenkomst maar gewoon een uitkering en met rust gelaten 

worden. We moeten duidelijk hebben hoe we deze groep benaderen vanuit onze visie. Met respect, 

constructief, eerlijkheid (je kunt meer dan je zelf denkt). Samen (werken) naar een doel en een 

perspectief bieden.  

 

Uiteraard zijn er ook een aantal praktische vragen aan de orde gekomen. Over de verschillende 

regelingen waarin mensen nu vallen, over vrijwilligerswerk, en armoedeval. Op veel vragen hebben we 

nu nog geen antwoorden. Die worden de komende maanden nader uitgewerkt.  

 

Met al deze informatie gaan we aan de slag en we zullen tussentijds de raad vragen of we op de 

goede weg zitten. 

 

 

 


