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Agenda organisatieontwikkeling 2018-2022 

Gebiedsgericht 
werken 

Samenleving Bestuur Medewerkers 
Informatie- 
voorziening 

Organisatie 

Zaakgericht 
werken 

Versterken 
bestuur 

Regionale 
samenwerking 

Herplaatsing 

Flexibele 
beloning 

Terugbrengen 
inhuur 

ICT middelen 

Minder beleid 

Opgavengestuurd 
werken 

Informatie-
managers 

Architecten 

Data analisten 

Team-
ontwikkeling 

Leveranciers-
management 

Proces 
management 



Resultaten samenleving 

Gebiedsgericht 
werken 

Samenleving 

Zaakgericht 
werken 

Gebiedsgericht werken 

We werken gebiedsgericht in de hele gemeente. We 

versterken de externe oriëntatie van de organisatie als 

geheel.  

 

Zaakgericht werken  

We bedienen inwoners beter en sneller. Uitgangspunt is om 

ca. 250 van 400 zaaktypen digitaal af te handelen. 

 



Resultaten bestuur 

Bestuur 

Versterken 
bestuur 

Regionale 
samenwerking 

Versterken bestuur & regionale samenwerking 

We ondersteunen het bestuur adequaat en strategisch, zowel 

in bestuursadvisering als in regionale samenwerking.  



Resultaten medewerkers 

Medewerkers 

Kwaliteit 

Flexibele 
beloning 

Terugbrengen 
inhuur 

Minder beleid 

Opgavengestuurd 
werken 

Kwaliteit 

We nemen afscheid van medewerkers die onvoldoende toevoegen. 

 

Flexibele beloning 

We belonen flexibel om goede medewerkers te behouden en aan te trekken. 

 

Terugbrengen inhuur 

We vervangen inhuurkrachten door vaste medewerkers.  

 

Minder beleid 

We maken minder beleid en anders beleid. Dit vraagt keuzes!  

 

Opgavengestuurd werken 

We stellen maatschappelijke effecten en de kracht van medewerkers centraal. 

. 



Resultaten informatievoorziening 
Informatie- 
voorziening 

ICT middelen 

Informatie-
managers 

Architecten 

Data analisten 

ICT middelen 

We versterken de digitale transformatie.   

 

Informatiemanagers, architecten en data-analisten 

We versterken onze informatiseringsfunctie als brug tussen 

business en ICT. 



Resultaten organisatie 

Organisatie 

Team-
ontwikkeling 

Leveranciers-
management 

Teamontwikkeling 

We geven meer ruimte en verantwoordelijkheid aan 

medewerkers. Aantal leidinggevenden daalt en wordt anders 

ingezet.  

 

Leveranciersmanagement 

We onderzoeken de mogelijkheid om efficiënter in te kopen  

door leveranciers- en contractmanagement. 

 

Procesmanagement 

We optimaliseren onze processen vanuit het oogpunt van 

efficiency. 

 

Proces 
management 



Financiële vertaling 

Voorstel coalitie: 

- 2,6 mln. Extra financiële ruimte  

- 2019: 1,9 mln.  

- 2020: 0,7 mln.  

- 1,5 mln. kostenbesparing organisatie per 2023. (2021 en 2022 eerste 
besparingen) 
 

 
 



Financiële vertaling 

Voorstel directie: 

- 4 mln. Extra financiële ruimte  

- 2019: 2,435 mln. 

- 2020: 1,185 mln. 

- 2021: 0,540 mln. 

- 1,84 mln. Structurele kostenverlaging organisatie 

- 1,6 mln. Efficiency (minder formatie en beperking inhuur) 

- 0,24 mln. Minder beleid (keuzes maken) 

- 0,51 miljoen kostenbesparing per 2023 

- Vrijvallen ten behoeve algemene middelen? 

- Beschikbaar houden voor organisatie? (2%) 

 
 

 



Financieel 

2019 2020 2021 2022 2023

Uitgaven € 2.435 € 1.685 € 1.660 € 1.580 € 1.330 

Opbrengsten € 500 € 1.120 € 1.540 € 1.840 € 1.840 

Financieel verschil € 2.435 € 1.185 € 540 € 40 -€ 510 
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• Betere dienstverlening naar de samenleving 

• Betere dienstverlening naar bestuur  

• Aantrekkelijker organisatie medewerkers 

• Continuïteit op organisatieontwikkeling 

• Investeren in digitale transformatie (M&I) 

• Zakelijke kijk op functioneren medewerkers 

• Flinke efficiencyslag (1,6 mln.)  

• Commitment directie en teammanagers 

• Zakelijke relatie organisatie en bestuur 

Resultaten 



• Vraagt veel veerkracht organisatie 

• Stevige taakstelling efficiency 

• Complexiteit ICT investeringen 

• Complexiteit mobiliteit medewerkers 

• Veranderende omgeving 

• Gebrek aan focus bestuur (keuzes) 

• Koers nieuwe coalitieprogramma 

 

 

Risico’s 



• Vertrouwen. 

• 0,51 mln. kostenbesparing blijft 

beschikbaar voor organisatie. 

• Organisatie redt zichzelf en komt 

bij ongewijzigd beleid niet terug  

• In onvoorziene situaties is er 

ruimte voor een goed gesprek. 

Condities (wederzijds) 



• Uitvoering onderdeel van WOW 

programma. 

• Werken in sprints. 

• Verantwoording aan college in 

directierapportage en kwartaalgesprek. 

• Verantwoording aan raad in 

jaarrekening, bestuursrapportage en 

tijdens 2 bijpraatmomenten per paar. 

Monitoring & voortgang 



• Eerste reactie op dit voorstel. 

• Voorstel nader uitwerken en 

concretiseren en evt. bijstellen. 

• Verkennen ‘deelname’ Oudewater. 

 

 

 

Vervolgproces 


