
  

Amendement temporiseren investeringen zaakgericht werken 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (17R.01052) inzake 

Organisatieontwikkeling 

De raad besluit:  

Beslispunten 1 t/m 3: 

1. In te stemmen met het zaakgericht inrichten van 8 belangrijkste dienstverleningsprocessen; 

2. Hiervoor een bedrag van € 349.250 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen 

van de algemene reserve;  

3. Het bedrag wat al in de begroting staat à € 257.500,- vrij te geven. 

Te wijzigen in:  

1. In te stemmen met het zaakgericht inrichten van 60% van de 8 belangrijkste 

dienstverleningsprocessen, omgerekend circa 76 processen (zaaktypes); 

2. Hiervoor een bedrag van € 209.000,- beschikbaar te stellen voor Bemensing 

Organisatieontwikkeling en een bedrag van € 208.000,- beschikbaar te stellen voor 

Zaakgericht ICT; 

3. Deze investeringen te dekken door het reeds in de begroting opgenomen bedrag  van 

€_257.500,- vrij te geven en een aanvullend bedrag van € 159.500,- ten laste te brengen van 

de algemene reserve; 

4. In 2019 een onderzoek uit te voeren naar de waardering van inwoners van de verbeterde 

dienstverlening.  

Toelichting  

Als Gemeente Woerden willen we hele goede dienstverlening bieden aan burgers en bedrijven in 

onze gemeente. Onderdeel daarbij is hen tussendoor informeren met de status over de voortgang 

van die dienstverlening. Het zaakgericht werken moet dit beter mogelijk gaan maken. 

De indieners stellen dit amendement voor om het zaakgericht werken (dienstverlening) 

getemporiseerd op te bouwen binnen de gemeentelijke organisatie. Om vertrouwen te krijgen van 

de samenleving, organisatie en de raad moet het zaakgericht werken zich gaan bewijzen als 

oppurtune werkwijze voor de lange termijn.  

Ook een gefaseerde aanpak vraagt om een evenwichtige keuze omtrent de ICT investeringen, soort 

processen en de daarvoor noodzakelijke bemensing. Daarmee kan het verandertraject doorlopen in 

2018, een aantal primaire dienstverleningsprocessen kan doorgang vinden en een deel van de 

benodigde ICT-applicaties kunnen worden gestart. 

De indieners hechten er sterk aan dat de taakgroep (Taskforce) het mogelijke vervolg in de toekomst 

meeneemt in haar opties. Dit in combinatie met een waarderingsonderzoek over de (verbeterde) 

dienstverlening, de twee toegezegde evaluaties in 2018 over zaakgericht werken inclusief een 

kosten-baten analyse en benchmark, zorgt ervoor dat de raad toekomstige besluiten weloverwogen 

kan nemen.  
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