
Inleiding 

Tijdens de behandeling van “raadsvoorstel Bestuursopdracht 2018 – 2022, voorstellen derde 
tranche” is gevraagd om een nadere uitsplitsing van de aangevraagde bedragen. Deze ontvangt u 
hierbij. Het college hecht eraan om hier nog het volgende op toe te lichten. Het raadsvoorstel is met 
name bedoeld als opmaat naar ‘Huis op Orde’ en is een overgang naar een nieuwe situatie. We 
vinden van belang dat er in de toekomst voor de organisatie een structureel bedrag voor 
organisatieontwikkeling wordt begroot, zoals dat ook bij andere organisaties het geval is. Dat is in de 
sessie ook erkend en daarvoor zal bij de kadernota ook een voorstel worden gedaan.  
 
De besparingen die gerealiseerd zijn (en nog worden) binnen de bestuursopdracht moeten 
duurzaam worden gemaakt door het efficient werken duurzaam te borgen.  Met een structureel 
budget voor organisatieontwikkeling kan dit ook op een goede manier vorm krijgen. Binnen de 
bestuursopdracht was nog geld beschikbaar om deze overgang te maken van eenmalige investering 
naar duurzaam onderhoud van de organisatie. Er is dus geld beschikbaar om het ‘Huis op Orde’ te 
brengen en het college heeft er vertrouwen in dat het onderliggende raadsvoorstel daaraan een 
goede bijdrage kan leveren.  
 

project breakdown  extra kosten uitvoeringscapaciteit  
Overdrachtsdocument 
en 
collegewerkprogramma 

Vormgeving en eindredactie 7.000 euro extra inzet 
organisatie in de 

projecten: 175.000 
euro Samenspel 

opdrachtgever en 
opdrachtnemer 

Borging 
opdrachtverstrekking 

25.000 euro 

Beschrijving criteria, rollen 
Bijscholing medewerkers 40.000 euro 
Handreiking bestuur 

Processen structureren 
en sturingsinformatie 

Training medewerkers 81.000 euro 
LEAN belts 
Engage users 
Kwaliteitssysteem  110.000 euro 
Begeleiding verbetering 
processen 
Borging methodiek 80.000 euro 
ICT aanpassingen processen  
Dashboards 

Verwachtingen t.a.v. 
management 

Bijstelling profiel 25.000 euro 
Schouw 
Bijscholing 40.000 euro 

 

Toelichting 

Zoals gezegd is het noodzakelijk voor de gemeente Woerden om het fundament van de organisatie 
te versterken. Op onderdelen is betere aansluiting op de eisen van de tijd nodig. Daarnaast zijn 
aanpassingen nodig om de ontwikkelingen ook in de toekomst het hoofd te bieden. De kern hiervan 
is het versterken van het ritme, de structuur en voorspelbaarheid van het werk die in de huidige 
context nodig zijn. Voor deze versterking is het directieplan ‘Huis op orde’ opgesteld. Ook hier draait 
het om kwaliteit, efficiency en zakelijkheid. Deze versterking is eveneens urgent. Uitstel vermindert 



structuur en voorspelbaarheid van werken richting inwoners, ondernemers en partners. Uitstel 
ontneemt medewerkers perspectief.  

Met voorliggend raadsvoorstel vragen wij uw raad een krediet beschikbaar te stellen van 583.000 
euro voor de uitvoering van dit plan in 2022. Dit budget is o.a. nodig om een extra impuls te geven 
aan het lopende traject om klantwaarde te verbeteren (lean) en daarbij ‘een spade dieper te steken’. 
Het structureren, onderhouden en bijstellen van processen moet een gewoonte worden en daartoe 
willen we met deze aanvraag de eerste stappen zetten.  

De inzet vanuit de organisatie voor deze projecten draagt direct bij aan de dienstverlening naar 
inwoners, ondernemers en partners. Want we verbeteren de dienstverlening voor de samenleving 
werkende weg. Voortdurend verbeteren vraagt ontwerpen vanuit klantwaarde en servicenormen 
waarop processen kunnen worden afgestemd/bijgestuurd. Zo brengen we meer denkkracht in 
werkprocessen aan. Veel van de inzet voor de projecten komt uit de staande organisatie. Niet op alle 
aspecten lukt dat om de simpele reden dat de middelen hiervoor ontbreken. Met wat extra 
uitvoeringscapaciteit (laatste kolom) borgen we de eerste verbeteringen, zodat het voortdurend 
leren (PDCA) in de staande organisatie en dienstverlening doorgaat.  

Samenhang 

Het succesvol uitvoeren van het grootste project binnen ‘Huis op orde’: het structureren van 
processen en sturingsinformatie, valt of staat met de inzet op de andere projecten zoals beschreven 
in het raadsvoorstel. Zonder deze ‘ondersteuning’ is er kans op ‘vastlopen’.   

Het project Overdrachtsdocument en collegewerkprogramma is een taak die we voor de toekomst 
als proces willen inrichten, zodat we ook hierin structuur en ritme aanbrengen. Beide documenten 
helpen ook om helder te krijgen waarmee we als organisatie tijdens de bestuursperiode aan de slag 
zijn èn gaan (voorspelbaarheid). Ook het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer helpt 
daarbij. 

Elke manager binnen de gemeentelijke organisatie is proces- en resultaatverantwoordelijke, een rol 
die niet elke manager even goed eigen is. Dat vraagt om ontwikkeling en versterking van bepaalde 
managementcompetenties. In het project Verwachtingen t.a.v. management willen we hiermee 
gericht aan de slag.  

Het verbeteren van het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is belangrijk om nu en in 
de toekomst scherp (zakelijk) te zijn op waar we onze energie, tijd en middelen aan besteden. Of dat 
nu gaat om het structureren van werkprocessen of het realiseren van complexe projecten.  Dit 
vraagt om de juiste afstemming tussen o.a. bestuur, organisatie en andere partijen.  

 


