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* Samenvatting 

Met een duidelijke opdracht tot verbeterde dienstverlening, willen wij een organisatie inrichten die 

optimaal participeert in de samenleving en tevens optimaal de vier besturen bedient.  

De vier gemeentebesturen worden actief ondersteund door de “Bestuursstaf”. Dit 

organisatieonderdeel richt zich op de besturen en ondersteunt en adviseert proactief, ook als het 

gaat om strategische ondersteuning bij regionale dossiers. Ook zorgt de bestuursstaf voor 

systematische meting van klanttevredenheid en leefbaarheid.  

Gekozen wordt voor een sterke serviceafdeling ” Inwoners en Ondernemers”. De extra impuls voor 

de digitale dienstverlening wordt vanuit dit organisatieonderdeel geïmplementeerd en 

gecoördineerd. 

In aanvulling op het bedrijfsplan, komt er een aparte organisatie-eenheid “Buiten” (werknaam) die 

horizontaal wordt georganiseerd buiten de domeinen. Het doel hiervan is een impuls te geven aan de 

organisatieontwikkeling de komende jaren. De eenheid “Buiten”komt rechtstreek onder een 

directeur te vallen.  Zij of hij is verantwoordelijk voor de vastgestelde servicenormen. In de afdeling 

“Buiten” worden in ieder geval procesbegeleiders (werknaam) benoemd. Dat zijn hoger opgeleide en 

getrainde medewerkers die zich verdiepen in de locale samenleving (dorp).  Zij (net) werken in de 

dorpen zelf, samen met wijk- en gebiedsteams. Wij organiseren ons naar de dorpen toe. 

 

De schaal van de dienstverlening in de dorpen is een bestuurlijke/politieke vraag. In praktische zin 

zijn alle dorpen (15x) niet haalbaar. ‘Slechts’ de vier gemeenten lijkt beperkt. Daarnaast kan een 

proportionele verdeling over de vier gemeenten een rol spelen. (bijvoorbeeld de verdeling Castricum 

en Bergen 3 lokale teams, Heiloo 1 lokaal teams, Uitgeest 1 team). In dit stuk is vooralsnog uitgegaan 

van 8 dorpen, gebaseerd op het niveau van de voormalige gemeenten. Nadere advisering daarover 

volgt.  
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1. Inleiding 

Met het besluiten tot een ambtelijke fusie en het vaststellen van het bedrijfsplan (Stuurgroep BUCH, 

13 mei 2015, raadsbesluiten 24 juni 2015), hebben de gemeentebesturen van Bergen, Uitgeest, 

Castricum en Heiloo hun ambities voor de organisatie bepaald. Die ambities behelzen niet alleen het 

organisatorisch samenvoegen tot een organisatie met ongeveer 800 medewerkers, maar ook het 

significant verbeteren van de dienstverlening. Daarbij worden tevens verbeteringen verwacht ten 

aanzien van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten met behoud van gemeentelijke grip en kleur (drie K’s, 

twee G’s).  

De rode draad is dienstverlening! Het is belangrijk dat nu de rails worden uitgelegd voor een 

ontwikkeling richting optimale dienstverlening. Daarbij is het ‘wenkend perspectief’ een 

participatieve overheid  die zich ‘bij en tussen’ de inwoners organiseert om de zelfregulerende 

samenleving te faciliteren.   

De opdracht die nu voorligt is het nader definiëren van onze dienstverlening, het bepalen van het 

gewenst eindbeeld, de inrichtingsprincipes, het op basis daarvan ontwerpen van onze organisatie 

en het beeld van het ontwikkelproces de komende jaren.  

Kaders daarbij zijn de eerder genomen besluiten. Dat betreft bestuurlijke zelfstandigheid van de vier 

gemeenten en de keuze voor een werkorganisatie in een gemeenschappelijke regeling. Het betreft 

ook het behoud van werkgelegenheid voor het huidig personeel, het sociaal statuut en de bepaling 

van de domeinen. Over de domeinen is afgesproken dat die inrichting ‘niet in beton is gegoten’, de 

hoofdlijnen liggen voor de korte termijn echter wel vast.  

Directie BUCH i.o. heeft, in samenwerking met de kwartiermakers, zich hierover gebogen en deze 

notitie opgesteld. 

Eerst volgt een nadere beschouwing op de dienstverlening, vervolgens een stip op de horizon. Hoe 

dit kan leiden tot de juiste inrichtingsprincipes en wat dit betekent voor het proces. Met dit zicht op 

het proces wordt ten slotte bepaald hoe de organisatie-inrichting er op 1 januari 2017 uit zal zien. 

 

2. De dienstverlening 

De vier gemeenteraden hebben in het bedrijfsplan het volgende opgenomen over dienstverlening. 

“Inzetten op een zelfregulerende en zelfcreërende samenleving en op een overheid die daarin 

faciliterend en stimulerend optreedt, op een effectieve, efficiënte en professionele wijze. Door 24/7 

bereikbaar te zijn, door zich dichtbij de inwoners te organiseren, door op interactieve wijze met de 

samenleving in gesprek te zijn en door zich flexibel, dynamisch en innovatief op te stellen”. 

Voor nadere specificatie bieden de in het bedrijfsplan genoemde vijf uitgangspunten houvast. 

1. Het continu zoeken naar het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en 

 (maatschappelijk) ondernemers. 
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2. Het toepassen van innovaties in dienstverlening, zowel qua rolopvatting 

 (overheidsparticipatie), technologische ontwikkelingen, als aanbod van diensten. 

3. Een professionele, robuuste en efficiënte organisatie, met sensitieve en talentvolle  

 medewerkers, weinig kwetsbaarheden en de inzet van moderne ICT. 

4. Behouden van lokale identiteit en zichtbaarheid per gemeente (logo, website, uitstraling). 

5. Frontoffice/contact met inwoners lokaal georganiseerd, in eigen vastgoed en nabij inwoners 

Tevens is de visie in het bedrijfsplan vastgelegd om tot de beste dienstverleners van Nederland te 

behoren! 

 

Wat vraagt nadere duiding? 

Wat essentieel is voor het 

vervolgproces is de 

uitwerking van de andere 

rolopvatting;  hoe komen wij 

tot een participerende 

overheid die de 

zelfregulerende en zelf-

creërende samenleving 

faciliteert?  

Hoe organiseren wij ons 

opdat de werkorganisatie 

BUCH in de samenleving 

komt in plaats van op 

afstand te raken door de 

schaalvergroting? Bij de 

raden leeft de wens tot 

dorpsgerichte 

dienstverlening. 

Als wij die 

zelfregulerendheid willen  

begeleiden, waar gaat dat dan over? Wat moet er in de samenleving (dorpen) worden bereikt? Wie 

zijn dan de spelers? Welke organisaties of stakeholders zijn partij? Hoe zit het krachtenspel in het 

dorp in elkaar? Hoe liggen verhoudingen, gevoeligheden etc. Hoe komen wij achter de ‘vraag achter 

de vraag’? 
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Raadsleden en bestuurders hebben hun netwerken in de dorpen. Zij zijn echter niet de uitvoerders, 

de gegevensverzamelaars, de projectleiders etc. Willen wij een organisatie die actief aan de slag gaat 

in en met de dorpen: hoe regelen wij dat dan?  

Heeft dit dan effecten voor bestuurders en voor de rol van de raden? Welke afspraken willen de 

colleges en raden daarover maken? 

Welke aanpak creëert de voorwaarden voor een andere benaderingswijze? Wetende dat significante 

verandering enkele jaren duurt, welke keuzes moeten wij nu maken om die verandering te borgen? 

Het samenvoegen van vier organisaties geeft zoveel dynamiek en onzekerheden, dat zonder slimme 

interventies in de primaire dienstverlening, de zekerheden van de bestaande organisaties worden 

vastgehouden (maar dan op de grotere schaal). 

De goede dienstverlening vertalen wij in ‘Wees de inwoner’! In het bedrijfsplan is de visie uitgewerkt 

met handreikingen daartoe (pagina 25, punten A tot en met D).   

 

 

3. Het gewenste eindbeeld in 2021 

Hoewel wij weten dat in het ‘echte leven’ het altijd anders gaat dan verwacht, is een gedeelde stip 

op de horizon belangrijk. Het met elkaar eens zijn over die stip, geeft alle betrokkenen een duidelijk 

eindbeeld.  

Hieronder volgt een ‘visioen’; een doorkijk over hoe de wereld er in 2021 uit kan zien. Het is een  

extrapolatie van genomen besluiten en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is aan de raden en 

colleges de definitieve richting te bepalen.   

In 2021 is de werkorganisatie BUCH een professionele organisatie geworden.  De organisatie heeft 

zich naar de dorpen toe georganiseerd. Vanuit die dorpen wordt bepaald welke afspraken ‘in en met 

de samenleving’ nodig zijn. Er is goed nagedacht over de juiste schaal voor elke taak (dorp, gemeente, 

BUCH, regio). Door onderdeel te zijn van de samenleving, maken we automatisch de verbindingen 

met de samenleving! 
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Daar waar vroeger soms sprake was van een ‘papieren 

werkelijkheid’, is nu bekend wat er in de dorpen echt 

gebeurt. Beleidsstukken zijn gereduceerd tot documenten 

(of audio-visuele middelen)  waar de afspraken in en met de 

samenleving zijn vastgelegd. Vaak schrijven of werken 

inwoners hier aan mee.  

Een deel van de medewerkers is vaardig en geschoold in 

communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden, zij zijn 

nu de procesbegeleiders in de dorpen. Zij werken ook 

letterlijk in de dorpen.  

In de dorpen zijn integrale  teams actief. Die teams bestaan 

uit procesbegeleiders en uitvoerend medewerkers. Bij de 

totstandkoming hebben de ervaringen in het sociaal domein 

enorm geholpen. De teams werken aan de hand van een 

‘dorpsplan’ waarin demografische, sociale, fysieke 

gegevens en doelen zijn opgenomen. Veiligheid is daarbij een belangrijk thema. Het plan en de 

aanpak zijn maatwerk, de dorpen verschillen nu eenmaal. De teams hebben een uitvalsbasis in hun 

dorp, ook dat is maatwerk. In de dorpen wordt samengewerkt met inwoners, ondernemers, 

onderwijs, verenigingen en maatschappelijke instellingen.  

Voor de schaal van de dorpsbenadering zijn 

acht dorpen aangehouden: Akersloot, 

Bergen, Castricum, Egmond, Heiloo, Limmen, 

Schoorl en Uitgeest.  De vier gemeenten 

aanhouden voegt beperkt ‘couleur locale’ 

toe’. Alle dorpen (15X) versnippert de 

dienstverlening en verhoogt onevenredig de 

kosten. Het aanhouden van de voormalige 

gemeenten doet recht aan de dorpsculturele 

aspecten. 

In de vier gemeenten wordt service verleend 

aan inwoners. Daar waar mogelijk, vindt de 

dienstverlening digitaal plaats. Omdat 

persoonlijk contact hoog in het vaandel 

staat, zijn er geen maatregelen genomen om 

contact via persoonlijke kanalen te 

ontmoedigen.  Ook hier zijn communicatieve 

vaardigheden essentieel. 

Daarnaast zijn inhoudelijke experts 

werkzaam in de gemeentehuizen. Door 

sterke teams en collegiale intervisie is het 

niveau versterkt. 
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Bij een zelfregulerende samenleving horen medewerkers die in zelforganiserende teams *)  werken. 

Het functioneren als professional in en met een zelfregulerende samenleving impliceert immers een 

taakvolwassenheid. Medewerkers maken ‘contractafspraken’ met het management over te behalen 

resultaten en de in te zetten uren en middelen (als voorwaarde voor het nieuwe werken). Onderdeel 

van de contracten zijn de afspraken over de servicewaarden.  

 

 

 

Inhoudelijk maken zij afspraken over werkprocessen met managers. Managers sturen op inhoud en 

werkprocessen. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van bestuurders.  

*)  algemeen gebruikelijk is de team “zelfsturend team”. De “sturendheid” is vanuit de coöperatieve gedachte echter niet op 

zijn plaats. Vandaar de term “zelforganiserend”.  

 

4. De inrichtingsprincipes 

Gegeven het toekomstbeeld, welke inrichtingsprincipes willen wij dan hanteren?  Het bedrijfsplan 

geeft daarvoor handreikingen. Vertaald in het proces van directie en kwartiermakers zijn dat de 

volgende punten. 

Inwoners verwachten een open, proactieve en positieve houding van de gemeente; daarbij 

 is “ja, mits”uitgangspunt!  

De kracht van kleine gemeenten wordt behouden, wij benutten de kansen van de grotere 

schaal. 

Minder plannen en beleidsstukken. Beleid definiëren wij als “afspraken in en met de 

samenleving”. We bewegen naar de echte werkelijkheid in de dorpen (daar waar nu soms 

nog sprake is van een ‘papieren werkelijkheid’).  

De gehele ontwikkeling duurt een aantal jaren, met de nu te maken keuzes worden de juiste 

rails gelegd. 
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Dienstverlening meten wij aan de hand van de KING/VNG-criteria: Kwantiteit, kwaliteit en 

hostmanship.  

DVO’s vormen een belangrijke schakel tussen organisatie en afzonderlijke 

gemeentebesturen. Hierin wordt vastgelegd wat het “basispakket” (de huidige taken per 

gemeente) is en welke “plustaken”worden afgenomen. 

Het streven om een sterke partner in de regio te worden, wordt door de organisatie 

ondersteund.     

 

Inwoners willen digitale diensten. Daarvoor 

is zaakgericht werken een voorwaarde. 

Informatiebeheer, gegevensbeheer en 

communicatiekanalen met de inwoner 

worden bij elkaar gebracht.  

Als inwoners toch kiezen voor contact met 

een gemeente, willen zij een persoonlijk 

gezicht en dito behandeling.   

Aanvullend in de geest van het 

bedrijfsplan, komen de volgende 

inrichtingsprincipes daarbij:   

Samenhang en integraliteit  lost de 

gemeente op (door te werken met 

accounthouders)  en is geen probleem voor 

de inwoner. 

Ervaringen reeds opgedaan in het sociaal domein met gebiedsteams helpen ons en bieden 

referentie.  Het sociaal domein kan een kapstok zijn voor de concernbrede organisatie-

ontwikkeling. 

De organisatie past zich aan de 

samenleving aan, is dichtbij, flexibel 

en participeert daarin. De nieuwe 

organisatie is geen gesloten bolwerk 

in een gemeentehuis, maar groeit 

naar een netwerkorganisatie in de 

dorpen met constante interactie met 

inwoners en ondernemers. “Samen 

met de inwoners” is ook uitgangspunt 

in de nieuwe omgevingswet en het 

sociaal domein. 
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Voor elke vorm van dienstverlening wordt de optimale schaal gekozen. Taken worden 

maximaal naar de inwoner toe georganiseerd. Bij taken die meer op afstand worden 

uitgevoerd, wordt de efficiencywinst van de BUCH-schaal gerealiseerd. 

De huidige vier gemeenten hebben allen hun kwaliteiten. Om een succes van de BUCH te 

maken, is een nieuwe flow nodig. Alleen nieuwe energie en enthousiasme maken het 

verschil. Een ‘twist’ in de aanpak kan hiervoor zorgen.  

De afspraken worden in de dorpen 

gemaakt. Ten opzichte van de interne 

organisatie zijn de medewerkers in 

de dorpen “in de lead”. Regie op 

relevante interne processen ligt 

buiten voor de onderwerpen die 

vanuit buiten zijn georganiseerd.   

De dienstverlening is leidraad; “wees 

de inwoner”; de inrichting wordt 

beoordeeld van “buiten naar 

binnen”. Keuzes worden zoveel 

mogelijk gemaakt vanuit het perspectief van de klant/inwoner. Het streven is maximaal naar 

de inwoners en de dorpen toe te organiseren. Daartoe is een nieuwe organisatie-eenheid 

“Buiten”nodig. Dit biedt het voertuig voor de verdere ontwikkeling. 

De zelfregulerende samenleving en zelforganiserende gemeentelijke teams werken samen op 

basis van gelijkwaardigheid, tenzij wettelijke eisen een andere rol vragen. Dit sluit aan bij het 

streven naar een platte organisatie. 

Communicatief sterke medewerkers begeleiden processen (en zorgen voor bestuurlijke 

borging als onderdeel daarvan).   

Bij innovatie horen experimenten. Bestuur en management geven daarvoor rugdekking. 

Feedback op het eigen functioneren wordt structureel belegd in de organisatie. Leefbaarheid 

en meting klanttevredenheid wordt onafhankelijk van de eigen primaire dienstverlening 

gemeten. 

 

5. De organisatieontwikkeling 2016 – 2021 

Vanuit het besef dat de organisatie-inrichting per 1 januari 2017 een momentopname is in de context 

van een proces, is het goed eerst de hoofdlijnen van het proces te beschouwen. 

Het proces beweegt zich van de huidige vier gemeentelijke organisaties naar één werkorganisatie die 

in 2021 qua dienstverlening hoort bij de top van Nederland en zich zelforganiserend heeft 

georganiseerd in de dorpen. Dit gegeven de kaders zoals genoemd in de inleiding. 
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Hierbij is het vraagstuk van optimale veranderingssnelheid relevant. Bij te langzame veranderingen 

worden niet tijdig doelen behaald en verliest het proces zijn energie. Bij een te grote 

veranderingsnelheid haken mensen af en neemt het risico op chaos toe. De optimale 

veranderingsnelheid wordt bereikt door een balans tussen draagvlak voor de verandering en 

daadkracht bij het nemen van besluiten.  

Met het nemen van de raadsbesluiten medio 2015 is het proces op gang gebracht. Het bestuur BUCH 

i.o en directie i.o. zijn van start gegaan. Kwartiermakers zijn benoemd. Op hun beurt zijn 

kwartiermakers met bouwteams aan de slag gegaan. In de laatste maanden is expliciet aandacht 

besteed aan de ‘van buiten naar binnen’ benadering. Er is draagvlak voor een andere benadering. 

Aan het ‘houvast van de domeinen’ wordt echter waarde gehecht. Voor medewerkers in het 

plaatsingsproces is (al of niet tijdelijk) steigerwerk nodig voor duidelijkheid.   

Het is nu belangrijk om de juiste ‘twist’ te geven aan de ontwikkeling. Hoe kan, met behoud van 

bekend steigerwerk, worden voorgesorteerd op het gewenst eindbeeld?  Wat is dan per 1 januari 

2017 nodig? 

Veranderingen per 1 januari 2017 

Op 1 januari willen wij het verschil maken door een horizontale organisatie-eenheid in de dorpen te 

organiseren. Die nieuwe structuur dwingt tot een andere manier van denken en vormt de aanzet tot 

een kanteling in het functioneren van de organisatie.  

Per dorp (acht dorpen) komt er een procesbegeleider. Dat zijn medewerkers die communicatief 

vaardig zijn en kunnen onderhandelen. Het zijn generalisten die bekend zijn met relevante wetgeving 

en zich verdiepen in ‘hun dorp’. Essentieel is dat wij gestructureerd de inbreng van inwoners 

organiseren! 

In afwijking van het bedrijfsplan zijn er per 1 januari 2017 

teams belast met gegevensbeheer en digitale 

dienstverlening, meting leefbaarheid en klanttevredenheid 

alsmede strategische advisering. Dit leidt tot verschuivingen 

van formatie.   

Er is een organisatie-inrichting en management dat 

ondersteunend is bij de toekomstige ontwikkelingen. Dit 

vormt een tijdelijk steigerwerk. 

 

Veranderingen na 1 januari 2017 

Mede door voortschrijdend inzicht zal de ‘stip op de horizon’ verder worden verfijnd. Het proces 

wordt dan vervolgd door ‘organisch veranderen’. De praktijk leert dat, als er een duidelijk doel  is, 

organisch veranderen in een overheidsorganisatie  effectief is;  intrinsiek medewerking van 

medewerkers is immers nodig. 
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Het betreft dan een ‘totaalpakket’ dat moet leiden tot verandering: 

1.  Voorbeeldgedrag managers. 

2.  Opstellen resultaatcontracten teams/medewerkers. Wij streven naar het maken van 

 resultaatafspraken. Het basisconstruct is ‘opdracht, mandaat (omgekeerd mandaat)  en 

verantwoording’. Dit geldt  voor alle niveaus en biedt het handvat voor het nieuwe werken. 

Dit is 1 januari 2018 gereed. 

3. Training op competenties (zoals bijvoorbeeld geven van feedback). 

4.    Trainen en uitwerken concept zelforganiserende teams. 

5. Medewerkers worden gestimuleerd om voortdurend te investeren in de eigen ontwikkeling 

 en scholing. 

6. Wij volgen kritisch onze eigen werkprocessen. Door het peilen van klanttevredenheid wordt 

 dit gemeten en organiseert de werkorganisatie permanent haar feedback (lerende  

 organisatie). 

Een cultuurtraject kan ondersteunend zijn.  Het totaalpakket zorgt voor een adequate verbetering op 

de door de raden gewenste aspecten. 

 

6. Het organisatieontwerp 

In de context van het bovenstaand proces willen wij nu de organisatie-inrichting bepalen die de juiste 

rails uitleggen voor onze toekomstige ontwikkeling en zonder dat wij nu onverantwoorde risico’s 

lopen  door een te hoge veranderingssnelheid.  

Het bepalen van de schaal van de dorpen: 4, 8 of 15 is een bestuurlijk/politieke vraag. Voor nu 

houden wij 8 aan (niveau ‘voormalige gemeenten’). 

Per gemeente blijven de loketten in stand. Zichtbaarheid (logo, website, uitstraling) wordt geregeld.  

 

Er zijn zeven domeinen gedefinieerd die uitgangspunt vormen: 

Vier richten zich actief op de dorpen  ( Leefbaarheid wijkbeheer, 

leefbaarheid Civiele werken, Zorg, Participatie en Inkomen, 

Ruimtelijke ontwikkeling). 

Eén richt zich op de inwoners die zelf contact zoeken met de 

gemeente voor diensten (Inwoners en Ondernemers). 

Eén richt zich op het ondersteunen van de gemeentebesturen en 

verbinden met de organisatie (Bestuursstaf). 

Eén richt zich op ondersteuning van de organisatie zelf 

(Bedrijfsvoering). 
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Daarnaast komt er een aparte hiërarchische organisatie-eenheid “Buiten” (naam kan nog wijzigen), 

om de beweging naar buiten optimaal te faciliteren en te stimuleren. Per 1 januari 2017 wordt er per 

dorpskern minimaal één procesbegeleider benoemd in deze eenheid. Procesbegeleiders hebben de 

regie en zijn ambtelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners in 

de dorpen  

Een dergelijk horizontaal organisatieonderdeel, biedt de mogelijkheid tot horizontale flexibiliteit.  

De directeur die verantwoordelijk is voor de eenheid “Buiten”, toetst de servicewaarden. De 

directeur blijft daarmee op afstand.  

De domeinmanagers zijn keten-verantwoordelijk. Zij richten zich op inhoud en werkprocessen.  

De werkorganisatie bestaat op 1 januari 2017 daarmee uit 8 organisatie-eenheden (7 domeinen en 

afdeling “Buiten”). 

Het domein “Inwoners en Ondernemers” verzorgt de primaire dienstverlening aan de inwoners, 

inclusief digitale dienstverlening. Er komt een sterke eenheid “Informatie en digitale 

dienstverlening”.  

De bestuursstaf ondersteunt proactief de colleges, ook bij regionale strategische vraagstukken. Ook 

de raden worden, op verzoek en in overleg met de griffies, ondersteund. Bij de bestuursstaf komt 

een onderdeel “Inwoners en klanttevredenheid”. Hier wordt informatie verzameld over de inwoners 

en de gemeentelijke dienstverlening (o.a. Waar staat je gemeente). Hierdoor is permanent feedback 

beschikbaar voor de colleges en de raden en onze lerende organisatie. De bestuursstaf draagt zorg 

voor ondersteuning van de colleges en verzorgt de DVO’s . De bestuursstaf is op strategisch niveau 

betrokken bij de gemeentelijke P&C via de concerncontroller. De praktische uitvoering ligt bij  

Bedrijfsvoering.  Bij de bestuursstaf komt eveneens een eenheid “Regio/Verbonden partijen”. Hier 

worden de bestuurders gefaciliteerd  bij hun bestuurlijke activiteiten in de regio en ten aanzien van 

verbonden partijen. 

Het domein Bedrijfsvoering ondersteunt en faciliteert de organisatie, ook vanuit het perspectief van 

de klant. 

De vier domeinen die zich op de 

dorpen richten, dragen bij aan het 

ondersteunen van de 

procesbegeleiders in de dorpen. De 

huidige medewerkers van de 

domeinen (wijkteams, gebiedsteams 

sociaal domein) blijven (vooralsnog) 

bij de domeinen. Binnen de domeinen 

wordt duidelijk wie zich richt op de 

dorpen, wie meer servicegericht is en 

wie een ‘expertrol’ vervult.  

 



13 
 

 

Experts zijn de inhoudelijk deskundige medewerkers. Zij zijn specialisten die met hun expertise 

ondersteunen. Zij zoeken elkaar binnen de gemeentehuizen op met als doel elkaar door intervisie te 

stimuleren en te inspireren in hun vakmanschap.  

Procesbegeleiders zijn geselecteerd op competenties:  communicatieve vaardigheden, 

onderhandelinsgvaardigheden etc. (projecten zijn ook processen). Redactionele vaardigheden 

behoren bij het basispakket. Kennis is vanzelfsprekend; relevante wetgeving behoort bekend te zijn. 

Procesbegeleiders  kennen de wet als generalisten en weten het speelveld voor de klant  (zie 

servicenormen). Procesbegeleiding vindt in en vanuit de samenleving plaats. Procesbegeleiders 

krijgen optimaal mandaat (gebaseerd op omgekeerd mandaatstatuut). 
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Voor het vervolg van het proces vindt verdere uitwerking plaats in de fijnstructuur.   
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7.  Sturing door het bestuur en de gemeenteraad 

De nieuwe organisatie geeft een nieuwe dynamiek. Als medewerkers zelf actief zijn in de dorpen, 

maar ook meer op afstand staan, wat betekent dat voor het bestuur?  

Colleges  sturen via DVO’s, nemen collegebesluiten en voeren portefeuillehoudersoverleg. Daarbij is 

er een betere informatievoorziening vanuit de dorpen. Nabijheid van medewerkers kan echter 

variëren: zij kunnen werken vanuit een andere locatie.  

De gemeenteraden sturen primair via hun programmabegroting. De indeling wordt zo vastgesteld 

dat de raden de mogelijkheid hebben de dienstverlening te monitoren. De organisatie wordt 

zichtbaarder in de dorpen. Voor de raden is dit meer transparant. 

 

8. Ten slotte 

Met het toevoegen van de eenheid “Buiten”en de 

gewijzigde benadering van beleid, willen wij het 

verschil maken. De ontwikkeling zetten wij na 1 

januari 2017 door. Door middel van het 

‘totaalpakket’, verwachten wij een voortvarende 

organische verandering in de jaren 2017 tot en met 

2020.   

Tijdens de verbouwing blijft de winkel natuurlijk 

open. Zoals bij alle verbouwingen, kan dat echter 

niet zonder overlast voor de klant. Wij spannen ons 

in om de overlast tot een minimum beperkt te 

houden. Met oog voor de relatie tussen hoogte van 

het ambitieniveau en de mate van overlast tijdens 

de transitie, stellen wij met het bovenstaande een 

verantwoorde aanpak voor.     

 

 

 

 

 

 

De illustraties in dit document (met uitzondering van de Ontwikkeling Organisatie op p. 13) zijn van 

Irene Mulder, LGB Produkties, Heiloo. Zonder haar uitdrukkelijke toestemming mogen zij niet voor 

andere doeleinden worden gebruikt.   


