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0 Kern 
 

0.1 Aanleiding 
 

Gemeente Grave is deelnemer aan de ambtelijke samenwerking in de zogenoemde werkorganisatie 
CGM samen met de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert. De gemeenteraad van Cuijk heeft 
recent besloten tot herindeling met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis (CBA-herindeling). 
Gemeente Cuijk zal ook de gezamenlijke werkorganisatie gaan verlaten.  
 
De inzet van de gemeenteraad van Grave is tot nu toe geweest om zelfstandig te blijven. Nu 
gemeente Cuijk zich gaat terugtrekken uit de werkorganisatie CGM, wil de gemeenteraad eerst 
weten of de ambtelijke organisatie op een andere manier kan worden vormgegeven. De 
gemeenteraad wil dit verkennen aan de hand van een aantal scenario’s voor de ambtelijke 
organisatie van de toekomst.  
 
Het is tevens wenselijk dat deze scenario-analyse behulpzaam is voor het opstellen van een 
zienswijze op de herindeling van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Het is de 
bedoeling om deze zienswijze in de raadsvergadering van 31 januari 2020 vast te stellen. 
 
Partners+Pröpper is gevraagd de scenario-analyse uit te voeren en de procesbegeleiding voor dit 
traject te verzorgen. Dit verzoek is gedaan naar aanleiding van een soortgelijke verkenning die 
recent is verricht voor gemeente Mill en Sint Hubert. Bij de verkenning voor gemeente Grave 
bouwen we voort op gevoerde gesprekken en verzamelde gegevens voor gemeente Mill en Sint 
Hubert. 
 
Dit document bevat de rapportage over de scenario-analyse en een advies voor het vervolg. 
 

0.2 Ondersteuningsvraag 
 
De ondersteuningsvraag omvat: 
1 Het uitwerken en beoordelen van drie scenario’s voor de toekomstige ambtelijke organisatie:  

a Doorzetten van de ambtelijke GM-samenwerking: voortzetten van de ambtelijke 
samenwerking Grave en Mill en Sint Hubert na uittreding van Cuijk. 

b Een zelfstandige kernorganisatie in combinatie met inkoop bij meerdere partijen. 
c Een zelfstandige kernorganisatie met volledige inkoop bij een andere gemeente als 

preferente leverancier. 
 
2 Beoordeling aan de hand van een afwegingskader met in ieder geval de criteria kwaliteit, 

kosten en kwetsbaarheid. 
 

3 Het bieden van procesbegeleiding voor het opstellen van het afwegingskader, scenario-
opbouw en de analyse van de scenario’s. 

 

0.3 Aanpak en verantwoording werkwijze 
 
De inzet is om met ‘open vizier’ te kijken naar wat het beste is voor de bewoners en bedrijven van 
gemeente Grave. Uitgangspunt voor college en raad is dat het gemeentebestuur in staat moet zijn 
om richting de samenleving voldoende te kunnen bieden – tegen aanvaardbare kosten. Dit is het 
basisrichtpunt en vormt tevens de noodzakelijke voorwaarde voor welke ambtelijke – en 
bestuurlijke – oplossing dan ook.  
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Vanuit dit ‘open vizier’ is ervoor gekozen om de ontstane situatie aan te grijpen als een kans voor 
open heroverweging. De inzet beperkt zich dus niet tot louter ‘repareren’ van de ontbrekende G in 
CGM.  
 
We zijn gestart om eerst goed te verwoorden ‘waar het werkelijk om te doen is’:  
 
(1) Wat voor bestuur wil je zijn? Wat wil je de samenleving bieden? Hoe wil je als bestuur de 

samenleving tegemoet treden? Kortom, wat is het gewenste bestuursprofiel? 
 

Vervolgens hebben we gekeken wat in de toekomst nodig is – en waar iedere gemeentelijke 
organisatie in de komende jaren naar toe moet groeien. Ook hebben we bezien wat voor soort 
organisatie nodig is om het gewenste bestuursprofiel te kunnen waarmaken:  
 
(2) Hoe ziet de toekomstige organisatie er uit? Wat voor organisatie hebben we nodig?  

 
Belangrijk hierbij is welk beeld er bestaat over de vraag wat een ambtelijke organisatie behelst. We 
constateren dat de scenario’s voor de ambtelijke organisatie – zoals omschreven in de opdracht – 
zich beperken tot de organisatiestructuur. Een organisatie is echter veel meer – de structuur is niet 
het belangrijkste. Sterker nog, de structuur geeft maar een zeer beperkte blik hoe er werkelijk in een 
organisatie wordt gewerkt.  
Ons uitgangspunt is dat het bij een organisatie primair gaat om een “gemeenschappelijke 
werkwijze” en om “mensen” – mensen met professionele competenties en vaardigheden, mensen 
met persoonlijke drijfveren. De organisatie omvat daarnaast de “structuur”, de “cultuur” en 
“middelen” – deze laatste drie zijn ondersteunend aan een gemeenschappelijke werkwijze en aan 
de mensen om hun werk goed te doen. Zie hoofdstuk 2 en Bijlage 1 voor een verdere uitwerking. 
 
Op basis van het bestuursprofiel en het beeld van de gewenste toekomstige organisatie hebben we 
de scenario’s verder uitgewerkt, inclusief een aanvulling op de structuur met een beschrijving van de 
overige componenten van de organisatie.  
 
(3) Hoe zien de scenario’s voor de ambtelijke organisatie eruit als deze moeten aansluiten bij 

het gewenste bestuursprofiel en het gewenste beeld van de toekomstige organisatie? 

 
Vervolgens hebben we het afwegingskader verder uitgewerkt: 
 
(4) Aan de hand van welk afwegingskader moeten de scenario’s voor de ambtelijke organisatie 

worden beoordeeld? 

 
Dit afwegingskader bestaat allereerst uit de criteria Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid. We hebben 
deze aangevuld op basis van het gewenste bestuursprofiel en het gewenste beeld van de 
toekomstige organisatie. 
 
(5) Hoe kunnen de scenario’s voor de ambtelijke organisatie kwantitatief en kwalitatief 

worden beoordeeld – in het licht van het opgestelde afwegingskader? 

 
De kwantitatieve analyse is gebaseerd op cijfers over het jaar 2019 die ontleend zijn aan de huidige 
CGM-organisatie en de begroting 2019.  
 
De uitwerking van scenario’s, het opstellen van het afwegingskader en de analyse zijn gebaseerd op 
gesprekken met de gemeenteraad, het college en de gemeentesecretaris, het Managementteam 
van de CGM-organisatie alsmede met ambtelijke vertegenwoordigers van de op te bouwen CBA-
organisatie 
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Deze rapportage is het resultaat van het traject in de periode medio december 2019 tot eind januari 
2020. 
 

Dashboard 

Een afzonderlijk product bij deze rapportage is een Dashboard om de scenario’s te vergelijken. 
Het dasboard is opgenomen in een Excel bestand. Het dashboard heeft twee doelen: 

 Onderbouwing en verantwoording van de kwantitatieve data-analyse voor de beoordeling 
van scenario’s. 

 Een hulpmiddel om aanvullende analyses te maken op basis van andere inschattingen of 
aannames. 

 
 

0.4 Duiding van de resultaten 
 
Op voorhand willen we benoemen dat de kwantitatieve beoordeling slechts een eerste ruwe duiding 
geeft. Aan de hand van het afwegingskader bieden we een eerste globale beoordeling van de 
scenario’s op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve inschatting. Om de scenario’s op te 
bouwen, hebben we data ontleend aan de huidige CGM-werkorganisatie. Deze scenario’s maken 
andere organisatiekeuzen dan de huidige werkorganisatie. Ook om die reden geeft de kwantitatieve 
analyse een indicatief beeld.  
 
Deze analyse is bedoeld om zicht te krijgen op de structurele kosten van scenario's. Een analyse van 
investeringen maakt geen deel uit van de analyse. Het gaat dan om de kosten om te komen van de 
huidige situatie naar de nieuwe situatie. 
Toepassing van het afwegingskader geeft zicht op scenario’s die op voorhand afvallen en scenario’s 
die kansrijk zijn voor verdere verkenning in het vervolgtraject. 
 
De kwalitatieve én kwantitatieve analyse moeten helpen om scenario’s die ‘evident’ zeer 
onwenselijk zijn uit te sluiten. Met andere woorden wat zijn scenario’s die op voorhand afvallen? Een 
verantwoorde ‘positieve keuze’ uit de overige scenario’s vraagt een verdere verdieping van 
visievorming, organisatie-ontwerp én analyse in een vervolgtraject. 
 

0.5 Conclusies  
 
1a Inhoudelijk is er voldoende perspectief voor het opbouwen van een toekomstige ambtelijke 

organisatie voor de gemeente Grave– uitgaande van het uitgangspunt van een zelfstandig 
bestuur, waarbij 
> deze organisatie richting bewoners en bedrijven voldoende inzet en kwaliteit kan bieden 

in relatie tot voorliggende beleids- en dienstverleningsopgaven; 
> en waarbij dit tegen aanvaardbare kosten kan plaatsvinden. 

 
1b Cruciaal is wél dat gemeente Grave zelf (en in samenspel met anderen) twee essentiële 

voorwaarden weet in te vullen: 
> Het op een hoger plan brengen van het politiek-bestuurlijk samenspel. Het is een zware 

klus om de ambtelijke organisatie opnieuw vorm te geven. Eendracht is dan noodzakelijk. 
> Gemeente Grave is inmiddels in een tijdsklem geraakt. Het is noodzakelijk voor de korte 

termijn continuïteit van dienstverlening te bieden.  
 
2 Het scenario “Doorzetten van de ambtelijke Grave-Mill-samenwerking” en het scenario 

“Zelfstandige kernorganisatie in combinatie met inkoop bij meerdere partijen” bieden een 
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goede uitvalsbasis om de toekomstige ambtelijke organisatie te gaan bouwen, om te beginnen 
met verdere concretisering en verkenning.  

 
3 Essentieel is wél om de ambtelijke organisatie op maat te snijden aansluitend bij het 

bestuursprofiel dat het college en de raadsfracties wenselijk achten.  

 

0.6 Toelichting/ onderbouwing 
 
(1) Los van de wensbeelden ten aanzien van de bestuurlijke organisatie bestaat er een 

gemeenschappelijk beeld over het gewenste bestuursprofiel en de hiervoor benodigde 
organisatie. 

In grote lijnen bestaat een gemeenschappelijk beeld over het afwegingskader hoe je scenario’s of 
alternatieve oplossingen voor de toekomst moet beoordelen. Dit afwegingskader omvat een 
gemeenschappelijk beeld van de bestuursprofiel en beeld van de benodigde organisatie van de 
toekomst. Voor alle duidelijkheid dit bestuursprofiel is behulpzaam om de toekomstige invulling van 
zowel de bestuurlijke als de ambtelijke organisatie te richten. Anders gesteld – dit profiel is relevant 
voor de keuze om zelfstandig te blijven, maar óók als je ervoor kiest om tot herindeling over te gaan.  
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SAMENVATTING BESTUURSPROFIEL: WAT VOOR SOORT BESTUUR WIL JE ZIJN? 

Naar bewoners en bedrijven de opgaven waar maken. Vanuit vertrouwen richting de samenleving 
werken om goed krachten te bundelen met inwoners en bedrijven. Een kleine afstand tot 
inwoners en korte lijnen met goed kennis en overzicht van wat zich afspeelt binnen unieke 
situaties in de samenleving. Invullen van gebieds-, doelgroep en persoonsgebonden maatwerk. 
Goed democratisch samenspel met zicht op alle belangen en een zorgvuldige afweging. 
Zelfstandig kunnen beslissen (bestuurlijke autonomie) en voldoende invloed in de regio op de 
belangrijkste politiek-bestuurlijke opgaven. Een vruchtbaar samenspel tussen gemeenteraad, het 
college en de ambtelijke organisatie – ook als voorwaarde om de voorgaande punten waar te 
kunnen maken.  
 
SAMENVATTING ORGANISATIEPROFIEL: WAT VOOR ORGANISATIE HEBBEN WE IN DE TOEKOMST NODIG? 

Een gemeenschappelijke werkwijze die het mogelijk maakt dat gedreven, multidisciplinaire 
professionals het verschil kunnen maken – doordat zij persoonlijk en in teamverband heel goed 
zijn in het combineren van rollen, kennis, competenties en vooral buiten het gemeentehuis 
samenwerken aan opgaven met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere 
overheden. 
 
Het bestuursprofiel en het organisatieprofiel geven richting aan de gemeenschappelijke noemer 
van alle drie scenario’s: 
 
SAMENVATTING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE NOEMER IN ALLE SCENARIO’S 

1 Kernformatie voor bestuursondersteuning: gemeentesecretaris, bestuurssecretariaat en 
Griffie. 

2 Kernformatie voor beleid en opdrachtverlening. Alle hooggekwalificeerde medewerkers 
zitten in deze kernformatie. 

3 Kernformatie voor planning en control, HRM en kwaliteitszorg.  
4 Bundeling van de gestandaardiseerde uitvoering via één inkooppartij.  
5 Uitbesteden van alle personeel en software op gebied van informatie- en 

communicatietechnologie (ICT). 
6 Investeringen in de Organisatie van de Toekomst gericht op een gemeenschappelijke 

werkwijze en professionalisering.  
7 Investeren in goed werkgeverschap om (jonge) professionals aan te trekken en het bieden 

van een boeiende en leerzame werkomgeving.  
8 Gestandaardiseerde uitvoering wordt (hoegenaamd) volledig uitbesteed (zie punt 5). Niet-

gestandaardiseerde realisatie wordt in nauw samenspel met beleid opgepakt (zie punt 2). 

 
 
(2) Een verantwoorde keuze voor een scenario vraagt meer dan een organisatiestructuur. De 

scenario’s zijn verrijkt om te kunnen beantwoorden aan het gewenste bestuursprofiel. 

Maatschappelijke opgaven waar maken doe je niet alleen met een organisatiestructuur. Dat doe je 
wel met een gemeenschappelijke werkwijze, inclusief de samenwerking én de mensen die 
onderdeel uitmaken van de organisatie (zie het kader hierboven). De structuur is hieraan dienend. 
Een gemeenschappelijke werkwijze is de basis voor alle scenario’s 
Besluitvorming beperken tot het kiezen van een structuuroplossing staat gelijk aan het kiezen van 
een oplossing op hoop van zegen.  
 
(3) Een brede gemeenschappelijke noemer die in alle gevallen nodig is vormt de basis voor alle 

scenario’s.  

Deze gemeenschappelijke noemer gaat over de werkwijze en de benodigde professionals, maar 
gaat ook over de benodigde structuur. Deze gemeenschappelijke noemer is nodig om aan te kunnen 
sluiten bij het gewenste bestuursprofiel en het gewenste beeld van de toekomstige organisatie. Je 
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zou ook kunnen zeggen dat de gemeenschappelijke noemer is ontworpen om te kunnen voldoen 
aan de gestelde beoordelingscriteria (bestuurlijk profiel, organisatieprofiel en Kwaliteit, Kosten, 
Kwetsbaarheid). De variatie in scenario’s bestaat primair uit de mate waarin je als gemeente taken 
zelf uitvoert dan wel inkoopt.  
 
Deze gemeenschappelijke noemers voor de drie scenario’s is behoorlijk groot. Tegelijkertijd is het zo 
dat een groot deel van de taken van gemeente Grave worden uitgevoerd door verbonden partijen en 
leveranciers – die los staan van de huidige ambtelijke organisatie/ werkorganisatie. Het gaat hier om 
53% van de kosten van de begroting 2019. 
 
(4)  Het scenario “Doorzetten van de ambtelijke Grave-Mill-samenwerking” en het scenario 

“Zelfstandige kernorganisatie in combinatie met inkoop bij meerdere partijen” bieden 
voldoende perspectief in het licht van de gestelde criteria. 

> De opgenomen regiefunctie maakt het mogelijk de bestuurlijke autonomie waar te 
maken. 

> De kern van de organisatie bestaat uit hoog gekwalificeerde professionals die in staat zijn 
bestuurskracht door samenwerkingskracht te realiseren. 

> De kern is robuust gemaakt met een voorziening voor kwetsbaarheid.  
> De kosten van deze twee scenario’s liggen binnen een aanvaardbare bandbreedte. De te 

verwachten kosten van deze twee scenario’s zijn niet extreem afwijkend ten opzichte van 
de kostenextrapolatie van de huidige situatie. Maximaal is er een verschil van 5,8% en 
minimaal is er een verschil van 1,4%. Er zijn uit kostenoogpunt geen grote verschillen 
tussen de deze scenario’s, maximaal circa 3%  – ook niet in vergelijking met een 
extrapolatie van de huidige situatie. 

 

Scenario / referentie Kosten – maximum 
(x 1000 €) 

Kosten – minimum 
(x 1000 €) 

Scenario 1: 
Doorzetten van de ambtelijke Grave-Mill-
samenwerking 

19.635 19.092 

Scenario 2: 
Zelfstandige kernorganisatie in combinatie met inkoop 
bij meerdere partijen 

19.863 19.043 

Scenario 3: 
Zelfstandige kernorganisatie met volledige inkoop bij 
een andere gemeente als preferente leverancier 

19.713 19.611 

Huidige situatie als referentie 18.819 18.780 

Tabel 0.1: Globale schatting kosten Grave– uitgaande van referentie huidige situatie (2019, afgrond). 

 
(5) Het scenario “Zelfstandige kernorganisatie met volledige inkoop bij een andere gemeente 

als preferente leverancier” is onwenselijk en valt op voorhand af 

Een zelfstandige kernorganisatie met volledige inkoop bij één andere gemeente is in zijn 
algemeenheid een onwenselijk scenario. Dit staat los van de vraag bij wie je inkoopt. 
De bestuurlijke autonomie staat onder druk van de grote afhankelijk tot een andere (grote) 
gemeente. Deze leverancier kan zich bovendien opstellen als een monopolist. Daarnaast 
verwachten we van dit scenario geen schaalvoordelen. De variëteit en het gewenste maatwerk van 
de uitbesteding is daarvoor te groot.  
 
Scenario 3 valt al helemaal af in het licht van de voorwaarden die de herindelingsgemeenten Cuijk, 
Boxmeer en Sint Anthonis (CBA) stellen aan de inkoop door gemeente Grave. Deze voorwaarden 
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sorteren onder meer voort op vergaande harmonisatie – ook van beleid – waarbij het zeer de vraag 
is of maatwerk betaalbaar geleverd kan worden. Daarnaast is de vraag of de nieuwe 
herindelingsgemeente wel in staat is aan de gemeente Grave voldoende de zorg en aandacht te 
geven.  
 

Het is te waarderen dat de drie herindelingsgemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA) 
voorstellen doen om de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert goed aan te sluiten op de nieuwe 
herindelingsgemeente. 
Uit bestuurskundig onderzoek naar herindelingsgemeenten blijkt echter dat deze organisaties na 
de herindeling de eerste jaren meer met zichzelf bezig zijn dan met de buitenwereld. Dat is ook 
logisch aangezien een geheel nieuwe organisatie wordt opgebouwd. Het is al een hele opgave om 
voormalige gemeenten om te smeden naar één nieuwe gemeente. Laat staan dat je tegelijkertijd 
één of meerdere gemeenten moet bedienen als leverancier. In beschikbare documentatie en 
gesprekken zien we dat de nieuwe herindelingsgemeente op een vrij traditionele leest wordt 
geschoeid. We zien onvoldoende invulling van voorwaarden die het wensbeeld van de organisatie 
voor de toekomst mogelijk maken. Daarmee staan ook de wensen op het gebied van nabijheid en 
samenwerking onder druk. 

 

0.7 Advies voor het vervolg: hoe verder? 
 
In antwoord op de vraagstelling zien we voldoende perspectief voor een zelfstandige gemeente 
Grave en het opbouwen van een toekomstige ambtelijke organisatie (zie ook de conclusie). Het 
advies is ook om dit in te vullen. 
 
Op het moment dat je besluit om scenario’s uit te gaan werken vanuit het uitgangspunt 
‘zelfstandige gemeente’, dan moet je bereid zijn om de essentiële voorwaarden in te vullen en je 
moet voldoende vertrouwen hebben dat dit ook gaat lukken.  
 
Vooraf bezinnen op twee essentiële voorwaarden 

Kiezen voor een ‘lege structuur’ is besluiten op basis van hoop en zegen. Maar dit geldt ook voor een 
besluit zonder rekenschap van twee essentiële voorwaarden voor het kunnen realiseren van de 
gewenste toekomstige ambtelijke organisatie. Het gaat om de volgende voorwaarden: 
 
1 Voor de korte termijn voldoende continuïteit kunnen bieden om de dienstverlening en de 

benodigde bestuurlijke prestaties waar te maken. Het opbouwen van een andere ambtelijke 
organisatie vraagt tijd en het is nodig om in de overgangsfase ‘de winkel open te houden’. 
Gemeente Grave is inmiddels in een tijdsklem geraakt – op korte termijn zijn goede afspraken 
met andere gemeenten/ aanbieders van diensten nodig om de continuïteit te kunnen bieden. 

 
2 Erkennen en ook echt bereid zijn om het eigen bestuurlijke handelen en de werkwijzen op een 

hoger plan te brengen. Dit is niet vanzelfsprekend in de Graafse bestuurscultuur en vraagt een 
bewuste keuze en concrete stappen om hier werk van te maken.  

  
 Het gaat dan concreet om: 

> Vruchtbaar samenspel tussen de gemeenteraad en het college. 
> Een goed samenspel tussen het bestuur (college en raad) en de ambtelijke organisatie.  
> Politiek-bestuurlijk leiderschap met voldoende ruimte en vertrouwen voor samenwerking 

met inwoners en bedrijven.  
> Dit werkt door op het invullen van modern werkgeverschap voor het aantrekken, boeien 

en binden van (jonge) professionals. 
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De voorliggende keuze over de toekomstige ambtelijke organisatie is een lakmoesproef voor een 
groei in werkwijzen. Als de raad op goede democratische gronden voor een scenario kiest is het ook 
zaak om daar gezamenlijk en constructief de schouders onder te zetten – ook als je eigenlijk de 
voorkeur voor een andere keuze hebt. Het is vervolgens aan de meerderheid om op een goede 
manier in te spelen op de zorgen van de minderheid, maar er ook voor te waken dat het proces niet 
wordt verstoord door ‘intern gekissebis’.  
 

We horen in gesprekken met de raadsleden en het college dat het nu lastig is om zaken los- of 
over te laten. Zowel binnen het gemeentebestuur, maar ook breder richting de samenleving. We 
horen ook dat het onvoldoende lukt met elkaar op een goede manier tot visie-uitwisseling te 
komen. Het gesprek met gemeenteraadsleden over het toekomstig gewenste bestuurs- en 
organisatieprofiel werd als een positieve uitzondering gezien. Gesprekspartners typeren de 
gemeente momenteel als een vrij traditionele organisatie en werkgever. Uit deze signalen blijkt 
dat écht wat nodig is om een groeisprong te maken en dat dit niet vanzelf gaat. 

 
Mogelijk maken korte termijn oplossing: invulling geven aan de eerste voorwaarde 

De autonomie van gemeente Grave wordt ondergraven door de bestuurlijke ontwikkelingen en 
onzekerheid in de regio. Daar komt een tijdsklem bij. Stel dat ook gemeente Mill en Sint Hubert 
besluit tot herindelen? Dan wordt de CGM-werkorganisatie op korte termijn ontbonden waarmee 
scenario 1 (‘Doorzetten van de ambtelijke Grave-Mill samenwerking’) vervalt.  
 
In de overgangsfase wil gemeente Grave dienstverlening afnemen terwijl je tegelijkertijd werkt aan 
de organisatie van de toekomst. Voor deze lange termijnoplossing wil je opties open houden. 
Gemeente Grave mag in dat geval hoe dan ook continuïteit eisen en op begrip rekenen bij 
regiogemeenten voor het bewandelen van een andere (zelfstandige) weg. Van gemeente Grave 
vraagt dit op korte termijn inzet voor een tussenvariant om tijd te winnen en te onderhandelen met 
regiogemeenten/ aanbieders over het bieden van continuïteit. 
 

 Continuïteit kan worden geboden vanuit de frictiekosten die samenhangen met de 
ontvlechting van de CGM-organisatie. 

 De frictiekosten kunnen een selectief beroep voor continuïteit op de nieuwe CBA-gemeente 
mogelijk maken.  

 Gemeente Grave kan hier zo nodig bestuurlijke arbitrage en steun voor mobiliseren. 

 Gemeente Grave kan tevens gebruik maken van lessen en ervaringen die gemeente Ommen 
recent heeft opgedaan na ontbinding van de ambtelijke fusie met gemeente Hardenberg.  

 

Met het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten en tijdelijke uitvoeringscontracten regelen 
de gemeenten Ommen en Hardenberg de onderlinge dienstverlening. Hiermee blijft de 
dienstverlening richting inwoners goed geregeld. Voor de backoffice van het sociaal domein, het 
openbaar gebied, Informatie- en communicatietechnologie, gegevensbeheer, postafhandeling en 
het archief levert de gemeente Hardenberg de producten en diensten aan de gemeente Ommen 
tot en met 2024. 
Voor de taakgebieden facilitaire zaken, salarisadministratie, belastingen en verzekeringen sluiten 
de gemeenten tijdelijke uitvoeringscontracten met een looptijd van twee jaar. De gemeente 
Hardenberg voert de producten en diensten voor deze taakgebieden in 2019 en 2020 uit in 
opdracht van de gemeente Ommen. 
Voor een aantal taakgebieden was de beschikbare tijd voor de gemeente Ommen te kort om dit 
uit te besteden bij derden. Om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen, voert de 
gemeente Hardenberg de werkzaamheden op deze gebieden in 2019 nog uit voor Ommen. Het 
gaat om de Publieksdienst, Samen Doen en werkzaamheden op het gebied van werk & inkomen. 
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Onmiddellijk investeren in het bestuur – om de tweede voorwaarde in te vullen 

Gezamenlijk een intensief leerproces aangaan met alle betrokken partijen. Dat vraagt: 

 Met elkaar een ontwikkelagenda afspreken en maandelijks de voortgang evalueren. 

 Een professioneel team dat het leerproces faciliteert. Dit team houdt met gezag en 
deskundigheid aan het college en raadsleden een onafhankelijke spiegel voor en biedt 
coaching. Het team faciliteert regie op concrete politiek-bestuurlijke processen zodat iedereen 
op de juiste manier en momenten in stelling komt. Dit team is dagelijks aanwezig. 

 Bereidheid hebben om iedere vergadering of werkbijeenkomst af te sluiten met evalueren en 
leren.  

 
Bij voldoende perspectief op invulling van de voorwaarden: inzetten op een gefaseerde aanpak 

Voor het realiseren van de gemeenschappelijke noemer in combinatie met scenario 1 (Doorzetten 
van de ambtelijke Grave-Mill samenwerking) of scenario 2 (Zelfstandige kernorganisatie in 
combinatie met inkoop bij meerdere partijen) is een gefaseerde aanpak nodig: 
 
Ga intensief, maar met voldoende rust gestaag aan de slag. Doe dit in een tijdsbestek van 3 tot 5 
jaar. Deze rust is ook nodig om op een goede manier rekening te kunnen houden met de personele 
consequenties en om goed werkgeverschap te kunnen tonen.  
 
Belangrijk startpunt vormt in ieder geval om het bestuurs- en organisatieprofiel verder uit te 
bouwen en in te kleuren. Concreet kan dit ook door het toekomstbeeld in de vorm van een ‘verhaal’ 
verder in te vullen (zie hoofdstuk 2). Essentieel hierbij is om eerste heldere en concreet realiseerbare 
opgaven te formuleren, om vervolgens te kijken wat dit vraagt aan organisatie om deze ook te 
kunnen realiseren. Dit moet het mogelijk maken dat het management voldoende focus kan houden. 
 
Vervolgens is een gerichte verkenning en precisering nodig, onder meer:  

 De samenwerking met gemeente Mill en Sint Hubert nader verkennen – indien dit nog van 
toepassing is gegeven het referendum en de besluitvorming door de gemeenteraad van Mill en 
Sint Hubert. 

 Opstellen van een businesscases voor de diverse onderdelen in de scenario’s. 

 Bijzondere aandacht besteden aan in ieder geval de toekomstige invullen van de ICT – juist in 
combinatie met een nieuwe werkwijze die goed ondersteund moet worden. 

 In beeld krijgen van de benodigde investeringen om de nieuwe organisatie op te bouwen. Mede 
op basis hiervan:  

 Het verkrijgen van duidelijkheid over de frictiekosten als gevolg van het uittreden van 
gemeente Cuijk. 
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1 Bestuursprofiel: wat voor soort bestuur wil je zijn? 
 
Wat voor bestuur wil je zijn? Wat wil je de samenleving bieden? Hoe wil je als bestuur de 
samenleving tegemoet treden? Kortom, wat is het gewenste bestuursprofiel? 
 

1 Naar de bewoners en bedrijven van Grave de opgaven waar maken: voldoende toegevoegde 
waarde voor de samenleving – tegen aanvaardbare kosten én lasten voor de bewoners. Het 
gaat hier om excellente dienstverlening, het bieden van een hoog voorzieningenniveau en 
het realiseren van individuele en collectieve maatschappelijke opgaven. 

 
2 Een bestuur dat werkt vanuit vertrouwen richting de samenleving om goed krachten te 

bundelen met inwoners en bedrijven. Door maatschappelijke initiatieven en energie te 
faciliteren. Door ruimte te geven (‘loslaten’) in plaats van overnemen en dempen van 
energie. Door het organiseren van professionele samenwerking die rendeert en tot zichtbare 
resultaten leidt voor inwoners.  

 
3 Een bestuur met een kleine afstand tot inwoners en korte lijnen. Goede kennis en overzicht 

van wat zich afspeelt in unieke situaties binnen de samenleving. Op basis van goede 
informatie proactief, initiërend en mobiliserend werken. Gevoed met een gezamenlijk beeld 
van de situatie en de consequenties van handelen. Ook door actief mee te denken en ruimte 
te bieden aan inwoners en bedrijven: “Hoe kan het wél? Hoe kan het ook?” 

 
4 Een bestuur dat gebieds-, doelgroep- en persoonsgebonden maatwerk invult. Waarbij 

rekening wordt gehouden met de unieke opgaven, identiteit en dynamiek. 
 
5 Goed democratisch samenspel met zicht op alle belangen en een zorgvuldige afweging. 

Door de gemeenteraad op een goede manier aan te sluiten (‘democratie in de raad’) en door 
maatschappelijke initiatiefnemers die er samen met andere belanghebbenden uit komen 
(‘democratie op straat’). 

 
 
6 Zelfstandig kunnen beslissen: bestuurlijke autonomie. 
 
7 Een bestuur dat invloed heeft in de regio. Door selectief te zijn en focus te organiseren op de 

belangrijkste politieke en bestuurlijke opgaven. Een goede informatievoorzienig ondersteunt 
dit. Rond andere dossiers werkt het bestuur samen door op een goede manier aan te sluiten.  

 
8 In de huidige tijd is het gemeentebestuur niet meer het exclusieve centrum van de 

democratie en maatschappelijke opgaven. Als je de voorgaande punten écht wil waarmaken, 
als je wil samenwerken op basis van vertrouwen, dan is het ook belangrijk om het eigen huis 
op orde te hebben. De kwaliteit van het interne samenspel binnen het gemeentehuis is 
voorwaardelijk voor de kwaliteit van het externe samenspel. Nodig is een vruchtbaar 
samenspel tussen de gemeenteraad, het college plus de ambtelijke organisatie. Dit vraagt 
een heldere rolverdeling in termen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. De raad en 
college hebben een gemeenschappelijk beeld wat de ruimte voor het college is – ook om 
efficiënt en professioneel tot samenwerking te komen in de regio en met inwoners en 
bedrijven. Bij de politiek relevante onderwerpen is de raad vroegtijdig in beeld voor het slaan 
van de piketpalen. 
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De criteria 2 tot en met 5 bieden een ‘eigen bestuursprofiel’ aansluitend bij de besturingsfilosofie. De 
overige criteria zijn niet minder belangrijk, maar zijn relevant voor alle gemeenten.  
 
Kijkend naar de toekomst en uitgaande van deze bestuurlijke visie, wat voor organisatie hebben 
we in de toekomst nodig? 
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2 Organisatieprofiel: wat voor organisatie is nodig?  
 
Hoe ziet de toekomstige organisatie er uit? Wat voor organisatie hebben we nodig?  
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Toekomstbeeld: Een eerste voorzet, maar vul het zelf maar verder in…..!  
 
Aansluitend bij het organisatieprofiel schetsen we hierna een beeld hoe de dagelijkse praktijk in de 
toekomstige organisatie er uit zou kunnen zien. Dit is maar een eerste invulling – voor het 
vervolgproces is het goed dit met elkaar verder in te vullen.  
 

We zijn drie jaar verder, ik kom langs en wat zie en hoor ik dan? 
 
Ik loop het pand binnen waar de ambtelijke organisatie van gemeente Grave onderdak heeft. Ik 
heb een afspraak met de gemeentesecretaris. Een vriendelijke ontvangstmedewerker die 
tegelijkertijd het werkcafé bedient, vraagt of ik wat wil drinken. Hij belt met het 
bestuurssecretariaat om door te geven dat ik er ben.  
 
Er heerst een prettige en ontspannen sfeer. In het werkcafé zijn diverse groepen aan de slag. De 
ontvangstmedewerker vertelt dat tegenwoordig veel mensen vanaf huis werken. Dat is nu heel 
eenvoudig met de nieuwe Cloud toegang tot de gemeentelijke applicaties. Veel andere mensen 
zijn op pad buiten het gemeentehuis in buurten en wijken of op de bedrijventerreinen. We pakken 
het liefste zoveel mogelijk zaken op in direct contact met de inwoners, bedrijven en organisaties 
die het aan gaat. Het is hier soms net een duiventil: prettig en ontspannen, maar ook heel 
levendig.  
 
De ontvangstmedewerker: “Een collega was zojuist op weg naar bedrijventerrein Wisseveld. Zij 
helpt daar bedrijven, de parkmanager, industriële verenigingen en kennispartners om samen het 
bedrijventerrein te verduurzamen. Weet u, we krijgen in samenwerking met inwoners en bedrijven 
veel woningen van het aardgas, maar op de bedrijventerreinen vindt je de grootverbruikers. Die zien 
ook de voordelen, zeker als je een handje helpt. En zo leer ik ook veel – voorheen zat bijna iedereen 
veel meer achter het bureau en nu hoor ik veel meer wat leeft en speelt.  
Trouwens, nu ik u toch spreek, moet u binnenkort uw paspoort of rijbewijs verlengen? We hebben 
sinds enige tijd de dienstverlening aangepast.  
Hoe staat het met uw paspoort? U ziet, de balie is ook bijna leeg want u kunt deze zaken nu allemaal 
online aanvragen. Maar het blijft wel persoonlijk hoor. We brengen het paspoort bij u thuis op het 
moment dat het u uitkomt. Ik doe dat ook een avond in de week. Dan leer je veel als je goed oplet. 
Laatst was ik bij een mevrouw die ook mantelzorger is voor haar broer. Er speelde van alles. Ik kon 
haar meteen in contact brengen met mijn collega!”  
 
“Daar is uw afspraak!” De gemeentesecretaris loopt op me af. “Hallo, ik kom net bij de 
Omgevingsdienst vandaan – periodiek bekijken we hoe het loopt. We hebben al enige tijd geleden 
besloten dat de eenvoudige vergunningaanvragen op een snelle en efficiënte wijze door hun worden 
opgepakt. Voor de complexe aanvragen stellen we telkens op flexibele basis een team samen. De 
eerste ervaringen zijn dat het veel sneller en beter werkt. Iedereen blij! Maar kom verder!” 
 
Hoe is dat nu om gemeentesecretaris te zijn in deze organisatie?  
“Ik voel me een echte verbinder en dat bedoel ik heel concreet. We verbinden op heel veel plaatsen 
doelen en belangen van het gemeentebestuur met die van onze partners. Ik zie veel gezamenlijke 
opgaven waarbinnen we over en weer bijdragen om elkaars belangen zoveel mogelijk te honoreren.” 
Een voorbeeld? “Nou, met een aantal initiatiefnemers, een school en een bedrijf realiseerden we een 
‘repair cafe’. Het bedrijf biedt een ruimte met moderne apparatuur en gereedschap. De school leidt 
daar leerlingen op die allerhande kapotte huishoudartikelen repareren. Inwoners gooien minder weg 
en kunnen voor een prikje wat laten repareren. Er werken ook diverse statushouders en ouderen die er 
veel gezelligheid vinden. Het bedrijf ziet wat de statushouders in huis hebben. Twee mensen hebben 
via die weg al een baan gevonden. Aan de school biedt het bedrijf nu ook stageplaatsen voor 
jongeren.” 
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Werken in plaats van vergaderen 
We lopen verder. Het valt mij op dat er weinig individuele werkplekken en juist veel 
vergaderruimten zijn. De gemeentesecretaris: “Let op, wij vergaderen niet meer! Dit zijn 
werkplaatsen die opgaveteams voor een dag maar ook voor langere perioden kunnen gebruiken. 
Onze partners schuiven daarbij ook vaak aan. Wij noemen dat zichtbaar samen bouwen en het 
gebouw faciliteert dat.  
Kijk maar, er hangen grote digitale schermen, er zijn verplaatsbare tafels, een plantenzithoek, veel 
zonlicht. Je kunt er zittend en staand werken. De grote statafel bij het blackboard is tevens 
opbergruimte voor circa 30 klapstoelen voor grotere bijeenkomsten. De teamleden kunnen de ruimte 
binnen enkele minuten zelf afstemmen op hun behoeften. Er zijn ook grote prikborden.”  
 
Teamwerk en kweekvijver voor jong talent 
Teamwerk? “Ja, we doen hier zelfs aan teamcasting net als bij acteurs voor een film. We kijken 
steeds welke mensen meerwaarde meebrengen voor het realiseren van een opgave. Voor elke opgave 
casten we het beste team. We letten op talenten, vaardigheden en de ontplooiing van mensen. 
Teamwork gaat niet altijd vanzelf. We investeren bijvoorbeeld veel in het ontwikkelen van effectieve 
teamrollen.”  
 
Volgens het laatste personeelsbericht daalt het ziekteverzuim en neemt het werkplezier toe. 
Klopt dat? “Jazeker, en je merkt het vooral. Je ziet dat mensen met veel plezier en energie bezig zijn. 
Er is meer enthousiasme en besef dat ons werk er écht toe doet. En mensen zien ook het resultaat. Je 
hoort dat terug uit de samenleving. De lijnen waren hier al kort, maar ze zijn nog veel korter 
geworden. We trekken de laatste jaren vooral veel jonge ambtenaren – we bieden hen veel 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen en persoonlijk te groeien. Na verloop van tijd gaan ze weer 
weg. Met een aantal grote gemeenten in de buurt hebben we hier goede afspraken over gemaakt.”  
 
Waar is het beleidswerk gebleven? 
Toch geloof ik dat niet helemaal. Je moet toch ook gewoon noeste visies en nota’s schrijven? Het 
is toch niet allemaal maar continu ‘de boer op’? De gemeentesecretaris: “Natuurlijk doen we dat, 
maar we doen dat slimmer en meer vanuit gezond verstand. Voorheen zat er best een grote kloof 
tussen mensen die met beleid bezig zijn en mensen in de uitvoering. Dat is veel dichter naar elkaar 
gegroeid. Voorheen schreven we eerste een mooie nota waarin we alles van te voren doordenken. Nu 
zeggen we veel vaker: aan de slag, er op af. Er zijn nog nota’s, maar die zijn een stuk dunner en met 
meer focus op realisatie. Vaak ontdek je in het doen wat werkelijk mogelijk is en kom je met je 
partners op allerlei ideeën.”  
 
Hoe dan? “Nou beleid is veel meer dienend aan onze frontwerkers en de concrete opgaven die zij 
realiseren in de buurten en wijken. Een voorbeeld? We maken voor buurten dakenscans om de 
toepassing van zonnepanelen te faciliteren. Wat ons betreft mogen alle daken vol liggen. Het gaat 
om veel vierkante meters! Dat faciliteren we hier vanuit het gemeentehuis. Dat idee is vanuit de wijk 
ontstaan.” 
 
Wat is voor u het grootste succes?  
“De goede dingen voor en met de inwoners en bedrijven realiseren – daar gaat het om en dat lukt. Het 
grootste goed is onze democratie. We hadden best al mooie werkwijzen hoor. We gingen vaak de wijk 
in om te praten met inwoners. De relaties met onze dorps- en wijkraden zijn goed. Waar mogelijk 
stimuleerden we kansrijke initiatieven, maar dat ging in alle eerlijkheid meestal niet veel verder dan 
het plaatsen van een kunstwerk of een wipkip in een buurtje. Het ging goed zolang er geen 
belangentegenstellingen zijn. Dan werd het lastig of deden we zaken af via inspraak van het kaliber: 
‘we nemen uw reactie mee’. Erg onbevredigend, voor iedereen! 
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Rond meer complexe opgaven dwingen professionele en mondige burgers ook vaker een professioneel 
proces af. De Omgevingswet is er ook op gericht.  
We doen dit nu echt anders en ook rond veel wezenlijker onderwerpen. Dat vraagt om professionele 
vormgeving van het proces. Dat moet ook echt op democratische wijze:  

 Democratie in de raad doordat de raad goed is aangesloten en zijn rol kan spelen. 

 Democratie ‘op straat en in de buurt’ door goed rekening met elkaar te houden en er met elkaar 
uit te komen. 

 
Ik kan u vertellen dat bijvoorbeeld niet iedereen blij is met de aanleg van zonneparken op 
landbouwgrond. Daarom moeten die daken ook eerst vol!” 

 

In Bijlage 1 geven we een verdere uitwerking van de gemeenschappelijke werkwijze van de 
organisatie van de toekomst.  
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3 Beschrijving van de scenario’s 
 
Hoe zien de scenario’s voor de ambtelijke organisatie eruit als deze moeten aansluiten bij het 
gewenste bestuursprofiel en het gewenste beeld van de toekomstige organisatie? 
 

3.1 Gemeenschappelijke noemer voor de drie scenario’s 
 
De drie scenario’s delen een gemeenschappelijke noemer – deze is dus altijd nodig ongeacht welk 
scenario. Deze gemeenschappelijke noemer is ontleend aan het bestuursprofiel en het 
organisatieprofiel. De punten onder 4 en 5 zijn ingegeven vanuit de criteria Kwaliteit, Kosten en 
Kwetsbaarheid.  
 
1 Kernformatie voor bestuursondersteuning: gemeentesecretaris, bestuurssecretariaat en 

Griffie. 
2 Kernformatie voor beleid en opdrachtverlening. Alle hooggekwalificeerde medewerkers zitten 

in deze kernformatie. Deze professionals zijn veelzijdig en hoog gekwalificeerd rond 
visievorming, praktisch organiseren, samenwerken onderling én samenwerken in de ‘frontlijn’ 
met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. 

3 Kernformatie voor planning en control, HRM en kwaliteitszorg. Deze professionals zijn in staat 
op een goede manier de professionals in het primaire proces te faciliteren en realisatie in de 
frontlijn te ondersteunen.  

4 Uitgangspunt is dat de gestandaardiseerde uitvoering wordt gebundeld via één inkooppartij. 
De huidige inkoopbundel zoals die nu via Bizob verloopt, wordt gecontinueerd.  

5 Uitbesteden van alle activiteiten op gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT): 
personeel en software via de Cloud-oplossing Software as a Service (SAAS).1 

6 Investeringen in de Organisatie van de Toekomst gericht op een gemeenschappelijke 
werkwijze en professionalisering. Het gaat onder meer om opleidings- en 
organisatieontwikkelingskosten.  

 

SUBSTANTIËLE INVESTERING IN DE ORGANISATIE VAN DE TOEKOMST 

Voor alle scenario’s geldt dat een substantiële investering nodig is voor het realiseren van de 
Organisatie van de Toekomst. Het gaat om het ontwikkelingen van een gezamenlijke 
werkwijze voor de mensen in de gezamenlijk pool aan professionals (zie ook Bijlage 1). Zij zijn 
in staat deze werkwijze werkelijk te ontplooien in de frontlijn met bewoners, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en andere overheden. Een nieuwe werkwijze beheers je niet 
van vandaag op morgen. Dat vraagt een lange adem. Tegelijkertijd gaat het ‘gewone’ werk 
door. Dat vraagt om het richten van de investering op ‘leren door doen’ en goed 
voortbouwen op bestaande werkwijzen of verworvenheden. 

 
7 Invulling geven aan goed werkgeverschap om (jonge) professionals aan te trekken en het 

bieden van een boeiende en leerzame werkomgeving. Het gaat onder meer om het 
organiseren van een kweekvijver aan ‘young professionals’. Het is denkbaar dat de gemeente 
afspraken maakt met omringende grotere gemeenten over de doorstroming van deze 
professionals. 

8 We maken een onderscheid tussen gestandaardiseerde uitvoering (bedrijfsmatige uitvoering) 
en niet-gestandaardiseerde realisatie. Gestandaardiseerde uitvoering wordt (hoegenaamd) 

                                                                    

 
1  ‘Software as a Service’ is een Cloud-oplossing waarbij software via het internet wordt afgenomen. De leverancier 

beheert de gehele applicatie. Dit omvat zaken als de infrastructuur, besturingssysteem, installaties, updates en 

foutherstel. 
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volledig uitbesteed (zie punt 5). Niet-gestandaardiseerde realisatie wordt in nauw samenspel 
met beleid opgepakt (zie punt 2). 

 
We hanteren een aantal aannames: 

 Huisvesting van de organisatie vindt plaats op de locatie in Grave en deze is toereikend. De 
lasten zijn vooralsnog op nul gesteld. 

 De benodigde investering in de Organisatie van de Toekomst bedraagt 10% van de totale 
personeelskosten. NB: dit is in elke variant in de toekomst nodig. 

 

3.2 Uitwerking van drie scenario’s 
 

Scenario 1: Doorzetten ambtelijke Grave-Mill-samenwerking 

Dit scenario gaat uit van het voortzetten van de ambtelijke samenwerking van gemeente Grave en 
Mill en Sint Hubert na uittreden van Cuijk. 
 

Kenmerken 

 In dit scenario zetten de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert de ambtelijke 
samenwerking voort. Dit doen zij zonder substantiële wijzigingen van de samenwerking. 
Er is een gemeenschappelijke pool van professionals in dienst van het 
samenwerkingsverband. Deze bestaat uit de hooggekwalificeerde medewerkers die al zijn 
opgenomen in de gemeenschappelijke noemer en de overige medewerkers. Een variant 
hierop kan zijn dat professionals met een dubbele aanstelling in dienst zijn van beide 
gemeenten. 

 Er is een voorziening om kwetsbaarheid op te vangen. 

 Er is minder overhead (aan management) door een kleinere organisatie. 

 De kostenverdeling vindt op een eenvoudige grondslag plaats. De kostenverdeling is 
eenvoudig en overzichtelijk. Kostentoerekening vindt plaats op basis van trekkingsrecht op 
de beschikbare capaciteit (door een begroting vooraf). Medewerkers worden gedetacheerd 
naar de gemeenten – waarbij het mogelijk is dat een medewerker voor beide gemeenten 
werkt. Nacalculatie vindt achteraf plaats op basis van de gerealiseerde uren.  

 
Aannames 

 Opvangen van kwetsbaarheid zorgt voor hogere personele kosten 

 Er is een kleinere tussenlaag aan teammanagers nodig – als gevolg van een platte 
organisatie.  

 

Scenario 2: Zelfstandige kernorganisatie en inkoop bij meerdere partijen 

 

Kenmerken 

 In dit scenario wordt de bedrijfsmatige gestandaardiseerde uitvoering volledig uitbesteed 
aan andere partijen, zoals marktpartijen of overheden. Dit bevat ook de taken die nu zijn 
weggezet bij Bizob.  

 Inkoop vindt plaats op de markt en/ of bij andere overheden. Hier is het denkbaar dat er 
meerdere partijen in beeld zijn als preferente partners. 
Deze inkoop vraagt extra inkoopcapaciteit en contractmanagement. 

 De meerwaarde die gemeente Grave bij scenario 1 van gemeente Mill en Sint Hubert 
verwacht, vult zij hier in door inkoop bij meerdere partners. 

 Er is een voorziening om kwetsbaarheid op te vangen. 

 Er is minder overhead (aan management) door een kleinere organisatie. 
 



 

 

 

Pagina 18 

Aannames 

 Opvangen van kwetsbaarheid zorgt voor hogere personele kosten. 

 Er is een kleinere tussenlaag aan teammanagers nodig – als gevolg van een platte 
organisatie. 

 Het lukt om alle gestandaardiseerde realisatie (bedrijfsmatige uitvoering) bij andere partijen 
onder te brengen: op de markt of bij andere overheden. 

 Leveranciers rekenen een winst- of risico-opslag.  

 

Scenario 3: Zelfstandige kernorganisatie en volledige inkoop bij één andere gemeente 

 

Kenmerken 

 In dit scenario wordt alle gestandaardiseerde uitvoering en niet gestandaardiseerde 
realisatie (boven op de gemeenschappelijke noemer) volledig uitbesteed aan een andere 
gemeente. 

 Er is een sterke afhankelijkheid van de aanbiedende gemeente. Om voldoende tegenwicht te 
bieden is een verzwaring van de beleids- en projectorganisatie nodig. De inzet is om vooral 
personele inzet in te kopen (competente mensen en uren).  

 
Aannames 

 Opvangen van kwetsbaarheid zorgt voor hogere personele kosten. 

 Het lukt om de gevraagde ondersteuning bij een andere gemeente onder te brengen en op 
aanvaardbare condities. 

 Inkoopvoordeel door bundeling bij één partij wordt opgeheven door inkoopnadeel vanwege 
inkoop bij een monopolist. 
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4 Afwegingskader 
 

 



 

 

 

Pagina 20 

Kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid 

 Kwaliteit: kritische toets op de resultaten. Bieden van voldoende kwaliteit wat betreft 
maatschappelijke effecten en dienstverlening. 

 Kwetsbaar: minder kwetsbare cruciale functies bij uitvallen van een medewerker (bijvoorbeeld 
bij ziekte of verlof, minder ‘cruciale eenpitters’). Er ontstaat ook kwetsbaarheid als gevolg van 
beperkte kwaliteit van werken in de organisatie. Als projectdossiers vooral in het hoofd van een 
projectleider zitten, ontstaat er ook kwetsbaarheid als deze uitvalt. 

 Kosten. 
 

Huidige situatie als referentie voor de scenario’s 
 

Kenmerken 

 Deze situatie is gesimuleerd door kosten CGM te vertalen naar kosten voor Grave aan de 
hand van de algemene verdeelsleutel: 27%. 

 Ook de CGM organisatie zal moeten worden doorontwikkeld naar de Organisatie van de 
Toekomst. 

 
Aannames 

 In de huidige situatie is mogelijkerwijs synergiewinst gerealiseerd door het samengaan in 
CGM. Deze synergie kan weer verloren gaan als CGM wordt verlaten. CGM heeft in 2018 een 
taakstelling gerealiseerd van 8% (Bron: jaarrekening 2018).  
Een taakstelling is echter niet gelijk aan efficiencywinst via synergie. 
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het is gelukt deze taakstelling te realiseren: 
(a) door schaalvergroting is dat mogelijk gebleken of (b) een taakstelling scherpt de focus 
van het management op het wegnemen van inefficiency in de organisatie, los van 
schaalvergroting. Voor de doorwerking naar scenario's is daarom voorzichtigheidshalve een 
bandbreedte opgenomen in de efficiencywinst:  

 De CGM-organisatie geeft aan dat er een efficiencywinst is gerealiseerd. Een nadere analyse 
en onderbouwing hiervan is nog gewenst om ook dit mee te nemen in de scenarioanalyse. In 
de voorliggende versie is voorlopig de efficiencywinst voorzichtig ingeschat met een marge 
van 0% tot 6%. 

 Investeringen Organisatie van de Toekomst: 10% van de totale personeelskosten. 

 Ook de CGM organisatie zal verder moeten door ontwikkelen wat betreft de ICT. 

 Benodigde toekomstige investeringen en investeringslasten voor huisvesting zijn niet 
meegenomen in deze analyse 

 
KOSTEN HUIDIGE SITUATIE GEMEENTE GRAVE 

 Maximaal  Minimaal 

Kosten in € 1.000,- 18.819 100,0% 18.780 

Personeel 6.158 32,7% 6.158 

ICT Personeel 263 1,4% 263 

ICT Middelen 874 4,6% 834 

Overig 776 4,1% 776 

Inkoop verbonden partijen 2.189 11,6% 2.189 

Inkoop niet-zijnde verbonden partijen 7.762 41,2% 7.762 

Huisvesting 155 0,8% 155 

     

Organisatie van de toekomst als 
percentage personeelskosten 

642 3,4% 642 
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5 Beoordeling van de scenario’s 
 

Gemeenschappelijke noemer voor alle scenario’s 
De gemeenschappelijke noemer die voor alle scenario’s geldt, is ontworpen om zo goed mogelijk te 
kunnen voldoen aan de gestelde beoordelingscriteria (bestuurlijk profiel, organisatieprofiel en 
Kwaliteit, Kosten, Kwetsbaarheid). 
 

 Er is een sterke regiefunctie opgenomen. Deze is nodig om te voldoen aan het criterium van 
behoud van bestuurlijke autonomie.  

 De kern van de organisatie bestaat uit professionals die veelzijdig en hoog gekwalificeerd zijn 
rond visievorming, praktisch organiseren, samenwerken onderling én samenwerken in de 
‘frontlijn’ met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Dit 
draagt bij aan bestuurskracht via samenwerkingskracht, besturen vanuit vertrouwen en 
nabijheid. Diezelfde professionals kunnen een goede rol in de regio vervullen via gezag op basis 
van expertise.  

 In alle scenario’s is een voorziening opgenomen om te investeren in professionele ontwikkeling 
en organisatieontwikkeling. 

 Reduceren van beleid maken in combinatie met visievorming via werken aan de frontlijn 
dragen bij aan beperken van kosten. Dit beoogde werkwijze maakt het ook mogelijk om pro-
actief en preventief te werken. In het licht van alleen al de zeer hoge kosten in het sociale 
domein, ligt hier een kans voor toekomstige kostenbesparing. 

 De inkoop bestaat uit inhuur van professionals of ureninzet of uit gestandaardiseerde diensten. 
Op deze wijze hou je regie op je eigen werkwijze en hou je regie als opdrachtgever. Dat draagt 
bij aan bestuurskracht en beperkt de kosten. 
Dit geldt ook voor bedrijfsvoering. Er zijn te standaardiseren diensten die je kunt inhuren zoals 
salarisadministratie die je kunt inkopen. Er zijn ook onderdelen van bedrijfsvoering die nauw 
verbonden zijn met de gemeenschappelijke werkwijze zoals planning en control en 
kwaliteitszorg. Deze zijn opgenomen in de kernformatie.  

 Voor alle scenario’s is een voorziening opgenomen voor kwetsbare functies. Bovendien geldt 
nu al dat een groot deel van de taken van gemeenten Grave worden opgepakt door verbonden 
partijen of leveranciers buiten de ambtelijke organisatie/ werkorganisatie om.  

 
In het licht van de grootte van de gemeenschappelijke noemer, zijn de verschillen tussen de 
scenario’s getemperd. 
 

Scenario 1: Doorzetten ambtelijke Grave-Mill-samenwerking 
 

EENVOUDIGE EN PLATTE STRUCTUUR IS DIENSTBAAR AAN DE ORGANISATIE VAN DE TOEKOMST 

Er is een eenvoudige platte organisatie bestaande uit de directie, de kern bestuursondersteuning, de 
kern planning en control, HRM en kwaliteitszorg en de pool aan professionals. De investeringen 
komen daarmee vooral ten goede aan de gemeenschappelijke werkwijze en de professionals. 
Investeringen gaan niet uit naar het opbouwen van nieuwe structuren waardoor deze beter kunnen 
renderen.  
 
WERKEN OP BASIS VAN VERTROUWEN DOOR NABIJHEID EN SMEDEN VAN SAMENWERKING 

In het scenario ligt besloten dat het gemeentebestuur vanuit vertrouwen kan werken. Juist de 
nabijheid van eigen professionals tot inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere 
overheden en het smeden van samenwerking om gezamenlijk opgaven te realiseren dragen hier aan 
bij.  
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Bij vergaande ambtelijke samenwerking kunnen veel onderlinge verdeelvraagstukken spelen. Het 
vraagt dan een extra organisatieopgave en goede verhoudingen om daar samen uit te komen. In het 
scenario ligt besloten dat de kostenverdeling op een eenvoudige grondslag gebeurt door een 
begroting vooraf en een nacalculatie achteraf op basis van de gerealiseerde uren. 
 
INVLOED IN DE REGIO ONTLENEN AAN GEZAG DOOR EXPERTISE  

De organisatie staat in dienst van het zijn van een goede samenwerkingsspeler. Het 
gemeentebestuur ontleent gezag niet aan schaal maar vooral aan kwalitatief goede mensen en 
werkwijzen. Mensen die goed kunnen samenwerken met andere overheden. De structuur 
ondersteunt dit, onder meer door eenheid van leiding en het verbinden van opgaven en mensen.  
 
KWETSBAARHEID VERMINDEREN DOOR PROFESSIONALISEREN VAN DE WERKWIJZE 

Ervaringen met ambtelijke samenwerking bij andere gemeenten wijzen op een afname van 
kwetsbaarheid. Uit de gevoerde gesprekken blijkt echter dat de huidige CGM-samenwerking ook 
kwetsbaar is. Als een projectleider uitvalt, vallen cruciale zaken alsnog stil. In de samenwerking 
tussen Grave en Mill zal die kwetsbaarheid toenemen waardoor extra voorzieningen nodig zijn.  
De kwaliteit van werken kan voorzien in het verminderen van de kwetsbaarheid: 

 Goed definiëren van opgaven om deze overdraagbaar te maken. 

 Planning en control inbedden in het primaire proces en gedocumenteerd werken zodat kennis 
niet alleen in het hoofd van de professional blijft zitten.  

 Door nabij te zijn goed zicht hebben op wat leeft en speelt in de samenleving en dit goed in te 
bedden in het DNA van de organisatie.  

 
KOSTEN SCENARIO “DOORZETTEN AMBTELIJKE GM-SAMENWERKING” 

 Maximaal  Minimaal 

Kosten in € 1.000,- 19.635 100,0% 19.092 

Personeel 7.764 39,5% 7.044 

ICT Inkoop en uitbesteding 1.049 5,3% 1.049 

Overig 363 1,8% 363 

Inkoop verbonden partijen 2.189 11,2% 2.189 

Inkoop niet zijnde verbonden partijen 7.762 39,5% 7.762 

Huisvesting 155 0,8% 155 

Organisatie van de toekomst 353 1,8% 530 

 

Scenario 2: Zelfstandige kernorganisatie en inkoop bij meerdere partijen 
 
DE OPGAVEN WAAR MAKEN  

Investeringen in gemeenschappelijke werkwijzen, training en opleidingen van de eigen professionals 
draagt bij aan een unieke organisatie voor Grave. In dit scenario heeft het gemeentebestuur veel 
meerwaarde in de realisatie van opgaven door opgaven goed te formuleren en telkens het beste 
team te casten wat betreft talenten, competenties en ervaring. Eenheid van leiding en kwalitatief 
goede directieopdrachten (kwaliteit in opdrachtgeven en –nemen) dragen daar aan bij. 
 
INVESTEREN IN GOED OPDRACHTGEVERSCHAP MET MEERDERE OPDRACHTGEVERS 

In dit scenario is cruciaal dat de organisatie een grote plus zet op de invulling van professioneel 
opdrachtgeverschap. Dit is cruciaal aangezien het gemeentebestuur met meerdere leveranciers 
heeft te maken die de bedrijfsmatige gestandaardiseerde uitvoering volledig invullen.  
Door goede eisen te stellen aan de resultaten kan het gemeentebestuur afhankelijkheid van 
leveranciers afdekken of verkleinen. De gemeente kan dan afscheid nemen van leveranciers die niet 
aan de gestelde eisen kunnen voldoen.  
Het overstappen naar andere leveranciers gaat vrijwel nooit zonder ‘pijn’ en kosten. De huidige 
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samenwerking moet afgehecht. Er worden aanbestedings- en inrichtingskosten gemaakt voor een 
nieuwe samenwerkingsrelatie. Met de oude leverancier verdwijnt ervaring en kennis die de nieuwe 
leverancier weer moet opbouwen.  
 
INBOUWEN VAN GOODWILL EN VERTROUWEN IN GEDETAILLEERDE GEJURIDIFICEERDE AANBESTEDINGSTRAJECTEN  

Inkoop en aanbesteding staat in de huidige praktijk niet meer los van gedetailleerde en omvangrijke 
aanbestedingstrajecten. De invoering van de Aanbestedingswet draagt bij aan professionalisering 
van de inkoopfunctie en een nieuwe beroepsgroep van inkopers. Dit gaat samen met verdere 
specialisatie en veel aandacht voor de juridische aspecten van het aanbesteden. Daarnaast zijn deze 
inkoopspecialisten een schaarse hulpbron voor de overheid.2  
Dit hindert samenwerking op basis van vertrouwen en het opbouwen van onderlinge goodwill. 
Leveranciers voelen zich vaak inwisselbaar en investeren bijvoorbeeld onvoldoende in innovatie of 
samenwerking. Juridificering van de inkooprelatie hindert het opbouwen van goodwill. De letter van 
het contract staat daarbij vaak centraal. 
 
KWETSBAARHEID VERKLEINEN DOOR GOED OVERZICHT EN INZICHT IN LEVERANCIERS 

De organisatie blijft kwetsbaar als sleutelpersonen bij leveranciers uitvallen of als leveranciers 
verzaken. Ook bij dit scenario zijn extra voorzieningen nodig om kwetsbaarheid op te vangen. 
Juridische oplossingen volstaan niet.  
De organisatie heeft als onderdeel van een professionele werkwijze goed inzicht en overzicht over 
alle inkoop en de leveranciers. Het lukt op basis van deze professionaliteit om snel mensen in te 
vliegen om cruciale zaken op te pakken en over te nemen. 
 
KOSTEN SCENARIO “ZELFSTANDIGE KERNORGANISATIE EN INKOOP BIJ MEERDERE PARTIJEN” 

 Maximaal  Minimaal 

Kosten in € 1.000,- 19.863 100,0% 19.043 

Personeel 4.692 23,6% 4.300 

ICT Inkoop en uitbesteding 1.049 5,3% 1.049 

Overig 363 1,8% 363 

Inkoop verbonden partijen 2.189 11,0% 2.189 

Inkoop niet-zijnde verbonden partijen 11.196 56,4% 10.773 

Huisvesting 155 0,8% 155 

Organisatie van de toekomst 219 1,1% 213 

 

Scenario 3: Zelfstandige kernorganisatie en volledige inkoop bij één andere 

gemeente 
 
ZWARE INVESTERING OP PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP IN EEN AFHANKELIJKHEIDSRELATIE 

Op papier behoudt het bestuur de autonomie. In de praktijk staat deze onder druk door een grote 
afhankelijkheid van de andere (grote) gemeente. Dit vereist nog zwaardere investeringen in 
professioneel opdrachtgeverschap.  
Deze afhankelijkheid wordt verder versterkt door de monopolypositie van de leverancier.  
In scenario 2 opereert de gemeente in een markt met meerdere leveranciers. Binnen het derde 
scenario zijn de opdrachtgever en opdrachtnemer feitelijk tot elkaar veroordeeld. Het is de vraag of 
deze vergaande uitbesteding in praktische zin nog ontbonden kan worden. Het voorbeeld van Ten 
Boer en Groningen wijst in de andere richting. Hier is met de plannen voor een bestuurlijke 

                                                                    

 
2  Zie bijvoorbeeld: Intermediair, Gewild door industrie en overheid: goede inkopers zijn spekkopers, 2019. 

https://bit.ly/2OGH097 
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herindeling sprake van verdere integratie en houdt de bestuurlijke autonomie van Ten Boer op te 
bestaan. De samenwerking Haarlem met Zandvoort wordt geëvalueerd. Er zijn met name in 
Zandvoort kritische geluiden over de bestuurlijke autonomie.  
 
GEEN SCHAALVOORDELEN DOOR EEN HOGE MATE AAN VARIËTEIT 

Volledige inkoop bij één andere gemeente leidt niet tot schaalvoordelen ondanks het volume aan 
uitbesteding van gestandaardiseerde en niet-gestandaardiseerde uitvoering. De variëteit en het 
gewenste maatwerk van de uitbesteding is daarvoor te groot. Het leveren van variëteit en maatwerk 
vraagt veel. In combinatie dat je bij dit scenario te maken hebt met een monopolist – verwachten we 
hier geen financiële voordelen van.  
Het is voordeliger om een soort inkoop te bundelen en telkens bij één leverancier weg te zetten (zie 
scenario 2). 
 
Verdieping – waarbij de nieuwe gemeente CBA de leverancier is: 

 
EEN HERINDELINGSGEMEENTE ALS PRIMAIRE LEVERANCIER: VOORDRINGEN OM AANDACHT 

Het is te waarderen dat de drie herindelingsgemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA) 
voorstellen doen om de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert goed aan te sluiten op de nieuwe 
herindelingsgemeente. 
Uit bestuurskundig onderzoek naar herindelingsgemeenten blijkt echter dat deze organisaties na de 
herindeling de eerste jaren meer met zichzelf bezig zijn dan met de buitenwereld. Dat is ook logisch 
aangezien een geheel nieuwe organisatie wordt opgebouwd. Het is al een hele opgave om 
voormalige gemeenten om te smeden naar één nieuwe. Laat staan dat je tegelijkertijd één of 
meerdere gemeenten moet bedienen als leverancier. In deze situatie is het sterk de vraag of de 
gemeente Grave van de nieuwe leverancier de aandacht en zorg krijgt die zij nodig heeft. 
 
WENS VAN NABIJHEID EN SAMENWERKING NIET INVULBAAR 

In beschikbare documentatie en gesprekken zien we dat de nieuwe herindelingsgemeente op een 
vrij traditionele leest wordt geschoeid. We zien onvoldoende invulling van voorwaarden die het 
wensbeeld van de organisatie voor de toekomst mogelijk maken. Daarmee staan ook de wensen op 
het gebied van nabijheid en samenwerking onder druk. Het is zeer de vraag of daarmee bijvoorbeeld 
de kernendemocratie op een substantieel andere manier kan worden ingevuld dan tot nu toe 
gebruikelijk is.  
 
KOSTEN SCENARIO “ZELFSTANDIGE KERNORGANISATIE EN VOLLEDIGE INKOOP BIJ ÉÉN ANDERE GEMEENTE 

 Maximaal  Minimaal 

Kosten in € 1.000,- 19.713 100,0% 19.611 

Personeel 3.697 18,8% 3.586 

ICT Inkoop en uitbesteding 1.049 5,3% 1.049 

Overig 363 1,8% 363 

Inkoop verbonden partijen 2.189 11,1% 2.189 

Inkoop niet-zijnde verbonden partijen 11.927 60,5% 11.927 

Huisvesting 155 0,8% 155 

Organisatie van de toekomst 333 1,7% 341 
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 Bijlage 1: Hoe werk je in de organisatie van de toekomst? 
 
De herijking van de bestuurlijke organisatie beperkt zich vaak tot de structuur. We stellen hier de 
gemeenschappelijke werkwijze inclusief samenwerking én de mensen centraal (zie ook hoofdstuk 
2). De structuur is hieraan dienend en maakt dit mogelijk. Het adagium “structuur volgt inhoud” 
betekent dat eerst wordt bezien wat nodig is in het verbeteren van werkwijzen en samenwerking en 
pas daarna keuzes worden gemaakt welke structuur hieraan dienstbaar is. 
 
Wat moet je kunnen in de gemeente van de toekomst als de gemeenschappelijke werkwijze en 
mensen het startpunt zijn? 
 

(1)  Samenwerken om op democratische wijze gezamenlijke opgaven te 

realiseren 
Gemeenten kunnen nog weinig 
maatschappelijke opgaven alleen realiseren. 
Constructieve samenwerking is daarvoor 
essentieel. Participatie is dan naast 
deelnemen vooral bijdragen aan realisatie: 
coproductie en cocreatie. Inwoners willen 
meer eigen verantwoordelijkheid en voelen 
zich vaker eigenaar van de maatschappelijke 
opgaven in hun leefomgeving. ‘Participatie’ 
roept steeds vaker weerstand op als dit niet 
verder gaat dan meedenken met 
beleidsnota’s en plannen van de gemeente. 
Dit vraagt veel meer aandacht voor 
initiatieven uit de samenleving als 
vertrekpunt en om bij aan te sluiten. Van 
belang is ook dat dit op een democratische wijze gebeurt: ‘democratie op straat’ en ‘democratie tot 
in de raad’. 

 Democratie in de raad doordat de raad goed is aangesloten en zijn rol kan spelen. 

 Democratie ‘op straat en in de buurt’ door goed rekening met elkaar te houden en er met 
elkaar uit te komen. 
 
 

WAT WIL JE NIET MEER? WAT IS DE ONTWIKKELINGSOPGAVE ALS DIT ZICH NU VOORDOET? 

 Burgerparticipatie heeft beperkte betekenis. Vooral inspraak en meepraten over beleid of 
beperking tot kleinschalige initiatieven in de openbare ruimte. 

 Ontbreken van urgentie dat de gemeente afhankelijk is van samenwerking en cocreatie. 

 Achterkamertjes politiek. 

 Geen zicht op maatschappelijke initiatieven. 
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Eisen aan verdere groei van democratisch samenspel 

Met de aanstaande Omgevingswet worden regels en normen losgelaten of versoepeld om ruimte te 
vergroten voor maatschappelijk initiatief en betere samenwerking met partijen in de samenleving. Goede 
informatievoorziening moet inwoners daartoe beter in staat stellen. Verschillende belanghebbenden 
komen rond concrete initiatieven zelf tot een belangenafweging. Als bewoners gezamenlijk het 
groenonderhoud doen – wie bepaalt dan wat er moet gebeuren? Hoe betrekt een initiatiefnemer andere 
belanghebbenden die door zijn of haar initiatief geraakt worden? De belangenafweging verschuift zo ‘van 
de raad naar de straat’. Dit gaat véél verder dan participatie door inwoners bij een omgevingsvisie of –plan. 
 
Het gaat om initiatiefnemers die in actie komen om zelf wat moois en nuttigs te doen voor hun straat, buurt 
of wijk. Een samenleving waar inwoners de gemeente uitdagen maatschappelijke taken en opgaven over te 
nemen. Zelf doen, omdat zij het anders, beter of efficiënter kunnen en willen (right to challenge). Dit vraagt 
om samenwerking rond gemeenschappelijke opgaven – in plaats van sectorale en verkokerde belangen. 
Het vraagt om doen en realiseren in plaats van visies en nota’s. Dit is een uitdaging voor elke gemeente. 
Mondige inwoners en de noodzaak voor coproductie om tot realisatie te komen rond meer en meer 
complexe opgaven dwingen deze groei aan professionaliteit af. 

 

(2) De organisatie in dienst stellen van samenwerking 
Organisatiegrenzen overbruggen is belangrijk. Mensen zijn in staat elkaar snel te vinden en 
slagvaardige teams te vormen dwars door organisatiegrenzen heen: 

 Intern binnen de eigen organisatie. 

 Met inwoners en mensen uit andere organisaties en andere overheden.  
 
Organisatiegrenzen vervagen. De vraag ‘van welke afdeling of organisatie’ je bent is niet belangrijk. 
Je doet mee omdat je een bijdrage levert in de realisatie van de opgave. Dit vraagt invulling van 
organisatorische voorwaarden om grensoverschrijdende samenwerking mogelijk te maken.  
 
Het zijn van een goede samenwerkingsspeler is belangrijk: hoe kunnen we de interne organisatie 
vormgeven zodat we ons snel en op goede wijze kunnen verbinden met andere organisaties, met 
bewoners en bedrijven? Hoe kunnen we goed met hen samenwerken om gezamenlijke opgaven te 
realiseren. Essentieel hiervoor is collegiaal bestuur, goed samenspel tussen raad en college, eenheid 
van leiding met heldere opdrachtverlening en –neming en een organisatie die integraal kan werken.  
 
Een gemeenschappelijk beeld in diverse gesprekken is dat je daar kwalitatief goede mensen voor 
nodig hebt. Vervolgens zijn er twee wegen: 

 Dit kan door te investeren in mensen die goed kunnen samenwerken met bewoners én 
regionale overheden: gezag door expertise. 

 Gezag kun je verder kracht bijzetten door een groter bestuurlijke schaal: macht door schaal. 
 

WAT WIL JE NIET MEER? WAT IS DE ONTWIKKELINGSOPGAVE ALS DIT ZICH NU VOORDOET? 

 De ‘eigen’ organisatie staat centraal en daar gaat veel aandacht naar uit: “hoe kunnen we 
onze eigen doelen behalen – om te beginnen met onze eigen organisatie?” 

 Voor jezelf werken en weinig zicht hebben op wat collega’s doen. 

 Afschermen van eigen doelen of taken voor anderen. 

 De eigen identiteit van de organisatie of een onderdeel is belangrijk én werkt door op de 
persoonlijke identiteit 

 Werken voor de ‘eigen’ bestuurder. 

 De doelen van de organisatie zijn bij een merendeel van de medewerkers onbekend. 

 Puntsturing – verkokerde aandacht voor een enkel aspect, die in de praktijk hindert om een 
integrale opgave te realiseren. 
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Van puntsturing naar gemeenschappelijke opgave 

 
 

 

(3) Meteen of heel snel beginnen met realiseren 
Richten en realisatie gaan samen op in wisselwerking. Een visie en kaders ontstaan via het werken 
aan concrete opgaven (‘richtinggevend realiseren’). Visie en kaders zijn handige halffabricaten die 
werkende weg invulling en betekenis krijgen tijdens de realisatie van concrete opgaven. Het zijn 
faciliteiten voor realisatie.  
De realiseerbaarheid van opgaven wordt tijdens de realisatie meteen getoetst. Op nieuwe 
ontwikkelingen of omstandigheden wordt flexibel en met gezond verstand ingespeeld. 
De doeners en afmakers die concrete opgaven realiseren in de ‘frontlijn van de samenleving’ (in 
straten, buurten, wijken en gezinnen) hebben minstens een gelijke status als mensen die zich 
toeleggen op beleid en strategie. 
Je ziet dat mensen meteen aan de slag gaan. Dat gaat heel praktisch door te focussen op iets wat je 
wilt realiseren. Door zo eenvoudig mogelijk te beginnen. Door het betrekken van een aantal mensen 
uit je eigen organisatie en eventueel ook daarbuiten. Niets geeft zoveel energie als actie leidt tot 
zichtbare resultaten. 
 

WAT WIL JE NIET MEER? WAT IS DE ONTWIKKELINGSOPGAVE ALS DIT ZICH NU VOORDOET? 

 Beleid heeft veel aandacht en vraagt veel tijd. 

 Er is een grote afstand tussen beleid en uitvoering. 

 Beleid en strategie staan in hoger aanzien dan uitvoering. 

 Veel beleid, plannen en visie en weinig realisatie of zaken afmaken. 

 Alles is even belangrijk (niets is belangrijk). 

 Ongerichte activiteiten en ruimte voor “persoonlijke hobby’s”. 

 De waan van de dag regeert. 

 Lange doorlooptijden en hoge plankosten. 

 Onuitvoerbaar beleid. 

 

(4) De opgave bepaalt de structuur 
De inhoud is leidend. De inhoudelijke samenhang bepaalt de structuur. “Doen wat nodig is”, vormt 
het vertrekpunt en dit werkt door op wie, wanneer op welke wijze met welke verantwoordelijkheid 
betrokken is. Waar nodig is er een gefixeerde of juist een flexibele structuur die dit ondersteunt. De 
opgave stuurt in plaats van allerlei andere zaken, zoals interne kwesties: welk team is nodig, welke 
middelen moeten worden vrijgemaakt, met wie moeten we samenwerken. 
 



 

 

 

Pagina 28 

WAT ZIE JE ALS HET NIET LUKT? WAT IS DE ONTWIKKELINGSOPGAVE ALS DIT ZICH NU VOORDOET? 

 De indeling van een organisatie vormt dé basis voor duidelijkheid. Het gaat dan om vaste 
posities, verantwoordelijkheden, taken en bevels- en coördinatielijnen. 

 Het is ondenkbaar dat deze ‘vastigheid’ er niet is. 

 Teamindeling vanuit traditionele structuurindeling. 

 Teams als structuuroplossing zonder focus op de opgave. Voorbeeld ‘zelfsturende teams’: de 
opgave stuurt wat nodig is in plaats van andere zaken zoals personen. 

 Introductie van allerlei hulpstructuren. 

 De kern van de zaak missen en veel aandacht voor bijzaken en randverschijnselen. 

 Veel vergaderen en beschouwen voor coördinatie en afstemming in plaats van samen 
bouwen. 

 Weerstand, onzekerheid of juist onverschilligheid: “Daar gaan we weer…” 

 

(5) Toegevoegde waarde laten zien 
Mensen komen in stelling k vanuit hun expertise, ervaring, talenten en stijl. Meerwaarde komt ook 
tot uitdrukking in het precies declareren van ieders aandeel in samenwerking en realisatie van de 
opgave. De opgave is sturend en daarmee ook bepalend voor wie wat doet en inbrengt om 
gezamenlijk de opgave te realiseren. Iedereen die meerwaarde heeft doet mee. Dat geldt intern en 
voor externe coproducenten. Naast een vakinhoudelijke bijdrage kan de toegevoegde waarde ook 
zijn dat je een bepaalde (team)rol invult – op basis van al het andere dan je in huis hebt. 
Dit vraagt goede teamcasting en een zekere ‘professionele strengheid’ bij het samenstellen van de 
teams. Ieder teamlid heeft een aantoonbare toegevoegde waarde.  
Je ziet effectief samenspel door mensen die bouwen en voortbouwen op elkaar. Het vraagt ook een 
professionele houding: weten waar je kracht zit en wat je beperkingen zijn. Voor goede 
samenwerking in de organisatie is het dan het belangrijk met elkaar een gemeenschappelijk beeld te 
hebben van ieders talenten, competenties, ervaring en ontwikkelingsambities.  
Elke opgave verdient het beste team. Gezamenlijk neemt het team verantwoordelijkheid voor de 
gezamenlijke opgave. Elk teamlid neemt de individuele verantwoordelijkheid voor het leveren van 
de toegezegde bijdrage. 
 

WAT WIL JE NIET MEER? WAT IS DE ONTWIKKELINGSOPGAVE ALS DIT ZICH NU VOORDOET? 

 Meedoen om jouw taak te vervullen. Meedoen als de positie van een taakgebied veilig 
gesteld moet worden.  

 Een indeling in helder omschreven functies gekoppeld aan professionele vakgebieden 
belemmert een integrale aanpak. 

 Je eigen taak opeisen, verantwoordelijkheid nemen voor uitsluitend je eigen taak: duidelijk 
maken: “daar ben ik wel of niet van”, of “dit hoort wel of niet tot mijn taak”. 

 Competitie en bureaupolitiek rond doelen en taken. 

 Onvoldoende oog voor ontwikkeling van competenties, ervaring en talenten. 

 Niet goed benutten van competenties, ervaring en talenten. 

 Veel vergaderen en bijeenkomen zonder resultaten of toegevoegde waarde. 

 Verspilling van tijd en energie en dubbelwerk. 

 Onvoldoende synergie. 

 

(6) Leiding geven aan de opgave, het team en de persoon 
Tegelijkertijd en in samenhang leiding geven aan: 

 het realiseren van een concrete opgave;  

 het hiervoor benodigde teamspel; 

 en de persoonlijke ontwikkeling van teamleden. 
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Leiding geven is volgend. Dit faciliteert ‘doen wat nodig is’ voor de opgave wat hiervoor nodig is aan 
teamspel en persoonlijke ondersteuning. 
 

WAT WIL JE NIET MEER?  

 Doorslaan naar ‘People management’. De manager is gespecialiseerd in het inspireren, 
motiveren en coachen van medewerkers – maar is losgezongen van de inhoud: inhoudelijke 
bemoeienis is niet de bedoeling (de manager moet ‘op zijn/ haar handen zitten’). 

 Of juist doorslaan naar inhoudelijke bemoeienis. De manager is de meeste deskundige 
persoon en ontleent daarin zijn of haar positie. 

 Weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en goed teamspel. 

 Eenzijdige waardering voor bepaalde rollen en talenten, bijvoorbeeld een eenzijdige 
waardering voor vakinhoudelijke expertise. 

 

(7) Technologie en ICT als drijvende strategische kracht 
Informatie- en communicatietechnologie maakt nieuwe processen mogelijk én wijst de weg om 
hogere ambities te stellen én te realiseren. IT- en ICT- specialisten zijn innovatiemakelaars. Dit 
vraagt naast technische kennis en vaardigheden ook vaardigheden op gebied van faciliteren en 
coachen van innovatie. Er is tijd en ruimte voor het ontdekken en uitproberen van innovatieve 
technologische oplossingen die de realisatie van maatschappelijke opgaven ondersteunen. In het 
primaire werkproces is veel gevoel voor informatie en communicatietechnologie en affiniteit in het 
benutten van digitale informatie. 
 

WAT WIL JE NIET MEER?  

 Louter volgende rol van technologie en ICT via het ondersteunen van bestaande processen 
en bijdragen aan efficiënte uitvoering. 

 Informatie- en communicatietechnologie is een ondergeschoven kindje. 

 Weinig ruimte om in te spelen op technologische ontwikkelingen. De gemeente is vooral 
druk om de basis op orde te krijgen. 

 Mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie worden nauwelijks benut. 

 Aansturing van informatie- en communicatietechnologie gebeurt vooral door ICT- en IT 
specialisten (én door het Rijk bij het voldoen aan allerlei landelijke eisen). 

 Verouderde technologie en systemen.  
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Figuur 1: informatie- en communicatietechnologie als strategische hulpbron (bron: Partners+Pröpper). 
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Bijlage 2: Aannames kwantitatieve analyse scenario’s 
 

Aannames Minimum Maximum 

Huidige situatie als referentie   

Efficiencywinst door synergie 
Welke synergiewinst gaat verloren die door het samengaan in CGM 
(mogelijkerwijs) is gerealiseerd.  
CGM heeft in 2018 een taakstelling gerealiseerd van 8% (Bron: jaarrekening 
2018). Een taakstelling is echter niet gelijk aan efficiencywinst via synergie Er 
kunnen verschillende redenen zijn waarom het is gelukt deze taakstelling te 
realiseren: (a) door schaalvergroting is dat mogelijk gebleken of (b) een 
taakstelling scherpt de focus van het management op het wegnemen van 
inefficiency in de organisatie, los van schaalvergroting. Voor de doorwerking 
naar scenario's is daarom een voorzichtigheidshalve een bandbreedte 
opgenomen in de efficiencywinst.  
Het gaat hier om een percentage van de personeelskosten. 

0% 6% 

Investering in Organisatie van de toekomst 
Ook de CGM organisatie zal moeten worden doorontwikkeld naar de 
Organisatie van de Toekomst en de ICT component zal ook hier verder 
belangrijker worden. Het gaat hier om een percentage van de personeelskosten. 

10% 10% 

ICT 

Ook de CGM organisatie zal verder moeten door ontwikkelen qua ICT. 

5% 10% 

Gemeenschappelijke noemer Geen bandbreedte 

 Huisvesting locatie Grave is toereikend en vooralsnog zijn de lasten hier op 
nul gesteld. 

 Voor de kern beleidsformatie en opdrachtverlening zijn enkel de 
formatieplekken met schaal 10 en hoger nodig. 

 Investering Organisatie van de Toekomst: 10% van de totale 
personeelskosten. 

 Geen baten uit leveringen naar anderen. 

  

(1)  Doorzetten ambtelijke GM-samenwerking   

Opvangen van kwetsbaarheid zorgt voor hogere personele kosten. 
Dit komt boven op het ongedaan maken van synergie CGM. 

2% 5% 

Extra kosten voor het ongedaan maken van synergie CGM. 0 % 6 % 

Als gevolg van een plattere organisatie is een kleinere tussenlaag aan 
teammanagers nodig.  

25% 50% 

Investering organisatie van de toekomst voor gemeenschappelijke noemer: 10 % 10 % 

Investeringen organisatie van de toekomst bovenop gemeenschappelijke 
noemer: synergievoordelen door schaalgrootte 

5 % 7 % 

(2)   Zelfstandige kernorganisatie in combinatie met inkoop bij 

meerdere partijen 

  

Opvangen van kwetsbaarheid zorgt voor hogere personele kosten 
Dit komt boven ongedaan maken synergie CGM 

2% 5% 

Extra kosten voor het ongedaan maken van synergie CGM 0 % 6 % 

Als gevolg van een plattere organisatie is een kleinere tussenlaag aan 
teammanagers nodig.  

50% 75% 

Het lukt om alle gestandaardiseerde realisatie (bedrijfsmatige uitvoering) bij 
andere partijen onder te brengen: op de markt of bij andere overheden 

- - 

Leveranciers rekenen een winst- of risico-opslag. 6% 8% 

Inkoopvoordeel door inkoop op een markt met meerdere partijen. 2% 4% 

Investering organisatie van de toekomst bovenop de gemeenschappelijke 
noemer:  

10 % 10 % 

Investeringen organisatie van de toekomst bovenop gemeenschappelijke 
noemer: synergievoordelen door schaalgrootte. 

5 % 7 % 
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Aannames Minimum Maximum 

(3)   Zelfstandige kernorganisatie met volledige inkoop bij één andere 

gemeente. 

  

Opvangen van kwetsbaarheid zorgt voor hogere personele kosten. 
Dit komt boven ongedaan maken synergie CGM. 

2% 5% 

Extra kosten voor het ongedaan maken van synergie CGM – deze opbrengst 
komt ten goede aan de leverancier. 

0 % 6 % 

Het lukt om de gevraagde ondersteuning bij een andere gemeente onder te 
brengen en op aanvaardbare condities. 

- - 

Inkoopvoordeel door bundeling bij één partij wordt opgeheven door 
inkoopnadeel door monopolist. 

0% 0% 

 

 
 
 
 


