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De gemeente Hof van Twente bestaat 12 jaar. Een 
periode waarin politiek, bestuur en ambtelijke 
organisatie zich geleidelijk hebben ontwikkeld tot wat 
ze nu zijn. De start van de gemeente in 2001, de 
invoering van het dualisme in 2003, de ingebruik-
name van het nieuwe gemeentehuis in 2006 en de 
overgang van het sectorenmodel naar een 
directiemodel in 2009: het zijn enkele belangrijke 
gebeurtenissen, die de pioniersfase van de jonge 
gemeente markeren. Elk zijn ze, in meer of mindere 
mate, van invloed geweest op de manier waarop de 
gemeentelijke organisatie haar dienstverlening 
organiseert richting inwoners en politiek. 
 
Fase 1: Opbouw en harmonisatie 
Er is sinds het ontstaan van Hof van Twente veel 
gebeurd en tot stand gebracht in een voortdurende 
interactie tussen gemeenschap, politiek, bestuur en 
ambtelijke organisatie. De eerste jaren stonden in het 

teken van opbouw van de organisatie en 
harmonisatie van beleid. De publieke dienstverlening 
werd georganiseerd vanuit een nieuwe entiteit waarin 
vijf kleine gemeenten waren opgegaan, aan een 
passende organisatie werd gebouwd en op tal van 
terreinen werd beleid geharmoniseerd. 
 
Fase 2: Professionalisering en planvorming 
Daarna volgde een fase die zich kenmerkte door  
professionalisering van dienstverlening, planvorming 
en realisatie van uiteenlopende maatschappelijke 
voorzieningen in kernen en buurten. Bestuurlijke 
projecten (wegen, riolering, gemeentehuis, 
scholenbouw, sportzalen, Kunstwerk) zijn hiervan het 
tastbare resultaat.  
 
Fase 3: Herijking 
De laatste jaren kenmerken zich door een fase van 
herijking. Nieuwe inzichten ontstaan, vanuit de 
politiek of aangespoord door ontwikkelingen in de 
samenleving, zoals de financieel-economische crisis 
en demografische veranderingen. Deze leiden tot 
een verschuiving van het traditionele expansie- 
denken naar verdieping van gemeenschappelijke 
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waarden en een (her-)bezinning op de rol van de 
gemeente in de samenleving. 
Herijking van beleid betekent dat de gemeente 
bewust nieuwe keuzes maakt over wat ze wil 
bereiken, over hoe ze dit doet, met welke middelen 
en in welke samenwerking met anderen. Herijking 
kan gepaard gaan met een accentverschuiving in de 
rol van de gemeentelijke overheid. Door te kiezen 
voor de „kracht van de samenleving‟ is het 
gemeentelijk optreden eerder complementair dan 
vooropstaand.   
 
Herijking in praktijk 
Uitingen van herijking in Hof van Twente zijn er vele. 
Te denken valt aan de herijking van het welzijns-
beleid, de Kanteling in de Wmo, de integrale 
beheersvisie op de openbare ruimte, de RUD voor 
vergunningverlening en handhaving, de verschuiving 
van actief naar faciliterend grondbeleid of de 
overgang naar het dienstverleningsconcept van een 
publiekscentrum). De zoektocht naar functionele en 
efficiënte vormen van gemeentelijke samenwerking 
past eveneens in de fase van herijking. 
 

Fase 4: Digitalisering en nieuwe taken 
Wat vóór ons ligt is een nieuwe fase die in het teken 
staat van digitalisering en decentralisaties. 
Digitalisering vindt plaats van klantcontacten, van de 
samenwerking met de politiek, van de participatie van 
burgers via sociale media en van de interne workflow 
via het zaakgericht werken. 
Decentralisaties leiden tot nieuwe, omvangrijke taken 
op de terreinen jeugdzorg, Wet maatschappelijke 
ondersteuning (begeleiding) en Participatiewet. 
Efficiencykortingen maken dit tot een grote opgave. 
 
Organisatieontwikkeling 
De turbulentie van de fase van herijking en diverse 
aanpassingen van de organisatie die hiervan het 
gevolg zijn hebben de afgelopen periode de vraag 
opgeroepen: “Waar leidt dit alles toe?” De roep om 
een duidelijke stip op de horizon, waarin de lijnen die 
de afgelopen jaren zijn uitgezet, samenkomen.  
Deze notitie beoogt hier een antwoord op te geven. 
Het is niet een geheel nieuw verhaal, maar vertelt 
bestaande verhalen opnieuw en brengt ze met elkaar 
in verband, met als resultaat een duidelijk beeld voor 
de toekomst: een stip op onze horizon…!   
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Wat is onze missie en wat is de visie op onze 
organisatie? Waar staan we voor en wat willen we 
bereiken? In 2009-2010 hebben we die vragen voor 
het laatst beantwoord. Dit deden we in twee 
documenten.  
 
Allereerst de Missie en organisatievisie: “Hof van 
Twente, natuurlijk!” uit 2009. Die verwoordt waar wij 
als organisatie voor staan (missie) en hoe we graag 
zien dat de organisatie zich zal ontwikkelen (visie). 
 
Ten tweede kijkt de Toekomstvisie “Hof van Twente: 
Zicht op 2030” naar de trends die op ons afkomen, 
en schept ze een beeld van hoe de samenleving zich 
de komende decennia kan gaan ontwikkelen en 
welke richting daarbij wenselijk is. (zie hoofdstuk 3) 
 
Missie  
Bij het formuleren van de missie gaan we uit van wat 
we naar buiten toe willen uitdragen. Een missie 
verleent identiteit aan een organisatie. Het is een 

uiting van zingeving, een kernopdracht. Het is van 
belang aandacht te besteden aan het bestaansrecht 
van de organisatie, aan normen, waarden en 
overtuigingen en aan intenties en ambities.  
Onderstaande tekst is een actualisatie van de missie  
2009. 
 

MISSIE : 
 
De gemeente Hof van Twente is een professionele, 
betrouwbare en transparante organisatie die met 
behulp van de kracht van de lokale gemeenschap en 
haar eigen kracht werkt aan de kwaliteit en 
duurzaamheid van de samenleving in Hof van 
Twente.  
We handelen met respect voor anderen. We zijn 
toegewijd aan onze normen voor kwaliteit. We zijn 
een betrouwbare gesprekspartner. We luisteren, 
doen wat we zeggen en zijn daarop aanspreekbaar. 
We zijn ons bewust van onze positie en de 
verantwoordelijkheden die deze met zich meebrengt. 
We benutten het talent in onze organisatie en stellen 
het bestuur in staat de juiste keuzes te maken. 
 



 Besturingsmodel Hof van Twente 
 

Concept 1.0 – Concernstaf RKT 
 6 

Visie  
Een organisatievisie geeft een realistisch droombeeld 
of een expliciet beschreven gezamenlijk 
toekomstbeeld. Het is een collectief beeld, gedragen 
door de organisatie, dat de toekomst van de 
organisatie beschrijft.  
 
Ook de navolgende tekst van de visie is een nieuwe 
verwoording van de versie die in 2009 is vastgesteld.  
 
 

 
 

 

VISIE : 
 
De gemeente Hof van Twente wil een gemeente zijn 
die: 

a. als dienstverlener burgergericht en pro-actief is 
naar haar burgers; 

b. als handhaver consequent en voorspelbaar is 
naar haar burgers met respect voor het 
algemeen belang; 

c. als ontwikkelaar visionair samenwerkt, 
meedenkt, faciliteert en waar mogelijk 
terugtreedt bij maatschappelijke vraagstukken 
ten gunste van de kracht van de samenleving; 

d. als beheerder rationeel, inventief en flexibel is 
richting gebruikers van de openbare ruimte; 

e. als politieke organisatie herkenbaar, 
aanspreekbaar en op participatie gericht is. 
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De strategische Toekomstvisie is in de zomer van 
2010 na een intensief en interactief voorbereidings-
traject door de raad vastgesteld. De toekomstvisie 
signaleert negen trends en verwoordt een twintigtal 
streefbeelden op de gebieden van mens, ruimte en 
economie. Deze trends en streefbeelden zijn nog 
steeds geldend. Waar nodig zullen ze de komende 
jaren worden geactualiseerd. 
 
Trends 
1. Demografische veranderingen 
2. Minder mensen in meer woningen 
3. Verandering economische dragers 
4. Verandering in landelijk gebied 
5. Meer aandacht voor duurzaamheid 
6. Andere verhouding overheid-burgers 
7. Individualisering 
8. Globalisering, europeanisering, regionalisering 
9. Digitalisering 
 
 

Streefbeelden : Mens 
1. Sociale leefgemeenschappen met sociale cohesie 
2. Kleine kernen vernieuwen hun vitaliteit 
3. Nieuwe vitaliteit sport, verenigingen, vrijwilligers 
4. Centrale, goede publieke accommodaties 
5. Digitale netwerken, thuiswerken 
6. Optimale participatie 
7. De nieuwe overheid stimuleert, betrekt, faciliteert. 
8. Goede scholen voor basis- en voorgezet onderwijs 
9. Vermaatschappelijking van de zorg 
 

Streefbeelden : Ruimte 
10. Ontwikkeling (cultuur)landschappelijke kwaliteiten 
11. Nieuw evenwicht in functies in het buitengebied 
12. Duurzame mobiliteit, bereikbaarheid, ontsluiting 
13. Duurzame waterafvoer, afvalinzameling, bodem 
14. Kwaliteit en diversiteit woningenbestand 
 

Streefbeelden : Economie 
15. Werkgelegenheid in kernen 
16. Economische impuls door duurzame ontwikkeling 
17. Levensvatbare winkelconcentratiegebieden 
18. Groei dienstverlenende sector 
19. Sterke en duurzame agrarische sector 
20. Verbinding in kunst en cultuurhistorie 
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De missie en organisatievisie enerzijds, en de 
strategische toekomstvisie anderzijds geven op het 
hoogste niveau weer wat we willen bereiken en 
vanuit welke uitgangspunten we dat denken te doen. 
Beide vragen ze om een vertaling naar doelen voor 
de korte en middellange termijn. 
 
Collegeprogramma 
Hiervoor komt de gemeentelijke beleidscyclus om de 
hoek kijken. Deze bestaat kortweg uit een vierjarig 
collegeprogramma (als uitwerking van het 
coalitieakkoord), dat een aantal concrete 
speerpunten benoemt die het college in haar 
collegeperiode wil bereiken, en een jaarlijkse 
programmabegroting, waarin de beleidsagenda voor 
het volgende jaar is verwerkt. 
Als het goed is passen de speerpunten uit het 
collegeprogramma in de streefbeelden uit de 
Toekomstvisie.  En als het goed is dragen de 
geplande resultaten en projecten van de beleids-
agenda uit de programmabegroting bij aan het 

realiseren van de speerpunten uit het 
collegeprogramma. Zo is de cirkel rond.  
Het collegeprogramma 2010-2014 is getiteld  
“De nieuwe gemeente” en telt ruim 40 speerpunten.  
 
Kadernota en programmabegroting 
De jaarlijkse kaderstelling door de raad concentreert 
zich in de Kadernota. Op basis van de budgettaire 
vooruitzichten worden hierin keuzes voor nieuw 
beleid en eventuele bezuinigingen bepaald. De 
kadernota wordt vervolgens vertaald in de 
programmabegroting. 
De afgelopen jaren telden de programmabegrotingen  
rond de 100 beleidsagendapunten. Dat kunnen te 
realiseren projecten zijn, beleidsnotities die 
(interactief) opgesteld worden, raadsbesluiten die 
voorbereid worden of andere te behalen resultaten.  
 
Visie op bezuinigen 
De laatste jaren staat de beleidsagenda vaak mede 
in het teken van het realiseren van bezuinigingen. 
Hiervoor is in 2012 een Visie op bezuinigen 
opgesteld. Deze biedt een kader voor de 
bezuinigingsmaatregelen. De visie op bezuinigen 
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gaat uit van een verandering in de rol van de 
gemeente in de samenleving. Het is een rol die 
aansluit op het zelforganiserend vermogen van de 
samenleving en een verkleining van de sturings- en 
interventieambities van de gemeente. De traditioneel 
dominante rol van regulator via de uitvoering en 
handhaving van wettelijke regelgeving, stimulator via 
een breed palet aan subsidiestromen en 
initiatiefnemer van projecten op tal van gemeentelijke 
beleidsterreinen, wordt geleidelijk aan minder. Het 
particulier initiatief, maatschappelijke spelers en 
belangenbehartigers die actief zijn in de 
samenleving, winnen terrein. 
Met andere woorden: de visie op bezuinigen steunt 
op vier pijlers, namelijk de nieuwe gemeente, 
zelfredzaamheid, participatie en duurzaamheid. 
 
Directieplan, afdelingsplan, werkplan 
En dan de vertaling van de missie en visie op de 
organisatie naar een operationeel niveau. Hoe krijgt 
die gestalte? Hiervoor zijn het meer de interne 
planningsdocumenten waarin hier aandacht aan 
wordt geschonken. Zoals het jaarlijkse afdelingsplan 
en het directieplan. De kernwaarden van de 

organisatie: dienstverlening, participatie en 
samenwerken worden daarin in projecten en 
geplande resultaten vertaald en operationeel 
gemaakt. 

 
Missie in praktijk 
In het afdelingsplan en in individuele werkplannen 
wordt (meer of minder expliciet) antwoord gegeven 
op vragen als: “Hoe dragen wij als individuele 
medewerkers, als afdeling en als organisatie bij aan 
wat we als organisatie willen zijn? Wat doen we aan 
talent- en competentieontwikkeling, aan opleiding, 
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aan teamvorming, aan kwaliteitsmanagement, aan 
mobiliteitsbevordering. En hoe stimuleren wij 
gewenst gedrag en spreken we elkaar aan op 
ongewenst gedrag?” Al dergelijke vragen dragen 
eraan bij dat de missie en visie op de organisatie in 
praktijk worden gebracht.  
 
De ervaring leert, dat het hierbij lastiger is om te 
doorzien hoe en welke doelen worden gesteld en hoe 
de verschillende initiatieven op dit vlak bijdragen aan 
het grotere geheel. Procesanalyses, lean 
management, het werken met (pre-)mediation-
vaardigheden, het inzetten van het opleidingsbudget 
of het hanteren van het strategisch personeels-
managementsysteem als instrument voor 
leidinggevenden: het zijn allemaal voorbeelden van 
initiatieven die een bijdrage beogen te leveren aan de 
doelen die voortvloeien uit de missie en 
organisatievisie. 
 
Verantwoording: het bereiken van doelen 
Hoe dit alles uitpakt, welke uitwerking het heeft op de 
kwaliteit van werken, op het niveau van 
dienstverlening, op het behalen van resultaten: 

ambtelijke en bestuurlijke verantwoordings-
documenten zoals managementrapportages, het 
jaarverslag en de halfjaarlijkse bestuursrapportages 
worden gebruikt om over deze vragen 
verantwoording af te leggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
via indicatoren zoals doorlooptijden van aanvragen, 
aantallen (gegronde) bezwaarschriften en klachten, 
maar ook via klanttevredenheidsonderzoeken. 
  
 

  

http://www.google.nl/imgres?q=hof+van+twente&hl=nl&sa=X&tbo=d&biw=1067&bih=504&tbm=isch&tbnid=9YByJgKHX1rbeM:&imgrefurl=http://www.verkeerskunde.nl/wegdromen/wegdromen/john-meijer-gemeente-hof-van-twente-(vk-5-2011).24582.lynkx&docid=x5Y-Q21DbTz4qM&imgurl=http://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2011/8/site-Wegdromen-Vk-005_cropped-100-306-356-10--2.png&w=306&h=356&ei=WqMLUdrXBaLK0QXTiIHADg&zoom=1&ved=1t:3588,r:17,s:0,i:160&iact=rc&dur=4221&sig=101552291869627054960&page=2&tbnh=203&tbnw=208&start=8&ndsp=13&tx=121&ty=71
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Het stellen van doelen is één, het halen daarvan is 
twee. De cultuur in een organisatie maakt of een 
beleidscyclus niet blijft steken in een papieren 
werkelijkheid, maar er vanuit college en management 
gestuurd wordt op het bereiken van doelen en of op 
alle niveaus verantwoording wordt afgelegd over de 
gepleegde inzet en behaalde resultaten.  
 
Houding en gedrag 
Cultuur gaat over houding en gedrag, over de manier 
waarop we met onze klanten (collega‟s, politiek, 
burgers, instellingen, bedrijven) omgaan, over de 
vraag of we afspraken nakomen, maar ook over de 
vraag of we integer te werk gaan en mensen (klanten 
en collega‟s) met respect behandelen. Houding en 
gedrag dienen in lijn te zijn met de kernwaarden uit 
de missie en visie op de organisatie. 
 
Integriteit 
In overheidsorganisaties is integriteit een groot goed. 
Het is een voorwaarde om in een democratische 

rechtstaat zeggenschap en macht uit te kunnen 
voeren, door gemeenschapsgeld te besteden of 
regels te maken.  
 
Integriteit betekent onkreukbaar zijn als ambtenaar, 
bestuurder en politicus. Het verlangt dat wij gedane 
toezeggingen, gemaakte afspraken en verplichtingen 
nakomen, betrouwbaar zijn en ons werk 
onafhankelijk, eerlijk en transparant verrichten. 
Tevens zijn de producten die we leveren van een 
vaste, goede kwaliteit en voldoen ze aan de 
verwachtingen van de klant. We behandelen gelijke 
gevallen op een identieke wijze om willekeur te 
voorkomen. Maar we sluiten onze ogen niet voor 
specifieke omstandigheden die soms maatwerk 
noodzakelijk maken. We gaan zorgvuldig en „naar 
eer en geweten‟ om met (vertrouwelijke) 
gemeentelijke informatie, eigendommen en 
voorzieningen en nemen verantwoordelijkheid voor 
het eigen handelen en zijn hierop aanspreekbaar. 
 
Sinds 2008 kennen we een nieuwe gedragscode, 
een klokkeluidersregeling en een drietal vertrouwens-
personen.   
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Samenwerken 
De kwaliteit van onze gemeente wordt in de eerste 
plaats bepaald door de professionaliteit van de 
medewerkers. Dat betekent efficiënt werken, 
beschikken over voldoende expertise, de juiste 
attitude en motivatie en openstaan voor nieuwe 
ideeën. Maar ook: open staan voor samenwerken en 
participatie van burgers en andere maatschappelijke 
partners, het besef dat de kwaliteit van een product 
afhankelijk is van de samenwerkingsbereidheid 
vanuit verschillende disciplines. De bereidheid tot 
samenwerking, ook richting samenleving, biedt de 
basis om een lerende organisatie te zijn. 
 
 

 
 

Samenwerking vormt de basis voor een sterke 
integrale aansturing van de inhoud. Interactie tussen 
afdelingen ontstaat niet vanzelf, maar moet 
nadrukkelijk worden georganiseerd en blijvend 
gestimuleerd. Elkaar opzoeken, delen van informatie 
en elkaar niet als concurrent zien is essentieel.   
Samenwerken vormt het vertrekpunt van collegialiteit. 
Dit is een mentaliteit van openheid en vertrouwen, 
van elkaar iets mogen vragen en iets voor elkaar 
over hebben. Door middel van collegialiteit ontstaat 
een prettige werkomgeving waar we elkaar met  
respect aan kunnen spreken op verantwoordelijkheid.  
 
Organisatiesensitiviteit 
In het verlengde van integriteit en samenwerken ligt 
nog een ander cultuuraspect, namelijk organisatie-
sensitiviteit. Dit wil zeggen dat je als medewerker 
besef hebt van het politiek-bestuurlijke karakter van 
de gemeente, loyaal bent naar management, raad en 
college, interesse toont in politieke en bestuurlijke 
ontwikkelingen en de lokale gemeenschap, en dat je 
je naar buiten toe als een waardige representant van 
de gemeente opstelt. 
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Zowel naar buiten als naar elkaar is het van belang 
dat bestuur en organisatie de missie en de koers die 
we gezamenlijk varen duidelijk voor ogen hebben. 
Het is daardoor belangrijk dat zowel de 
gemeenteraad als het college en de ambtelijke 
organisatie de waarden, gedragsnormen en manier 
van werken in dit besturingsmodel “Stip op de 
horizon” ondersteunen, delen en uitdragen. Dit met 
respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheid.  
 
Rollen en verantwoordelijkheden 
De ambtelijke organisatie staat niet op zichzelf, maar 
is een onderdeel van de gemeentelijke organisatie 
waarbinnen de raad de grenzen bepaalt van het 
speelveld van het college. De organisatie zorgt voor 
de voorbereiding en uitvoering van raads- en 
collegebesluiten. De burgemeester heeft, naast een 
aantal specifieke bevoegdheden, een coördinerende 
rol in dit samenspel.  
 
 

De rollen van de raad 
De raad stelt als hoogste besluitvormende orgaan de 
kaders, bijvoorbeeld door vaststelling van: een 
toekomstvisie, structuurvisies, verordeningen of de 
jaarlijkse programmabegroting, die vooraf wordt 
gegaan wordt door een kadernota. De uiteenlopende 
sectorale beleidsnota‟s die worden ontwikkeld en 
vaak voor meerdere jaren het beleid bepalen, kunnen 
eveneens tot de kaderstellende documenten van de 
raad worden gerekend. 
 
De raad is als volksvertegenwoordigend orgaan 
eindverantwoordelijk voor de strategische koers en 
budgetverdeling, geeft aan welke maatschappelijke 
effecten men wil bereiken en wat dat mag kosten, 
stelt kaders en randvoorwaarden aan de uitvoering 
en kwaliteit van de dienstverlening en controleert via 
evaluatierapporten, bestuursrapportages en 
jaarstukken op de uitvoering.  
 
Het college bestuurt 
Het college treedt op als dagelijks bestuur en neemt 
zelfstandig besluiten. Het college bereidt 
besluitvorming door de raad voor en zorgt voor de 
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uitvoering hiervan. Het college bestuurt collegiaal. 
Dat wil zeggen dat collegeleden weliswaar een eigen 
portefeuille hebben, maar niet zelfstandig bevoegd 
zijn. Hun handelen geschiedt namens en onder 
verantwoordelijkheid van het college als collectief 
orgaan.  
Het college betrekt de raad en relevante partners bij 
het ontwerpen van beleid en geeft inhoud aan de 
interactieve beleidsontwikkeling. 
Het college is verantwoordelijk voor de communicatie 
en zorgt voor heldere en eenduidige informatie naar 
de gemeenteraad (raadsvoorstellen, raadsinformatie, 
raadsmemo‟s), organisatie en derden. 
 
De burgemeester 
De burgemeester is voorzitter van de raad (zonder 
stemrecht), is voorzitter van het college (met 
stemrecht), is verantwoordelijk voor integraliteit, 
kwaliteit en coördinatie van portefeuilles, maar heeft 
ook een eigen wettelijk takenpakket (o.a. openbare 
orde en veiligheid, samenwerking).  
De burgemeester stimuleert strategieontwikkeling 
vanuit het college en zorgt voor goede verhoudingen 
tussen raad, college en ambtelijke organisatie.  

Met de gemeentesecretaris en griffier zorgt hij voor 
afstemming en coördinatie tussen bestuurlijke 
besluiten en ambtelijke uitvoering. 
 
De ambtelijke organisatie 
De uitvoering van gemeentelijke overheidstaken ligt 
in praktijk bij de ambtelijke organisatie. De basis 
hiervoor vormt het Mandaat- en volmachtenbesluit, 
dat jaarlijks wordt geactualiseerd. In veel gevallen 
zijn afdelingsmanagers via mandaat (medewerkers 
via ondermandaat) en volmacht gerechtigd om 
namens het college besluiten te nemen. Voor 
complexe of niet-routinematige besluiten geldt geen 
mandaat of maken de omstandigheden 
(controversieel dossier/ bezwaren) dat in een 
individueel geval geen gebruik mag worden gemaakt 
van een mandaat. 
 
Integrale voorbereiding adviezen 
Besluiten die door het college worden genomen, 
worden via collegeadviesnota‟s voorbereid en voor 
besluitvorming voorgedragen. Deze college-
voorstellen worden integraal voorbereid, dat wil 
zeggen met betrokkenheid van collega-afdelingen, 
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consulenten op het gebied van financiën, juridische 
zaken, communicatie of personeel en organisatie. 
Ook worden ze vroegtijdig voorbesproken met de 
verantwoordelijk portefeuillehouder. De ambtelijke 
afdeling blijft echter verantwoordelijk voor de inhoud 
en strekking van het advies.  
 
Bestuursondersteuning 
Het schrijven van collegeadviezen (of memo‟s aan 
portefeuillehouders) en het communiceren hierover 
met de betrokken portefeuillehouder vormen 
belangrijke onderdelen van het fenomeen 
bestuursondersteuning. Daarnaast maken de 
dagelijkse secretariële ondersteuning en de 
wekelijkse portefeuillehoudersoverleggen hier deel 
van uit. Die laatste hebben nadrukkelijk een 
wederkerig doel. Wederzijds wordt informatie 
uitgewisseld, over politieke ontwikkelingen, 
voorstellen die in de pijplijn zitten, keuzes die 
gemaakt moeten worden en inschattingen over 
draagvlak ed. Ook wordt de portefeuillehouder 
ondersteund en geadviseerd in zijn/haar 
vertegenwoordigende functies.  

Tot de bestuursondersteuning behoort ook de 
ambtelijke aanwezigheid en advisering door 
afdelingsmanagers en betrokken medewerkers 
tijdens commissie- en raadsvergaderingen.  
Kortom: bestuursondersteuning loopt uiteen van 
operationele ondersteuning en beleidsinhoudelijke 
advisering tot politiek-strategische klankbording. De 
wijze waarop die aspecten van het bedienen van het 
bestuur is georganiseerd, is daarom van groot belang 
voor de integraliteit en kwaliteit van de 
besluitvorming.  
  
Medezeggenschap 
In het samenspel van ambtelijke en bestuurlijke 
organisatie neemt de samenwerking tussen 
bestuurder/ werkgever met Ondernemingsraad en 
Georganiseerd Overleg een bijzondere positie in.  
De gemeente hecht een groot belang aan een 
constructieve relatie met deze vertegenwoordigende 
organen. Ze bieden de mogelijkheid om 
medewerkers in een formele positie actief in de 
ontwikkeling van de organisatie te laten meedenken. 
Besluiten over organisatieontwikkelingen winnen 
hierdoor aan kracht en draagvlak. 
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Het belangrijkste middel dat je als organisatie hebt 
om je doelen te bereiken zijn de mensen. Het 
management heeft een belangrijke voorbeeldfunctie 
binnen de organisatie, is dicht betrokken bij de 
organisatie en medewerkers en verbindt de 
afdelingen met het bestuur. Het management heeft 
de taak en verantwoordelijkheid om medewerkers te 
enthousiasmeren. De manier waarop zij de 
organisatie aanstuurt is gebaseerd op de waarden 
genoemd in de missie en organisatievisie. 
 
Eenheid van leidinggeven 
Er is ruimte voor situationeel leiderschap, maar de 
managementstijl is gebaseerd op een generieke 
overtuiging, namelijk eenheid van leidinggeven. Dit 
betekent dat het management gezamenlijk op een 
eenduidige, consistente wijze leiding geeft aan (delen 
van) de organisatie en daarbinnen werkzame 
personen, op basis van de normen en waarden die in 
dit besturingsmodel zijn verwoord. Ongeacht de 
individuele taakverantwoordelijkheid van iedere 

manager is het de gezamenlijke opdracht en 
verantwoordelijkheid voor het collectief  van het 
managementteam dat de boventoon voert. 
 
Coachende managementstijl 
Het management geeft inhoudelijk richting op 
hoofdlijnen, zonder het werk over te nemen. Het 
management geeft ruimte voor een eigen aanpak 
door de medewerker of het team en is betrokken bij 
zaken die in de afdeling gebeuren. Het management 
motiveert, moedigt aan en beoordeelt uiteindelijk het 
eindresultaat. Hierdoor worden medewerkers 
uitgedaagd hun talenten te benutten en hun 
kwaliteiten en het kwaliteit van hun werk te 
verbeteren. Dit betekent voor hen een grote eigen 
verantwoordelijkheid voor de eigen ontplooiing. 
 
Competentiemanagement 
Wij zijn gaan werken met competentiemanagement, 
waarbij de competenties klantgericht, resultaatgericht 
en flexibel algemeen geldend zijn voor iedereen. 
Daarnaast zijn enkele meer functiegebonden 
competenties benoemd. Competentiemanagement 
betekent enerzijds dat managers bewust sturen op 
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de ontwikkeling van noodzakelijke competenties en 
die in onderling overleg met de medewerker een 
concrete vertaling geven welk type gedrag hierbij 
verlangd wordt. Anderzijds vormt de beoordeling van 
competenties de ruggengraat van de voortgangs- en 
jaargesprekken. Daarbij stellen leidinggevenden en 
medewerker samen vooraf heldere, concrete en 
uitdagende doelen en maken zij duidelijke afspraken 
over de criteria voor realisatie (managen op output). 
 
Vertrouwen en veiligheid 
We werken in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. 
Daarbinnen is het toegestaan om fouten te maken en 
is er ruimte om hiervan te leren. Medewerkers voelen 
zich op hun gemak bij het management en veilig in 
hun werkomgeving en onder hun collega‟s; met 
respect voor elkaars werk, positie en persoon. 
Waardering en gelijkwaardigheid zorgen ervoor dat 
medewerkers verantwoordelijkheden durven te 
nemen en trots zijn op de eigen afdeling en hun rol 
daarbinnen. 
 
 
Leiderschap 

Leidinggeven en leiderschap zijn niet synoniem. 
Leidinggeven bestaat uit het geheel van functionele 
gedragsuitingen van de hiërarchisch verantwoor-
delijk manager. Wanneer het handelen van een 
manager door kwaliteit, doortastendheid, 
voorbeeldgedrag of invoelingsvermogen respect 
afdwingt bij mensen in de organisatie, dan kan 
sprake zijn van leiderschap.  
Maar leiderschap kan ook door anderen in de 
organisatie getoond worden, vanuit vakdiscipline, 
loyaliteit of collegialiteit. Voor al die vormen van 
leiderschap geldt: ze mogen gezien worden en 
verdienen waardering.  
 
 

 

http://www.google.nl/imgres?q=hof+van+twente&um=1&hl=nl&sa=N&tbo=d&biw=789&bih=487&tbm=isch&tbnid=tH3KvyDbLQNyGM:&imgrefurl=http://www.royalhaskoninggebouwinstallaties.com/nl-nl/Projecten/Real Estate/Pages/GemeentehuisHofteTwente.aspx&docid=_o-fwcu3AHirgM&imgurl=http://www.royalhaskoninggebouwinstallaties.com/nl-nl/Projecten/Real Estate/PublishingImages/Gemeentehuis Hof van Twente_488.jpg&w=488&h=225&ei=JtQLUaCjAuOn0QXB74D4CA&zoom=1&ved=1t:3588,r:8,s:0,i:133&iact=rc&dur=2831&sig=101552291869627054960&page=2&tbnh=152&tbnw=331&start=6&ndsp=9&tx=211&ty=85
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Centraal uitgangspunt van onze organisatie  
(-structuur) vormt het begrip „integraal management‟. 
Bij de start van het directiemodel in 2009 is verwoord 
wat we hier precies onder verstaan. Het betekent dat 
managers verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren 
van het takenpakket van hun afdeling en de wijze 
waarop dit geschiedt (inclusief de inzet van mensen 
en middelen). Dit binnen randvoorwaarden.  
 
Integraal management kan makkelijk verward worden 
met het begrip „integrale advisering‟ of „integrale 
beleidsvoorbereiding‟. Met die aanduiding wordt 
bedoeld dat bij een voorstel alle relevante disciplines 
betrokken zijn geweest, consulenten geadviseerd 
hebben en een voorstel volledig en onderbouwd 
wordt gepresenteerd. 
 
Organisatiebesluit Hof van Twente 
Integraal management gaat primair over de taken en 
bevoegdheden van de afdelingsmanagers, de 
directie en hun onderlinge relatie. Deze taken en 

bevoegdheden zijn beschreven in het Organisatie-
besluit 2013. Hier wordt volstaan met een kenschets: 
 
Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur 
-is ambtelijk eindverantwoordelijk 
-treedt op als eerste adviseur van het college 
-ondersteunt, faciliteert en stuurt afdelingsmanagers 
 
Afdelingsmanager 
-stuurt de afdeling aan vanuit het concernbelang 
-is verantwoordelijk voor de kwaliteit van producten 
-is verantwoordelijk voor medewerkers 
 
Managementteam 
-directeur, afdelingsmanagers en concern controller  
-ontwikkelen organisatie + strategische vraagstukken 
 
Concern controller/ Concernstaf 
-is adviseur van college/directeur/management 
-focust op planning en control, kwaliteit en strategie 
 
Medewerker 
-is professional (kennis/vaardigheid/houding/gedrag) 
-is resultaatgericht en neemt verantwoordelijkheid 
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Algemene competenties 
Het uitgangspunt van integraal management leidt tot  
vergaande verantwoordelijkheid en autonomie van en 
binnen afdelingen. Dat vereist een aantal algemene 
competenties, dat op elk van de hiervoor genoemde 
actoren van toepassing is, namelijk de volgende. 
 
 

 
 
 
We nemen verantwoordelijkheid voor die taken die bij 
onszelf liggen. We nemen ons werk serieus, delen 
successen met collega‟s, maar zijn ook aanspreek-
baar indien het resultaat te wensen over laat. 
We kennen onszelf, onze kwaliteiten en onze 
beperkingen.  

We zijn eerlijk over eigen sterktes en zwaktes, zodat 
de juiste mens op de juiste plaats zit en we bezig zijn 
met waar onze sterktes liggen. 
 
We leven ons in de klant in, zodat we in staat zijn net 
dat beetje meer te doen dat de klant ons vraagt. Is de  
klant ontevreden, gaan we oplossingsgericht te werk.  
 
We zijn collegiaal, niet alleen naar naaste collega‟s, 
maar naar alle collega‟s. We zijn gericht op samen-
werking met collega‟s binnen en buiten de afdeling. 
 
Vanuit de verantwoordelijkheid voor ons eigen werk,  
kijken we over de grenzen van onze eigen 
vakdiscipline heen. We hebben vrijheid om als 
professional te opereren binnen de met de leiding 
gemaakte afspraken over taken, kaders en 
randvoorwaarden.  
 
We komen gemaakte afspraken na, leveren op tijd de 
juiste kwaliteit en denken mee op afdelings- en 
organisatieniveau. We vragen tijdig sturing en 
betrokkenheid van collega‟s en/of leiding wanneer 
dat nodig is. 

http://www.google.nl/imgres?q=hof+van+twente&hl=nl&sa=X&tbo=d&biw=1067&bih=504&tbm=isch&tbnid=Uqv0zTmAAB2e-M:&imgrefurl=http://www.cob-web.nl/voorbeelden/hof+van+twente+strategische+visie+gemeente.html&docid=ROxmrSQSX0pYGM&imgurl=http://www.cob-web.nl/_cache/images/hof_van_twente_4.3.1159.947_336x275.jpg&w=336&h=275&ei=WqMLUdrXBaLK0QXTiIHADg&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:0,i:163&iact=rc&dur=1140&sig=101552291869627054960&page=2&tbnh=203&tbnw=248&start=8&ndsp=13&tx=103&ty=59
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Er ligt op het gebied van kwaliteit een grote opgave 
van buiten de organisatie. Zo heeft landelijke 
wetgeving een grote invloed op het werk dat de 
gemeente doet en de producten die zij levert. 
Rechtmatigheid, begrotingsvoorschriften, de 
Algemene wet bestuursrecht of de regelgeving 
rondom inkoop en aanbesteding: ze raken iedereen 
in de organisatie rechtstreeks. Daarnaast zijn er vele 
sectorale kwaliteitsvoorschriften, uiteenlopend van de 
kwaliteitscriteria voor GBA en andere basis-
administraties tot normeringen voor bijvoorbeeld de 
handhaving in het kader van de Regionale 
uitvoeringsdiensten.  
Tot slot bestaan er interne kwaliteitsambities, 
bijvoorbeeld in de vorm van het kwaliteitshandvest 
dienstverlening of de interne klachtenrichtlijn. 
 
Planning en control 
Kwaliteit en kwaliteitsverbetering beginnen met het 
op orde hebben van de organisatie. Beheersing en 
transparantie zijn hiervoor van belang. Weten wat we 

doen en dit zichtbaar maken. Dan kunnen we sturen 
op zaken die minder goed lopen. Als dit gelukt is, zijn 
we „in control‟, dat wil zeggen de zaken lopen zoals 
bedoeld met een zekere voorspelbaarheid. Planning 
en control bieden de helpende hand om deze 
kwaliteitsverbetering tot stand te brengen. Het is een 
instrument om onze organisatie te assisteren bij het 
stellen van realistische doelen en het zo goed 
mogelijk behalen van de gestelde doelen, en om 
zicht te krijgen op de hogere doelen waarmee ze in 
verband staan (collegeprogramma/ toekomstvisie).  
 
Uniforme processen en formats 
Kwaliteit is gebaat bij een consequente en 
consistente manier van werken. Door goed 
doordachte processen te hanteren en professionele 
formats te gebruiken kan onafhankelijk van de 
persoon of afdeling een goed en volledig product 
worden geleverd, dat aan centrale normen voldoet. 
Dit geldt voor zowel producten in individuele gevallen 
(beschikkingen) als voor algemene besluiten 
(projecten, verordeningen, beleidsplannen enz).  
Voorwaarden voor de kwaliteit van beschikkingen 
zijn, dat voor de behandelend medewerker en de 
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klant duidelijk is welke processtappen worden 
doorlopen, en dat gebruik gemaakt wordt van 
duidelijke, begrijpelijke, goed gemotiveerde en 
opgemaakte brieven/besluiten. 
Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van collegeadviezen, 
raadsvoorstellen, -informatie en –memo‟s. Het 
consequent hanteren van de vaste onderdelen leidt 
tot inzicht en gebruiksgemak bij de klant (raad en 
college) en daardoor tot een kwalitatief goed product. 
 
Projectmatig werken 
Bij grote, multidisciplinaire producten is de kwaliteit 
gebaat bij een projectmatige aanpak. Sinds een 
aantal jaren hanteren we een onderscheid tussen 
bestuurlijke (voorheen strategische) projecten en 
lijnprojecten. Het Handboek projectmatig werken is 
een handzaam hulpmiddel voor een goede 
projectstructuur en een functioneel projectverloop.  
Essentieel is dat in de startfase van een project een 
duidelijke projectopdracht en businesscase worden 
gemaakt en door het college worden vastgesteld en 
dat de ambtelijke en bestuurlijke rollen eenduidig 
worden toebedeeld en vastgelegd. 
 

Risicomanagement 
Gemeenten zijn verplicht om actief hun risico‟s te 
managen. De nota Risicomanagement uit 2011 biedt 
hiervoor de basis. Halfjaarlijks actualiseren we ons 
gemeentelijk risicoprofiel, bestaande uit strategische 
risico‟s, marktrisico‟s, schaderisico‟s en operationele 
risico‟s. Het risicoprofiel maakt onderdeel uit van de 
paragraaf weerstandsvermogen uit de programma-
begroting en het jaarverslag.  
Daarnaast zijn er diverse andere instrumenten van 
risicomanagement, zoals de Perspectiefnota 
grondexploitaties en de vaste onderdelen in 
raadsvoorstellen en collegenota‟s.  
 
Risicomanagement gaat echter niet alleen over 
processen en structuren. Minstens zo belangrijk is 
het cultuuraspect: wees je bewust van risico‟s die de 
gemeente loopt, durf ze bespreekbaar te maken en 
probeer ze zo goed mogelijk te beheersen door het 
treffen van maatregelen. 
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Vinken en vonken 
In 2009 is een serie bijeenkomsten georganiseerd 
onder de naam “Vinken en vonken”. „Vinken‟ is het op 
een rationele manier doen wat moet. „Vonken‟ is 
datgene in je werk waar je warm van wordt, trots op 
bent. Uit vonken haal je energie, inspiratie en 
motivatie. Deze bijeenkomsten hadden tot doel om 
de betrokkenheid bij de organisatieontwikkeling te 
vergroten. Vertrekpunt was de vraag hoe 
medewerkers invulling denken te geven aan „modern 
ambtenaarschap‟. Daarbij kwam tevens de vraag aan 
de orde wat hierbij kan helpen en wat hen juist in de 
weg staat.  
 
Het traject „Vinken en vonken‟ heeft geen expliciet 
vervolg gekregen. Dat is jammer, omdat het 
enthousiasme van de deelnemers hierdoor 
plaatsmaakte voor scepsis in de organisatie. Toch 
zijn de inzichten nog steeds actueel en sluiten deze 
naadloos aan op de missie en organisatievisie en de 
notitie “Medewerker van morgen: Hof 2.0”. 

Uitgangspunten medewerker 2.0  
Deze notitie, die eind 2012 is opgesteld, beoogt 
richting te geven aan de discussie over hoe de 
“nieuwe” medewerker moet worden getypeerd en wat 
ervoor nodig is om de organisatie van Hof van 
Twente te voorzien van deze “nieuwe” medewerkers. 
 
Diverse ontwikkelingen leiden ertoe, zoals 
beschreven in hoofdstuk 1, dat de gemeente zich 
heroriënteert op haar positie in de samenleving. Dat 
impliceert dat de positie van de gemeentelijke 
organisatie en de daarin werkzame medewerkers ook 
verandert.  
 
De gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 
moeten mee in het transitieproces en zich bewust zijn 
van het feit dat beleid slechts met burgerzeggen-
schap tot stand kan komen (burgerparticipatie), dat 
beleid en de uitvoering daarvan expliciet moeten 
worden uitgelegd (communicatie), en dat er 
beperkingen gelden bij datgene waartoe de 
gemeente in staat is. Keuzes moeten worden 
gemaakt door budgetbeperkingen, bezuinigingen: 
meer met minder.  
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Kortom: de rol van de organisatie verandert van 
“producent” in “regisseur”, van zelf doen naar het 
scheppen van randvoorwaarden. De rol van de 
medewerkers en de aan hen te stellen eisen 
verandert navenant mee. 
 
Wanneer de organisatie verandert kunnen de daarin 
werkzame medewerkers uiteraard niet achterblijven. 
Ook zij zullen zich moeten ontwikkelen tot moderne, 
professionele en taakvolwassen medewerkers. Meer 
dan voorheen wordt van hen verwacht dat ze zich 
bewust zijn van het feit dat zij een bijdrage dienen te 
leveren aan het realiseren van de doelstellingen van 
de organisatie, en daarnaar dienen te handelen. 
 
Kenmerken van de “nieuwe” medewerker 

 De moderne, professionele en taakvolwassen 
medewerker kenmerkt zich door een pro-
actieve houding. Hij wacht niet af maar is 
initiatiefrijk. Hij anticipeert op komende 
ontwikkelingen. 

 Hij is zelfredzaam. Hij is in staat om zijn 
werkzaamheden in te richten zonder 
permanente hulp van anderen.  

 Hij toont aan over burger- en bestuurlijke 
sensitiviteit te beschikken. Hij geeft zich 
rekenschap van hetgeen de burger en het 
bestuur van hem verwachten.  

 Hij vervult een rol als ambassadeur van de 
organisatie naar buiten toe. 

 Hij is flexibel. Hij weet zich aan te passen aan 
wisselende omstandigheden. Hij staat open 
voor nieuwe ideeën. 

 Hij is communicatief. Hij geeft niet alleen 
informatie maar neemt ook informatie tot zich 
(praten èn luisteren). 

 Hij is samenwerkingsgericht. Hij realiseert zich 
dat hij afhankelijk is van anderen en dat 
anderen afhankelijk zijn van hem. 

 Hij is breed georiënteerd en inzetbaar. Hij heeft 
een brede scope en is van meer markten thuis. 

 Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel. De 
behaalde resultaten, zowel van hemzelf als van 
zijn collega, gaan hem aan het hart. Hij zet zich 
tot het uiterste in om resultaten te behalen. 

 En tenslotte: hij toont eigenaarschap. Hij 
gedraagt zich als ware hij de eigenaar van de 
problemen waarmee hij geconfronteerd wordt. 
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De “nieuwe” medewerker van Hof van Twente 
kenmerkt zich door deze competenties! 
 
Talentmanagement 
Om een beweging op gang te brengen in de richting 
van medewerker 2.0 wordt gebruik gemaakt van het 
instrument talentmanagement. Dit betekent het 
ontwikkelen van medewerkers naar een situatie 
waarin zij het meest waardevol voor de organisatie 
zijn. 
Instrumenten die hierbij een rol spelen zijn: 
strategische personeelsplanning, vorming en 
opleiding, personeels-beoordeling/ jaargesprek, 
flexibele en prestatiebeloning, mobiliteitsbevordering, 
trainees, en communicatie.  
 
Aanstelling in algemene dienst 
Flexibilisering is één van de centrale ontwikkelingen 
voor de nieuwe medewerker. Deze heeft 
consequenties voor hoe we mensen aansturen en 
hoe mensen betrokken zijn, namelijk op 
organisatieniveau en niet louter op afdelingsniveau. 
Het feit dat alle medewerkers ingaande 2013 zijn 
aangesteld in algemene dienst, als uitvloeisel van de 

landelijke Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling 
(CAR/UWO) past in deze ontwikkeling van 
flexibilisering.  
 
Overigens geldt dat ook voor de diverse voorbeelden 
van horizontale mobiliteit die we in voorgaande jaren 
hebben zien ontstaan. 
 
 

 
 
  

http://www.google.nl/imgres?q=hof+van+twente&hl=nl&sa=X&tbo=d&biw=1067&bih=504&tbm=isch&tbnid=eRJftGfOcmcyDM:&imgrefurl=http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:BAG_woonplaatsen_-_Gemeente_Hof_van_Twente.png&docid=VlOS7ifnW0G5GM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/BAG_woonplaatsen_-_Gemeente_Hof_van_Twente.png&w=2419&h=2419&ei=WqMLUdrXBaLK0QXTiIHADg&zoom=1&ved=1t:3588,r:7,s:0,i:130&iact=rc&dur=2084&sig=101552291869627054960&page=1&tbnh=179&tbnw=179&start=0&ndsp=8&tx=67&ty=98
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De afgelopen jaren zijn diverse projecten in gang 
gezet, waarmee de organisatie van Hof van Twente 
bouwt aan haar eigen ontwikkeling. We realiseren 
ons dit wellicht vaak niet, maar al deze projecten 
staan in direct verband met de kernwaarden uit de 
missie en organisatievisie en de centrale thema‟s van 
de organisatieontwikkeling die in 2009 werd gestart. 
Het gaat dan om: dienstverlening, participatie en 
samenwerken. 
 
Ontwikkeling 1: Hof geeft Antwoord 
Onder de paraplu van het programma „Hof geeft 
Antwoord‟ wordt gewerkt aan de dienstverlening van 
de toekomst. Als doel is gesteld, dat de gemeente 
Hof van Twente in 2015, op basis van de behoefte en 
logica van de burger een sterk gedigitaliseerde, 
kwalitatief hoogwaardige en klantgerichte publieke 
dienstverlening heeft gerealiseerd. 
Het centraal stellen van de burger met zijn vraag en 
behoefte, heeft gevolgen voor de gehele 
gemeentelijke organisatie. Daarom zal de organisatie 

voortaan gevormd zijn rondom een klantcontact-
centrum (publiekscentrum). Ook is een systematiek 
van zaakgericht werken ontwikkeld. Met behulp van 
de inzichten van Lean-management zijn de primaire 
processen geanalyseerd en gestroomlijnd. Al deze 
projecten zijn nauw aan elkaar verwant en richten 
zich op de verbetering van de dienstverlening. 
 
Dienstverleningsconcept 
Centraal in het programma „Hof geeft Antwoord‟ staat 
het dienstverleningsconcept, dat in 2010 is vast-
gesteld. De burger is het belangrijkste uitgangspunt. 
Dat betekent dat wij onze klant goed kennen en 
weten hoe tevreden hij/zij is. Het betekent ook, dat 
onze medewerkers er zichtbaar plezier in hebben de 
klant centraal te stellen en efficiënt met elkaar 
samenwerken met de verwachtingen van de klant op 
het netvlies. 
 
De dienstverleningsvisie wordt samengevat in de 
volgende uitgangspunten die het fundament vormen 
voor houding en gedrag: behandel de burger zoals je 
zelf behandeld wilt worden; wees bereid om te 
vernieuwen; samen werken aan samenwerken. 
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Ontwikkeling 2: Participatie 
Naast de ontwikkelingen rondom dienstverlening in 
het programma Antwoord, zijn er in voorgaande jaren 
ervaringen opgedaan met, en kaders ontwikkeld voor 
effectieve en efficiënte vormen om participatie van 
burgers bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming, 
uitvoering en evaluatie.  
 
De eind 2012 vastgestelde “Participatienota: 
Participeren is leren” vormt hiervoor het centrale 
uitgangspunt. Niet alleen biedt deze nota een  
handreiking voor een professionalisering van  
interactieve trajecten en slimme inzet van 
communicatie-instrumenten. Ook richt de nota zich 
op het cultuuraspect, door te benadrukken dat we 
bewust met de mogelijkheden en kansen van 
participatie om moeten gaan, om draagvlak te 
creëren, besluitvormingsprocessen te versoepelen en 
om conflicten te vermijden.  
 
Ontwikkeling 3: Communicatie 
De strategische beleidsnota communicaite “In 
gesprek”  is in 2012 vastgesteld door het college. De 
nota schetst het palet aan communicatiemiddelen dat 

Hof van Twente gebruikt en koppelt de inzet hiervan 
aan de (strategische) doelen die aan communicatie 
kunnen worden gesteld. De aandacht en inzet vanuit 
communicatie wordt hierdoor sterk gericht op 
belangrijke beleidsontwikkelingen en politiek-
bestuurlijke ontwikkelingen.  
 
Ongewijzigd is gebleven de verantwoordelijkheid die 
afdelingen hebben om bewust te communiceren over 
planvoorbereiding, beleidsontwikkeling, besluiten, 
participatiemogelijkheden, dienstverlening en overige 
actualiteiten. Doelstelling is om pro-actief en selectief 
met communicatie-inzet om te gaan.  
 
Ontwikkeling 4: Mediationvaardigheden 
In 2010 startte een pilot om mediationvaardigheden  
gestructureerd te gaan inzetten bij afdelingen met 
veel publiekscontacten onder de naam „Hoffelijke 
aanpak‟. Dit met als doel om mogelijke conflicten te 
vermijden c.q. spoedig op te lossen, zodat bezwaren 
en klachten kunnen worden voorkomen. Na een 
succesvol proefproject is dit fenomeen langzaam 
gemeengoed geworden, ook in de bezwaarfase als 
vorm van alternatieve geschilbeslechting.  
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De betrokkenheid van eigen mediators en de inzet 
van diverse medewerkers uit de organisatie maken 
de aanpak tot een succes, passend bij de uitgangs-
punten van missie/visie en Medewerker 2.0. 
 
Ontwikkeling 5: Samenwerken 
Samenwerken kent meerdere invalshoeken: 
samenwerken binnen afdelingen, tussen afdelingen, 
samenwerking met  college en raad, samenwerking 
met andere gemeenten of met maatschappelijke 
partners in de samenleving. Vanuit al die 
invalshoeken wordt gewerkt aan samenwerking. 
Vaak is dit succesvol: samenwerking met 
schoolbesturen heeft geleid tot een 
toekomstbestendige Scholenvisie. Samenwerking 
met de woningbouwcorporaties/-verenigingen leidde 
tot werkbare prestatieafspraken voor het 
Woonprogramma. Samenwerking met ondernemers 
en inwoners leverde een Masterplan centrum Goor 
op. Samenwerking is de basis voor de nieuwe 
Kantelingaanpak voor de Wmo enz. 
 
 
 

Ontwikkeling 6: Intergemeentelijke samenwerking 
Op het gebied van de bestuurlijke samenwerking is 
het beeld diffuser, lijkt er sprake van tegengestelde 
bewegingen en lijken succes (regionale brandweer/ 
regionale uitvoeringsdienst) en mislukking dicht bij 
elkaar te liggen. De perikelen rondom de 
intergemeentelijke sociale dienst, het Shared Service 
Netwerk Twente, enkele lokale varianten hierop, en 
de samenwerking met buurgemeente Haaksbergen: 
een rode draad lijkt hier ver te zoeken.  
Toch zijn er kaderstellende debatten met de raad 
gevoerd, als aanzet tot een eigen visie op dit gebied.  
 
Uitgangspunt is behoud van zelfstandigheid van Hof 
van Twente. Maar naar intensieve vormen van 
samenwerking en eventueel geclusterde/ 
gezamenlijke uitvoering van beleidsvormende of 
uitvoerende taken omwille van efficiency en kwaliteit 
wordt wel degelijk actief gezocht. Randvoorwaarden 
hierbij zijn dat geen ambtelijke fusie plaatsvindt, de 
gemeenteraad zeggenschap behoudt, er geen 
uitholling van de organisatie als zelfstandig 
functionerende eenheid optreedt en dat geen 
leegstand in het gemeentehuis ontstaat.  
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Met elke stap die we zetten wordt de stip op de 
horizon langzaam groter. Het beeld van waar de 
organisatie zich naar toe beweegt wordt scherper.  
Er blijken herkenbare verbanden tussen 
ontwikkelingen die Hof van Twente ondergaat; 
ontwikkelingen die ogenschijnlijk los van elkaar 
staan, maar die wel degelijk eenzelfde richting op 
wijzen.  
 
Organisatieveranderingen 
De reorganisatie van de afdeling openbare werken, 
de vorming van een publiekscentrum met een 
onderscheid tussen 1e, 2e en 3e lijns 
werkzaamheden, de doorontwikkeling van de 
afdeling facilitaire zaken tot een organisatie-eenheid 
informatiemanagement en de totstandkoming van 
een concernstaf: het zijn allemaal structuur-
aanpassingen die passen bij de organisatie van Hof 
van Twente die we met dit besturingsmodel beogen.  
Toch moeten nog meer stappen worden gezet op 
weg naar 2016. Het ontstaan van het publieks-

centrum leidt in meer of mindere mate tot 
verschuivingen van taken uit bestaande 
vakafdelingen, waardoor ook die niet in de huidige 
hoedanigheid in stand kunnen blijven.  
Uitgangspunt van het publiekscentrum is dat alle 
directe dienstverlening, waar een verzoek van een 
individuele burger aan ten grondslag ligt, met een 
gestandaardiseerde, procesgerichte afhandeling, in 
het publiekscentrum wordt ondergebracht.  
 
Bezuinigingstaakstellingen 
2016 is het jaar waarin de taakstellingen op 
personeel en organisatie, die volgen uit de 
programmabegroting 2013, gerealiseerd zullen 
moeten zijn. Een miljoen euro structureel. Dat is fors 
en er bestaat geen garantie dat het daar de komende 
jaren bij zal blijven. De precieze invulling van de ene 
helft (efficiencymaatregelen) en de andere helft 
(kerntaakkeuzes) moet worden uitgewerkt. Ook dit 
vraagt om het zorgvuldig zetten van stappen, zodat 
de aanpassingen die hieruit voort gaan vloeien 
evenwichtig en weloverwogen kunnen worden 
doorgevoerd. 
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Nieuwe hoofdstructuur 
Al deze ontwikkelingen maken de tijd rijp voor nieuwe 
fundamentele keuzes over de organisatiestructuur. 
Die gedachte is niet nieuw. In 2011 is door het 
management de basis gelegd voor het denken over 
de doorontwikkeling van de organisatiestructuur.  
Eind 2011 zijn door de leden van het toenmalige 
leidinggevendenoverleg vier scenario‟s uitgewerkt in 
de Notitie “Scenario‟s voor organisatieontwikkeling”. 
Deze notitie vormde de basis voor het collegebesluit 
van voorjaar 2012 om in afwachting van het 
publiekscentrum nog geen fundamentele wijzigingen 
door te voeren. Omdat de vorming hiervan in 2013 
plaatsheeft kan diezelfde notitie de onderbouwing 
bieden bij de keuze voor een nieuwe hoofdstructuur.  
 
Structureringsprincipes hoofdstructuur 
Nu we in dit besturingsmodel alle relevante 
ontwikkelingen op een rij hebben gezet, tekent zich 
af, dat er meerdere structureringsprincipes ten 
grondslag liggen aan de keuze voor een nieuwe 
hoofdstructuur. Ten eerste geldt het principe van 
processturing. Dat wil zeggen dat ook binnen andere 
afdelingen dan het publiekscentrum niet langer de 

producten maar de processen leidend zijn in het 
groeperen van taken en werkzaamheden.  
Ten tweede geldt het principe van integraliteit. Met 
name bij de ontwikkeling van beleid (en regelgeving) 
en de toepassing van beleid c.q. het voorbereiden 
van incidentele besluitvorming in complexe of 
politiek-bestuurlijk relevante situaties, is een integrale 
benadering het uitgangspunt. Dit vraagt erom dat 
afdelingen niet langer langs de traditionele sectorale 
grenzen worden georganiseerd.  
 
Deze twee structureringsprincipes geven aanleiding 
om de beleidsontwikkeling en voorbereiding van 
beleidsmatige besluitvorming zoveel mogelijk in een 
soort beleidsafdeling samen te brengen.  
Ze geven bovendien aanleiding om allerhande onder-
steunende werkzaamheden, die veelal in het proces 
bestuurlijke besluitvorming complementair aan elkaar 
zijn, in één afdeling te bundelen. Denk bijvoorbeeld 
aan de interne consulentwerkzaamheden: juridisch, 
financieel, communicatief, personeel en inkoop. 
Ook bieden deze principes de basis voor een 
concernstaf, die op coördinatie, kwaliteit, strategie en 
politiek is gericht. 
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Een derde structureringsprincipe bestaat uit het 
realiseren van een werkbare span of control voor 
leidinggevenden. Feit is dat het streven naar een 
compact en slagvaardig managementteam tot een 
beperkter aantal leidinggevende afdelingsmanagers 
leidt dan de organisatie voorheen kende. 
 
Dit derde structureringsprincipe geeft aanleiding om 
naast de onderscheiden afdelingen publiekscentrum 
(Afdeling klant), beleid, ondersteuning (Afdeling 
intern) nog een vierde afdeling te vormen, namelijk  
openbare werken (afdeling Buiten). Ook het gegeven 
dat deze afdeling eind 2012 is gereorganiseerd en 
een substantiële formatieve omvang kent, 
vergelijkbaar met de andere drie onderscheiden 
afdelingen klant, beleid en intern, maakt dit legitiem.  
 
Het is met name het structureringsprincipe van een 
werkbare span of control, dat ook een belangrijke rol 
zal spelen zodra de nieuwe hoofdstructuur van een 
passende substructuur wordt voorzien met één of 
meerdere teams. 
 

De hoofdstructuur die op de volgende pagina wordt 
gepresenteerd en in het voorgaande is onderbouwd, 
kent samengevat als uitgangspunten: 
 

- Procesoriëntatie  
- Heldere positie publiekscentrum 
- Concernstaf 
- Integraliteit   

 
 
 
 
“Progress is impossible without change, and those who cannot 
change their minds cannot change anything”.  
George Bernard Shaw (1854 – 1950) 
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