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 Raadsmemo 

Datum:  21 mei 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Gerrit Stam, gemeentesecretaris  

Onderwerp:  Besturingsmodel Hof van Twente en reorganisatie 

 

1. Aanleiding 

In de vergadering van 14 mei 2013 heeft het college een Besturingsmodel vastgesteld voor 

Hof van Twente. Eveneens is vastgesteld een projectplan reorganisatie. Het leek mij goed uw 

Raad te informeren over het besturingsmodel, de reorganisatie en zaken die hiermee annex 

zijn. 

2. Inhoudelijke mededeling 

2a. het Besturingsmodel 

De gemeente Hof van Twente bestaat 12 jaar. Een periode waarin politiek, bestuur en ambte-

lijke organisatie zich geleidelijk hebben ontwikkeld. Een ontwikkeling die zich in een aantal 

fases als volgt laat kenschetsen: fase 1: opbouw en harmonisatie; fase 2: professionalisering 

en planvorming, fase 3: herijking, fase 4: digitalisering en decentralisaties.  

 

De turbulente fase van herijking en diverse aanpassingen van de organisatie die hiervan het 

gevolg zijn hebben de vraag opgeroepen: “waar leidt dit alles toe ?”. De roep om een stip op 

de horizon waarin de lijnen die de afgelopen jaren zijn uitgezet, samenkomen. De notitie 

Besturingsmodel Hof van Twente “Stip op de Horizon” (hierna te noemen “notitie”) beoogt hier 

een antwoord op te geven. Dit gebeurt vooral door samenbinden, samenvatten en samen-

brengen. Niet een helemaal nieuw verhaal dus maar de bestaande verhalen opnieuw verteld, 

met elkaar in verband gebracht en herijkt op basis van de meest recente ontwikkelingen. Het 

resultaat hiervan is een duidelijk beeld voor de toekomst, een stip op de horizon. 

 

De notitie Besturingsmodel Hof van Twente is bijgevoegd.  

 

 

 

2b. de Reorganisatie 
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Uit de notitie blijkt ook dat een aanpassing van de organisatiestructuur aan de orde is. Niet als 

doel op zich maar als noodzakelijke randvoorwaarde om op een goede manier invulling te 

kunnen geven aan de hiervoor benoemde cultuuraspecten. Die gedachte is niet nieuw. In 2011 

is door het management de basis gelegd voor het denken over de doorontwikkeling van de 

organisatiestructuur. Deze gedachte is vervolmaakt en ook in relatie gebracht tot andere al 

lopende ontwikkelingen (met name de vorming van het publiekscentrum). Dit resulteert in een 

nieuwe organisatie die procesgericht wordt ingericht. Bij de vorming van het publiekscentrum is 

deze procesoriëntatie het leidend principe. Immers alles rondom het proces van individuele 

klantvraag tot antwoord wordt in één afdeling samengebracht.  

 
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 besluit-
vorming 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 voor-
bereiding van beleidsmatige besluitvorming zoveel mogelijk in een soort beleidsafdeling 
samen te brengen. Ze geven bovendien aanleiding om allerhande ondersteunende werk-
zaamheden, die veelal in het proces bestuurlijke besluitvorming complementair aan elkaar 
zijn, in één afdeling te bundelen. Denk bijvoorbeeld aan de interne consulentwerkzaam-
heden: juridisch, financieel, communicatief, personeel en inkoop. 
Ook bieden deze principes de basis voor een concernstaf, die op coördinatie, kwaliteit, 
strategie en politiek is gericht. 

 

Hierdoor ontstaat een organisatie bestaande uit 4 afdelingen en een “pilot” concernstaf. Deze 

afdelingen zijn: 

- Klant (Publiekscentrum in oprichting op grond van eerdere besluitvorming en besluit-

vorming op basis van een separaat besluitvormingstraject); 

- Beleid (alle beleidsvoorbereiding) 

- Buiten (afdeling Openbare Werken) 

- Intern (alle ondersteunende werkzaamheden). 

 

De verdere ontwikkeling en inrichting van de afdelingen wordt opgedragen aan de nieuwe 

afdelingsmanagers. Zij krijgen met afstemming binnen het nieuwe MT en binnen kaders / 

randvoorwaarden ( zie hierna ) de ruimte om de afdeling naar eigen inzicht in te richten.  

Voor drie van de vier nieuwe afdelingen is inmiddels via een procedure van werving en selectie 

een nieuwe afdelingsmanager gevonden. Dit zijn: 

Voor de afdeling Klant:  Martijn Aalbrecht 

Voor de afdeling Beleid: Adrie Ouwehand 

Voor de afdeling Buiten: Bert Denekamp 

 

Voor de afdeling Intern is de wervings- en selectieprocedure nog niet afgerond maar dit 

gebeurt zo snel mogelijk. Omdat deze nieuwe afdelingsmanagers al met hun werk beginnen 

voordat de nieuwe organisatie een feit is, doen zij dit tot dat moment als kwartiermaker. Tot het 

moment dat een nieuwe afdelingsmanager Intern is begonnen, fungeert Martijn Aalbrecht als 

kwartiermaker voor de afdeling Intern. 

 

Voor de verdere inrichting/substructuur van afdelingen heeft het college een aantal randvoor-

waarden vastgesteld. De belangrijkste zijn: 

1. Bij de inrichting van de afdelingen wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van de 

organisatie door medewerkers te betrekken bij de vormgeving van de afdelingen.  

2. De verdere inrichting van de afdeling wordt zodanig vormgegeven dat hierdoor de integra-

liteit wordt bevorderd. Hierbij gaat het primair om de integraliteit van de beleidsvoorbe-

reiding en advisering aan college en raad maar ook om de integraliteit in de ondersteunen-

de processen. 
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3. Een afdelingsmanager kan zich laten ondersteunen door één of meerdere teamcoördina-

toren. Deze zijn in principe functioneel leidinggevende en niet hiërarchisch leidinggevende, 

op basis van een generiek profiel. Een afdelingsmanager wordt niet belast met het recht-

streeks aansturen van een deel van de afdeling. 

4. De afdelingen worden in principe ( net zoals de hoofdstructuur) procesgericht vormge-

geven. Dit geeft de beste garantie voor een vergroting van de integraliteit in werken. 

Afwijking van dit principe is mogelijk mits goed gemotiveerd en niet leidend tot 

vermindering van integraliteit. 

5. De inrichting van de afdelingen wordt uitgevoerd binnen de bestaande financiële kaders. 

Dit betekent dat uitgegaan wordt van de huidige loonsom en dat de organisatie wijziging 

moet bijdragen aan de realisatie van de taakstellende bezuiniging op deze loonsom 

oplopend tot € 1 miljoen in 2016.  

 

Alhoewel de contouren voor de nieuwe organisatie staan, moet er nog veel gebeuren. De 

planning is er op gericht om het project in die zin voor 1 januari 2014 af te ronden dat mede-

werkers voor genoemde datum duidelijkheid hebben over hun plek in de nieuwe organisatie. 

Dit zal een zware wissel trekken op de betreffende afdelingsmanagers, adviseurs en mede-

werkers te meer omdat gedurende de verbouwing de winkel gewoon open blijft.  

 

2c. Veranderingen in de cultuur 

Met de afronding van de reorganisatie zijn we er nog niet. Integendeel. Zoals onder 2a. al is 

aangegeven is de reorganisatie randvoorwaardelijk voor het verder verbeteren van een aantal 

cultuurelementen. Hierbij gaat het om samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie, 

bedrijfscultuur, leidinggeven en integraal management, kwaliteit en innovatie en over de 

medewerker van morgen. College en management zijn zich er van bewust dat deze elementen 

van wezenlijk belang zijn om op een goede manier invulling te geven aan de uitdagingen van 

de toekomst. Dit vraagt om blijvende aandacht. De directie/het management neemt hiervoor 

initiatieven.  

 

2d. Financiële investering 

De aanstaande reorganisatie en de hieraan verbonden bezuinigingen op personeel brengen 

kosten met zich mee. Het gezegde “de kost gaat voor de baat uit” is hier zeker van toepassing. 

Bij de behandeling van de Kadernota zal het college met u van gedachten wisselen over de 

manier waarop in deze kosten kan worden voorzien.  

3. Conclusie 

De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een organisatie die klaar is voor de uitdagingen 

die ons te wachten staan. Er moet nog veel gebeuren maar er is vertrouwen dat de ingezette 

beweging leidt tot een nog betere organisatie.  


