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Aan Willemien de Graaf, de directeur-secretaris van de gemeente Leusden

Leusden, 20 januari 2020    

Betreft: Advies n.a.v. raadsvoorstel Organisatieontwikkeling

Geachte  mevrouw de Graaf, beste Willemien, 
 
Wij hebben kennis genomen van het raadsvoorstel over de 
organisatieontwikkeling. Dit voorstel is gebaseerd op het resultaat van het 
proces dat kort na de zomer is gestart met de uitkomsten van het 
onderzoek over de organisatie onder de collega’s.

Over de conclusies van dit onderzoek hebben wij u bij brief van 26 
september 2019 een advies gegeven. Omdat dit advies nog steeds valide 
is verwijzen wij in dit verband nogmaals hiernaar. Mede op basis hiervan 
en in lijn hiermee is door u voor een aantal samenhangende 
ontwikkellijnen en thema’s gekozen. Voor zes thema’s zijn door 
werkgroepen, bestaande uit medewerkers uit de organisatie, adviezen 
voor aanvulling en aanscherping hiervan gegeven.

Deze uitwerking is medio december 2019 voorgelegd aan de organisatie. 
Uit deze consultatie is gebleken dat er breed draagvlak is voor de richting 
hiervan. Dit vinden wij vanzelfsprekend van groot belang. 

In aanvulling op onze eerdere brief willen wij in deze fase van het proces 
een advies uitbrengen naar aanleiding van het raadsvoorstel. 

Wij onderschrijven van harte de noodzaak tot het investeren in de 
hardware (formatie) en software (cultuur) van de organisatie. 

Inleiding

Er is sprake van een hoge werkdruk bij de collega’s, onderbezetting op 
verschillende beleidsvelden en mede daardoor veel inhuur (benchmark 
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Berenschot) en onvrede binnen de organisatie (Onderzoek “Staat van de 
organisatie” door Elma Groen).

Het probleem is dat er daardoor:
- steeds meer collega’s uitvallen, hetgeen leidt tot een hoog en 
stijgend ziekteverzuim;
- onvoldoende wordt ingespeeld op externe ontwikkelingen;
- mede door onduidelijke opdrachtgeving onvoldoende sturing is op 

en samenhang is tussen de verschillende organisatieonderdelen;
- leidinggevenden onvoldoende toekomen aan de implementatie van 

de organisatievisie en daarnaast capaciteitsproblemen op de 
werkvloer oplossen door zelf de werkzaamheden op te pakken; 

- gebrek is aan sociale cohesie;

Naar ons idee is de oplossing hiervoor:

- in eerste instantie meer capaciteit op het primaire proces; minder 
inhuur en meer eigen formatie. Maar zeker ook nog een flexibele 
schil om tijdelijke problemen in de capaciteit op te kunnen vangen. 
Over de omvang van deze flexibele schil gaan wij graag met u het 
gesprek aan;

- een heroverweging van de plaatsgevonden herschikking of 
bezuiniging van taken tussen het primaire proces en 
bedrijfsvoering. Meer ondersteuning op het primaire proces en dus 
het gedeeltelijk terugdraaien van de plaatsgevonden bezuinigingen 
op bedrijfsvoering;

- voldoende en betere aansturing van medewerkers (voldoende en 
kwalitatief goede leidinggevenden);

- verbeteren van het strategisch advies;
- een heldere organisatiestructuur;
- een heldere indeling van het gebouw in herkenbare eenheden, 

zodat collega’s vindbaar zijn of zodat collega’s van hetzelfde team 
bij elkaar kunnen zitten (voor verbetering van sociale cohesie) ;

- een meerjarig programma opzetten om de cultuur in de organisatie 
te veranderen.

Hieronder lichten wij dit nader toe.

Toevallig of niet, deze week heeft de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid een belangwekkend advies uitgebracht met als titel ”Het 
betere werk”. Op deze plek een citaat uit de samenvatting van dit rapport 
“Vooral publieke professionals (……) ervaren de minste grip op het werk. 
En dat terwijl autonomie een belangrijke buffer is tegen intensivering. Te 
weinig grip op het werk houdt deels verband met het toenemende aantal 
mensen met burn-outklachten (17,5 procent in 2018). Daarnaast houdt de 
helft van alle verzuimdagen in Nederland verband met het werk zelf. 
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……… Goede arbeidsorganisaties zijn de sleutel tot meer kwaliteit op het 
werk.”

Grip op het werk heeft naar onze mening ook te maken met vertrouwen in 
de organisatie. De voorgestelde ontwikkellijnen en thema’s hangen sterk 
samen en in dit pakket hebben de collega’s hun vertrouwen uitgesproken. 
De concrete oplossingen en de daaraan ten grondslag liggende  
prioriteiten zijn hen niet voorgelegd.

Wat ons betreft bestaat de oplossing in de aanpak van alle door de 
organisatie aangedragen knelpunten. Dat vraagt om extra budget om de 
formatieve druk te verlagen en de coördinatie en aansturing te 
verbeteren.  Maar ook (en niet in de laatste plaats) investeren van de 
organisatie (collega’s) in de verandering van de cultuur binnen de 
organisatie. Naar onze inschatting werkt dit laatste alleen als er op de 
werkvloer vertrouwen is in de oplossing van het totaalpakket aan 
problemen.

Structuur/formatie

1. Het kapitaal van de gemeente Leusden zit in hoge mate in de collega’s 
die het inhoudelijke werk doen. Allereerst moet wat ons betreft eerst en 
vooral deze basis op orde zijn. Oplossing van het formatieve tekort op “de 
werkvloer” is wat ons betreft eerste prioriteit.

Een deel van de door collega’s ervaren werkdruk komt door 
onderbezetting. Wij hebben begrepen dat door het management een 
inventarisatie heeft plaatsgevonden van alle formatieve knelpunten 
binnen de organisatie. Wij kennen deze inventarisatie niet, maar gaan er 
zonder meer vanuit dat deze heeft plaatsgevonden op basis van een reële 
inschatting van huidige en toekomstige noodzakelijke formatie. 

Wat ons betreft staat buiten kijf dat in ieder geval de voor nu 
geconstateerde formatieve knelpunten als eerste worden opgelost. 

Wij kunnen ons voorstellen dat voor een aantal (toekomstige) 
noodzakelijke uitbreidingen nu nog niet voldoende steekhoudende 
argumenten zijn om deze en daarmee de noodzakelijke extra budgetten te 
motiveren. Wij vinden het wel van belang dat in beginsel de noodzaak 
hiertoe wel door het college en de gemeenteraad wordt onderschreven, 
zodat een te zijner tijd voor te leggen voorstel tot uitbreiding van de 
formatie met een positieve grondhouding tegemoet wordt getreden.

2. Uit het onderzoek naar de staat van de organisatie blijkt ook dat er 
brede onvrede is over de sinds een aantal jaren sterk gewijzigde 
ondersteuning in de breedste zin van het woord (financiën, archivering, 
secretariële ondersteuning, etc.). Dit is het gevolg van de plaatsgevonden 
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(en geëffectueerde) (bezuiniging na de gehouden) interne 
kerntakendiscussie op het onderdeel bedrijfsvoering. 
Mede omdat de collega’s in het primaire proces niet bedreven zijn in deze 
bedrijfsvoeringaspecten is er in deze door u uit de organisatiekunde 
overgenomen definitie sprake van “taakonvolwassenheid”. Wij vinden het 
van groot belang dat voor het goed functioneren van de organisatie dat 
(een belangrijk deel van de ondersteuning van net primaire proces) weer 
door “bedrijfsvoering” geschiedt. Het beschikbaar komen van de hiervoor 
nodige formatieve bezetting of uitbreiding moet worden geborgd.

3. Er wordt jaarlijks voor een groot bedrag aan externe deskundigheid 
ingehuurd. Wij pleiten voor een heroriëntatie hierop in die zin dat zo veel 
als mogelijk inzet van eigen mensen plaatsvindt. Dit leidt tot een 
efficiëntere besteding van financiële middelen. Ook zorgt het er voor dat 
kennis behouden blijft voor de organisatie. 

Wel vinden wij het van belang dat er een flexibele schil van voldoende 
omvang blijft om knelpunten op te lossen. Dit geldt temeer als een deel 
van de onder 1 en 2 bedoelde nodige formatieve uitbreidingen niet 
plaatsvinden. Dat houdt enerzijds de druk op de organisatie in stand en 
anderzijds vraagt dit om tijdelijke ondersteuning. 

4. Naast de hiervoor aangegeven uitbreidingen op de “werkvloer” 
onderschrijven wij de noodzaak van een kwalitatief en kwantitatief goed 
management. Hierop moet direct en voortvarend energie worden ingezet. 
Kwalitatief in de zin dat de managers goed geïnstrumenteerd moeten 
worden om hun taak goed te kunnen vervullen. Dit vraagt tijd en geld voor 
goede opleiding en training. Niet in de laatste plaats moeten er voldoende 
managers zijn. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde span of control 
van voorlopig 15 en op termijn 20 medewerkers en daarmee een 
(tijdelijke) uitbreiding van het aantal managers.

Wij hebben vaak aandacht gevraagd voor de werkdruk bij het 
management. In 2019 is in dit verband na rijp beraad tot openstelling van 
een vacature voor een managementadviseur besloten. Dit was nodig om 
het management te ondersteunen in de implementatie van de 
organisatievisie. Het management heeft hierin met de organisatiemanager 
een dragende rol. Wij gaan er vanuit dat met de toekomstige invulling van 
de organisatiemanager en de uitbreiding van het aantal managers dit 
goed geborgd is.

5. Op de derde plaats (en nadrukkelijk in die volgorde) kunnen wij ons 
voorstellen dat er behoefte is aan meer strategisch advies. Omdat in het 
raadsvoorstel c.a. geen duiding van het voorgestelde profiel en daarmee 
de noodzakelijke formatieve omvang hiervan wordt aangegeven kunnen 
wij de voorgestelde omvang van 2 fte niet beoordelen. Wij kunnen 
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hiermee dan ook niet op voorhand instemmen. 

Bij de invulling van de strategisch adviesfunctie vragen wij nadrukkelijk 
aandacht voor een goede taakafbakening en rolverdeling tussen enerzijds 
de managers en de strategisch adviseur en anderzijds tussen de 
beleidsadviseurs en de strategisch adviseurs.

6. Wij vinden het een goede keuze 50% van de extra formatie voor het 
strategisch advies en het management voor een periode van drie jaar aan 
te stellen. Voor de formatieve omvang van het strategisch advies wordt 
verwezen naar hetgeen hiervoor onder ad. 5 is geschreven. Wij gaan er 
vanuit en dringen er op aan dat de voortgang en doorwerking van de 
aanpassingen tenminste jaarlijks wordt gemonitord. Dit mede vanwege de 
mogelijke toekomstige organisatorische gevolgen van de verdere 
samenwerking in BLNP-verband. Op basis van deze monitor moet onder 
andere tijdig worden geëvalueerd of met een tijdelijke invulling van deze 
formatie kan worden volstaan. Wij kunnen ons voorstellen dat de 
combinatie van de span of control en het aantal medewerkers waarvoor 
de gemeente Leusden in BLNP-verband gastheer is te zijner tijd vraagt om 
meer leidinggevenden dan nu is voorzien.

Cultuur

7. Meerdere van de thema’s die door de hiervoor bedoelde werkgroepen 
zijn aangepakt gaan over hoe we ons werk doen en hoe we met elkaar 
omgaan. 
Deze thema’s zijn afgelopen najaar met veel energie opgepakt en 
uitgewerkt tot concrete opdrachten. Het is zaak deze energie in de 
organisatie vast te houden. Dit vraagt naar onze mening tempo op alle, of 
tenminste zo veel mogelijk vlakken van de zes thema’s en de vier nog uit 
te werken thema’s. Tempo, maar ook aandacht voor de mogelijkheden 
qua belastbaarheid (capaciteit) van de betrokkenen. 

Niet in de laatste plaats vragen we om een goede communicatie hierover 
met de organisatie. Voor een voortdurend draagvlak is dit noodzakelijk.

8. Het veranderen van de cultuur van de organisatie kost tijd en geld. Tijd 
van de managers en de medewerkers. Deze tijd moeten we willen 
investeren en dus vrijmaken. Voor de hieruit voortvloeiende formatieve 
knelpunten moeten oplossingen in prioriteitstelling of budget voor inhuur 
komen.
Daarnaast moet er voldoende geld worden vrijgemaakt voor de 
noodzakelijke opleidingstrajecten voor de gehele organisatie. Omdat het 
raadsvoorstel hierop niet ingaat gaan wij er vanuit dat de beschikbare 
budgetten hiervoor toereikend zijn.
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Tijd en geld zijn randvoorwaardelijk voor het welslagen van de 
noodzakelijke cultuurwijziging in de organisatie. 

9. De implementatie van de voorstellen en het oppakken van de volgende 
thema’s vraagt een zorgvuldige planning en het bewaken hiervan. Alleen 
bij een consequente aandacht voor de organisatie, de cultuur en de 
uiteindelijke doorwerking hiervan in een strategisch personeelsplan kan de 
organisatieverandering naar onze mening succesvol worden.

Samenvattend zijn wij van mening dat eerst en vooral de formatieve 
knelpunten bij zowel “de werkvloer” (zie onder 1 en 2) als het 
management (zie 4) moeten worden opgelost. De keuze om formatieve 
ruimte te vragen voor strategisch advies onderschrijven wij, maar vinden 
wij secundair en de voorgestelde omvang van 2 fte kunnen wij vooralsnog 
niet onderschrijven.
  
Nadrukkelijk onderdeel van het plan moet zijn voldoende aandacht voor 
de voorgestane cultuurwijziging in de organisatie en de daarvoor 
noodzakelijke tijd en geld. 

Met vriendelijke groeten,

Wouter van den Bedem Gert-Jan Brouwer
Voorzitter Vicevoorzitter 
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