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Onze excellente dienstverlening 

 

Wij zijn er voor onze inwoners. Zij zijn de kern van ons 

bestaan. Onze inwoners staan centraal. 

 

Wij staan dicht bij onze inwoners. Als eerste overheid 

zijn wij een betrokken en gelijkwaardige partner. Wij 

zijn nabij. 

 

Wij willen het verschil willen maken voor onze 

inwoners. Samen met onze inwoners doen wij de 

goede dingen. Wij zijn gedreven door de 

maatschappelijke opgaven. 

 

Wij leveren Persoonlijke, Moderne, Betrokken en 

Betrouwbare dienstverlening  
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Inleiding 
 

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het toekomstperspectief van onze dienstverlening. 

Medewerkers, managers, directie en bestuurders hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een 

visie op de toekomst van ons werk voor de inwoners van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard 

en Ridderkerk. Een grondig en transparant traject met als uitkomst deze visie op dienstverlening. 

Hierin geven we richting en richtlijnen hoe we ons werk in de komende jaren vormgeven en 

ontwikkelen. 

 

Over de BAR-organisatie 

De BAR-organisatie is een jonge organisatie met een uniek profiel. We zijn de ambtelijke organisatie 

die werkt voor drie autonome gemeenten met eigen besturen. Soms werken deze vergaand samen 

en soms kiezen ze een hele eigen richting. Als BAR-organisatie stimuleren en ondersteunen we beide 

en helpen bestuurders en partners hierin de juiste keuzen te maken. Sinds de start van onze 

organisatie zijn we met elkaar intensief bezig geweest om onze werkzaamheden uit te voeren én te 

bouwen aan de nieuwe organisatie. Het is nu tijd om een volgende stap te zetten en te kijken naar de 

ontwikkelingen die op ons af komen. 

 

De toekomst 

Op verschillende plekken in de organisatie is er behoefte om vooruit te kijken naar de toekomst. 

Maatschappelijke, technologische, demografische en andere ontwikkelingen hebben grote impact op 

wat onze inwoners van ons verwachten en hoe wij ons werk voor hen zo goed mogelijk kunnen doen. 

De wereld verandert en wij willen mee! 

 

Doel van dit stuk 

In team-, domein- en BAR-breed verband hebben we veel werk verzet om ons werk en daarmee de 

dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten rondom 

Excellente Dienstverlening die we de afgelopen jaren hebben opgezet. De inhoud van deze visie 

bouwt voort op dat wat er de afgelopen jaren is bedacht en ontwikkeld maar met een vertaalslag 

naar de toekomst. 

Deze visie geeft richting en kaders voor de keuzen die wij de komende jaren maken. Hoe wij ons werk 

voor inwoners willen vormgeven heeft direct consequenties voor de interne bedrijfsvoering en 

organisatie. 

 

Leeswijzer 

Dit document is de weerslag van de visie en bedoelt voor de bestuurlijke besluitvorming in de 

colleges. We proberen om in deze visie kort en krachtig weer te geven wat de richting is die we 

opgaan. We doen dit door op hoofdlijnen te beschrijven wat de uitkomsten van het project zijn. Van 

abstracte richting, uitgangspunten in onze dienstverlening tot conclusies wat de voornaamste 

onderwerpen zijn waar we aan gaan werken.  
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Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

 

  

1. Wie we zijn 

 Voor ons staat de inwoner centraal 

 Wij zijn de nabije overheid 

 Wij zijn gedreven door  
maatschappelijke opgaven 

 

2. Onze uitgangspunten 

 Persoonlijk 

 Modern 

 Betrokken 

 Betrouwbaar 

3. Ons doen en laten  

• Een inwoner gedreven organisatie 
• Een informatie gedreven organisatie 
• Een opgave gedreven organisatie 

Wij, de BAR-organisatie, zijn een nabije overheid die met een warm hart 

betrokken is bij de gemeenschappen van de drie gemeenten en alle inwoners 

en partijen die daar hun plek hebben. Wij ondersteunen de drie besturen en 

werken met excellente dienstverlening aan de woon- en leefomgeving en 

complexe maatschappelijke vraagstukken die daar bij horen. 
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1. Wie wij zijn 
Wat is ons bestaansrecht? Wat vinden we belangrijk, en waarvoor komen wij nu echt ons bed uit? 

Wat zijn kortom onze kernwaarden? De antwoorden lees je in dit hoofdstuk. 

 

Onze inwoners staan centraal 

Allereerst zijn wij er voor onze inwoners! Al onze werkzaamheden doen we voor de inwoners en 

gemeenschappen van de drie gemeenten. Het werken aan de woon- en leefomgeving is ons hoogste 

doel. Onze ‘klanten’ kunnen zowel inwoners, ondernemers of maatschappelijke partners zijn. Als er 

geen onderscheid gemaakt hoeft te worden hebben we het gewoon over inwoners. De inwoner 

centraal betekent voor ons: 

 

Wij hebben inlevingsvermogen en leveren maatwerk 

Dienstverlening die écht gericht is op inwoners leidt er toe dat wij maatwerk leveren. Dit vraagt om 

inlevingsvermogen. Door de tijd heen veranderen de vragen van de inwoners en de oplossingen en 

werkwijzen die zij van ons verwachten. Daarin willen wij altijd proberen mee te bewegen. En zoeken 

naar de vraag achter de vraag. 

 

Wij zijn flexibel 

De vragen en behoeften van verschillende groepen zijn niet altijd hetzelfde. Dat vraagt een flexibele 

houding van ons. Bijvoorbeeld door onszelf af te vragen of werkzaamheden bijdragen aan het bieden 

van een goede oplossing voor de inwoner.   

 

Wij zijn digitaal én persoonlijk 

Onze dienstverlening is zowel digitaal én persoonlijk. Veel van onze dienstverlening is digitaal. En 

daardoor kunnen wij op de momenten dat het er echt toe doet, persoonlijk het verschil maken. 

Daarin zijn wij uniek. En onderscheiden wij ons van reguliere dienstverleners en andere bedrijven. 

Want het persoonlijk contact maakt voor een deel van ons werk daadwerkelijk het verschil. 

Bijvoorbeeld in ondersteuning bij digitale processen, als handhaver of hulpverlener. Voor het overige 

maken we in ons werk zoveel als mogelijk gebruik van ondersteunende technologie en 

automatisering. De mogelijkheden die daar uit voortkomen helpen ons om de dienstverlening op het 

hoogst mogelijke niveau te realiseren. Waarbij we in onze digitale dienstverlening er naar streven 

deze zo persoonlijk mogelijk te maken. Bij het ontwikkelen van onze dienstverlening staat steeds de 

beleving van de inwoner centraal.  

 

Wij zijn nabij 

Wij zijn voor veel taken de eerste overheid met wie burgers en organisaties contact hebben en zaken 

doen. Wij willen in die rol als eerste overheid ook daadwerkelijk nabij zijn. Naast onze inwoners staan 

en samen werken aan de goede dingen. Wij zijn nabij betekent: 

 

Wij zijn dichtbij en toegankelijk 

Wij staan naast onze inwoners. We zijn letterlijk en figuurlijk dichtbij. Zowel in ons denken en 

handelen als in onze fysieke aanwezigheid. Inwoners kunnen ons makkelijk benaderen. Zowel fysiek 

als digitaal.   
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Wij luisteren naar onze inwoners 

Wij staan open voor onze inwoners. Wij zijn geen organisatie die het altijd beter weet dan haar 

inwoners. Wij luisteren, stellen vragen en staan open voor goede ideeën en oplossingen.  Wij zijn een 

overheidsorganisatie die zeer betrokken, dichtbij en in dienst van de gemeenschappen staat. Niet 

onze wereld is bepalend maar de wereld van onze inwoners. De wereld buiten onze organisatie. Voor 

ons is belangrijk wat voor onze inwoners belangrijk is. 

 

Wij zijn een gelijkwaardige partner en werken samen 

Wij zijn een gelijkwaardige partner van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Wij 

hebben in deze partnerschappen een eigen rol en verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld vanuit een 

wettelijk kader. Ons uitgangspunt is echter wel, dat we zoveel mogelijk samen en gelijkwaardig met 

inwoners, maatschappelijke partners, andere overheden en bedrijven het werk doen. Als organisatie 

nemen we daarom niet altijd zelf het initiatief. Wij zijn verbinder van goede ideeën, 

maatschappelijke kracht, hoeder van gezamenlijke belangen en verbinder van alle individuele 

belangen. 

 

Wij worden gedreven door maatschappelijke opgaven 

In toenemende mate hebben we te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Het gaat 

om onderwerpen waar geen enkelvoudig of bestaand product of antwoord op past. Deze opgaven 

komen bijvoorbeeld voort uit de toenemende polarisatie op een breed aantal onderwerpen. En daar 

maken wij het verschil. Wij worden gedreven door maatschappelijke opgaven betekent: 

 

Wij zijn maatschappelijk betrokken 

Wij zijn als organisatie gedreven om antwoorden te vinden en bijdragen te leveren aan de 

maatschappelijke vragen en opgaven. Die gedrevenheid is de brandstof voor onze organisatie. Daar 

draait onze motor op.   

 

Wij verbinden  

Maatschappelijke tegenstellingen lijken in deze tijd steeds groter te worden. Het eigen belang staat 

centraal en wordt ook in toenemende mate steviger verwoord. Een belangrijke taak voor ons is het 

zoeken naar samenhang en het bevorderen van verbondenheid, los van politieke overtuiging of 

maatschappelijke achtergrond. 

 

Wij vinden de maatschappelijke opgave leidend 

De manier waarop wij ons organiseren en werken wordt bepaald door de inhoudelijke opgave. Niet 

de wijze waarop onze organisatie is vormgegeven is leidend, maar dat wat er nodig is aan 

competenties en structuren om de maatschappelijke en politieke opdrachten te hanteren of uit te 

voeren.  
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Missie 

‘De inwoner centraal’, ‘wij zijn nabij’ en ‘gedreven door maatschappelijke opgaven’ zijn verschillende 

elementen van onze identiteit. Per medewerker en organisatieonderdeel zal de focus verschillen, 

afhankelijk van de opgave. Maar wij zijn allemaal op weg om onderstaande missie uit te voeren.  
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2. Onze uitgangspunten 
Onze kernwaarden vertalen we in vier uitgangspunten die onze dienstverlening bepalen. De 

uitgangspunten kleuren ons werk en geven het richting.  

 

Persoonlijk 

Onze dienstverlening is persoonlijk. Dit betekent voor ons dat de inwoner altijd centraal staat. In al 

het werk wat wij doen voegen wij als persoon waarde toe. Juist vanuit deze persoonlijke houding, in 

onze werkzaamheden en naar inwoners toe, onderscheiden we ons van andere dienstverleners, 

bedrijven en overheden. Daarbij horende de volgende richtinggevende uitspraken. 

 

We investeren in automatisering om excellente persoonlijke dienstverlening mogelijk te maken 

Het toenemende gebruik van innovatieve en/of vernieuwende technologie heeft impact op hoe we 

onze dienstverlening organiseren. Als organisatie zetten we sterk in op de mogelijkheden die dit 

geeft. Onze overtuiging is dat dit juist kan bijdragen aan de inzet en het niveau van persoonlijke 

dienstverlening. Door te automatiseren en keuzes te maken creëren we aandacht en tijd voor 

producten, diensten en inwoners die daar juist wel om vragen. De diversiteit van onze inwoners 

vereist dat we afwijken van de standaardvorm of -regel in onze dienstverlening. Voor (kleine) 

groepen inwoners kiezen we daarom een andere, meer persoonlijke op hen toegesneden 

benadering. 

 

We investeren in nieuwe communicatiekanalen 

Door het gebruik van technologie verandert ook hoe persoonlijke dienstverlening vorm krijgt. Met 

actuele, nieuwe, communicatiekanalen en apparatuur sluiten we aan bij de behoefte, mogelijkheden 

en gebruiken van de inwoner. 

 

Modern 

We verwachten dat hoe we ons werk doen en onze dienstverlening vormgeven de komende jaren 

sterk gaat veranderen door nieuwe technologische mogelijkheden en innovaties. Dit biedt veel 

nieuwe kansen om ons werk te verbeteren. Hierop inzetten doet recht aan onze grote ambities in de 

dienstverlening aan inwoners. Dit vraagt ontwikkeling, investering en aandacht. Daarbij horen de 

volgende richtinggevende uitspraken. 

 

Het digitale kanaal is het leidende kanaal 

Diensten worden verleend op de manier die aansluit op de behoefte van de inwoner. Het digitale 

kanaal is daarbij het leidende, voorkeurskanaal. Standaardproducten worden zoveel mogelijk 

geautomatiseerd en ook digitaal afgehandeld.  

 

We maken co-creatie mogelijk 

We richten onze systemen in met het oog op co-creatie. We creëren de technische mogelijkheid om 

in te spelen op initiatieven uit de samenleving en samen te werken met inwoners en partners. 

 

Plaats- en tijdonafhankelijke dienstverlening 

De dienstverlening vindt plaats op de plekken waar en op de momenten waarop er behoefte aan 

deze diensten is. Het gebruik van technologie is daarbij op zichzelf geen doel, maar maakt het 
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mogelijk om kwalitatief goed werk te leveren en de dienstverlening steeds beter af te stemmen op 

de vraag. We laten zaken over aan de plekken in samenleving waar de informatie en diensten het 

beste gecreëerd en geleverd kunnen worden. De gemeente zorgt dat de basisinfrastructuur wordt 

geregeld en problemen in het netwerk worden beslecht.  

 

Betrokken 

Een belangrijk uitgangspunt in onze organisatie is onze betrokkenheid. We zijn empathisch en 

waakzaam. Wij leven ons in onze inwoners in. We bieden een basis om individuele- en/of 

maatschappelijke veiligheid te borgen. Dit komt onder andere tot uiting in een deel van onze taken 

die wij als lokale overheid hebben. Denk bijvoorbeeld aan de onderwerpen veiligheid, gezondheid en 

de inrichting van de buitenruimte. Daarbij horen de volgende richtinggevende uitspraken. 

 

Wij ondersteunen de inwoners die dat nodig hebben 

We zorgen waar nodig voor ondersteuning, persoonlijke zorg en/of begeleiding. Op verschillende 

manier dragen daarmee bij aan de kwaliteit van het individuele en maatschappelijke woon- en 

leefklimaat.  

 

Wij werken aan zelfregie van onze inwoners 

We geloven in het samenwerken op gelijkwaardig basis. De regie ligt waar mogelijk zoveel als kan bij 

de inwoners zelf. Onze eerste inspanning is om dit mogelijk te maken, ook als dit niet 

vanzelfsprekend is.  

 

Inwoners die dat nodig hebben krijgen extra aandacht 

Daarnaast hebben we oog voor de (groepen) inwoners die moeite hebben om zelfstandig te 

functioneren in onze ‘snelle, digitale samenleving’. We voelen ons verantwoordelijk en erkennen dat 

sommige inwoners extra aandacht nodig hebben. 

 

Betrouwbaar 

Als (eerste) overheid gaat het bij betrouwbaarheid om verschillende facetten. Het gaat hierbij om 

betrouwbaar zijn in de zin van de kwaliteit en tijdigheid van onze producten. De kanalen die worden 

aangeboden moeten te allen tijde werken, ongeacht de locatie waarvandaan of het tijdstip waarop 

er een beroep op wordt gedaan. Van de data waarover wij beschikken, mag te allen tijde worden 

uitgegaan dat deze volledig kloppen. Daarbij horende de volgende richtinggevende uitspraken. 

 

We gaan verantwoord om met data en informatie 

In toenemende mate krijgen we als lokale overheid een grote verantwoordelijkheid in het omgaan 

met grote hoeveelheden (gevoelige) informatie. Thema’s als het gebruik van deze informatie, de 

beveiliging en privacy zijn belangrijke onderwerpen. 

 

We zijn een betrouwbare partner en zorgen voor goede communicatie 

Het gaat om het zijn van een betrouwbare partner. We zeggen wat we doen en we doen wat we 

zeggen. We zijn dan duidelijk over de kaders en regels. Afspraken komen we altijd na. Wanneer dit 

door omstandigheden niet kan, zijn we daar transparant en eerlijk over. We motiveren welke keuzes 
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zijn gemaakt en waarom. Het credo is: zeg wat je gaat doen en doe wat je hebt gezegd. Ongeacht het 

kanaal, communiceren we leesbaar, begrijpelijk en feitelijk juist.   
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3. Ons doen en laten 
Op basis van onze kernwaarden en uitgangspunten gaan wij aan het werk. Er tekenen zich drie 

overkoepelende thema’s af waar we prioriteit aan geven. Hierin zitten verschillende ontwikkellijnen, 

waar we mee aan de slag kunnen. Deze geven richting aan ons doen en laten. Ter illustratie staan er 

in de drie tekstkaders mogelijke concrete opdrachten en onderwerpen. 

 

Een inwoner gedreven organisatie  

Bij de inrichting van onze kanalen, processen en systemen stellen we de inwoner centraal. Het belang 

van de inwoner staat hiermee boven het belang en de inrichting van onze interne bedrijfsvoering. 

 

Digitaal  

De voorkeur gaat uit naar digitale contactkanalen. Het liefst zoveel mogelijk geautomatiseerd. We 

verleiden en stimuleren onze inwoners om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. We geloven 

dat we daarmee aansluiten bij de voorkeur van inwoners en de best mogelijke dienstverlening. In de 

ontwikkeling van onze digitale kanalen lopen we mee in de voorhoede, pionieren en innoveren we. 

We lopen voorop in het organiseren van makkelijke digitale dienstverlening.  

 

Persoonlijk 

Het persoonlijk in contact staan met onze inwoners maakt het verschil. Het digitale kanaal zelf biedt 

mogelijkheden om inwoners op een hele persoonlijke manier te helpen. Hoewel het digitale kanaal 

ons voorkeurskanaal is, blijven ook andere kanalen beschikbaar. Persoonlijk contact kan bijvoorbeeld 

ook bij de inwoner thuis, in de nabijheid van de inwoner (buurthuis, school, accommodatie van 

partner organisaties) of in het gemeentehuis.  

Het gemeentehuis behoudt daarbij een belangrijke centrale rol in de gemeenschap. Al verandert de 

functie, op onderdelen, wel. De inhoudelijke, technische noodzaak voor de balies zoals we die 

kennen verdwijnt in de nabije toekomst. Ook past het niet meer bij de wijze waarop we contact 

willen hebben met onze inwoners. De inrichting en het gebruik van het gemeentehuis verandert.  

Een informatie gedreven organisatie 

We leven in een tijdperk waarin technologie en informatie een steeds belangrijkere rol spelen in het 

omgaan met maatschappelijke vraagstukken. Dit bepaalt hoe wij als informatie gedreven organisatie 

aan de slag gaan.  

 

 

Het (persoonlijke) klantcontact zal veranderen. Dit als gevolg van het automatiseren van producten, 

de grote ontwikkeling van digitale informatieverstrekking en een afname van 

burgerzakenproducten. Aan de andere kant is er vanuit de Omgevingswet en in het sociaal domein 

juist een toename in de vraag om inhoudelijk, hoogwaardig persoonlijk contact. Een van de grote 

vragen voor de organisatie is dan ook hoe de ingang voor inwoners er in de toekomst uit komt te 

zien. Dit gaat zowel over de frontoffice/KCC als over de ingang bij andere domeinen. Het is een 

samenhangend vraagstuk en vraag om een organisatie brede aanpak. 
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Verzamelen en gebruik van data 

We verzamelen, analyseren, beheren en verspreiden data om onze dienstverlening aan inwoners te 

verbeteren. Actief en real time. Informatie is actueel, laagdrempelig en altijd direct beschikbaar. De 

informatie gebruiken we bijvoorbeeld om een snelle reactie te hebben op zaken die niet goed lopen, 

kapot gaan of op veiligheidsrisico’s.  

 

Delen van informatie en koppelen van bestanden 

We zorgen voor een goed werkend digitaal portaal waar alle benodigde informatie beschikbaar is. De 

inwoner kan de afhandeling van vragen volgen en zijn gegevens beheren. We ontsluiten informatie 

die de gemeente verzamelt om beleid en uitvoering beter te onderbouwen. Hiermee bieden we 

transparantie en verantwoording van ons beleid. 

 

We delen veel van onze informatie met partners (open-data) en gebruiken informatie van andere 

partijen ten dienste van onze inwoners. Tegelijkertijd zijn we ons er terdege van bewust dat 

vraagstukken rondom de veiligheid van beheer en privacy in gebruik van informatie gewichtige 

thema’s zijn die we met grote voorzichtigheid willen betreden. Dit vraagt om kennis en visie. 

 

Organisatiestructuur en werkwijze 

De vraagstukken in onze lokale gemeenschappen staan centraal bij hoe we ons werk organiseren. 

Met andere woorden betekent dit dat de wereld van de inwoners bepaalt hoe wij werken en 

georganiseerd zijn. Niet de structuur van de organisatie, maar de oplossing, de complexiteit of het 

omgaan met vraagstukken en benodigd talent is leidend (“Structure follows Strategy”). Dit vraagt om 

een flexibele, aanpasbare organisatie.  

We werken steeds meer in tijdelijke structuren die gericht zijn op inhoudelijke opgaven zoals de 

collegeprogramma’s en maatschappelijke vraagstukken. Domeinen en teams zullen daarin steeds 

minder belangrijk worden.  

Aan de andere kant zijn er verschillende typen medewerkers en/of producten die baat hebben bij 

vaste structuren, continuïteit en herkenbare teams. Eén blauwdruk op de structuur en werkwijze is in 

de toekomst niet meer werkbaar. Er zal sprake zijn van een toenemende differentiatie binnen de 

organisatie. 

  

Onze medewerkers 

Onze medewerkers werken in flexibele verbanden. Een grote inzet op het gebruik en verwerken van 

informatie en andere ontwikkelingen vraagt om specifieke talenten en competenties. Team- en 

 De enorme toename in omvang en gebruik van informatie vraagt veel van de organisatie. We 

zullen gaan investeren in onder andere de ontwikkeling van competenties en infrastructuur. We 

gaan aan de voorkant in tijd, mensen, kennis en middelen investeren om te zorgen voor 

laagdrempelige en toegankelijke (digitale) dienstverlening in de toekomst. 

 We starten smart city projecten (bijvoorbeeld: slimme lantaarnpalen met sensoren en routers) 

om te leren van toepassingen in de buitenruimte die bijdragen aan de sociale veiligheid en het 

algemeen woon- en leefklimaat. Kennisopbouw is hier een belangrijk doel.  
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werkordening vindt waar mogelijk plaats op basis van talenten, competenties en passie i.p.v. op basis 

van domeinen. Wij denken pro-actief, omgevingsgericht en zijn ingesteld op leren. Leiding geven 

wordt steeds meer een rol. Een leidinggevende is een coach, inspirator, verbinder, ontwikkelaar. Het 

is niet vanzelfsprekend dat deze rollen in één persoon zitten.  

 

Werkplek  

Onze ontwikkeling in flexibel en plaats- en tijdonafhankelijk werken houden we actueel en 

ontwikkelen wij door. De gemeentehuizen blijven onze herkenbare basislocaties / uitvalsplekken met 

werkplekken die bij de technische mogelijkheden en tijdsgeest passen. De inrichting van 

werkplekken, kantoren en ICT voorzieningen draagt bij aan het mogelijk maken van flexibel werken in 

tijdelijke structuren (bijv. in projecten en programma’s) en op de locaties waar dat nodig of gewenst 

is, zoals bij partners, inwoners of thuis. 

  

 De inhoudelijke ontwikkeling en het geschetste toekomstbeeld hebben veel consequenties voor 

onze organisatie. Het is van belang te starten met strategische personeelsplanning ten aanzien 

van benodigde competenties en omvang van fte’s. 

 We onderzoeken op welke manier we de organisatie wendbaar en flexibel kunnen inrichten. We 

schetsen scenario’s en keuzerichtingen gebaseerd op de toekomstvisie.  
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4. Hoe gaan we verder 
De visie is af. De richting en koers zijn bepaald en het echt werk begint. Het afgelopen half jaar was 

een mooi en goed proces. Zoals al eerder is geschreven is in gezamenlijkheid besproken en 

bediscussieerd hoe we onze rol als dienstverlener zien in de komende jaren. Het vaststellen van de 

visie markeert de overgang naar de volgende fase. De fase dat we de visie vertalen naar concrete 

plannen. Concreet werk maken van onze dienstverlening.  

We pakken deze fase op de volgende manier aan.  

 

In gesprek met de domeinen 

In de maanden na de vaststelling van de visie wordt per domein met het managementteam een 

afspraak gemaakt om te praten over de vertaling en implementatie van de visie. Aan de MT’s van de 

domeinen wordt gevraagd een uitvoeringsplan te maken. Inclusief een fasering en planning. Daarbij 

wordt ook gevraagd welke ondersteuning en advisering er nodig is vanuit het programma 

dienstverlening. En worden afspraken gemaakt hoe deze ondersteuning en advisering vorm krijgt. Al 

deze plannen worden naast elkaar gelegd zodat een analyse kan worden gemaakt waar overlap en 

samenhang zit. Het programmateam is hiervoor verantwoordelijk. Op deze wijze wordt de opgave in 

samenhang opgepakt.  

 

Samen aan de slag in domeinen, afdeling en teams 

Na vaststelling van de plannen gaan de domeinen, afdelingen en teams aan de slag. Samen met onze 

mensen geven we vorm aan de implementatie. Zodat we net als bij het maken van de visie samen 

werken aan de ontwikkeling van onze dienstverlening.  

 

Communicatie 

Na besluitvorming in de colleges publiceren we een digitaal magazine. Deze vormt de officiële 

terugkoppeling en oplevering van de visie richting de organisatie.   

Vervolgens blijven we communiceren. Dit doen we op verschillende manieren en vormen die passen 

bij de belevingswereld van onze medewerkers. Met de maanden die verstrijken kan steeds 

specifieker verteld worden over verschillende thema’s van onze dienstverlening. En zorgen we ervoor 

dat we het thema dienstverlening op de kaart houden.  

 

Organisatie-brede projecten 

Uit de visie komen een aantal organisatie-brede vraagstukken naar voren. Op basis van een nadere 

analyse identificeren we deze opgaven. Vervolgens zorgen we er voor dat deze opgaven goed 

bemenst worden en dat ze in samenhang worden opgepakt. De sturing op deze projecten komt 

vanuit het programma dienstverlening.  

 

Financiering van het programma 

Een van de onderwerpen bij de uitwerking van deze visie is de financierbaarheid van het programma. 

Een aantal richtingen in de visie heeft zonder meer financiële consequenties. Op dit moment zijn 

deze financiële consequenties niet in beeld, en dat hoeft ook nog niet. Het gaat nu eerst om het 

vaststellen van de richting en de koers waar onze dienstverlening zich naar toe beweegt. Vervolgens 

wordt gestart met de vertaling en concretisering van de visie. Daarbij hoort ook het doorrekenen van 

meer uitgewerkte voorstellen. Vermoedelijk in de vorm van verschillende businesscases. Die 
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voorstellen worden vervolgens, indien dat nodig is, bestuurlijk voorgelegd. Gelet op de financiële 

consequenties kan op dat moment ook een eventuele politieke afweging plaatsvinden. 

 


