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WE GAAN OP REIS. . .

Stel je eens voor. We bereiden ons 
voor op een lange zeereis. Waarbij 
we tien jaar van huis zijn. Tot 2025. 
Met het schip ‘ZMS de Tynaarlo’. En 
de bemanning? Dat zijn jullie. 
 
Je zult begrijpen dat je dan niet 
zomaar de haven uit vaart. Er is 
een hoop te regelen en te plannen. 
Eerst moet je bedenken wat je 
onderweg tegen kunt komen, en 
wat je meeneemt van huis.  
 
Vervolgens moet je gaan dromen. 
Over je bestemming. Want wat 
wil je gaan ontdekken? Waar wil 
je uitkomen? En uiteindelijk moet 
je de KOERS uitzetten. De bakens 
en coördinaten om te bepalen met 
welke instelling en op welke manier 
je de bestemming gaat halen.  
 

Maar zijn we tot op heden dan 
stuurloos geweest? Nee. Als je het 
mij vraagt absoluut niet zelfs. Er 
ligt al veel goeds. Met Verbonden 
Bewegen en Verbinding in Tynaarlo 
hebben we een solide basis. En die 
komt nu ook zeker weer terug.  We 
voelen echter sterk de behoefte om 
al die richtinggevende documenten 
samen te brengen in één heldere, 
overzichtelijke en begrijpelijke 
organisatievisie. Onze KOERS dus. 
Waar uiteindelijk het concernplan, 
teamplan en IWP aan gekoppeld 
gaan worden.  
 
Laten we nu samen over onze 
horizon gaan kijken. Ik kijk er naar 
uit om het avontuur met jullie aan 
te gaan! 
 
Johannes van Nieukerken 
Kapitein



. . .EN NEMEN MEE,

Als je van plan bent om te 
gaan varen, moet je goed 
om je heen kijken voordat je 
de koers uitzet. Want welke 
zee ligt er voor je? Wat ge-
beurt er om je heen? Is je 
bemanning in goede condi-
tie? Heb je voldoende voor-
raad? En wat kan er tijdens 
die reis je pad gaan kruisen? 
Hoe zit het in Tynaarlo?

Wegwijs in een dynamische 
omgeving
De dynamiek in onze samenleving 
neemt toe, en is tegelijk minder 
voorspelbaar. Economische, maat-
schappelijke, technologische en 
politieke ontwikkelingen volgen 
elkaar in hoog tempo op. Juist 
omdat die toekomst zo onvoorspel-
baar is, voelen we de noodzaak om 
er op te anticiperen. Om een koers 
uit te zetten naar een toekomstbe-
stendige organisatie, die past bij het 
karakter en de schaalgrootte van de 
gemeente en die recht doet aan de 
ontwikkelingen die we nu kunnen 
voorzien.

Werk dat er toe doet
We willen graag gemotiveerde 
medewerkers. Die ervaren dat hun 
werk er toe doet. Dan moet je ook 
weten wáár en voor wie je het doet. 
Uit het medewerkersbetrokken-
heidsonderzoek blijkt dat mede-
werkers de organisatiedoelen niet 
kennen. En dat het management 
daar onvoldoende op stuurt. Het is 
tijd voor een duidelijke stip op de 
horizon, die tot in de teamplannen 
en IWP’s doorwerkt. Dan kan het 
management beter sturen en kun-
nen we elkaar gericht aanspreken 
op afspraken en gedrag. 

Toenemende digitalisering
Even je status bijwerken op Face-
book, Skypen met je kinderen in 

Australië of berichtjes sturen via 
Whatsapp. De gewoonste zaak van 
de wereld. Ook in onze organisatie 
staat de tijd niet stil. Koppeling van 
telefoons aan agenda en adresboek, 
digitaal factureren, inkomende 
vragen via social media, werken 
met een zaaksysteem… En ook onze 
inwoners verwachten dat ze hun 
producten bij ons digitaal kunnen 
opvragen. We moeten kijken of we 
wel digitaal vaardig genoeg zijn en 
hoe deze ontwikkelingen ons klant-
contact beïnvloeden. 

Veranderende opbouw en sa-
menstelling van de bevolking
Er is sprake van vergrijzing en 
ontgroening. Er zijn steeds meer se-
nioren en het aantal jonge mensen 
en kinderen neemt af. Daarnaast 
verandert ook de samenstelling van 
de bevolking. Dat heeft effect op 
onze organisatie en de bedrijfsvoe-
ring. Want blijven we vanuit het 
gemeentehuis werken? Of gaan we 
persoonlijk naar de mensen toe? 

Nieuwe taken voor gemeenten 
De decentralisaties op het gebied 
van welzijn, zorg en werk staan niet 
op zichzelf. De Rijksoverheid wil 
in de nabije toekomst ook andere 
taken overdragen aan gemeenten. 
Omdat het Rijk er van uit gaat dat 
gemeenten efficiënter en doel-
matiger werken, stelt het voor de 
uitvoering ook minder geld beschik-
baar. Dat vraagt om een andere 
manier van denken en werken. 
Daarom moeten we nu bepalen hoe 
we in de toekomst flexibel met de 
inzet van personeel en budgetten 
omgaan.

Financiële situatie van de ge-
meente
De gemeente staat voor duurzaam 
en degelijk financieel beleid. Het 
college wil het huishoudboekje op 

orde brengen om ook op de lange 
termijn zelfstandig keuzes en beleid 
te kunnen blijven maken. Daar past 
een houdbare bedrijfsvoering bij. 
De grote taakstellingen van de af-
gelopen jaren hebben we behaald. 
Waarbij we door natuurlijk verloop 
en slim bezuinigen, baangarantie 
kunnen blijven bieden. Dat betekent 
echter niet een ‘functiegarantie’. 
Want wanneer het bestuur keuzes 
maakt in het takenpakket van de 
gemeente, of er taken bijkomen 
vanuit het Rijk, heeft dat direct 
invloed op hoe we onze organisatie 
inrichten.

Veranderende houding en ver-
wachtingen inwoners
Inwoners zijn kritisch over hun ei-
gen leefomgeving. De losse stoep-
tegels en overhangende bomen en 
struiken. Daarnaast verwachten in-
woners op onderwerpen die hen ra-
ken inspraak en medezeggenschap. 
Dat is ook logisch, gezien de erva-
ring die men nu op doet in het zelf 
organiseren van taken die eerder bij 
de gemeente lagen. Nu is het nog 
vaak onduidelijk of en hoe men mee 
kan doen. Het helpt wanneer rollen 
en taken van de gemeente duidelijk 
zijn, er een uniforme aanpak voor 
participatie ligt en er minder regels 
zijn, zodat initiatieven van inwoners 
tot bloei kunnen komen. 
 
Vooruitgang met behoud van 
het goede
De uitgangspunten van Verbonden 
Bewegen en de interne sturingsno-
titie Verbinding in Tynaarlo blijven 
onverkort van kracht. We zijn en 
blijven een flexibele, slagvaardige 
organisatie met het oog op de 
buitenwereld. Met een positief-
kritische houding, en een open 
cultuur waarin we elkaar opzoeken 
en aanspreken.



. . .DROMEN OVER ONZE BESTEMMING. . .

Je kunt geen koers bepa-
len zonder te dromen over 
de toekomst. Een stip op 
de horizon. Je wilt immers 
niet stuurloos ronddobberen 
in een ruige zee. Je moet 
dromen om vooruitgang te 
boeken, meters te maken.  

En natuurlijk, soms leiden die dro-
men je niet tot de plek die je ver-
wacht. Maar dat is ook niet het be-
langrijkste. Het gaat om de ambitie 
die je er mee uitspreekt. Denk eens 
aan Columbus. Hij droomde van een 
nieuwe route naar Azië, zette zijn 
koers uit en ontdekte Amerika. 

Wij dromen niet over 1492, maar 
over 2025. Over onze organisatie 
vanuit het perspectief van onze 
inwoners, medewerkers en het  
college:

Inwoners Medewerkers College
1. (Be)sturen op basis van vertrouwen

Ik ervaar minder regeldruk, en krijg 
meer ruimte om zelf dingen te orga-
niseren. Hierbij krijg ik te maken met 
spelregels.

Wij bepalen samen met het college de 
spelregels en adviseren onze inwoners 
hoe ze hier mee om moeten gaan.

Wij besturen op basis van vertrouwen 
en zetten in op risicomanagement.

2. Samen beleid maken en uitvoeren

Ik help mee beleid te ontwikkelen en uit 
te voeren.

We zijn actief in ons netwerk. We 
werken vraaggestuurd en faciliteren 
waar dat kan. ‘Nee, tenzij’ zal je wat dat 
betreft niet meer van ons horen, maar 
‘Ja, mits’. We zijn generalisten en geen 
specialisten.

We werken samen met onze inwoners. 
We zien vanuit die co-creatie concrete 
producten en activiteiten ontstaan.

3. Helder en transparant

Ik weet altijd wat de gemeente doet, 
waarom en wanneer.

Wij redeneren vanuit de inwoner. We 
zijn communicatief sterk, hebben een 
open houding en denken vooruit en 
mee.

We hebben geen spreekuren meer. 
Dat vinden we ook niet langer nodig. 
We zijn namelijk bijna altijd buiten het 
gemeentehuis actief.

4. Digitaal waar het kan, aan tafel waar het moet

Ik heb digitaal contact met de gemeen-
te en vraag al mijn producten digitaal 
aan. Ik kan de status van mijn aanvraag 
doorlopend inzien. En wanneer ik dat 
prettig vind, kan ik thuis met een mede-
werker om tafel.

Wij zijn digitaal en sociaal vaardig, dur-
ven antwoord te geven op vragen. We 
zitten ook niet vast aan ons bureau. We 
werken plaats- en tijdsonafhankelijk en 
zoeken elkaar op diverse manieren op.

We zijn digitaal vaardig, leveren digitale 
producten en werken veel buiten de 
deur. Zo staan we direct in contact met 
inwoners, ondernemers, verenigingen 
en stichtingen.

5. Werken met wijkbudgetten

Ik beheer samen met mijn buren ons 
eigen wijkbudget op basis van enkele 
spelregels. Wij bepalen dus in grote 
mate zelf wat er gebeurt in onze directe 
leefomgeving en kunnen dit ook zelf 
(laten) uitvoeren.

We coachen inwoners om zelfredzaam-
heid te bevorderen. We begeleiden 
mensen bij het werken met wijkbudget-
ten. We zijn actief in- en verbonden met 
de verschillende buurten en partijen.

We hevelen budgetten van de gemeen-
te over naar de wijk en maken concrete 
afspraken over de uitvoering.

6. Gemeente dichtbij

Ik zie en spreek medewerkers van de 
gemeente in mijn eigen omgeving.

We hebben geen standaard-oplossin-
gen, maar kijken met belanghebbenden 
heel gericht naar een effectieve en 
werkbare aanpak die in dát gebied, met 
zijn eigen dynamiek het beste werkt. 
We werken vanuit een centrale basis, 
maar zijn voor het grootste deel van de 
tijd te vinden in het gebied waaraan we 
gekoppeld zijn.

We zijn vaak op locatie te vinden, om-
dat we veel tijd en aandacht besteden 
aan de dialoog met belanghebbenden 
wanneer we bezig zijn met het opstellen 
van beleid of het uitvoeren van werk-
zaamheden.



. . .OM ZO ONZE KOERS TE BEPALEN

Het is tijd om het ruime 
sop te kiezen! Waar onze 
bemanning voor staat, be-
schrijven we in de missie. 
Ons reisdoel staat in de 
koers. En in de bakens en 
coördinaten vertellen we 
hoe we ons schip in bewe-
ging zetten. Trossen los! 

Missie
Wij zijn een f lexibele en slag-
vaardige organisatie, die ge-
richt is op de buitenwereld, met 
een posit ief-krit ische, lerende 
en betrokken cultuur.

Koers
We zijn een heldere en trans-
parante organisatie en hande-
len vanuit het perspectief van 
onze inwoners. De gemeente is 
de overheidsinstantie die het 
dichtst bij de inwoners staat. 
Daarom is onze dienstverlening 
digitaal waar het kan, maar 
schuiven we bij tafel aan als 
dat nodig is. Inwoners gaan in 
toenemende mate bepalen hoe 
hun directe leefomgeving op 

wijk- en buurtniveau wordt be-
heerd. De gemeente doet hierin 
een stapje terug en gaat een 
adviserende en ondersteunende 
posit ie innemen. Hierbij ver-
trouwen we op de zelfredzaam-
heid van onze inwoners. 
 
Bakens
> Helder; over rol len, ver-
antwoordeli jkheden, taken en 
bevoegdheden, (werk)processen 
en doelen.
> Slagvaardig; afspraken en 
beloften nakomen. Proactief en 
snel reageren. Antwoord durven 
geven.
> Verbindend; samenwerken, 
betrokkenheid, kennis en in-
formatie delen en zorgvuldige 
communicatie.
> Leiderschap; heldere en 
samenhangende doelen, bor-
ging, persoonli jk eigenaar- en 
integraal leiderschap, voortgang 
bewaken en verantwoordeli jk-
heid afleggen.
> Flexibel; Flexibele medewer-
kers, f lexibele organisatie en 
f lexibele f inanciën.



Coördinaten
> Handelen vanuit het per-
spectief van onze inwoners 
Dienstverlening op maat; waar 
het moet gaan we met onze 
inwoners om tafel. Verder r ich-
ten we onze dienstverlening 
digitaal in. We geven duidel i jke 
antwoorden en maken heldere 
afspraken.
Fysieke leefomgeving op orde;
beheer van de directe leefom-
geving doen we vraaggestuurd, 
zo effectief en eff iciënt moge-
l i jk. Met eigen mensen, die de 
gemeente kennen. Onze be-
heerploeg bl i jft dus in huis. 
Vanuit de rol van accountma-
nager; inwoners bl i jven op de 
hoogte van de status van hun 
vraag of verzoek, want we wer-
ken zaakgericht. Werkprocessen 
zijn overzichtel i jk en we kunnen 
eenvoudig samenwerken.

> We geloven niet in een 
standaardoplossing voor ie-
der vraagstuk: Daarom kijken 
we naar het gebied waarin we 
werken. In díe specif ieke situ-
atie, met zijn eigen krachten-
veld en lokale dynamiek zoeken 
we met belanghebbenden naar 
de best mogeli jke oplossing. 
We maken vooral gebruik van 
de deskundigheid van onze 
inwoners. Dat is gebiedsgericht 
werken. We zijn dáár waar het 
werk is. Hierdoor is een cen-
trale werkplek steeds minder 
belangrijk. 

> Een heldere rolverdeling 
tussen inwoners, organisa-
tie en bestuur: een gemeente 
heeft in verschi l lende situaties, 
diverse rol len en taken. Vaak 
zijn we dienstverlener, of hand-
haver. Maar soms zijn we ook 
ontwikkelaar, en in toenemende 
mate ondersteuner. Bij iedere 
rol hoort een ander niveau van 
inspraak en medezeggenschap. 
Inwoners, organisatie en be-
stuur bekleden hierin verschi l-
lende posit ies. Om misverstan-
den te voorkomen maken we bij 
de start van een nieuw proces 
duidel i jk of en hoe samenwer-
king mogeli jk is, wat de speel-
ruimte is en wie al lemaal mee 
kunnen doen. Hiervoor stel len 
we heldere en toetsbare spelre-
gels op.

> De basis op orde en voort-
bouwen op dat wat goed is: 
Duidel i jke werkafspraken en 
processen en voldoende sturing 
daarop vanuit het management. 
Dat betekent ook dat we met 
een goede uitrusting op pad 
worden gestuurd. En dan heb-
ben we het niet al leen over 
telefoons, computers, budget 
en f inanciële gegevens, maar 
ook over vaardigheden en ken-
nis. Werken met onze eigen 
digitale systemen en werkpro-
cessen is geen vrijbl i jvendheid. 
Dat betekent opleiden, oefenen, 
motiveren en elkaar houden aan 
afspraken. 

> Positief-kritische, lerende 
en betrokken organisatie-
cultuur: we werken op basis 
van vertrouwen, zodat mede-
werkers verantwoordeli jkheid 
nemen. In een vriendeli jke en 
vei l ige omgeving, waarin we 
belangstel l ing en waardering 
voor elkaar tonen, afspraken 
nakomen en we elkaar aanspre-
ken op gedrag. Waar we interne 
samenwerking en integraal 
werken stimuleren en onze ken-
nis en ervaring spontaan delen. 
We krijgen er de gelegenheid 
om ons te ontwikkelen. Sterker 
nog, we pakken wat dat betreft 
zélf het roer in handen. 

> Kernbezetting met een 
flexibele schil; met gene-
ralisten in plaats van spe-
cialisten: Vacatureruimte die 
door natuurl i jk verloop ontstaat 
wordt niet alt i jd meer inge-
vuld. We begeven ons dus in 
een krimpende organisatie. We 
doen meer, met minder mensen. 
Daarnaast verwachten we in de 
toekomst nog de nodige ver-
schuivingen in ons takenpakket. 
Daarom gaan we werken met 
een kernbezetting met daarom-
heen een f lexibele schi l. Mede-
werkers in vaste dienst zijn op 
verschi l lende terreinen inzet-
baar. We maken de beweging 
van special isten naar general is-
ten. En waar we behoefte heb-
ben aan special ist ische kennis, 
dan huren we die in vanuit de 
markt. Uiteindel i jk heeft zo’n 
zestig procent van de personele 
bezetting een rol in de kernbe-
zetting.




