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ANALYSE EN SCENARIO’S



Ontwerpen
van 

organisatievisie
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Ambitie

BiografieVisie op 
omgeving

Visie
Wat gebeurt er 
om ons heen? Waar staan we nu?

Wat willen we heel graag, 
wat drijft ons?



Wat hebben we gedaan?

- Documentonderzoek

- Individuele gesprekken in de organisatie (o.a. MT-leden)

- Mix-max sessies (4x)

- Scenario’s uitgewerkt met organisatie
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Uitgangspunten

• Wijdemeren kiest voor een toekomst in de regio Gooi en Vechtstreek.
• Zo lang wij de bestuurlijke opgaven in het belang van onze inwoners in 

samenwerking met buurgemeenten kunnen realiseren, zien wij deze toekomst als 
zelfstandige gemeente. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de 
maatschappelijke opvattingen in  onze samenleving.

• Om de gemeentelijke bestuurskracht te versterken zullen wij vanaf heden in gesprek 
gaan met gemeenten in de Gooi en Vechtstreek over het aangaan van ambtelijke 
samenwerkingsrelaties. In ieder geval voor ondersteunende processen, zoals de 
zogenaamde PIOFACH taken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een 
Gemeenschappelijke Regeling of gedeeltelijke ambtelijke fusie.

• In het belang van de actuele lokale en regionale urgentie om de bestuurlijke 
slagkracht te versterken, wordt op de korte termijn ingezet op een intensivering van 
de bestuurlijke en ambtelijke regionale samenwerking.

• Het college wenst naast de structuurwijziging tevens een cultuurverandering door te 
voeren. De samenleving verandert in een rap tempo. De decentralisaties (o.a. in het 
Sociaal Domein en de Omgevingswet) vragen van de huidige ambtelijke organisatie 
een andere aanpak, maar ook een verandering in houding en gedrag. Hoe sluit de 
ambtelijke organisatie beter aan op wat er ‘buiten’ gebeurt? Geen groot 
cultuurprogramma, maar wel een concrete invulling van het ambtenaarschap 2.0. 

Toevoeging n.a.v. brief van Provincie Noord-Holland
• In de visie moet rekening worden gehouden met een mogelijke fusie.
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Biografie – wat gaat er goed?
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Burger centraal
Luisteren naar de burger en 

dichtbij de klant staan is 
belangrijk. 

Getting things done
Uitvoerende werkzaamheden worden 

uitgevoerd, bijv. burgerzaken gaat 
goed en IT systemen draaien altijd.

Communicatie
Binnen afdelingen zijn korte lijnen. 

Collega’s weten elkaar te vinden, het 
is laagdrempelig. Betrokkenheid

Er het beste van maken, gezellig, 
collega’s zijn betrokken.

Autonomie
Medewerkers ervaren 

autonomie en ruimte om zaken 
zelfstandig op te pakken.

We lopen soms voorop
Is samenwerking merken we dat we 

het zo slecht niet doen.



Biografie – wat gaat er minder goed?
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Verkokerde organisatie
Intern en afdelingsgericht, 
Veel vrijheid zorgt voor te 

veel eigen invulling van 
processen, taken en slechte 

samenwerking. 

Traagheid
Klanten ervaren traagheid bijv. 

achterstanden bij 
bestemmingsplannen.

Kwetsbaar
Hoge werkdruk, veel 

eenmansfuncties, 
daardoor blijven veel 

kansen liggen.

Financieel kwetsbaar
Hoge OZB, bezuinigingen in organisatie 

trekt gaten.

Basis niet op orde
HR visie ontbreekt, financieel 

beheer en IT hebben 
professionaliseringsslag nodig, 

processen onduidelijk/niet 
beschreven.

Digitalisering
Digitalisering blijft achter, veel 

ambtenaren zijn digibeet. 

Beleid onvoldoende
Beleidscapaciteit en -

competentie onvoldoende, 
ook regiotaak komt niet uit 

de verf. 
Besturing

Veel seniors, grote groep direct 
onder GS, verouderd 
functiehuis, gevoel in 

organisatie dat (management) 
structuur aangepast moet 

worden.

Verzanden
Initiatieven verzanden (lean, 

ja maar, projectmatig 
werken).



Biografie – oorzaken

Jarenlange bezuinigingen, weinig geïnvesteerd in de organisatie. 
Weinig aandacht voor beleid.

Koersloosheid en teleurstelling vanwege mislukte pogingen tot 
samenwerking. 
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Omgevingsontwikkelingen – algemeen
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Accountability
Eisen accountant toegenomen.

Digitalisering
Digitale ontwikkelingen gaan 
hard, gemeente moet hierbij 

aansluiten.

Regionale samenwerking
Moeizaam, teleurstellingen, 

teruggetrokken uit samenwerkingen. 

Toename taken
Er gaan vragen bijkomen die we niet meer 
aankunnen. We missen tijd en specialisten.  

Omgevingswet is volgende uitdaging.



Omgevingsontwikkelingen - regionaal
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Plassengebied
Klein qua inwoneraantal, groot qua 

grondgebied en plassen. 
Ontwikkelopgave.

Verkeersdruk
Regionaal vraagstuk. 

Toerisme
Wens om te 

ontwikkelen op het 
gebied van recreatie 

en toerisme.

Arhi
Provincie geeft 
aanwijzing tot 

herindeling.



Ambitie – wat willen we buiten?

Samenleving centraal
Participatie stimuleren, van 
buiten naar binnen werken, 
vroegtijdige inspraak geven, 

gebiedsgericht werken.

Digitalisering
Digitalisering van 
dienstverlening.

Klantgericht
Willen graag dichtbij en 
benaderbaar zijn. Goed 

met klant communiceren.

Regionale positie
Stevigere positie in de 

regio.



Ambitie – wat willen we binnen?
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Innovatie
Als we stil blijven staan vallen we om, 
innoveren is nodig om te overleven. 

Samenwerken
Tussen afdelingen 
verbeteren, wordt 
overal genoemd.

Dynamisch
Er is behoefte aan 
een dynamische 

organisatie.

Stevige basis
Dat betekent organisatie vernieuwen 

op het gebied van processen, 
systemen, cultuur, competenties. Bijv. 

bij HR, ICT en financiën.

Ontwikkelen van mensen
Veel vraag naar het ontwikkelen van 
medewerkers waaronder: effectief 

samenwerken, vertrouwen, openheid, 
betrokkenheid, efficiency, communicatie, 

projectmatig werken en verantwoordelijkheid 
nemen. 



Conclusies 
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Enorme ontwikkelstap
Organisatie kan ambities niet waarmaken, haalt net voldoende voor nu, voor toekomst ontoereikend.

Ontwikkelstap en stevigere positie in de regio is volgens medewerkers in de huidige vorm niet haalbaar.

3 scenario’s
Fuseren | regiegemeente | uitvoeringsgemeente



Scenario’s 

13

Hoe dan ook, er moet geïnvesteerd worden in de organisatie ….

Beleidsregisseur en regievoerder 
voor lokale ambities

• Impuls geven aan beleid en regie
• Primaire en ondersteunende 

processen regionaal beleggen
• Ombouwen naar en investeren in 

nieuwe expertise en competentie

2.Regiegemeente

Revitaliseren om sterk aan de start 
van de nieuwe gemeente te staan

• Energie in de organisatie
• Investeren in talentontwikkeling
• Werken aan samenwerking intern

• Processen op orde
• Gefaseerd integreren van 

onderdelen van de organisatie met 
fusiepartner(s)

3. Uitvoeringsgemeente

Excellente uitvoerder ten behoeve 
van de burger

• Focus op primaire en 
ondersteunende processen (deze 

laatste mogen ook regionaal indien 
mogelijk)

• Beleidsverantwoordelijkheid 
regionaal beleggen
• Focus op kernen

1. Fusie (op termijn)



Opbouw

Per scenario een schets wat het betekent voor:

• Burgers, bedrijven, instellingen

• College & raad

• De organisatie

• Investeringen



SCENARIO: FUSIE 
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Revitaliseren om sterk aan de start 
van de nieuwe gemeente te staan

• Energie in de organisatie
• Investeren in talentontwikkeling
• Werken aan samenwerking intern

• Processen op orde
• Gefaseerd integreren van 

onderdelen van de organisatie met 
fusiepartner(s)

Andere 
mogelijkheid: 

ambtelijke fusie



Burgers, bedrijven, instellingen

Tot de fusie: lage impact
Mogelijk zorg bij burgers over 
afname aandacht voor kernen, 
opgaan in grotere gemeente, 
afstand.

Na fusie:
Professionaliteit en strategisch 
vermogen nemen toe. Hierdoor 
toename continuïteit en kwaliteit 
van beleid en uitvoering.

Eén gemeente in de Gooi & 
Vechtstreek is goed voor de lokale 
regio. 

Meer afstand tussen bestuur en 
burger.



College & raad

Verlies zelfstandigheid, samengaan met ander.

Vraagt van bestuur:
Netwerken (banden aanhalen met potentiële 
fusiepartners).

Onderhandelen over het fusieproces: in welke 
mate zijn we gelijkwaardig en waar schikken we 
in of passen we ons aan?

Communiceren richting inwoners en omgeving: 
wat brengen we in, wat handhaven we, wat 
levert het op?

Bewustzijn van (urgente) knelpunten in de 
organisatie. Urgente zaken oppakken om fit aan 
fusie te beginnen.
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Versterken en verankeren van 
speerpunten:
• Kernenbeleid
• Water en natuur (krijgt 

fusiepartner erbij)
• Recreatie en toerisme
• Duurzaamheid
• Burgerparticipatie
• Dienstverleningsmodel 

sociaal domein
• OOV



De organisatie

Basis op orde brengen en voorsorteren op samenvoegen

• Verstoringen in processen en structuur oplossen.

• Wegwerken achterstallig onderhoud.

• Belangrijkste knelpunten met voorrang alvast samen doen: ICT, 
financiën, HR-beleid.

• Besturing aanpassen: oplossen belangrijkste knelpunten. Níet 
reorganiseren, hoogstens herschikken managementportefeuilles. 

• Upgraden senioren van meewerkend voorman naar teammanager (dus 
ook beoordelingsgesprekken).

• Wanneer fusiepartner bekend is:

• Harmoniseren organisatie-indeling en managementstructuur.

• Harmoniseren in samenwerkingsverbanden: samenvoegen.

• Vasthouden sleutelspelers.

• Interieur kantoor opfrissen.
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Investering

BASIS OP ORDE: beleid
• Versterken en verankeren van speerpunten.

BASIS OP ORDE: processen, ruis uit organisatie halen.
• Achterstanden wegwerken.
• Processen optimaliseren. Bepalen welke knelpunten we voor en na de fusie willen oplossen.

BASIS OP ORDE: organisatie, medewerkers en management
• Competentieontwikkeling (ambtenaar 2.0, persoonlijke ontwikkeling, mindset, samenwerken), medewerkers 

ontwikkelen zodat ze een goede uitgangspositie verwerven. 
• Afscheid nemen van mensen die niet mee willen/kunnen.

ANTICIPEREN OP SAMENGAAN: harmoniseren en samenwerken
• Formatie herverdelen, op kritieke eenmansfuncties alvast samenwerken. 
• Informatiebeleid (privacy, beveiliging, BGT, BAG, SQUIT, etc.), applicatielandschap en digitalisering gebruiksvriendelijk 

en snel maken. 
• Starten met beleid en uitvoerende taken zo snel als mogelijk.

ALGEMEEN:
• Communicatie met inwoners over het gebied en de ambities. 
• Goede, tijdelijke, senior/manager HR aantrekken t.b.v. HR-beleid, ontwikkel- en opleidingsplan tot aan fusie.
• Binnenkant huisvesting opfrissen.

Grove inschatting  kosten: Ontwikkelbudget vooruitlopend op fusie: 800k – 1 mio incidenteel; dekking deels uit bestaande 
budgetten (bijv. opleidingsbudget); uitgaande van periode van 2 jaar.
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SCENARIO: REGIEGEMEENTE

Beleidsregisseur en 
regievoerder voor lokale 

ambities
• Impuls geven aan beleid en 

regie
• Primaire en ondersteunende 

processen regionaal beleggen
• Ombouwen naar en 

investeren in nieuwe expertise 
en competentie



Burgers, instellingen, bedrijven

Meer aandacht voor beleid: 
versnelling op regionale 
ontwikkelingen als toerisme, 
plassengebied. 

Maar ook: minder lokale verbinding 
en toegankelijkheid. Bestuur staat 
ook meer op afstand. 



College & raad

Richten op hoofdlijnen: beleid en strategie. 

Vraagt dus strategische aandacht en competentie 
college en raad.

Grotere focus op netwerken in de regio. 

Blijft verantwoordelijk voor uitbesteden taken in 
het belang van burgers, instellingen en bedrijven. 

Minder invloed op de uitvoering. 
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De organisatie

Uitvoerende en ondersteunende 
processen (en medewerkers) buiten de 
deur.  

Reorganiseren naar kleine, krachtige 
(regie)organisatie.

Compactere huisvesting.
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Medewerkers zijn stevig en strategisch. 
Beleidsadviseurs, programma- en projectleiders, 
accounthouders en  contractmanagers worden 
belangrijker. Medewerkers worden regisseurs 
die ook de inhoud snappen. 

Zakelijke en professionele relaties aangaan met 
andere gemeenten en organisaties die de 
uitvoering doen. Met hen overeenkomsten 
afsluiten. 

Meer focus op majeure beleidsthema’s.



Investering

Grote transformatie die onrust zal opleveren, 
strategisch opdrachtgeverschap vraagt andere 
capaciteiten van medewerkers. 

Omvang van de organisatie is mogelijk te klein om 
sterke positie in de regio te pakken. 

Kwetsbaarheid op strategisch en beleidsmatig 
niveau wordt nog zichtbaarder.

Zowel uitstroom op uitvoerende taken als 
instroom om beleidsmatige taken. Betekent 
reorganisatie.

Investeren in competenties van medewerkers; 
proactief, strategisch, ondernemend, netwerken, 
resultaatgericht, zakelijk, samenwerken, out of the
box denken. 

Het wordt meer op afstand. Dus tijd investeren om 
aangesloten te blijven bij burgers, instellingen en 
bedrijven. 

Op uitvoerende taken de kwetsbare plekken als 
eerst oplossen (VTH, areaalbeheer, ict, P&O).

Dit vraagt: budget, HR beleid en begeleiding, 
competentieontwikkeling, mobiliteitsbeleid. 
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Grove inschatting kosten: 2 – 4,5 mio incidenteel
• Overdragen medewerkers ca. 35-40 à 10K pp
• Afscheid nemen ca.  35-40 à 65K pp; verdeling ntb. 
• Desintegratiekosten
• Projectkosten

Afhankelijk van sociaal plan, tempo, passendheid & 
ontwikkelbaarheid huidige personeelsbestand en 
regionale arbeidsmarkt .



SCENARIO: 
UITVOERINGSGEMEENTE 
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Excellente uitvoerder ten behoeve van 
de burger

• Focus op primaire en ondersteunende 
processen (deze laatste mogen ook 

regionaal indien mogelijk)
• Beleidsverantwoordelijkheid regionaal 

beleggen
• Focus op kernen



Burgers, instellingen, bedrijven

Op uitvoeringsniveau:

Dichtbij, korte lijnen tussen burger en 
gemeente. Zichtbaar. 

Op beleidsniveau:

Regionaal, meer afstand. Kan wel 
bijdragen aan een sterkere regio. 

Kerncompetentie: klantgericht, 
realisatiekracht.  

Focus op kwaliteit in de kernen, daar is 
Wijdemeren goed in. Dichtbij de 
essentie van de overheid. 



College & raad

Meer volgend, minder invloed op de 
grotere regionale  dossiers (sociaal 
domein, omgevingswet, plassengebied).

Op lokale beleidsdossiers ondersteund 
door regiogemeenten/-organisaties of 
externen.

Verbinding houden met kernen en regio, 
behoeften in kernen als uitgangspunt.

Investeren in wijkaanpak.
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De organisatie
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Organisatieontwikkeling: Integraal werken 
met wijkteams en gebiedsmanagers vanuit 
matrixorganisatie. 

Procesgeoriënteerde organisatie, operational
excellence, modernisering uitvoering en 
ondersteuning.

Kleine staf voor ondersteuning bestuur op 
regionale dossiers.

Ondersteunende diensten kunnen worden 
uitbesteed/samen met anderen.

Werken op locatie, beperkt centraal kantoor. 



Investering

Basis op orde + modernisering t.b.v. middellange 
termijn: 

Huidige knelpunten prioriteren (bijv. HR, Finance, 
ICT, structuur, werkprocessen) en daarop 
investeren. Zorgen dat achterstallig onderhoud 
(BGT, BAG, BRO) wordt weggewerkt en dat er 
geïnvesteerd wordt in PIJOFACH of dat dit wordt 
uitbesteed. 

Goede, tijdelijke, senior/manager HR aantrekken 
t.b.v. HR-beleid, ontwikkel- en opleidingsplan.

Wenselijk om te gaan werken op locatie. Daarom 
investeren in faciliteiten zoals panden, devices, 
auto’s en fietsen en moderne 
communicatiekanalen. 
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Investeren in (kern)competenties: meer  
samenwerking en klantgerichtheid. 

Daarom investeren in opleidingen en extra en 
ander personeel. Minder medewerkers beleid 
en meer uitvoering zoals wijkbeheer.  

Ook taken en bevoegdheden opnieuw 
verdelen en werken met algemene 
functiebeschrijvingen en taakspecialisaties. 

Daarnaast tijd investeren in: 

• de communicatie met medewerkers en 
burgers

• de relatie met samenwerkingspartners

• het ontwikkelen van een HR visie.

Grove inschatting kosten: 1  - 1,5 mio
incidenteel, 1 – 1,5 mio structureel (deels 
inhuur/vast voor inhuur).

Voor flexibele schil beleid, upgrade 
ondersteuning (ook invullen cruciale functies), 
applicaties/ict, processen, 
competentieontwikkeling.

Aanname: uitbesteding 
ondersteuning op korte termijn niet 

waarschijnlijk


