
PROGRAMMA ORGANISATIE AMBITIE: een wendbare gemeentelijke organisatie die zich telkens passend kan organiseren rondom elke opgave

De basis op orde in regisserende netwerkorganisatie Borne, passend bij de Bornse gemeenschap

Ontwikkellijn 1: Duurzaam in control
Ontwikkellijn 2: Wendbare organisatie met 

een toekomstgerichte bedrijfsvoering

BORNE Toekomstgericht met de basis op orde

Borne is een vitale, leefbare en zelfstandige gemeenschap met een eigen identiteit binnen de Twentse samenleving

Doelen ontwikkellijn 1:

• Optimale beleidscyclus

• Optimale P&C-cyclus

• Gezonde financiële huishouding

• Ondersteunende en functioneel werkende systemen

• Optimale processen en waardevolle informatie

Doelen ontwikkellijn 2:

• Passend werken en organiseren

• Wendbare en flexibele organisatie

• Efficiënte en faciliterende ondersteuning bedrijfsvoering

• Lerende organisatie

• Talent van medewerkers benutten

Binnen de ontwikkellijn ‘Duurzaam in control’ zijn de activiteiten vertaald naar 7 

opdrachten:

1.Opdracht beleidscyclus:  

Aandachtspunt:  relatie met Kiezen voor Borne

• Werkwijze afweging nieuwe opgaven wordt vormgeven (gekoppeld aan beleidscyclus, meerjarige beleidsraming en 

jaarplan organisatie).

2. Opdracht financieel instrumentarium:
• Spelregels begrotingsproces;

• Betekenis geven aan budgethouderschap / actuele budgetbeheerregeling (en aanverwante verordeningen);

• Sluitende P&C Processen met actuele verbeter- en ontwikkelcyclus, een actuele visie op P&C  en een uitgewerkte 

jaarplanning 2020 (met plan, do, check, act (PDCA)  (en IMWR) en verwachting & evaluatie);

• Tussentijds afsluiten financiële administratie;

• Actueel inzicht in financiële positie (tbv bestuur).

3. Opdracht ICT werkplan:
• Actueel ICT werkplan voor ondersteunende en functioneel werkende systemen o.a. ten behoeve van het verbeteren  

van de vindbaarheid documentatie accountant en het applicatiebeheer op orde.

4. Opdracht Impactanalyse sociaal domein:
• impactanalyse sociaal domein – verkenning en analyse over de wijze van organiseren om in control te komen.

5. Opdracht Procesoptimalisatie en data analyse:
• Starten met een verkenning van de mogelijkheden en invoeren zodat informatie meerwaarde creëert waarbij 

mensen, processen en technologie worden verbonden.;

• Procesoptimalisatie ontwikkelen en het maken van een tweejarige uitvoeringsagenda.

6. Opdracht Onafhankelijke controlrol:
• Opdracht onafhankelijke controlrol:  een visie definiëren en uitvoeren ;

• Aanbesteding en opdrachtverlening accountant (griffie);

• Nieuwe afspraken interimcontrole en accountantscontrole (bij voorkeur deelcontroles).

7. Opdracht Analyse inkoop en aanbesteding:
• Analyse inkoop en aanbestedingsproces.

Binnen de ontwikkellijn ‘Wendbare organisatie met een toekomstgerichte bedrijfsvoering’ zijn de 

activiteiten vertaald naar 5 opdrachten:

1. Opdracht aansturing en organisatie inrichting:
• Aansturing (MT Heroriëntatie): formuleren MT opdracht;

• Organisatie inrichting ( platte organisatie, korte lijnen in structuur) en opnemen in een organisatiebesluit (met input door 

OR en adviesaanvraag OR) en actualiseren mandaatregeling;

• Factsheet team / opdracht teamcoördinator: na een korte verkenning is de opgave en behoefte in facilitering per team 

bekend. Teams als basis in de organisatie, uitwerking per team met heldere taken met rol, verantwoordelijkheid en 

bevoegdheid van de teamcoördinator en een back up voor kwetsbare functies.

2. Opdracht Bedrijfsvoering:
• Werk een kernachtige visie op bedrijfsvoering uit, waarbij een  duidelijke ordening van taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden is en breng deze visie in beweging; 

• Bij de opgave per team wordt bekeken hoe er passend gefaciliteerd gaat worden vanuit de bedrijfsvoering;

• Sturingsinformatie bedrijfsvoering en organisatie ontwikkelen (klein beginnen en opbouwen naar relevantie).

3. Opdracht Leiderschaps- en teamontwikkeling:
• Vervolg leiderschaps- en teamontwikkeling (o.a. teamcoaches  in het werk en in teams in de organisatie – afstemmen, 

afspreken en aanspreken), ontwikkeling personeel (taakvolwassenheid, samenwerking, leiderschap en eigenaarschap).

4. Opdracht Strategische HR: 
• Actuele duiding van ‘regisserende netwerkorganisatie’ (structuur, sturing, cultuur);

• Initiatiefvoorstel OR Belonen en beoordelen is uitgewerkt;

• Strategisch HR beleid – strategische personeelsplanning (inclusief kwetsbare functies);

• Strategisch opleidingsbeleidsplan is gereed en in werking.

5. Opdracht Programmatisch werken:
• Met een inspiratiesessie presenteren wat programmatisch werken wel en wat het niet is ;

• Start  van programmatisch werken en verdere ontwikkeling in  2019 en 2020.

INSPANNINGEN

Ambitie realiseren: 

De visie op Borne is een vitale, leefbare en zelfstandige gemeenschap met een eigen identiteit 

binnen de Twentse samenleving. Het initiatief hiervoor komt veel meer van de gemeenschap. De 

opgave voor de gemeente is om toegevoegde waarde te blijven bieden. De bestuurlijke agenda is 

een afgeleide van de agenda van de Bornse gemeenschap.

Regisserende netwerkorganisatie: 

De koers van gemeente Borne is sinds eind 2013 die van regisserende netwerkgemeente. Met de 

koers van regisserende netwerkgemeente:

• Zet Borne de inwoner centraal bij alles wat ze doet, we organiseren ons van buiten naar binnen;

• Staat Borne in verbinding met haar omgeving, we zijn participatief;

• Werkt Borne samen met haar omgeving aan opgaven waar dat kan, nuttig en handig is, we 

werken in netwerken;

• We doen dat op een passende manier, efficiënt waar het kan en faciliterend waar het nodig is;

• Altijd met het doel om haar inwoners zo optimaal mogelijk te bedienen.

Een koers waarbij Borne dus bij elke opgave kijkt hoe zij deze het best passend kan organiseren. Dat 

kan in verschillende verschijningsvormen intern, extern of in samenwerking:

• In processen waarmee een bepaald product of dienst wordt geleverd

• In een project waarin we planmatig een resultaat opleveren

• In een programma waarin we richting geven en allerlei vormen samen laten komen.

Dit vraagt om een wendbare gemeentelijke organisatie die zich telkens passend kan organiseren 

rondom elke opgave en het reguliere werk efficiënt uitvoert. Het vraagt om snelheid, 

wendbaarheid en minder hiërarchie: eigenlijk de korte lijnen die er in de Bornse organisatie 

sowieso al zijn en in de manier van werken tot uiting laat komen. De ordening die Borne hiervoor 

kiest is die van teams als basis in de organisatie., hiertoe is een voorstel over de hoofdstructuur in 

voorbereiding.  Sterke en gefaciliteerde teams waar professionals hun basisplek vinden voor het 

reguliere werk en van waaruit zij kunnen uitvliegen om bij te dragen aan allerlei andere opgaven in 

processen, projecten en programma’s. Deze wendbare organisatie met daarbij de basis op orde 

realiseren, dat is de opdracht van het Programma Organisatie.

Als we kijken naar waar de Bornse organisatie nu staat in haar ambitie om wendbaar te zijn, zien we 

dat de focus al jaren sterk ligt op de inwoner en verbinding met de samenleving. Daar is Borne goed 

in en loopt Borne voorop. De andere kant van de ambitie is dat Borne ook duidelijk en professioneel 

georganiseerd moet zijn. Uit recente ontwikkelingen, zoals het traject Basis op orde, leren we dat 

Borne in haar interne organisatie en bedrijfsvoering de basis niet overal op orde heeft en daarmee 

niet in control is. De basis op orde gaat over een degelijke en soepele beheersing en 

verantwoording van de organisatie (P&C-cyclus) en de duurzame control gaat over het beter 

bewaken van de balans tussen ambities en middelen. Het Programma Duurzame Control (van 

Hiemstra en de Vries), wat is voortgekomen uit het traject Basis op orde, maakt daarmee integraal 

onderdeel uit van het brede Programma Organisatie.

Opbouw programma organisatie:

Het Programma Organisatie is opgebouwd langs twee ontwikkellijnen, waaraan inspanningen zijn 

gekoppeld:

Duurzaam in control: 

• Duurzaam in control gaat over het beter bewaken van de balans tussen ambities en middelen, 

een degelijke en soepele beheersing en verantwoording van de organisatie (P&C-cyclus) 

waarbinnen een onafhankelijke controlrol wordt uitgevoerd en de processen en systemen 

helpend zijn.

Wendbare organisatie en een toekomstgerichte bedrijfsvoering:

• De samenleving is constant in beweging en de organisaties die daarin actief zijn  kunnen 

constant en passend meebewegen, zo ook de organisatie van de gemeente Borne.  Er wordt 

samengewerkt in een netwerk  om effecten te bereiken die door de Bornenaren als helpend en 

stimulerend worden ervaren, waarbij telkens passend wordt georganiseerd en de structuur 

van en de aansturing in de organisatie daarbij helpend is. 

• Borne heeft te investeren in een bedrijfsvoering die toekomstgericht is en kan inspelen op de 

ontwikkelingen (regionaal of lokaal) en daarbij het werk van medewerkers en teams in de 

processen, projecten en programma’s kan faciliteren.

We werken en organiseren ons op een passende manier van buiten naar binnen, in dienst van de 

gemeenschap. De vier cultuuraspecten zijn: aanspreken, taakvolwassenheid, leiderschap en 

eigenaarschap. Voor de organisatie zijn er een aantal uitgangspunten benoemd:

• Opgave als richting, van buiten naar binnen passend werken en organiseren;

• Teams als basis in de organisatie, als  basis voor medewerkers;

• Programma, project als werkwijze voor tijdelijke opdrachten;

• Faciliterende bedrijfsvoering;

• Integraal werken geldt voor iedereen.



We zijn een lerende organisatie en benutten ons talent
a) We zijn taakvolwassen en leren  goede afspraken te maken en die na te komen 

(afstemmen, afspreken en aanspreken). Lukt ons dat niet dan signaleren we dat tijdig 

en communiceren. We zijn daarin pro-actief. 

b) Gericht gaan volgen van de beleving en ontwikkeling van medewerkers. We kunnen 

meedoen met landelijke benchmarks maar ook kiezen om zelf een vinger aan de pols 

te houden door bijvoorbeeld de energiemeting;

c) We doen mee met Vensters voor Bedrijfsvoering en waar staat je gemeente, leren 

hiervan en sturen bij;

d) Ontwikkeling van monitoring voor producten en diensten (sturingsinformatie 

organisatie). 

e) Vormgeven monitoren van de kwaliteit van onze organisatie in combinatie met 

beleving van onze medewerkers. Vooral gericht om te kunnen bijsturen, niet alleen 

gericht op verantwoording.;

f) Ontwikkelen van  (interne) servicenormen (liever beloftes) of kwaliteitsnormen waar 

dat een meerwaarde heeft (KPI’s);

g) Innovatief denken te stimuleren door elkaars talenten te kennen en te benutten.

VERDIEPING ONTWIKKELLIJNEN EN DOELEN DUURZAAM IN CONTROL - - - ACTIVITEITEN 2019  / 2020 - - - ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

Er is een efficiënte en faciliterende ondersteuning vanuit 

bedrijfsvoering
a) De bedrijfsvoering is de motor achter veel van de inspanningen in dit programmaplan 

en krijgt daartoe een tijdelijke kwartiermaker;

b) Er wordt een heldere visie met uitvoeringsagenda op bedrijfsvoering gemaakt die 

duidelijk maakt wat de rol en opdracht van bedrijfsvoering is, met een gedeeld beeld 

over de rollen en hoe het samenspel met de organisatie er idealiter uitziet;

c) Beleid en uitvoering binnen de PIJOFACH taken werken samen en faciliteren de 

organisatie;

d) De werking van ICT systemen krijgt specifieke aandacht;

e) De beschikbare systemen worden getest op toegankelijkheid en vindbaarheid 

(gebruiker centraal);.

We zijn een wendbare en flexibele organisatie waarin we passend 

werken en organiseren
a) We willen als organisatie wendbaarder worden om beter in te kunnen spelen op 

veranderingen;

b) De uitdaging is dat wat goed is voor de Bornse gemeenschap om te zetten in een 

inrichting van de organisatie die dat mogelijk maakt; 

c) Door ons (persoonlijke) leiderschap en eigenaarschap op ons werk kunnen we flexibel 

zijn en toegevoegde waarde leveren;

d) We noemen het passend werken en organiseren als we in staat zijn overzicht over 

keuzes te hebben  en daar bewust mee om te gaan. Wat we  daarbij efficiënt moet 

inrichten vullen we zo in. Op dit moment is een efficiencyslag nodig met oog voor de 

invloed die activiteiten en processen in de Bornse gemeenschap die goed gaan;

e) De opgave als richting, van buiten naar binnen passend werken en organiseren;

f) Programma, project als werkwijze voor tijdelijke opdrachten;

g) De teams als basis voor medewerkers in de organisatie.

We hebben een optimale (continue) beleidscyclus
a) De basis voor de te behalen resultaten ligt in het bestuurlijk kader (raads- / 

coalitieakkoord en beleidsbegroting);

b) De balans tussen en ambities, opgaven, ontwikkelingen en beschikbare middelen 

(capaciteit en budget) wordt expliciet gemaakt  en vertaald naar een beknopt en 

leesbaar jaarplan organisatie;

c) Bij nieuwe opgaven (via externe agendering van initiatiefnemers of nieuwe 

bestuurlijke wensen) wordt een expliciete afweging gemaakt of de organisatie 

hiermee aan de slag (kan) gaan of niet;

d) Met een werkwijze nieuwe opgaven (een werkproces met een normenkader) kan er 

beter worden gestuurd op opgaven;

e) Een onafhankelijke signalerende controlrol is nodig om als organisatie en bestuur 

scherper te worden op de eigen positie. 

We hebben een optimale P&C Cyclus 
a) Het bestuur wordt meer in positie gebracht door meer zicht te geven op de 

meerjarige financiële ontwikkeling van Borne, zodat zij bij keuzes een 

toekomstgerichte afweging kunnen maken;

b) Ons financieel instrumentarium is op orde;

c) Er is een actuele visie op planning en control met een actuele verbeter- en 

ontwikkelcyclus;

d) Jaarlijks is er in november een agendering van sluitende P&C processen met een 

realistische planning;

e) We kunnen tussentijds financieel afsluiten om tijdig bij te sturen.

We hebben een gezonde financiële huishouding
a) De nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen is geactualiseerd;

b) Het proces ‘Kiezen voor Borne’ stimuleert het urgentiebesef en stelt het bestuur in 

staat kansen te gebruiken voor Borne en focus aan te brengen.

We hebben ondersteunende en functioneel werkende systemen
a) Applicaties worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn en daardoor van meerwaarde en 

ondersteunend voor de organisatie;

b) In het geactualiseerde ICT werkplan is helder is gemaakt welke applicaties  

aanpassingen nodig hebben, welke applicaties ontbreken en welke werkwijze 

wordt gevolgd. De hieruit voortvloeiende verbetervoorstellen worden gewogen en 

de benchmark is hierbij geduid.

We hebben optimale processen en waardevolle informatie
a) We ontwikkelen onze kwaliteit en faciliteren met de informatie de  teams , 

programma’s en projecten;

b) De vindbaarheid van de documentatie  (voor o.a. de accountant) is verbeterd;

c) We hebben door een verkenning inzicht in de meerwaarde van het optimaliseren 

van  werkprocessen en het analyseren van de daarin beschikbare data. Hiermee 

maken we een 2 jarig uitvoeringsagenda;

d) Werkprocessen efficiënt(er) inrichten, verantwoordelijkheden en prioritering, goed 

definiëren, automatisering en betrouwbare  analyses doen om te leren en te 

verbeteren.

Ontwikkellijn 1: Duurzaam in control
Ontwikkellijn 2: Wendbare organisatie met 

een toekomstgerichte bedrijfsvoering

Doelen ontwikkellijn 1:

• Optimale beleidscyclus

• Optimale P&C-cyclus

• Gezonde financiële huishouding

• Ondersteunende en functioneel werkende systemen

• Optimale processen en waardevolle informatie

Doelen ontwikkellijn 2:

• Passend werken en organiseren

• Wendbare en flexibele organisatie

• Efficiënte en faciliterende ondersteuning bedrijfsvoering

• Lerende organisatie

• Talent van medewerkers benutten

Opdracht procesoptimalisatie:  Invulling rol en verkenning proces-

optimalisatie en data analyse en daarbij een tweejarige Uitvoeringsagenda 

overwegen en middelen inzichtelijk hebben Starten met een verkenning van de 

mogelijkheden (verkenning voor 1 juli 2019)

Opdracht Leiderschap- en teamontwikkeling: Vervolg leiderschaps- en

Teamontwikkeling (o.a. teamcoaches), aangesloten bij de opgave per team en in 

projecten, programma’s en de opgave in de organisatie in 2019 en 2020

Opdracht Onafhankelijke controlrol: onafhankelijke positie van control en 

een visie definiëren en uitvoeren voor 1 oktober 2019

Opdracht Programmatisch werken: met een inspiratiesessie presenteren wat 

programmatisch werken wel en wat het niet is – voor 1 september 2019

Opdracht Programmatisch werken: Programmatisch werken start per 1 juli en 

ontwikkeld verder in 2019 en 2020 - Eerste opzet programmatisch werken gereed 

voor 1 september 2019

Opdracht Impactanalyse sociaal domein – een eerste verkenning vindt 

plaats voor 1 september 2019

Opdracht Strategische HR: Actuele  duiding van ‘regisserende 

netwerkorganisatie’ (structuur, sturing, cultuur) en communicatie hierover voor 1 

september 2019 

Opdracht ICT Werkplan: een actueel ICT werkplan voor ondersteunende en 

functioneel werkende systemen / Procesmemo met aanpak en duiding benchmark 

is eind juni afgestemd  / Actueel ICT werkplan met inzicht in middelen is 

gereed voor 1 november 2019

Opdracht Financieel instrumentarium op orde: spelregels begrotingsproces 

opstellen voor 1 juni 2019 - spelregels verduidelijken in de organisatie voor 1 

november 2019

Opdracht Aansturing en organisatie inrichting: factsheet team / opdracht 

teamcoördinator:  na een korte verkenning is de opgave en behoefte aan 

facilitering per team bekend – voor 1 september 2019

Opdracht Strategische HR: Initiatiefvoorstel OR Belonen en beoordelen is 

uitgewerkt in 2019 

Opdracht Aansturing en organisatie inrichting : factsheet team vertalen 

naar de invulling van faciliterende bedrijfsvoering per team  – voor 1 oktober 2019

Opdracht Financieel instrumentarium op orde: Sluitende P&C Processen 

met actuele verbeter- en ontwikkelcyclus, een actuele visie op P&C – voor 1 

oktober 2019

Opdracht Financieel instrumentarium op orde: betekenis geven aan 

budgethouderschap / actuele Budgetbeheerregeling voor 1 oktober 2019

Opdracht Strategische HR: Strategisch opleidingsbeleidsplan is gereed, 

vastgesteld en gecommuniceerd voor 1 november 2019

Opdracht Financieel instrumentarium op orde: Sluitende P&C Proces 2020 

met een uitgewerkte jaarplanning 2020 – voor 1 december 2019

Opdracht Bedrijfsvoering: Kernachtige visie op bedrijfsvoering is vastgelegd–

voor 1 december 2019 

Opdracht Financieel instrumentarium op orde:  verkenning tussentijds 

Afsluiten financiële administratie / actueel inzicht in financiële positie (tbv 

bestuur) – voor 1 december 2019

Opdracht Bedrijfsvoering: Sturingsinformatie bedrijfsvoering en organisatie 

ontwikkelen vanaf 1 juli 2019 – tussenstand oktober 2019 en verdere ontwikkeling

Opdracht Beleidscyclus: coördinatie bestuurlijke ambitie (optimale 

beleidscyclus): werkwijze afweging nieuwe opgaven wordt vormgeven 

gekoppeld aan beleidscyclus, meerjarige beleidsraming - voor 1 oktober 2019

Opdracht Beleidscyclus: coördinatie bestuurlijke ambitie (optimale 

beleidscyclus): werkwijze afweging nieuwe opgaven wordt vormgeven 

gekoppeld aan jaarplan organisatie) voor 1 december 2019 

Opdracht Aansturing en organisatie inrichting : Concept organisatiebesluit 

is (als uitkomst van het proces met teamcoördinatoren en  OR) gereed voor 

besluitvorming en adviesaanvraag OR /  voor 1 december 2019

Opdracht Bedrijfsvoering: Uitvoeren P&C processen en Uitvoeren faciliterende 

bedrijfsvoering  – voor 1 december 2020 

Opdracht Strategisch HR: Strategische HR invullen / Strategische 

personeelsplanning opzetten – kwetsbare functies – 2019 / GJR

Opdracht Aansturing en organisatie inrichting:  Aansturing: formuleren MT 

opdracht, voor 1 september 2019

Opdracht  Onafhankelijke controlrol : aanbesteding en opdrachtverlening 

accountant – boordelen oktober 2019 – definitief januari 2020 /  Griffier

Geel:  al in gang gezette ontwikkeling Blauw: huidige omvormen naar nieuwe werkwijze Wit: ontwikkeling te initiëren binnen de 

bedrijfsvoering



MONITORING

PROGRAMMAORGANISATIE - Relaties, Randvoorwaarden en Middelen

Programmagroep:

Bestuurlijk opdrachtgever: 

portefeuillehouder bedrijfsvoering / burgemeester Gerard van den Hengel

Ambtelijk opdrachtgever: 

algemeen directeur / Gertjan Rozendom

Ambtelijke opdrachtnemer:

- Programmamanager : inhuur werven (extern) 

- Programmamanager : intern werven (intern)

Uitvoering door samenwerking met en in de programmagroep:

- Programmaondersteuning (uit Projectatelier c.q. team Projecten en 

Programma’s) : inkoop, financiën, secretarieel, communicatie.

- Inspanningsleiders (hebben wel affiniteit met het onderwerp van de inspanning, zijn echter 

niet de expert en kunnen aansturen) van de opdrachten: wordt aangevuld  in juni
* Beleidscyclus: ……………………………….

* Financieel instrumentarium: ………………………………

* ICT werkplan ……………………………….

* Impactanalyse Sociaal Domein ………………………..

* Procesoptimalisatie en data analyse ……………………………..

* Onafhankelijke controlrol ……………………………….

* Analyse Inkoop en aanbesteding …………………………

* Aansturing en organisatie inrichting …………………………………..

* Bedrijfsvoering …………………………………

* Leiderschap- en teamontwikkeling …………………

* HR (strategisch) …………………..

* Programmatisch werken …………………………

Uitvoering is mede afhankelijk van inhuur op:

- Rol kwartiermaker

- Rol coördinatie financiën

Succesfactoren:

- Steun en draagvlak van het bestuur, leiding, or en 

medewerkers.

- Vieren wat al goed gaat.

- Vieren wat we behalen.

- Leiderschap en eigenaarschap: draagvlak en steun van 

het bestuur, leiding, or en medewerkers. Een ieder 

binnen de eigen rol en verantwoordelijkheid in 

samenspel met elkaar.

- Samenhang en focus bewaken bij de inspanningen.

- Naar de teams toe en goede communicatie over  het 

proces en de verwachte uitkomsten en wat 

medewerkers zelf kunnen doen. 

- Vasthouden aan: afstemmen, afspreken, aanspreken.

- Bewustwording creëren dat niet alles nieuw is en niet 

alles anders moet.

- Stimuleren van samenwerking.

Monitoringsafspraken:

• Stuurgroep 2 wekelijks mondeling en maandelijks 

schriftelijk verslag, waarvan het schriftelijke ook in 

het college wordt gedeeld. 

• Per kwartaal voortgang op hoofdlijnen naar 

auditcommissie en de raad, dit kan ook in  een 

presentatievorm en/of dialoogvorm.

• Voor de tussentijdse rapportages en 

evaluatiemomenten wordt aangesloten bij de 

bestaande rapportagemomenten in de planning- en 

controlcyclus. 

• Eind 2019 wordt een tussenstand gegeven en kan er 

worden bijgesteld. 

• 4e kwartaal 2020 wordt geëvalueerd voor borging in 

de organisatie.

Te ontwikkelen sturingsinformatie uit: 

• Waar staat je gemeente / vensters voor 

bedrijfsvoering.

• Medewerkers / organisatie energiemeting

• HR Data  - organisatie en per team, waaronder o.a. 

Personeelsbegroting, Overhead organisatie en per 

team, Fte vast / flex, Leeftijdsopbouw, 

In-uit-zij-doorstroom, Ziekteverzuim, Verlofopbouw, 

SPP.

• Budgetinformatie.

• Budgethouders, teams, thema’s (strategisch / 

bestuur).

• Dialoog: focusgesprekken met duiding over 

verwachting en evaluatie (afstemmen, afspreken, 

aanspreken).

Als basis hebben we twee ontwikkellijnen  benoemd met een aantal inspanningen waarvan we de volgende 

uitgangspunten formuleren: 

1.We maken een selectie in wat het meest urgent is en wat kan wachten;

2.We kiezen voor samenhang in de inspanningen in plaats van losse projecten;

3.We doen zoveel mogelijk zelf en kijken waar kwaliteitsbevordering (eventueel extern) nodig is; 

4.We kiezen voor inspanningen in samenhang met wat goed gaat; 

5.We gebruiken de hoofdlijnen om tot gerichte en passende keuzes te komen voor de Bornse gemeenschap; 

6.We voegen communicatieve elementen toe voor de verbinding met de OR, het college en de gemeenteraad waar het 

om organisatorische, bestuurlijke en beleidsmatige keuzes gaat. 

Deze uitgangspunten en de aanbevelingen in het rapport van Hiemstra en De Vries (april 2019 ‘Programmaplan 

Duurzame control’) hebben we vertaald naar een programmaplan waarin de basis op orde meer met de 

organisatieontwikkeling is verweven. Met een aantal acties zijn we voor een deel al actief mee bezig zijn om geen tijd 

te verliezen. Per inspanning kan de veranderstrategie verschillend zijn, dit wordt in de opdracht van de inspanning 

benoemd.

UITGANGSPUNTEN INSPANNINGEN

Rol Programmamanager:

Sturen op basis van regie, de programmamanager Is verantwoordelijk 

voor realiseren en monitoren van programmadoelen. Is opdrachtgever 

van inspanningen binnen het programma. Overlegt met ambtelijk 

opdrachtgever en bestuurlijke opdrachtgever van het programma.

Zorgt ervoor dat het programma uitgevoerd wordt: vormgeving van 

het programma, afstemmen met omgeving (o.a. teamcoördinatoren 

en andere programma’s en projecten, medewerkers, griffie, bestuur) 

en leiden van de programmaorganisatie. Zorgt voor risicomanagement 

en omgevingsmanagement (o.a. afstemming met lijn, andere 

programmamanagers). Bewaakt de voortgang van het programma en 

de samenhang tussen doelen, inspanningen en activiteiten. 

Is verantwoordelijk voor tijdige en actuele (voortgangs-) rapportage. 

Zorgt voor de (strategische) communicatie en is verbinder tussen de 

verschillende rollen binnen dit programma (in- en extern).

Opdracht: programmatische aanpak:

• Regievoering, integraal / thema-overstijgend / multidisciplinair;

• Sturen op inspanningen / resultaten / verwachtingen;

• Dwarsverbanden leggen en ombuigen van belemmeringen;

• Evalueert, maakt uitkomsten / resultaten zichtbaar;

• Faciliteren experimenteerruimte door initiatieven te toetsen aan de 

doelen en verwachtingen;

• Samenspel bevorderen in de organisatie;

• Stimuleren leiderschap en eigenaarschap;

• De ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en het bestuur tijdig en 

goed informeren.

Communicatie:

Samen met de extern programmamanager en de inspanningsleiders wordt 

na besluitvorming door college en raad een communicatieplan gemaakt. Tot 

die tijd wordt dezelfde wijze van communicatie gehanteerd zoals bij het 

Actieplan Basis op orde is uitgevoerd.  

COMMUNICATIE


