
Directieprogramma 2021

programma
2021

Directie



01 02 03

04 05 06

Directieprogramma, 
digitalisering en 
dienstverlening

Doorontwikkeling 
van onze 
bedrijfsvoering

Duurzaamheid

Lokale 
democratie

De Omgevingswet Verbinding binnen 
het sociaal 
domein

Verantwoordelijkheids-
verdeling directie

Hoofdlijn 
organisatieontwikkeling

Waarom een management-
development (md) traject

Inleiding 

01 02 03

04 05 06

Directieprogramma, 
digitalisering en 
dienstverlening

Doorontwikkeling 
van onze 
bedrijfsvoering

Duurzaamheid

Lokale 
democratie

De Omgevingswet Verbinding binnen 
het sociaal 
domein

Verantwoordelijkheids-
verdeling directie

Hoofdlijn 
organisatieontwikkeling

Waarom een management-
development (md) traject

Inleiding 

Directieprogramma 2021

Thema s̀Inhoud
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Met dit directieprogramma willen we alle teammanagers richting geven bij opstellen 
van hun teamplannen. Op 21 oktober 2020 hebben wij via een live webinar het 
concept directieprogramma met alle teammanagers besproken. Begin 2021 zijn er 
nog verdiepende gesprekken geweest en daarna is het directieprogramma definitief 
vastgesteld.

Op 6 april 2020 zijn we gestart met 
onze nieuwe organisatiestructuur 
op basis van de aanbevelingen uit 
het rapport van WagenaarHoes. 
Wij hebben er als directie voor 
gekozen om de taken direct bij 
aanvang anders te verdelen. De 
beginfase stond daardoor in het 
teken van een oriëntatie op onze 
nieuwe verantwoordelijkheden. 
Ander belangrijk onderdeel in deze 
beginfase was de selectie van de 
teammanagers. Dit proces kon 
begin september worden afgerond.

Inleiding 
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Wij zien het directieprogramma als een dynamisch 
ontwikkelinstrument waarmee wij sturing kunnen geven aan 
onze organisatie. Om zo integraal mogelijk te kunnen werken 
blijven wij de verschillende documenten, zoals bijvoorbeeld 
het collegeprogramma, met elkaar afstemmen. In 2021 staat 
bijvoorbeeld de actualisatie van de gemeentelijke toekomstvisie 
op de lange temijnagenda (LTA). Dit document zal ons ook weer 
input geven voor de verdere ontwikkeling en de focus van onze 
organisatie.

Het programma zal niet voor ieder team en iedere medewerker 
even relevant zijn maar het geeft wel aan welke thema’s wat ons 
betreft de komende tijd extra aandacht vragen.

Bij het realiseren van de doelen uit het directieprogramma 
hebben we elkaar nodig en wij wensen dat iedereen hierbij naar 
hartenlust met elkaar zal samenwerken. De thema’s dragen hier 
in ieder geval aan bij omdat die dwars door onze organisatie 
gaan!

Wij zien het als een uitdaging om onder de gegeven 
omstandigheden zo flexibel mogelijk om te gaan met de vele 
onderwerpen die nog voor ons liggen.
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Aanleiding

De ‘oude’ organisatie van  
De Fryske Marren kenmerkte 
zich door verkokering, het 
ontbreken van een heldere rol- en 
taakverdeling tussen directie en 
management en onduidelijkheid 
over de managementstijl. Ook de 
verbinding tussen onze omgeving 
en het beleid was onduidelijk 
waardoor we niet adequaat 
op ontwikkelingen in onze 
omgeving konden inspelen. Reden 
genoeg dus om een proces van 
organisatieontwikkeling in gang te 
zetten.

Het begin

Dat proces startte met een bijeenkomst van een groot aantal medewerkers in de 
Beachclub in Lemmer. 

In die bijeenkomst werden de bouwstenen aangedragen voor een effectieve 
organisatie zoals we die graag zien. Oog voor medewerkers, dienstbaar zijn en 
samenwerken waren belangrijke onderwerpen die werden genoemd maar er waren er 
natuurlijk nog veel meer. Vervolgens is een externe adviseur met de uitkomsten aan de 
slag gegaan, daarbij ondersteund door een groep meedenkers uit de organisatie. Het 
ontwerp van het organisatiemodel is in fasen tot stand gekomen waarbij afronding van 
een bepaalde stap de input leverde voor de volgende stap.

Hoofdlijn organisatieontwikkeling
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Leidende principes

De organisatieontwikkeling is opgepakt aan de hand van vier 
leidende principes:

• Werken vanuit gemeentelijke serviceformules: participatie 
van inwoners en bedrijven, denken in mogelijkheden vanuit 
het algemeen belang.

• Resultaatgerichte samenwerking: vinden van integrale 
oplossingen vanuit het denken als één organisatie.

• Werken vanuit coachend en faciliterend leiderschap: 
vertrouwen en verantwoorden, een veilige omgeving en 
eenheid van leiding.

• Werken vanuit de professionele ruimte: onze bedrijfsvoering 
richten we zodanig in dat maatwerk wordt geleverd waar dat 
mogelijk is, en uniforme processen zijn ingericht waar dat 
moet.

Uitspraken over de inrichting

De uitwerking van de leidende principes heeft geleid tot het 
formuleren van een aantal inrichtingsprincipes voor onze 
organisatie. Deze zijn voor een belangrijk deel gericht op onze 
bedrijfsvoeringsprocessen.  
Zo hebben we de bedrijfsmiddelen en het strategisch beleid 
centraal belegd, gaan we uit van een simpele rapportage en 
een duidelijke samenhang in de besturingssystemen van onze 
organisatie.

Uitgangspunten voor leiderschap

Het gaat niet alleen om de bedrijfsmatige inrichting van het 
organisatiemodel. Minstens zo belangrijk zijn de uitspraken 
die betrekking hebben op het leiderschap. We willen 
leidinggevenden die een verbindende rol kunnen spelen tussen 
directie en medewerkers en die strategie kunnen vertalen naar 
tactische en operationeel niveau. Dat kan alleen als de directie 
de organisatie aanstuurt op een faciliterende en coachende 
manier en vanuit de gedachte dat verantwoordlijkheden laag in 
de organisatie worden gelegd. 
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Waar de inrichtingsprincipes vooral betrekking hebben op 
de bedrijfsvoering, richten de leiderschapsprincipes zich 
op de verhouding tussen directie, (project)management en 
medewerkers. Voor elke groep is een aantal uitgangspunten 
geformuleerd die betrekking hebben op houding en gedrag. 
Een greep hieruit: samenwerken, collectief belang, het goede 
voorbeeld geven, open staan voor ideeën en kritiek en elkaar 
aanspreken op verantwoordelijkheid en gedrag.  

Ten slotte: het model

Als (voorlopig) laatste stap in het ontwerpproces zijn alle 
principes en uitgangspunten op een rijtje gezet en is vervolgens 
een model geschetst waarin zij optimaal tot hun recht kunnen 
komen. Daarmee heeft onze organisatie en de inrichting ervan 
een definitieve vorm gekregen. 

En verder….

De laatste stap in het ontwerpproces is het startschot voor 
het vervolgproces. Dit gaan we met z’n allen verder concreet 
invullen en ontwikkelen. We doen dit door inzet van een 
Md-traject, coaching op het werk, het opzetten van een 
cultuurproject en het werken vanuit serviceformules.
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Verdelingverantwoordelijkheid directie
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In het einddocument 
Organisatieontwikkeling is 
beschreven welke verandering we 
in gang willen zetten, waarom we 
dat willen en wat het einddoel is. 
Daarmee wordt het einddocument 
in feite het startschot voor de 
volgende fase. Een fase waarin we 
gaan werken aan onszelf als directie 
en management. 

Eenheid van leiderschap, houding en gedrag, cultuur: het is met elkaar verweven en 
we kunnen alleen stappen zetten als we dit als leidinggevende binnen onze organisatie 
‘tussen de oren’ hebben en er naar handelen. Het moet als het ware een deel van 
onszelf worden. Ingesleten gedragspatronen moeten we doorbreken. Dat is het doel 
van het Md-traject waarmee we inmiddels zijn gestart. 

Waarom juist dit traject

Dit soort trajecten blijven vaak genoeg steken in goede voornemens. We leren een 
‘trucje’ en vervallen vervolgens weer in oude patronen. We weten wel wat we anders 
willen doen maar de daadwerkelijke verandering komt, al dan niet bewust, maar 
moeizaam of helemaal niet tot stand.

Daarom is gekozen voor een verrassende insteek die uit gaat van een psychologische 
benadering: de werking van ons brein als drijfveer voor veranderingen. Voor ander 
gedrag is het essentieel om op een slimme manier nieuwe gedragsgewoontes aan te 
leren. Feedback, reflectie, leren van fouten en het vieren van successen zijn hierbij de 
sleutelwoorden. Het Md-traject zit er vol mee. 

Waarom
een managementdevelopment (md) traject
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Directieprogramma, 
digitalisering en 
dienstverlening 

Digitalisering

Inleiding

Ook de verdere uitwerking van serviceformules en versterking van onze cultuur vallen 
hieronder. Onze uitdaging is om aan te sluiten bij de wensen van inwoners voor onze 
dienstverlening. In 2024 willen we minimaal 80% van onze producten, diensten en 
werkprocessen veilig, efficiënt en volledig papierloos afhandelen. Dat lukt alleen als we 
dat samen doen. Onze cultuurwaarden gaan ons hierbij helpen. 

Er zijn gelukkig al veel ontwikkelingen in gang gezet. Zo is bijvoorbeeld al veel 
tijd geïnvesteerd in de digitalisering aan de ‘voorkant’, het deel waar de klant het 
meest van merkt. Inmiddels wordt via het plan van aanpak digitalisering van de 
werkprocessen ook gewerkt aan de digitalisering van de ‘achterkant’: het deel waar 
het zwaartepunt bij het organisatie ligt. Het kan in positieve zin ook gevolgen hebben 
voor de klant omdat sommige producten dan bijvoorbeeld d.m.v. zelfbediening 
geregeld kunnen worden. Op termijn gaan we niet meer bestaande processen 
digitaliseren, maar processen opnieuw digitaal ontwerpen. 

Thema 1
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Algemeen doel

in het coalitieakkoord en in het collegeprogramma staat dat de 
gemeente fysiek en digitaal goed bereikbaar moet zijn. voor 
de periode van 2020-2024 wil men inzetten op een ambitieuze 
doorontwikkeling van het bestaande beleid, met de volgende 
uitgangspunten:

• De gemeentelijke dienstverlening is van hoge kwaliteit.

• Inwoners en bedrijven kunnen de gemeentelijke 
dienstverlening zoveel mogelijk snel, efficiënt, plaats- en 
tijdonafhankelijk digitaal regelen.

• Persoonlijke, face to face dienstverlening blijft mogelijk bij 
het KCC in Joure en de steunpunten in Balk en Lemmer.

• Efficiencyvoordelen van digitalisering worden op termijn 
ingezet voor digitale innovatie en pilots voor dienstverlening 
op maat, in de directe omgeving van onze inwoners.

Opdracht en randvoorwaarden

• Bedenk een goede vervanger van het IVO- en PIM-overleg 
zodat de strategische en tactische overleggen beter verankert 
worden in de organisatie, richt projectportfolio management 
in en doe voorstellen om de financieringsstructuur aan te 
passen.

• Creëer duidelijke samenhang, zorg gezamenlijk met alle 
teams voor heldere prioriteiten en zorg dat de ambities in lijn 
worden gebracht met de middelen.

• Breng de basis op orde door functioneel beheer te 
professionaliseren en de aansturing te vereenvoudigen, 
solofuncties en schaarse functies te versterken en de I- en 
A-kolom binnen teaminformatie beter te verbinden.

• �oldoe aan de wettelijke vereisten van het grote aantal te 
implementeren wetten, ook hierin gezamenlijke afweging tot 
de gemeentelijke ambities en prioriteiten.

• �nticipeer op toekomstige ontwikkelingen richting 
SaaS (‘Software as a Service’) en doorontwikkeling van 
digitalisering.
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• Ondersteun de ambitie van 80% digitaal.

• Ontwikkel voorstellen voor de ambitie om datagedreven 
te werken verder te brengen, in combinatie met 
gegevensbeheer en onze GEO-informatie.

• Draag zorg voor het behalen van de doelstellingen van het 
informatiebeleidsplan.

• Draag zorg voor een goede uitvoering van en balans tussen 
continuïteit en veiligheid, de normale business en de 
grootschalige projecten. 

• Zorg binnen het programma digitaliseren van werkprocessen 
voor duidelijke doelen, prioriteiten en te behalen resultaten.

• Doe een aanzet voor de ontwikkeling van 
contractmanagement.

• Ontwikkel teamspecifieke managementinformatie als 
aanvulling op de algemene managementinformatie. 

• Zorg voor een goede werking van het zaaksysteem en een 
doorontwikkeling van de mogelijkheden die dit biedt.

• Zorg ervoor dat efficiencyvoordeel ingezet kan worden ten 
behoeve van digitale innovatie en pilots voor dienstverlening 
op maat.

• Breng DIV weer in beweging, in combinatie met het voldoen 
aan de wettelijke eisen; geef inhoud aan de functie van 
archivaris en zoek waar mogelijk samenwerking.

• Zoek samenwerking met andere partijen daar waar dat 
toegevoegde waarde heeft. Bepaal daarbij relevante thema’s 
waarop samengewerkt kan worden. Richt het versterken van 
je netwerk op toekomstige samenwerkingspartners.
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Inleiding

In het einddocument van de organisatie-
ontwikkeling worden de serviceformules 
als één van de leidende principes 
genoemd voor onze manier van werken.

Een serviceformule is onmisbaar 
gereedschap om concreet te laten zien 
hoe de dienstverlening van De Fryske 
Marren eruitziet en wat de klant, de 
inwoner, ondernemer of organisatie van 
ons kan verwachten.

Onder serviceformules verstaan wij 
een samenhangende dienstverlening 
van de hele keten, de kanalen, de 
beleving van de klant en de hieraan 
gekoppelde bedrijfsvoering (processen, 
informatiesystemen). 

Algemeen doel

We willen nog betere en efficiëntere dienstverlening voor inwoners en ondernemers 
realiseren door goed aan te sluiten bij hun wensen en behoeften. 

Opdracht en randvoorwaarden:  

• Laat de hele organisatie kennismaken met serviceformules en met wat dat betekent 
voor onze manier van werken in De Fryske Marren.

• Maak op basis van gesprekken met teammanagers een keuze met welke formules 
gestart gaat worden.

• Betrek inwoners en ondernemers letterlijk bij de ontwikkeling van de 
serviceformules. Doe dit door middel van het organiseren van klantreizen 
(participatie). 

• Werk dit uit in een eerste set van serviceformules van De Fryske Marren en zorg 
hierbij voor de toepassing van verschillende type formules.

• Zorg ervoor dat binnen alle teams wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van 
serviceformules. Zorg daarbij voor de juiste samenwerking en verbinding in de 
organisatie. 

Dienstverlening en 
serviceformules
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Inleiding 

Organisatiecultuur omschrijven wij 
als gemeenschappelijk gedrag en de 
normen en waarden over de manier 
waarop wij in onze organisatie met 
elkaar, de taak, de leiding en met de 
buitenwereld omgaan.

Onze huidige cultuur kunnen we 
omschrijven als een fijne, informele en 
vriendelijke manier van omgaan met 
elkaar. En over het algemeen zijn onze 
medewerkers erg betrokken bij het wel en 
wee van onze gemeente en organisatie. Dat 
moeten we vooral vasthouden en - waar 
het kan - versterken! 

Toch blijkt dat het op sommige punten 
beter kan. En moet. Ook uit het 
organisatieontwikkelingstraject komen 
vooral verbeterpunten naar voren die meer 
met de cultuur dan met de structuur van 
de organisatie te maken hebben. Daar 
willen we graag de vinger opleggen en 
kijken of we hier sterker kunnen worden. 
Cultuurversterking dus. 

Versterking 
organisatiecultuur
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Opdracht en randvoorwaarden

• Kom met een plan van aanpak dat leidt tot een structurele 
versterking van onze organisatiecultuur.

• Formuleer nog in 2020 deze aanpak en zorg daarna voor een 
uitvoeringsplan in 2021.

• Begin daarbij niet op nul, maar neem mee wat er de laatste 
jaren al is opgehaald in de organisatie, onder meer in het 
organisatieontwikkelingstraject. 

• Koppel cultuurversterking aan de dagelijkse praktijk en 
dagelijkse werkzaamheden, het mag geen losstaand project 
worden. 

• Betrek de breedte van de organisatie bij dit traject (na 
akkoord directie over de aanpak) en zorg voor focus op één 
of twee aspecten voor de komende jaren.

• Cultuurversterking gaat vooral ook over houding en gedrag; 
van de teammanagers wordt verwacht dat zij daar stevig op 
sturen. 
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Doorontwikkeling van 
onze bedrijfsvoering Inleiding

De doorontwikkeling van onze bedrijfsvoering zien wij als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Vandaar ook dat elke directielid verantwoordelijk is voor 
een bedrijfsvoeringsteam. We zien bedrijfsvoering daarbij als alle bedrijfsmatige en 
ondersteunende processen, functies, rollen en taken die noodzakelijk zijn om het 
primaire proces goed uit te kunnen voeren en zodoende maatschappelijke waarde te 
kunnen toevoegen. 

Door onder andere eerdere bezuinigingen en gebrek aan innovatie is er sprake van veel 
achterstallig onderhoud. Daarom willen we hier een stevige inhaalslag maken.

 
Een belangrijk deel van de bedrijfsvoering zit in de teams middelen, back office sociaal 
domein, ondersteuning en bestuur- en concernadvies. Natuurlijk is er ook sprake van 
bedrijfsvoering in de vakteams.

Thema 2
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Het is een gezamenlijke opgave waarbij de bedrijfsvoeringsteam 
de andere teams ondersteunen zodat we toe kunnen werken 
naar een uniforme uitvoering van ons beleid. De teammanagers 
en de directie geven hier ruggensteun voor. Het is belangrijk dat 
we op dit onderdeel goed met elkaar samenwerken waarbij we 
ieders specialisme benutten.

Algemeen doel

Wij willen het primaire proces optimaal faciliteren om zo 
efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken en op deze 
manier maximaal doelbereik te creëren. Daarbij moet er sprake 
zijn van een betrouwbare (juist, volledig, tijdig, rechtmatige), 
uniforme bedrijfsvoering waar de organisatie op kan steunen/
bouwen en mee vooruit kan, dit o.b.v. vastgelegde meerjarige 
beleidsuitgangspunten waar we ons dan ook aan houden. Via 
periodieke monitoring kan (bij)gestuurd worden.
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Opdracht en randvoorwaarden

Niet alle teams staan op hetzelfde kwaliteitsniveau als het 
om bedrijfsvoering gaat. Elke team heeft zodoende een eigen 
opgave. Hieronder geven we een aantal onderwerpen aan 
waarvan wij het als directie belangrijk vinden dat daar in 2021 
op ontwikkeld wordt. Het is geen uitputtende lijst en de opgave 
zal per team verschillend zijn: 

• Verbeter de kwaliteit van de advisering aan directie, B&W 
en de gemeenteraad en verbeter de kwaliteit van de 
rapportages aan ons bestuur (VJR, NJR en jaarrekening).

• Pak bedrijfsvoeringsaspecten op waar al wel een besluit 
over gevallen is maar die nog niet gerealiseerd zijn. Ter 
ondersteuning is hier per team een lijst met onderwerpen 
voor beschikbaar.

• Doe een aanzet voor de ontwikkeling van contract-
management of ontwikkel contractmanagement verder door.

• Ontwikkel teamspecifieke managementinformatie als 
een aanvulling op de algemene managementinformatie 
(dashboard) en draag bij aan een kwaliteitsslag ten  
 
 
 

aanzien van betrouwbaarheid van de informatie. Gebruik 
het dashboard in de voortgangsgesprekken met de 
verantwoordelijke directeur.

• Professionaliseer het inkoop- en aanbestedingsproces.

• Professionaliseer de ‘beheersing’ en ontwikkel een systeem 
van waaruit je weet dat je alles in zicht hebt en afwegingen 
kunt maken t.a.v. prioritering. Werk hierbij nauw samen met 
andere teams.

• Draag bij aan de digitalisering van de werkprocessen en het 
ontwikkelen van serviceformules.

• Doe onderzoek naar vereenvoudiging van 
verantwoordingssystematiek.

• Ontwikkel een leer- en ontwikkelplan per team dat 
afgestemd is op het realiseren van gemeentelijke doelen.

• Draag bij aan de doorontwikkeling van risicomanagement.

• Zorg ervoor dat de kwaliteit van de interne controle verbetert 
en dat de aanbevelingen die hieruit voortkomen opgevolgd 
worden.

• Geef verdere invulling aan de nieuwe gesprekscyclus.
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Duurzaamheid
Inleiding

Naast invloed op inhoudelijke beleidsthema’s rondom duurzaamheid, heeft 
de gemeente een belangrijke (voorbeeld)rol als het gaat om het oppakken van 
duurzaamheid in de eigen gemeentelijke organisatie. Daarnaast heeft de gemeente 
verschillende taken meegekregen vanuit het Rijk.  
Door in de bedrijfsvoering het goede voorbeeld te geven, kun je inwoners, bedrijven 
en organisaties in je gemeente inspireren om ook met duurzaamheid aan de slag te 
gaan.

Doel

Hiervoor is een duidelijk beleid nodig met concrete doelen. Momenteel wordt 
onze duurzaamheidsnota geactualiseerd en wordt er invulling gegeven aan onze 
energiestrategie.

Daarnaast is bewustwording bij onze medewerkers van hun en onze positie en 
mogelijkheden nodig. 

Organisatiebrede aandacht voor duurzaamheidsaspecten bij beleidsadviezen - maar 
ook in contacten met inwoners en bedrijven - moet vanzelfsprekend zijn. Gezamenlijk 
moeten we werken aan onze duurzaamheidsambities en het goede voorbeeld geven.

Thema 3
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Onze hele organisatie heeft te maken met duurzaamheid en 
velen zouden daar een rol in moeten pakken. 

Het begrip duurzaamheid kan ook bij ons worden uitgesplitst in 
de volgende vier thema’s:

1. reductie van broeikasgassen;

2. overstap van fossiele brandstof op onuitputtelijke en schone 
energie;

3. circulair werken (afval wordt grondstof);

4. sociale duurzaamheid (oog voor de zwakkeren in de 
samenleving). 
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Opdracht en randvoorwaarden

Voor alle thema’s zouden concrete meetbare doelen 
geformuleerd moeten moeten concrete, meetbare doelen 
geformuleerd worden en deze thema’s zouden moeten worden 
uitgewerkt moeten worden uitgewerkt in concrete acties op drie 
niveaus: 

1. Eigen gebouwen en gedrag van medewerkers, sociale 
duurzaamheid. 
Voorbeelden: verduurzaming gemeentelijke gebouwen 
naar gasloos, zonnepanelen, LED-verlichting, inkoop 
groene stroom volgens maatstaven WISE, meer 
digitaal werken, minder papiergebruik, afvalscheiding, 
verduurzaming zakelijke kilometers bijvoorbeeld door 
gebruik dienstfietsen en elektrische (deel)auto’s, mensen in 
dienst nemen met afstand tot de arbeidsmarkt, aanleggen 
van natuurvriendelijke oevers en het verhogen van de 
biodiversiteit.  
 

2. Duurzaam en innovatief primair proces. 
Voorbeelden: aanpakken van het wagenpark (vrachtauto’s 
op biogas, auto’s elektrisch of met Euro06 motoren), afval als 
grondstof, hergebruik, openbare verlichting via LED-lampen, 
materiaal buitendienst verder vervangen naar elektrisch, bij 
nieuwbouw en renovatie gemeentelijke gebouwen circulaire 
materialen toepassen.

3. Duurzaam inkopen en stimuleren van inwoners en bedrijven. 
Voorbeelden: duurzaamheidseisen stellen aan 
contractpartijen, social return, leertrajecten, bij het inkopen 
de CO2-prestatieladder gebruiken. Er is scholing nodig bij 
inkopers en er moet niet alleen op prijs worden ingekocht. 
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Lokale democratie 

 

Inleiding

We vragen meer van onze inwoners en omgekeerd. Wij 
zoeken naar gedragen oplossingen voor maatschappelijke 
problemen. De vraag is hoe we dat de komende jaren het beste 
vorm kunnen geven. Hieronder hebben we onze doelen voor 
inwoners- en overheidsparticipatie beschreven en daarna gaan 
we in op onze verwachtingen over de uitvoering daarvan.

Algemene doelen inwoners- en overheidsparticipatie

We willen inwoners meer betrekken bij het bedenken van 
oplossingen voor maatschappelijke ontwikkelingen. Dat 
leidt tot meer samenwerking met inwoners. Voordat we zelf 
plannen uitwerken willen we uit de samenleving ophalen wat 
mensen belangrijk vinden. We willen inwoners meer ruimte 
en mogelijkheden geven om hun ideeën te realiseren en 
mogelijke problemen op te lossen op hun eigen manier. Dat 
leidt tot gedragen keuzes en besluiten die aansluiten bij de 
mogelijkheden en verwachtingen van inwoners. 

Thema 4
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Voor de uitwerking van dit doel geven wij de volgende 
opdracht en randvoorwaarden mee:

Beleid en plan van aanpak

• Formuleer beleid dat uiterlijk in oktober 2021 is vastgesteld 
door de gemeenteraad en zorg voor uitvoering van dat beleid 
op uiterlijk 1 januari 2022.

• Ontwikkel een aanpak c.q. organisatievorm waarbij de 
inwoners en medewerkers nadrukkelijk worden betrokken.

• Een aanpak die antwoord geeft op verschillende type vragen 
van inwoners en ambtelijke organisatie.

• Ontwikkel een plan van aanpak voorzien van de typen 
inwoners, typen inwonersparticipatie en breng de effecten 
in beeld, verken hoe de betrokkenheid van de inwoners 
eruit kan gaan zien in het sociaal domein, fysieke domein, de 
energietransitie en andere beleidsterreinen.

• Ontwikkel concrete vragen die je aan de inwoners van de 
gemeente kunt stellen. En hoe wil je de participatie gaan 
doen? Hoe kunnen we leren denken?

• Organiseer draagvlak en betrokkenheid bij het bestuur.

• Zoek verbindingen met andere onderwerpen zoals 
bijvoorbeeld de omgevingswet, de gemeentelijke 
serviceformules en de cultuurversterking.

• Zorg ervoor dat de ervaring van lopende experimenten en 
vormen van al toegepaste inwoners- en overheidsparticipatie 
meegenomen worden bij de nieuwe aanpak en makkelijk te 
vinden zijn.

Leren en ontwikkelen

• Ontwikkel een leer- en ontwikkeltraject voor medewerkers 
en inwoners waardoor zij in staat zijn om optimaal deel te 
nemen aan participatietrajecten. 
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Communicatie

• Voer (langdurig) een gerichte communicatiecampagne uit om 
de nieuwe manier van samenwerken een stevige herkenbare 
basis te geven.

• Maak een kalender voor bijeenkomsten tussen inwoners en 
gemeentebesturen met als doel om op enkele thema’s door 
middel van gesprekken en debat zoveel mogelijk ideeën van 
inwoners te genereren. 

Randvoorwaarde

• Er wordt van inwoners verwacht dat ze actief mee doen 
aan de samenleving. Dit betekent voor het lokale bestuur 
dat inwoners ruimte moeten krijgen om een groter zelf-
organiserend vermogen te ontwikkelen. Door uit te gaan 
van hun wensen, ideeën en behoeften ontwikkelen we beter 
beleid en een groter draagvlak. Door inwoners mee te laten 
praten over het ontwikkelen van beleid benut je de kracht 
van de samenleving. Daardoor ontstaat dus ook een andere 
verhouding tussen samenleving en het lokale bestuur.

• Werk het concept bestuurlijke vernieuwing (right to 
challenge en right to bid) verder uit in de vorm van een 
business case.
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De Omgevingswet

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2022 
treedt, een jaar later dan gepland, 
de Omgevingswet in werking. 
Deze wet bundelt 26 wetten van 
onder meer bouwen, milieu, water, 
ruimtelijke ordening en natuur tot 
één nieuwe wet.

De Omgevingswet vraagt op verschillende punten een andere rol van de organisatie, 
het college en de gemeenteraad. De ontwikkeling van deze rollen pakken we in 
2021 verder met elkaar op. In 2022 werkt iedereen met en naar de geest van de 
Omgevingswet.

Gemeente De Fryske Marren is op de hoogte van de veranderingen van de 
Omgevingswet en is druk bezig om de genoemde wet te implementeren. Hiervoor 
is een programma ingericht (als bijlage I toegevoegd) waarmee we voldoen aan de 
minimale eisen die door de VNG zijn opgesteld (als bijlage II toegevoegd) om deze wet 
te implementeren. In 2020 zijn hier al flinke stappen in gezet en in 2021 wordt hier een 
vervolg aan gegeven.

De functionaliteiten van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) worden 
verder ingericht en er kan digitaal mee gewerkt worden, waarbij het huidige 
dienstverleningsniveau dat de gemeente heeft vastgesteld blijft bestaan.

Voor inwoners en bedrijven is per 1 januari 2022 helder wat er wel en niet mag binnen 
de fysieke leefomgeving en welke regels en processen voor hen veranderen. Ook 
hebben zij toegang tot informatie over de kwaliteit van de leefomgeving.

Thema 5
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Algemeen doel

De Omgevingswet is - met het oog op duurzame ontwikkeling, 
de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu - gericht op het in onderlinge 
samenhang bereiken en in stand houden van een veilige en 
gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit 
en daarnaast het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen 
van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke 
behoeften. 

Om dat te bereiken kent de Omgevingswet vier verbeterdoelen:

• Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en 
het gebruiksgemak van het omgevingsrecht.

• Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering 
van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en 
regelgeving.

• Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door 
een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het 
bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving. 

• Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over 
projecten in de fysieke leefomgeving.

Voor de uitwerking van dit doel geven wij de volgende opdracht 
en randvoorwaarden mee:

• Organiseer verdergaand draagvlak bij het bestuur (raad 
en college), de organisatie en samenwerkende partijen via 
betrokkenheid op dit thema.

• Zoek verbindingen met andere onderwerpen zoals 
bijvoorbeeld participatie, de gemeentelijke serviceformules 
/ klantreizen, dienstverlening, informatievoorziening, 
financiën, ketenpartners/verbonden partijen en de 
cultuurversterking.

• Bestuur (raad en college) en medewerkers worden d.m.v. 
verschillende werk- een leervormen meegenomen over de 
ins en de outs van de Omgevingswet en kunnen er vanaf 
2022 voortvarend mee aan de slag om genoemde wet verder 
vorm en inhoud te geven en uit te voeren. 
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• Ontwikkel een (inter-)persoonlijk ontwikkelingsplan voor de 
medewerkers.

• Ontwikkel een veranderopgave die de Omgevingswet vraagt 
voor 2022 e.v.

• Zoek verbinding met de het sociaal domein binnen de 
organisatie om de integratie tussen sociaal en fysiek verder 
vorm en inhoud te geven als het gaat om participatie.

• Ontwikkel (intern) proeftuinen (o.a. werken in de geest 
van de Omgevingswet, intake- en omgevingstafel, Wet 
kwaliteitsborging).

• Onderzoek de verdergaande technologische mogelijkheden 
(common ground) m.b.t. dit thema.

• Formuleer (integraal) beleid dat uiterlijk in oktober 2022 
is vastgesteld door de gemeenteraad en zorg voor een 
implementatie van dat beleid op uiterlijk 1 januari 2022.

• Ontwikkel een aanpak c.q. organisatievorm waarbij de 
inwoners en medewerkers nadrukkelijk worden betrokken 
bij de uitvoering van de Omgevingswet en de Wet 
kwaliteitsborging.

• Zorg ervoor dat de ervaring van gaande experimenten en 
vormen worden meegenomen bij de nieuwe aanpak en 
makkelijk raadpleegbaar zijn.

• Er zal zowel horizontaal als verticaal beleidsinformatie 
beschikbaar moeten worden gesteld.

• Hiervoor moet een systeem worden ontwikkeld voorzien van 
meet-indicatoren. In 2024 is monitoring een verplichting. 
Binnen het sociaal domein (drie decentralisaties) geldt deze 
verplichting ook. Zoek hierbij de aansluiting.

• Uiterlijk eind 2021 moet er een (integraal) participatiebeleid 
zijn vastgesteld. Formuleer mede dit beleid i.s.m. 
samenleving (sociaal domein) en communicatie.
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Verbinding binnen het 
sociaal domein

“In het sociaal domein is de 
basis goed op orde. Nu gaan we 
werken aan het versterken van de 
verbinding tussen de verschillende 
onderdelen van het sociaal domein 
(sociaal wijkteam, backoffice, 
beleid) en het verstevigen van de 
sociale basis (voorzorg). De focus 
gaat van beleid naar (integrale) 
uitvoering”. 

Inleiding

Uit onze eigen ervaringen, diverse landelijke onderzoeken en publicaties blijkt dat 
samenhang nodig is om de verbinding tussen beleid (‘plan’), uitvoering (‘do’) én 
backoffice (‘check’) goed te organiseren. Dat vraagt om eenduidige sturing door 
directie en management (‘act’). Dat is in de kern wat we met het woord samenhang 
bedoelen bij dit thema. Die samenhang of verbinding wordt gevoed door wettelijke 
opdrachten, beleidsdoelen, politieke ambities en organisatorische principes.

In de afgelopen jaren was er, begrijpelijk, veel aandacht voor grip op het sociaal 
domein. Door diverse onderzoeken en veel inspanningen is er sprake van (relatieve) 
financiële rust. Er is sprake van inzicht in getalsmatige en financiële ontwikkelingen 
door monitoring. 

Na de inpassing van het sociaal wijkteam jeugd en gezin in de gemeentelijke 
organisatie (2019), is er gewerkt aan doorontwikkeling. In het inpassingsplan 
was een aantal dwarsliggers benoemd. Thema’s die aangeven op welke terreinen 
aandacht nodig is om eerder vastgestelde visie, beleidsdoelen, politieke ambities en 
organisatiebelang verder vorm te geven. Ook in de nieuwe organisatiestructuur is er 
een groot belang om hiermee door te gaan. Deze onderwerpen zijn de verbindende 
elementen om tot een samenhangende uitvoering te komen in de organisatie. 

Thema 6
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Doel ‘samenhang in het sociaal domein’

Algemene doelen sociaal domein

Een sterke, dragende samenleving met goede en toegankelijke 
basisvoorzieningen, waarin iedereen (naar vermogen) meedoet: 
de inclusieve samenleving.  
Alle inwoners van De Fryske Marren doen mee en kunnen zich 
maximaal ontplooien.

Kernboodschap

De inwoner draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn 
omgeving. De gemeente stimuleert de samenleving om in 
beweging te komen, te ontwikkelen en mee te doen.

Specifieke doelen 

(op basis van het inpassingsplan en voortkomend uit overleg 
staf sociaal domein t/m maart 2020):

• Integraal werken; privacybeleid (actueel houden), regie, 
brede intake, meervoudige problematiek. Bouwstenen voor 
één loket gedachte, verwezenlijken van één gezin, één plan, 
één regisseur.

• Preventief gebiedsgericht werken; meer gebruik maken van 
algemene voorliggende voorzieningen, inwonersinitiatieven 
en oplossingen in het netwerk/omgeving van de inwoner. 
Versterken van de sociale basis en de samenwerking daarvan 
met het swt, samenwerking met huisartsen, positieve 
gezondheid (gedachtegoed ‘Operatie Voor-Zorg’).

• Alle kwaliteit in beeld: werkprocessen, financiële 
administratie, geleverde diensten, waardering klanten. Doel 
kwaliteit omhoog! (relatie met digitalisering).

• Opleidingsplan, voor alle teams is er een inwerkplan, is 
duidelijk aan welke eisen men moet voldoen en wordt 
permanent geïnvesteerd in het opleidingsniveau en wordt 
kennis actueel gehouden.
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• Communicatie; in de volle breedte extern naar inwoners, 
extern naar ketenpartners en zorgaanbieders, intern 
naar raad/college/directie en intern naar medewerkers 
(communicatieplan sociaal domein)

• Monitoring, zicht en grip; blijven inzetten op het monitoren 
van ontwikkelingen en daarmee zicht en grip houden op 
aantallen en financiële middelen. Meer datagedreven 
werken.

• Rolduidelijkheid; resetten van taken en 
verantwoordelijkheden, wie doet wat en hoe werken we 
daarin samen. Wie beslist?; rol beleidsmedewerkers/
budgethouders versus directie/teammanagers. Versterken 
verbinding uitvoering/backoffice - beleid (omkeren).

Opdracht en randvoorwaarden

• Stel de inwoner centraal in het bieden van dienst- en 
hulpverlening. Samenhang is daarvoor de basis. Zorg ervoor 
dat de betreffende teams ‘ontschot’ werken, ‘hetzelfde 
gezicht tonen en hetzelfde verhaal vertellen’.  

• Leg formele en informele werkafspraken vast 
tussen de betreffende teams, herijk rollen, taken en 
verantwoordelijkheden. Helderheid in besluitlijnen tussen 
directie en teammanagers en teammanagers gezamenlijk. 
Pas zo nodig mandatering aan. 

• Zorg voor samenhangend beleid, toets nieuw beleid aan 
de visie (algemeen doel) en de kernboodschap. Leg daarin 
het accent op het versterken van de sociale basis en de 
ontwikkeling van een gezonde leefomgeving. Ontwikkel 
beleid meer en samen met inwoners en houd rekening met 
de uitvoerbaarheid van dat beleid. Van buiten naar binnen.

• Verstevig en verbeter de planning en controlcyclus door 
gebruik te maken van monitoring en data, daarmee de basis 
voor periodieke rapportages en (financiële) verantwoording.

• Geef uitvoering aan het advies over communicatie sociaal 
domein. 

• Stel een opleidingsplan op voor de betreffende teams. 
Houd daarbij rekening met de eisen van diverse (wettelijk 
verplichte) registraties. Zorg voor een inwerkprogramma 
waarin aandacht is voor het lokale beleid, werkwijze en 
gebruik van applicaties.
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• Geef vorm en inhoud aan integraal werken door de 
werkwijze van privacy, regie, brede intake en meervoudige 
problematiek vast te leggen. Leid medewerkers hier in op 
en zorg voor uitvoering. Volg de uitvoering en stel bij waar 
nodig.

• Besef dat de indeling in teams een hulpstructuur is en dat 
wij samen moeten zorgen voor een goed sociaal domein. 
Ieder voor zijn taak en samen met mensen in en buiten onze 
organisatie.

NB: de verbetering van de bedrijfsvoering die ook voor het 
sociaal domein van groot belang is (o.a. werkprocessen 
vastleggen, digitalisering) wordt al op basis van een ander 
programma gevraagd.
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