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1. AANLEIDING
Maassluis is een bijzondere stad met een rijk verleden. Voorheen een stad met bloeiende industrieën zoals de 
zeevaart, sleepvaart en de visserij maar inmiddels hebben deze plaatsgemaakt voor technologie en recreatie. Maassluis 
beschikt over een aantal bijzondere en innovatieve bedrijven die wereldwijd opereren, maar ook over een bijzondere 
toeristische en recreatieve kwaliteiten met haar ligging en historische stadskern. Daarnaast combineert Maassluis de 
kleinschaligheid en sociale samenhang van een dorp met de uitstraling en trots van een oude historische stad. 

1.1 Ontwikkelingen
Onze (lokale) samenleving verandert voortdurend. Deze veranderingen gaan steeds sneller. Allerlei ontwikkelingen 
vragen van ons om ‘mee te veranderen’. Dat is geen keuze maar noodzaak. Alleen door effectief te anticiperen op 
prominente ontwikkelingen kunnen wij ook in de toekomst tegemoet (blijven) komen aan de actuele belangen, wensen 
en behoeften van allerlei partijen in onze samenleving. 

Maatschappelijke opgaven worden steeds complexer en vragen meer van gemeenten. De decentralisaties op het 
sociaal domein en opgaven op het gebied van integratie, duurzaamheid en globalisering vragen om integrale, gedragen 
oplossingen die over de grenzen van beleidsdisciplines, gemeenten en het publieke domein heen gaan.
 

We leven in een netwerksamenleving waar eigen verantwoordelijkheid, participatie en maatwerk voorop staan. Waar 
inwoners betrokken willen worden en invloed willen uitoefenen op allerlei zaken die hun leefomgeving raken. Dat is 
een goede zaak want de inwoners van Maassluis kennen hun eigen stad en wijk als geen ander. De kennis en kunde van 
de inwoners is onmisbaar bij het maken van goed beleid en plannen voor onze stad.

Onze inwoners verwachten ook steeds meer van de overheid. Snellere en betere dienstverlening; snelle en goede 
beantwoording van vragen. We worden kritisch bekeken vanuit alle kanten. Dit vraagt samenwerking tussen tal van 
partijen vanuit verschillende rollen en posities.

Decentralisaties 
Gemeenten organiseren ondersteuning aan mensen met een hulpvraag dichtbij de inwoners op een manier dat 
zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leven. Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen kracht van mensen 
en hun omgeving. De gemeente is hierin een belangrijke linking pin die partijen verbindt, zaken mogelijk maakt en 
ondersteuning biedt waar nodig. Als gemeente hebben we een andere rol gekregen!

Online samenleving 
De wijze waarop onze inwoners informatie vergaren, producten bestellen of diensten afnemen is enorm veranderd; 
we leven in een online samenleving. Als het gaat om gemeentelijke producten of diensten willen onze inwoners 
het liefst zo veel mogelijk kunnen regelen vanachter hun computer of mobiel apparaat (telefoon, tablet). En zij 
verwachten snelle en goede service (zoals Coolblue). Belangrijk is om hier als gemeente gericht in te investeren en 
onze processen hierop af te stemmen.  

Omgevingswet
Met de invoering van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving met betrekking tot ruimtelijke projecten 
vereenvoudigd en gebundeld. Minder regels, meer praktijkgericht, méér integraliteit en (onderlinge) afstemming 
en een aanpak waarmee we gericht tegemoet komen aan de belangen van inwoners, instanties en bedrijven. Van 
belang is dat we als organisatie een slag maken om hier succesvol in mee te gaan. 
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De traditionele rolverdeling tussen overheden en inwoners en instellingen is daarmee sterk gewijzigd. We zijn als 
gemeente niet meer de partij die alles bepaalt maar zijn veel meer de verbinder en facilitator in de stad. 

1.2 Kansen
Productieve en betrokken medewerkers
De inzet van medewerkers is groot. Er is commitment, loyaliteit en betrokkenheid. Een grote betrokkenheid 
genereert een hoop energie en werk- en denkkracht. Dit is een belangrijke succesvoorwaarde voor het realiseren van 
onze ambities. Dit is bijvoorbeeld gebleken bij het project Landelijke Intocht van Sinterklaas. De bereidheid om hard te 
werken was groot. Medewerkers hebben de schouders eronder gezet en samen goede resultaten behaald. 

Korte lijnen
De lijnen in de organisatie zijn kort. Medewerkers zitten regelmatig bij wethouders aan tafel en ook tussen afdelingen 
zijn de lijnen kort. We weten elkaar te vinden. Dat komt de kwaliteit van het werk ten goede. Voorbeeld hiervan is het 
project Burgemeesterswijk. 

Participatiemogelijkheden
Wij betrekken inwoners en doen daarin steeds nieuwe ervaringen op. We zijn daarin ook creatief. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de Wijkdeals. 

Door meer ruimte en flexibiliteit te bieden kunnen we daar nog meer van profiteren en ontstaat er meer 
mogelijkheden om te werken vanuit de eigen toegevoegd waarde: datgene doen waar je goed in bent! 

1.3. Knelpunten
De organisatie is niet vraaggericht vormgegeven
De huidige ambtelijke organisatie is als uitvloeisel van wat vroeger van ons gevraagd werd voor een groot deel 
defensief, beheersmatig ingericht, beperkt gemandateerd. Zij is daarmee niet ingericht op, of wordt niet gestimuleerd 
tot, het optimaliseren van resultaten. 
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Zo zijn er veel verschillende loketten en afdelingen. Dit belemmert de integraliteit en leidt tot verkokering. De 
huidige structuur is complex, hiërarchisch en gefragmenteerd georganiseerd. Met veel teams, die zeer divers zijn in 
omvang en samenstelling, met relatief veel lagen voor een organisatie van onze omvang en met veel leidinggevenden. 
Leidinggevenden die dubbelfuncties vervullen en ook vaak beleidsinhoudelijke of projectmatige werkzaamheden 
verrichten. Daarnaast is er sprake van onevenwichtigheid in de samenstelling van de directie en de rolverdeling tussen 
afdelingshoofden en teamleiders. Dit komt de overzichtelijkheid, de flexibiliteit en de slagkracht van de organisatie 
niet ten goede en is belemmerend aan de gewenste verandering. 

Als wij onze producten en diensten meer vraaggericht willen aanbieden, stelt dat eisen aan onder andere de structuur, 
maar ook aan de systemen, processen en cultuur. Voor de structuur moet gelden dat deze toegankelijk en herkenbaar 
is. Waarbij slagvaardig en oplossingsgericht kan worden gewerkt, met korte lijnen tussen bestuur management en 
medewerkers en waar medewerkers de ruimte en het vertrouwen krijgen om te doen wat goed is voor de stad. 

Strategisch vermogen is ontoereikend
Rekening houdend met alle ontwikkelingen en onze ambities wordt een groter beroep dan voorheen gedaan op 
ons strategisch vermogen. We opereren als gemeente steeds meer in lokale en regionale netwerken en we zien dat 
maatschappelijke opgaven complexer worden en de gemeente overstijgen. Dit vraagt om een duidelijke visie en 
strategie zodat we als gemeente pro-actiever kunnen handelen. In de organisatie is op dit moment onvoldoende 
capaciteit beschikbaar om hier op een goede manier invulling aan te geven. Bovendien worden we teveel in beslag 
genomen door de waan van de dag en ad-hoc zaken.

Onze doelstellingen vragen om een andere cultuur
Onze huidige cultuur is te vergelijken met de meer traditionele ambtelijke cultuur. Deze cultuur past minder bij de 
ambities die we als gemeente hebben en willen waarmaken. Onze cultuur dient vernieuwing, het ondernemerschap, 
de samenwerking en de kwaliteit van onze organisatie als geheel te versterken, zodat de trots om deel te zijn van de 
gemeente Maassluis nog vanzelfsprekender wordt. 

1.4 Organisatieplan
De externe ontwikkelingen vragen tezamen met de interne knelpunten om een organisatieverandering. Deze 
organisatieverandering wordt besproken in dit organisatieplan. 
Met dit ontwikkelingsplan willen we een kwaliteitsimpuls aan de organisatie geven. Het plan is niet gericht op het 
realiseren van een bezuiniging maar op het verbeteren van het functioneren van de gemeente. 

In dit ontwikkelingsplan wordt de stip op de horizon beschreven en met welke inrichtingsprincipes we dit 
willen gaan bereiken. Deze principes leiden tot een nieuwe structuur met de daarbij horende aansturing en 
verantwoordelijkheden. Dit plan is opgesteld in brede afstemming met de organisatie. Zo zijn door medewerkers 
interviews gehouden met medewerkers over knelpunten en kansen. En zijn tijdens een aantal “heidagen” en 
werksessies met MT, teamleiders en medewerkers de contouren van dit plan verder vormgegeven.   
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2. MISSIE, VISIE EN DOELEN
2.1 Missie: waar staan wij voor?
De gemeente Maassluis is er voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de stad. Zij zijn onze klanten en onze 
opdrachtgevers. Samen met hen zorgen wij ervoor dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame stad blijft waar 
het goed leven, werken en recreëren is. Waarin iedereen mee kan doen aan de maatschappij en inwoners zelf hun 
steentje bijdragen aan een fijne leefomgeving. 

2.2 Visie: waar willen we naartoe?
Wij willen een flexibele en lerende organisatie zijn, die midden in 
de stad staat, open staat voor maatschappelijke initiatieven en 
deze proactief oppakt en verder brengt. We willen een organisatie 
zijn waarin inwoners vertrouwen hebben, die verbindt, waarin we 
inwoners, bedrijven en instellingen optimaal faciliteren, passend bij 
de mogelijkheden van deze tijd. 

Een organisatie die: 
• kwaliteit levert en klantvriendelijk en klantgericht werkt; 
• de inwoners en partners in de stad echt kent; 
• luistert en open staat voor de vragen en initiatieven uit de stad,  

die weet wat er speelt; 
• niet bepaalt en oplegt maar verbindt en regie voert; 
• vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen samenwerkt en de kennis  

en expertise uit de stad benut; 
• flexibel, adaptief en oplossingsgericht werkt; 
• met korte lijnen tussen bestuur, management en medewerkers 

waar verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn belegd en iedereen goed aanspreekbaar is; 

• die een goede werkgever is voor haar medewerkers. 

2.3 Doelen: hoe willen we dit bereiken?
2.3.1 Maatschappelijke opgave en samenleving centraal 
We werken steeds meer van buiten naar binnen. Maassluis wil een organisatie zijn die inwoners, bedrijven en 
instellingen optimaal kan bedienen, passend bij de mogelijkheden van deze tijd. Dat vraagt pro-actieve medewerkers 
die buiten gebaande paden treden, actief netwerken opzoeken, netwerken van bestuurders en medewerkers koppelen, 
prioriteit geven aan zowel extern als intern samenwerken en slim gebruik maken van kennis, ervaring en vaardigheden 
van anderen. 

Onze professie staat niet centraal, maar ten dienste van het behalen van een resultaat in onze stad. We staan open 
voor maatschappelijke initiatieven. We weten wat de burger, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties 
willen en stemmen onze werkwijze daarop af. We benutten, verbinden en maken gebruik van de kennis en kunde van 
partijen in de stad. We streven naar beleid en programma’s waar inwoners van op de hoogte zijn en mogelijk ook een 
actieve bijdrage aan hebben geleverd. We nemen de tijd voor een gesprek en komen toezeggingen na. We zoeken naar 
alternatieven. Wanneer we “nee” moeten zeggen, leggen we de beweegredenen en afwegingen helder uit. 

2.2.2 Een lerende organisatie
De belevingswereld van de gemeente is er één. De belevingswereld van de inwoners in de stad is een andere. 
Informatie en kennisdeling zijn in een netwerksamenleving essentieel. Daarbij is leren omgaan met onzekerheden en 
waarschijnlijkheden noodzakelijk. Zoek of laat de diversiteit ontstaan en experimenteer. Leer, reflecteer en deel wat er 
ontstaat en stel zo nodig bij.
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Coachend leiderschap/sturen op talentontwikkeling
Het management geeft ruimte voor een eigen aanpak en concretisering 
door de medewerker of het team. Het motiveert, moedigt aan en beoordeelt 
uiteindelijk het eindresultaat. Hierdoor worden medewerkers uitgedaagd hun 
talenten te benutten en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Dit betekent 
een grote eigen verantwoordelijkheid voor de medewerkers.

Stimulerend werkgeverschap
De medewerker moeten we boeien en binden. Onze medewerkers zijn 
professionals; ambtenaren die hun vak verstaan en de vakinhoud goed 
beheersen. Hierbij hoort continu en actief leren. Dit geldt zowel voor het 
individu als voor de gehele organisatie. Leren wordt actief gestimuleerd.  
Het management faciliteert hierbij, bijvoorbeeld in het laten opdoen van  
nieuwe ervaringen en bij de groei en ontwikkeling in het werk. De manager 
draagt er ook zorg voor dat de juiste medewerker op het juiste moment de  
juiste functie bekleedt. 

Tevens willen we een helder beeld creëren van de loopbaanontwikkelingspaden die er binnen de organisatie zijn.  
Een gemeente is een organisatie met een grote diversiteit aan werkzaamheden en functies.  
Voor de loopbaanontwikkeling worden daarom de volgende groei  of loopbaanlijnen onderscheiden:
• Leidinggeven 
• Project  en programmamanagement 
• Adviseren en regisseren 
• Uitvoeren 
• Ondersteunen

Met het opstellen van een concernopleidingsplan wordt over een periode van meerdere jaren vastgelegd hoe 
de organisatie met behulp van leren en opleiden voorziet in de behoefte aan competente medewerkers. Het 
opleidingsplan beschrijft daarmee de ambities van de organisatie en de kaders voor de activiteiten die plaatsvinden om 
medewerkers op te leiden en te stimuleren in hun ontwikkeling. 

2.2.3 Efficiënte bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering stelt het bestuur en de organisatie in staat om de ambities te verwezenlijken doordat de inzet van 
middelen goed is georganiseerd. ‘Goed organiseren’ kent daarin veel verschijningsvormen: het betekent onder meer 
in contact en in gesprek zijn met medewerkers over hun dagelijkse werk en over hun ontwikkeling, beheersing van 
financiële middelen, het kunnen toepassen van de mogelijkheden op het gebied van digitalisering en informatisering 
in de primaire processen, de rol van opdrachtgever verstaan en kunnen uitbouwen. Dat alles binnen de constellatie 
van het glazen huis dat wij als overheidsorganisatie zijn, en met de bijbehorende drijfveer om rekenschap af te willen 
leggen over de weg waarlangs de resultaten voor de stad tot stand komen. 

2.4 Aanpak: wat gaan we doen?
Om onze ambities en die van het bestuur te kunnen realiseren willen wij onze organisatie een kwaliteitsimpuls geven. 
In 2017 en 2018 staat de organisatieverandering centraal. We zijn reeds begonnen met 11 acties. Het 11-puntenplan 
geeft de richting van de organisatieontwikkeling aan. Het belangrijkste deel van de organisatieverandering zit in de 
aanpassing van werkwijzen, houding en gedrag, de cultuurkant van de organisatie. 

In 2018 krijgt ook de nieuwe structuur van de organisatie vorm. Een structuur waarbinnen we ons werk zo goed 
en efficiënt mogelijk kunnen doen, waarbinnen we optimaal kunnen werken volgens de hieronder beschreven 
kernwaarden en zo onze doelstelling, een flexibele organisatie midden in de stad, kunnen bereiken. 
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3. BEDRIJFSCULTUUR EN KERNWAARDEN
3.1 Cultuur als drager van de organisatieontwikkeling 
De bedrijfscultuur wordt gevormd door de medewerkers. Het gaat onder andere over de manier waarop we met elkaar 
omgaan en hoe we samenwerken. De cultuur van een organisatie is een krachtige en bepalende factor voor succes. 
En dat we succes hebben, blijkt uit de dingen die we samen bereiken. Het is van belang dat we onze bedrijfscultuur 
zoveel mogelijk afstemmen op datgene waar we als organisatie voor staan. 

3.2 Kernwaarden 
Cultuur uit zich niet alleen in symbolen, maar ook in houding en concreet gedrag. Waarden zijn de centrale 
maatstaven met behulp waarvan we ons eigen gedrag en dat van anderen beoordelen. Daarom hebben we 
kernwaarden geformuleerd, passend bij de organisatieontwikkeling. 

3.2.1 Ondernemen (handen uit de mouwen)
Inspelen op nieuwe ontwikkelingen, initiatief nemen, grensverleggend bezig zijn, lef en drive, 
verantwoordelijkheid nemen en dragen, omgaan met onzekerheid of ongemak, het beste 
resultaat bereiken, continue aandacht voor verbetering, over de schutting heen kijken. 

3.2.2 Eigenaarschap ( je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen)
Verantwoordelijkheid nemen voelen en krijgen, betrokken zijn en betrokkenheid creëren, 
weten waar je invloed zit, verwachtingen managen, verantwoordelijk voelen voor de 
gemeente als geheel (buiten eigen “hokje”) en actie ondernemen als iets niet goed loopt of 
beter kan.

3.2.3 Experimenteren (fouten maken mag)
Creativiteit en ideeën genereren, out of te box denken, iets gewoon gaan doen, lef tonen, 
verstand gebruiken, enthousiasmeren van anderen, afscheid nemen van wat niet lukt, ruimte 
nemen en krijgen.

3.2.4 Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken)
Feedback geven en ontvangen, waardevrij communiceren, kwetsbaar opstellen, 
zelfontwikkeling, intervisie, leren van elkaars projecten, evalueren, leren, successen vieren 
maar ook mislukkingen vieren.

3.2.5 Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar..)
Actief samenwerking opzoeken zowel intern als extern, openstaan voor 
andere ideeën, inleven in de ander, actief communiceren, halen en 
brengen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt, afspraak is afspraak, 
samen koers uitzetten, elkaars kennis benutten, nieuwsgierig zijn naar 
elkaar en elkaars werk. Hard op de inhoud, zacht op de relatie. 

3.2.6 Verbinden ( welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze 
meedoen)
Opbouwen en onderhouden van netwerken, kennen en gekend 
worden, kennis en mensen verbinden, niet in hokjes denken, schakelen, 
samenhang zien tussen belangen, draagvlakvorming, nieuwsgierig zijn.
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3.3 Implementeren kernwaarden
Het opstellen van een kernwaarden is één. Vervolgens zullen medewerkers vertrouwd moeten raken 
met het werken volgens de nieuwe kernwaarden. Kernwaarden gaan pas leven als medewerkers hierover 
met elkaar in gesprek gaan. Dit vraagt een programma waarin men gedurende een langere tijd aan de 
kernwaarden werkt, immers het vraagt om een verandering of aanscherping van de cultuur. Dit gaat 
niet zonder draagvlak en vertrouwen. De cultuurgroep zal hier mee aan de slag gaan door het opstellen 
van een cultuuragenda. Ook de rol van leidinggevenden is belangrijk bij het implementeren van de 
kernwaarden. Door voorbeeldgedrag te tonen, weten medewerkers hoe ze invulling kunnen geven aan 
de kernwaarden.
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4. EEN ORGANISATIE DIE DE VERANDERING 
ONDERSTEUNT
4.1 Naar een nieuwe organisatiestructuur
De verdere ontwikkeling van onze organisatie wordt zichtbaar in de manier waarop we werken. Het in praktijk brengen 
van onze kernwaarden vraagt met name om verandering in onze cultuur, ons gedrag en onze werkprocessen. Maar 
ook de structuur en de aansturing van de organisatie is van groot belang. Die moet ervoor zorgen dat de gewenste 
verandering optimaal wordt ondersteund. Als we willen dat onze medewerkers centraal staan in onze organisatie en zij 
de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om veel nadrukkelijker samen te werken met onze inwoners en partners in 
de stad, dan hoort daar ook de aansturing bij die dat mogelijk maakt. 

Om onze inwoners centraal te kunnen stellen en optimale dienstverlening te kunnen leveren aan onze klanten, 
hebben we een toegankelijke en transparante structuur nodig waarbij helder is waar men terecht kan voor onze 
producten en diensten en ook snel en integraal antwoord krijgt. 
Om flexibel en proactief te kunnen zijn, hebben we een structuur nodig waarin projectmatig en opgavengericht 
werken vanzelfsprekend is en waarbij onze ontwikkelkracht is vergroot. 

Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren een beweging gemaakt van een piramidale verticaal-hiërarchische 
organisatie naar een kleinere en plattere horizontaal-procesmatige organisatie, opgebouwd vanuit een Klant Contact 
Centrum (KCC) aan de basis en met de nodige aandacht voor programmatische of projectmatig werken1.

Onze inwoners, bedrijven en instellingen moeten centraal staan en vraaggericht werken is het uitgangspunt. De 
indeling van de organisatie zal daarom gericht zijn op de logica van de burger2. Burgers hebben in verschillende rollen 
te maken met de gemeente: 
• kiezer: passief stemgerechtigde en belanghebbende bij de ontwikkelingen in het politiek bestel van de gemeente
• samenwerkingspartner: belanghebbende en/of betrokkene bij (beleids)ontwikkeling in de gemeente
• wijkbewoner: belanghebbende in alle activiteiten in de eigen woonomgeving 
• klant: afnemer van diensten en producten op aanvraag
• inwoner: zich houden aan wettelijke regels en plichten 
• belastingbetaler: belastingplichtige

Met elk van de genoemde rollen correspondeert een bepaald taakveld en structuur van de gemeente, respectievelijk: 
het politiek-bestuurlijke circuit, een beleidsafdeling (inclusief projectmanagement), een buitenafdeling, een 
frontoffice met KCC, een backoffice (incl. vergunningverlening en handhaving) en een efficiënte middelenorganisatie 
(incl. management en overhead). Gezien de omvang van onze organisatie hebben wij ervoor gekozen een aantal rollen 
samen te voegen in de nieuwe organisatiestructuur. 

ROL BURGER ROL GEMEENTE STRUCTUUR GEMEENTE

Kiezer Leiderschap, extern en intern Duaal: raad, college, managers

Klant Dienstverlening Fysiek en digitaal loket

Onderdaan Regeltoepassing en handhaving Backoffice, handhaving, 
vergunningverlening

Partner Beleidsontwikkeling Beleidsafdeling

Wijkbewoner (Wijk)beheer Buitenafdeling

Belastingbetaler Effectief en efficiënt werken Financiën, interne organisatie

1. Aardema: Hoe richt ik mijn organisatie (opnieuw) in? In B&G 2011. 2.Aardema&Korsten, Gemeentelijke organisatiemodellen -Hoe integraler het 
moet, hoe minder je het ziet…, in: Hans Bekke e.a., Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur, Den Haag 2009. 
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4.2 Inrichtingsprincipes
Naast het bovengenoemde leidende principe voor de inrichting van de 
nieuwe organisatiestructuur (klantvraag centraal) hebben we nog een aantal 
uitgangspunten geformuleerd die vorm geven aan de nieuwe structuur en 
sturingsfilosofie.

4.2.1 Clusteren vergelijkbare werkzaamheden (een loket)
De ambtelijke organisatie moet goed aanspreekbaar zijn en één geheel vormen. Op basis van de soort vraag van de 
klant zullen vergelijkbare werkzaamheden geclusterd worden. Een taak of activiteit wordt op die plek in de organisatie 
ondergebracht, waar deze voor de stad het meest zinvol is. Zodat zoveel mogelijk ’één loket‘ ontstaat. De organisatie 
is dusdanig ingericht dat de kwaliteit van de dienstverlening optimaal is. In dit kader is er continu aandacht voor 
werkprocessen en de structuur en cultuur van de organisatie. De houding van de medewerkers is gericht op de 
bereidheid om de klant optimaal tegemoet te treden.

4.2.2 Platte organisatie met korte lijnen tussen bestuur, management en medewerkers
De organisatie wordt zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht, waarbij bureaucratie zoveel mogelijk wordt vermeden 
en korte lijnen (blijven) bestaan en een mandatering die daar recht aan doet. Het aantal hiërarchische lagen in de 
organisatie wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

4.2.3 Verantwoordelijkheden laag in de organisatie
De inzet naar meer verantwoordelijkheden voor medewerkers betekent met name iets voor de medewerkers zelf. Het 
nemen en krijgen van meer verantwoordelijkheden vraagt vooral om ander gedrag van medewerkers. Bestuurders en 
leidinggevenden geven de medewerkers de richting en de kaders mee en het vertrouwen en de handelingsruimte om 
slagvaardig te kunnen zijn. 

4.2.4 Duidelijke rollen en duidelijk onderscheid tussen management en inhoud
Management is primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van team en medewerker en is eindverantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het resultaat. Hij of zij is in alle opzichten verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van zijn 
eenheid, binnen de gemaakte afspraken en kaders. Het management werkt vanuit de gedachte van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Sturing op het geheel en binnen de clusters en eenheden vindt plaats op basis van 
concernbelang.
We werken vanuit gedeelde sociale en ethische normen en maken voor onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en collega’s inzichtelijk hoe we werken. We zijn aanspreekbaar op ons handelen.

4.2.5 Grotere eenheden (uitgangspunt 20 fte)
Doordat medewerkers meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om de inhoud van hun werk vorm te geven 
en er een duidelijk onderscheid tussen management en inhoud wordt het mogelijk om grotere teams te vormen. 
Daarmee wordt de samenhang en samenwerking binnen de gemeente versterkt, wordt de slagkracht vergroot en de 
kwetsbaarheid verminderd. Ook de flexibiliteit personele inzet wordt hiermee vergroot.

4.2.6 Versterken van integrale en projectmatige samenwerking 
Op dit moment is onze organisatiestructuur nog ingericht vanuit bedrijfsinterne afwegingen: op basis van 
vakdisciplines en onze beleidsterreinen. Dit betekent dat we voor concrete klantvragen steeds weer over 
afdelingsgrenzen heen moeten samenwerken. Samenwerken over afdelingsgrenzen heen is voor ons steeds meer 
vanzelfsprekend. Daarom is de structuur van onze organisatie niet meer zo belangrijk als vroeger. De structuur 
moet geen blauwdruk voor de komende 10 jaar zijn, maar flexibel en zich kunnen aanpassen. Het management is 
verantwoordelijk voor de integraliteit. 
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4.2.7 Vergroten strategisch vermogen en ontwikkelkracht 
Maassluis heeft strategische capaciteit en ontwikkelkracht 
nodig om de bestuurlijke opgaven te kunnen realiseren. 
Strategisch beleid richt zich doelmatig op ontwikkelingen 
die belangrijk en actueel zijn en die zo mogelijk om een 
programmatische aanpak vragen. Dit vraagt om initiatief, 
sturing op samenwerkingsverbanden en het ‘organiseren’ 
van kennis uit onze netwerken. Op meerdere plekken in de 
organisatie worden strategische (beleids)functies verankerd. 
Ondersteunend aan het MT is in de nieuwe organisatie 
plek voor een kleine concernstaf waarin functies als 
directiesecretaris, programmamanager en concerncontroller 
zijn opgenomen. Bij grote, complexe opgaven die een sterk 
afdelingsoverstijgend karakter hebben, kunnen we ook 
capaciteit specifiek inzetten op (het aansturen van) de opgave. Het programmamanagement stuurt op gewenst 
(integraal) eindresultaat en op het proces van samenwerking dat nodig is om te komen tot dit eindresultaat. 
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5. CONTOUREN VAN DE NIEUWE 
ORGANISATIESTRUCTUUR
Wanneer we de inrichtingsprincipes toepassen ontstaat een simpelere structuur waarin meer evenwicht is tussen de 
organisatieonderdelen en een duidelijk onderscheid ontstaat tussen verschillende taken, rollen en verantwoordelijkhe-
den. Welke structuur past nu het beste bij onze organisatie volgens onze inrichtingsprincipes? 

De nieuwe structuur van de gemeente Maassluis zal bestaan bestaat uit vier clusters die in totaal bestaan uit 11 teams. 
De clusters worden aangestuurd door de Gemeentesecretaris/ algemeen Directeur die daarbij ondersteund wordt 
door een adjunct-directeur en een kleine stafafdeling.
De clusters zijn:
• Inwoners, bestaande uit de teams Publiekszaken, VVH (vergunningverlening, veiligheid en handhaving) en 

Vraagraak (het sociaal wijkteam)
• Stad, bestaande uit de teams stedelijk beleid, sociaal beleid en het team projecten en wijkontwikkeling
• Bedrijfsvoering, bestaande uit de teams Advies, Administratie en I en A/ Facilitair  
• Stadsbedrijf, bestaande uit de teams bedrijfsvoering en uitvoering

De stafafdeling bestaat uit bestuurszaken (secretariële ondersteuning van college), de directiesecretaris, de program-
mamanagers en de concerncontroller.

Binnen de clusters Inwoners, Stad en Bedrijfsvoering wordt de functie van clusterstrateeg gecreëerd die binnen het 
cluster zorg draagt voor de coördinatie van de strategische beleidsontwikkeling en de bijdrage vanuit het cluster aan 
concernbrede strategische vraagstukken. De clusterstrategen vormen samen met de directiesecretaris de strategi-
sche beleidsgroep onder voorzitterschap van de adjunct-directeur. De strategische beleidsgroep adviseert het CMT. 
Binnen de teams worden op een evenwichtige manier senior functies gecreëerd die zorgen voor de inhoudelijke 
samenhang en afstemming binnen de teams en tussen de teams. 
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6. ROLLEN, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN3 
In de nieuwe organisatie is gekozen voor een aantal sleutelrollen. Sleutelrollen op het gebied van  management, 
proces en inhoud. Waarbij onderscheid wordt gemaakt op aansturing op een organisatie-eenheid (clustermanager, 
teammanager), aansturing van een proces (programmamanager, projectmanager) en coördinatie van de inhoud 
(clusterstrateeg, senior medewerker). Deze sleutelrollen richten zich op de ontwikkeling van leiderschap, proces 
en advies en regie. De taken en verantwoordelijkheden van alle (nieuwe) rollen, waaronder de sleutelrollen, staan 
hieronder omschreven.

6.1 Taken en verantwoordelijkheden bestuur
College van burgemeester en wethouders 
Het college werkt op basis van een collegiaal model. Dit houdt in dat de bestuursbevoegdheid ligt bij het college 
als collectief en niet bij de individuele wethouders afzonderlijk. Het college vergadert wekelijks, samen met de 
gemeentesecretaris, stuurt op hoofdlijnen en houdt zich (binnen de kaders die daarvoor zijn gesteld door de raad) 
vooral bezig met strategische en tactische keuzevraagstukken en beleidsbepalende voorstellen. Het college vertaalt 
opdrachten met een strategisch, tactisch of beleidsbepalend karakter in een bestuursopdracht aan de organisatie, 
waarin wordt meegenomen of de randvoorwaarden voor een adequate uitvoering van de opdracht aanwezig zijn. 
Ambtelijke voorstellen met een niet strategisch, tactisch of beleidsbepalend karakter worden afgedaan op de 
parafenlijst, waarover tijdens de wekelijks vergadering in één keer wordt besloten. 
Het college wordt geadviseerd door het Concern Management Team (CMT, zie onderstaand) en wordt ondersteund 
door een kleine, goed voor haar taak uitgeruste staf die onder meer zorg draagt voor samenhangende adviezen in het 
kader van strategievorming, programmasturing en beleidscontrol. 

6.2 Taken en verantwoordelijkheden management
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur 
De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college en verantwoordelijk voor een goede voorbereiding 
en uitwerking van de besluitvorming. Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris eindverantwoordelijk 
voor de aansturing en de resultaten van de organisatie. De gemeentesecretaris heeft een voortrekkersrol bij de 
(door)ontwikkeling en innovatie van de gehele ambtelijke organisatie en zorgt voor het doeltreffend, doelmatig 
en rechtmatig functioneren van het ambtelijk apparaat. In de rol van Algemeen Directeur is hij voorzitter van 
het Concern Management Team (CMT) en zorgt ervoor dat het CMT zijn taken naar behoren kan uitvoeren. 
De algemeen directeur is verder bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en is de direct 
leidinggevende van de adjunct-directeur en de clustermanagers.

Adjunct-directeur
De adjunct-directeur is lid van het CMT en leidinggevende van de stafafdeling. Tevens is hij loco-secretaris en 
ambtelijk opdrachtgever van concernbrede strategische programma’s en projecten. Daarnaast is hij voorzitter van 
de strategische beleidsgroep. De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing op concernbrede 
strategische programma’s en projecten. 

Clustermanager 
Iedere clustermanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten van zijn eigen cluster 
inclusief de kwaliteit van bedrijfsvoering hiervan. Hij is eindverantwoordelijk voor een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de taken van zijn cluster en de programma’s die binnen zijn verantwoordelijkheid vallen. De 
clustermanager is ook leidinggevende van de teammanagers binnen het cluster. De clustermanager treedt daarbij op 
als sparringpartner met een coachende en stimulerende rol en maakt afspraken met de teammanagers over resultaten 
en inzet van middelen. De clustermanager koppelt regelmatig de stand van zaken van zijn strategische dossiers terug 
aan het CMT en het college. Daarnaast is de clustermanager (strategisch) adviseur van het college en afzonderlijke 
bestuurders en geeft hij actief inhoud aan samenwerkingsrelaties met externe partijen, die zijn gerelateerd aan de 
realisering van de (lange termijn) ambities van Maassluis en onderhoudt hij een relatienetwerk op bestuurlijk niveau. 
De clustermanager is lid van het CMT. 

3. Waar hij staat, kan ook zij worden gelezen
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Teammanager 
De teammanager is als integraal manager verantwoordelijk voor de kwaliteit en doelmatigheid van de door zijn 
team te leveren producten en diensten inclusief de kwaliteit van de bedrijfsvoering, het procesmanagement en de 
advisering aan het bestuur. Hij vormt het aanspreekpunt voor de medewerkers en geeft leiding op een wijze die 
aansluit bij die het CMT voorstaat. Hij verbindt en spreekt de medewerkers aan, stimuleert en coacht, zowel in het 
geval van positieve als negatieve resultaten c.q. gedrag. De reikwijdte van de integrale verantwoordelijkheid van de 
teammanager wordt deels bepaald door de vastgestelde kaders, die gelden voor iedereen binnen de organisatie en 
is voor het overige deel begrenst door de lijnhiërarchie. Binnen die begrenzing is de teammanager bevoegd tot het 
inzetten van menskracht en middelen binnen de beschikbaar gestelde begrotingsruimte. Hij zorgt voor de invulling 
van de randvoorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting en opleidingen zodat zijn team het werk goed kan 
doen. De teammanager is ook verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van de te realiseren productie, het 
rapporteren en verantwoording afleggen hierover, de evaluatie en het eventueel bijsturen hiervan. 

Concern Management Team (CMT)
Het CMT bestaat uit de gemeentesecretaris, de adjunct-directeur, de vier clustermanagers, de directiesecretaris en 
de concerncontroller in de rol van onafhankelijk adviseur. Als team geeft zij leiding geeft aan de ambtelijke organisatie. 
Het CMT streeft naar een managementstijl die zich uit in verbinden, aanspreken, stimuleren en het coachen van 
medewerkers. Een stijl die alleen mogelijk is als het CMT een voorbeeldfunctie op die aspecten vervult, vertrouwen 
geeft, transparant handelt en gericht is op het geheel en de samenwerking, op resultaat en prestaties. Het CMT heeft, 
onder voorzitterschap van de algemeen directeur, de volgende hoofdtaken:

• Het CMT treedt op als trekker van organisatiebrede verandertrajecten; 
• Het CMT stelt kaders en normen vast voor de ambtelijke organisatie met betrekking tot de bedrijfsvoering, 

efficiency, effectiviteit en kwaliteit van producten; 
• Het CMT stuurt integraal op de effectiviteit, kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren prestaties door de 

gemeentelijke organisatie, zorgt voor voortgangsbewaking, rapporteert en legt verantwoording af over de mate 
waarin doelstellingen zijn bereikt; 

• Het CMT adviseert het college bij zijn strategieontwikkeling. 
• Het CMT bepaalt de ontwikkelagenda op het gebied van de bedrijfsvoering en de daarbij te hanteren prioriteiten; 
• Het CMT geeft inhoud aan de (rand)voorwaarden op het gebied van personeel, organisatie, financiën, ICT, 

huisvesting, overleg en medezeggenschap; 
• Besluitvorming gebeurt zo veel mogelijk op basis van consensus. Als overeenstemming ontbreekt dan heeft de 

gemeentesecretaris/algemeen directeur de doorslaggevende stem. 

6.3 Taken en verantwoordelijkheden concernstaf
Concerncontroller
De concerncontroller maakt onderdeel uit van de stafafdeling en heeft de taak om vanuit een onafhankelijk positie 
en met een frisse blik het management, het CMT en het bestuur te informeren over toekomstige mogelijkheden, 
consequenties en risico’s van voorgenomen besluiten. De concerncontroller adviseert met een concern brede focus 
over alle aspecten van doelmatigheid, rechtmatigheid en efficiency. 
Om dit waar te maken wordt de functie van de concerncontroller direct onder de gemeentesecretaris gepositioneerd. 
Zowel de ambtelijke organisatie, het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad hebben baat 
bij een proactieve concerncontroller: voor de organisatie is hij een waardevolle adviseur en voor het college en 
de gemeenteraad een waardevolle bron van informatie. Om effectief te kunnen zijn, heeft de concerncontroller 
de mogelijkheid om op eigen initiatief het college en de gemeenteraad (rekenkamercommissie) van financiële en 
niet-financiële informatie te voorzien (bevoegdheid). De concerncontroller doet dat vanuit zijn specifieke rol en 
deskundigheid (expertise). 
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Programmamanager
De programmamanager maakt onderdeel uit van de stafafdeling. Hij is proces en resultaat verantwoordelijk 
voor de realisatie van een/de door het concern benoemd programma (een samenstel van complexe, team- en 
clusteroverstijgende, meerjarige projecten en lijntaken/opdrachten, gericht op het realiseren van een strategische 
verandering). De programmanager heeft geen hiërarchische bevoegdheden maar ontleent zijn positie aan het 
draagvlak vanuit college en CMT. 
De concernstaf heeft daarnaast nog de rollen directiesecretaris (ondersteuning CMT) en bestuurszaken 
(managementondersteuning college)

6.4 Taken en verantwoordelijkheden in het cluster
Clusterstrateeg
Binnen de clusters Inwoners, Stad en Bedrijfsvoering wordt de functie van clusterstrateeg gecreëerd die binnen 
het cluster zorg draagt voor de coördinatie van de strategische beleidsontwikkeling en voor de bijdrage vanuit het 
cluster aan concernbrede strategische vraagstukken. De clusterstrategen vormen samen met de directiesecretaris de 
strategische beleidsgroep onder voorzitterschap van de adjunct-directeur.

Senior medewerker
Binnen de teams worden op evenwichtige manier senior functies gecreëerd die zorgen voor de inhoudelijke 
samenhang en afstemming binnen de teams en tussen de teams. 

Medewerker 
De medewerkers vormen het kapitaal van onze organisatie. Aandacht voor de motivatie en competenties van 
onze medewerkers is daarom van essentieel belang. Hiermee zorgen we ervoor dat medewerkers graag, met volle 
inzet en in staat zijn voor de gemeente te blijven werken. De medewerker krijgt met de nieuwe structuur meer 
verantwoordelijkheid. De organisatieontwikkeling is gericht op het neerzetten van een cultuur waarin de medewerker 
aan zet is bij vernieuwing, ontwikkeling, samenwerking met collega’s, maar ook de verantwoordelijkheid voelt en 
neemt voor het advies, de taak of het proces waarbij hij betrokken is. Ruimte voor ontwikkeling en aandacht voor 
de begeleiding van medewerkers hierin heeft daarom de focus. Het streven is om de medewerkers binnen hun 
loopbaanlijn breed inzetbaar te laten zijn, gekoppeld aan de persoonlijke binding/motivatie/competenties van het 
individu. We vertrouwen erop dat de oprechte aandacht voor de medewerkers tot nog meer inzet leidt; ambtenaren 
die hun stad een warm hart blijven toedragen en dit met passie in hun dagelijkse praktijk laten zien.
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7. HOE NU VERDER
Dit hoofdstuk geeft invulling aan de manier waarop de gemeente in de komende periode werkt aan de implementatie 
van het organisatieontwikkelingsplan. Veranderen is vooral mensenwerk. Dat vraagt aandacht en goede begeleiding. 

7.1 Procesvoorwaarden
Continuïteit: Tijdens de verbouwing blijft de winkel open en mag de dienstverlening naar onze klanten niet in gevaar 
komen. Sterker nog; het feit dat we als gemeentelijke organisatie in ontwikkeling zijn moet juist snel merkbaar zijn in 
een verbetering van de dienstverlening. 

Samenhang: De organisatieontwikkeling gaat zowel over structuurwijzigingen als ontwikkeling op gebied van cultuur 
en leiderschap, zoals eerder genoemd. Focus op het doel als ook het bewaken van samenhang in de verschillende 
ontwikkelingen is hierbij van belang. 

7.2 Kwartiermakers
Om met het organisatieontwikkelingsplan aan de slag te gaan, zullen er kwartiermakers aangewezen worden.  
Deze kwartiermakers krijgen de opdracht om het organisatieontwikkelingsplan verder uit te werken (zowel hoofd-
structuur als een ‘fijnstructuur’). Hierbij zullen ook de uitwerkingsvragen die uit de verschillende besprekingen van 
dit organisatieontwikkelingsplan naar voren zijn gekomen, worden meegenomen en worden de randvoorwaarden 
vastgelegd waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden. 

Bij de uitwerking kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
• wat is de visie van het cluster, passend binnen de missie en visie van de organisatie?
• welke taken worden in het cluster uitgevoerd en welke taken worden geclusterd binnen een team?
• wat zijn de belangrijkste werkprocessen binnen het cluster?
• hoe ziet de formatieverdeling over de teams eruit?
• hoe richten we de overlegstructuren in?

7.3 Organische veranderingsaanpak en tijdelijke werkorganisatie
Externe en interne ontwikkelingen dwingen organisaties om wendbaar te zijn en te blijven. Daarom wordt steeds 
vaker gekozen voor een organische veranderingsaanpak. Als een organisch veranderproces wordt ingezet om 
veranderingen aan te brengen in de organisatiestructuur, gebeurt dat vaak in de vorm van pilots, proeftuinen of 
tijdelijke werkorganisaties. Voor een succesvol organisch veranderproces zijn factoren als vertrouwen, gezamenlijkheid, 
openheid, draagvlak, betrokkenheid van medewerkers, duidelijke doelstellingen, heldere afspraken en voldoende 
mogelijkheden tot bijsturing van groot belang.

We willen starten met een tijdelijke werkorganisatie. Voordeel hiervan is dat de kwartiermakers direct aan de slag 
kunnen met het Organisatieontwikkelingsplan, maar voldoende mogelijkheden hebben om de structuur te toetsen 
en waar nodig aan te passen. Pas als deze zeker is, kunnen we formeel veranderen. Uitgangspunten hierbij zijn dat de 
arbeidsvoorwaarden in de tijdelijke werkorganisatie niet aangepast worden en dat er werk voor iedereen is in zowel 
de tijdelijke als de definitieve organisatie. Om met een tijdelijke werkorganisatie te kunnen werken is het nodig dat 
bestaande mandaten worden gewijzigd.  

Met een tijdelijke werkorganisatie gaat het om het samen leren wat werkt. Dit sluit aan bij onze visie; hoe we de 
flexibele en lerende organisatie kunnen zijn, die midden in de stad staat, open staat voor maatschappelijke initiatieven 
en deze proactief oppakt en verder brengt. Om te weten of de organisatiestructuur werkt, is het belangrijk dat we 
onderweg blijven monitoren en toetsen. Vanuit de ervaring leren we en verwerken we verbeteringen op weg naar het 
formele model. 
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7.4 De rol van de Ondernemingsraad en de commissie voor Georganiseerd Overleg (GO)
De OR wordt gevraagd advies uit te brengen over het Organisatieontwikkelingsplan, de daarin benoemde 
visie en uitgangspunten en over de wijze waarop we deze verder uit willen werken in een aanpassing van de 
organisatiestructuur en de aansturing van de organisatie. 

Belangrijk uitgangspunt is dat de OR en de commissie voor Georganiseerd Overleg (GO) tijdig en intensief 
betrokken worden bij dit organisch veranderproces. Er zullen afspraken worden gemaakt tussen bestuurder en OR 
over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het proces (processtructuur), het (globaal) te bereiken resultaat, 
de verantwoordelijkheid voor het proces en over het tijdpad en de mijlpalen. Daarnaast worden  afspraken gemaakt 
over de wijze waarop medewerkers en de ondernemingsraad worden betrokken bij het proces. Goed is om daarbij ook 
vast te leggen hoe de voortgang van het organisch veranderproces in beeld wordt gebracht en gedeeld (communicatie 
intern en extern).   

Naast deze afspraken is het van belang dat er afspraken gemaakt worden over de spelregels bij het werken met 
de tijdelijke werkorganisaties. Uitgangspunt daarbij is dat de rechtspositie van medewerkers bij dit type tijdelijke 
constructen niet wijzigt. Wanneer dat wel het geval is, is immers sprake van een reorganisatie.

Als de bestuurder voornemens is organisch te veranderen kan hij de OR vragen hierover te adviseren. De bestuurder 
geeft aan wat de beweegredenen zijn voor de voorgenomen verandering, welke ambities hij met de voorgenomen 
verandering heeft en waarom hij het organisch veranderproces geschikt vindt om de beoogde veranderdoelen te 
realiseren. De ondernemingsraad adviseert in dit geval (nog) niet over het organisatorische eindplaatje. Wel over de 
wijze waarop het proces wordt vormgegeven en over de randvoorwaarden waaronder gaandeweg naar het eindplaatje 
wordt toegewerkt.

Ook met het GO zullen afspraken gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld dat:  
1) Zolang er sprake is van een tijdelijke wijziging:
 a) medewerkers in hun oorspronkelijke functie met bijbehorende inschaling aangesteld blijven.  
  Met andere woorden: het functieboek ondergaat geen wijziging. 
 b) er geen boventalligheid ontstaat.
 c) er geen sprake is van een onomkeerbare wijziging van de structuur.
 d) bestaande mandaten alleen tijdelijk worden gewijzigd. 
2) Bij voorgenomen definitieve wijzigingen overleg wordt gevoerd met het GO over eventuele personele gevolgen.

De bevoegdheidsverdeling tussen GO en OR bij organisatiewijzigingen kan leiden tot vertraging en patstelling.  
Een dergelijke patstelling kan leiden tot veel vertraging in de besluitvorming. 

Dit dilemma kan worden opgelost door het vormen van een gecombineerd OR/GO specifiek voor het onderwerp 
organisatieontwikkeling, uiteraard met inachtneming van de te onderscheiden verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden.

7.5 Planning
In december 2017 zal gevraagd worden aan het college van B&W dit organisatieontwikkelingsplan voorlopig vast te 
stellen. Vervolgens zal de OR om advies worden gevraagd. Naar verwachting kan het college dan het definitieve stuk 
in februari vaststellen. 

De kwartiermakers zullen, na definitieve vaststelling van het organisatieontwikkelingsplan, in februari 2018 
aangewezen worden en met hun opdracht aan de slag gaan. In oktober 2018 zal de structuur helder moeten zijn en 
kan het formele implementatieproces volgen (o.a. sociaal statuut, sociaal plan, aanpassing hoofd en detailstructuur, 
aanpassing mandaatbesluit  en plaatsing medewerkers). Een detailplanning en aanpak wordt verder uitgewerkt. 
Zoals eerder is aangegeven staat of valt de organisatieontwikkeling met de wijze waarop leiderschap wordt ingevuld 
en de cultuur wordt verankerd. Daarom is parallel aan dit traject gestart met de overige actiepunten rondom de 
organisatieontwikkeling, waaronder de cultuurgroep, een leiderschapstraject en het Maassluise werken.   


