
We zien gemeente Borger-Odoorn als een huis, 
een ‘open huis’ met een stevige fundering, die 
rust op 5 pijlers. Natuurlijk geen nieuw huis: ons 
huis bestaat al jaren, maar is wel aan moderni-
sering toe. Dit om ons in staat te stellen onze rol 
in de lokale samenleving goed te blijven spelen.

De pijlers

Ons huis is gebouwd op palen, of zoals we ze hier 
noemen, pijlers. Het zijn er vijf. Een goed gebouwd 
huis hee�  een stevig fundament nodig om overeind 
te blijven. In onze organisatie betekent dit, dat aan 
een aantal voorwaarden moet zijn voldaan, voordat 
wij goed in staat zijn om de gewenste dienstverle-
ning aan onze inwoners te leveren.  Die voorwaar-
den zijn weergegeven in de pijlers van het huis. 
Deze pijlers zijn:

▶ Formatie passend bij taken en gewenst   
 uitvoeringsniveau

De afgelopen jaren is, vooral onder invloed 
van de nodige bezuinigingen, de formatie wel 
gereduceerd, maar zijn de beelden over wat er 
dan nog kan soms nog onvoldoende bijgesteld. 
Dit hee�  o.m. geleid tot de “piepende en 
krakende organisatie” die Berenschot aantrof. De 
komende tijd zullen we veel aandacht besteden 
aan het dichter bij elkaar brengen van het 
verband tussen beschikbare formatie  en wat we 
daarmee  wel, maar ook niet kunnen doen.

▶ Budgetten passend bij taken en gewenst 
 uitvoeringsniveau

De afgelopen jaren zijn, vooral onder invloed van 
de nodige bezuinigingen, de budgetten wel terug-
gelopen, maar zijn de beelden over de te behalen 
resultaten of het gewenste uitvoeringsniveau soms 
nog onvoldoende bijgesteld. De komende tijd zul-
len we veel aandacht besteden aan het dichter bij 
elkaar brengen van het verband tussen beschik-
baar budget en wat we daarvoor wel, maar ook 
niet kunnen doen.

▶ Systemen op orde
Om de systemen (beter) op orde te brengen, willen 
we op een aantal terreinen belangrijke stappen 
zetten: heldere bestuurs- en managementinfor-
matie; programma DIT (Dienstverlening en Infor-
matisering in de Toekomst); optimaliseren van 
onze i-beheersorganisatie; goede ondersteuning 
op i- en DIV-gebied; procesoptimalisatie met be-
hulp van LEAN. 

▶ Professionele medewerkers
Hoe kunnen onze medewerkers (blijven) voldoen 
aan de steeds veranderende eisen die de samen-
leving aan ons stelt? Omgevingswet; Burgerpar-
ticipatie; doorontwikkeling Sociaal Domein; Visie 
Dienstverlening: invloeden en eisen uit al deze 
thema’s willen we vertalen naar een samenhan-
gend organisatie-breed ontwikkeltraject voor me-
dewerkers. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat 
nieuwe medewerkers binnen onze organisatie op 
een goede manier worden verwelkomd, waardoor 

ze gemotiveerd en betrokken blijven en sneller ef-
fectief en e�  ciënt aan de slag kunnen. 

▶ Integraal werken
Onder integraal werken verstaan we, dat mede-
werkers breder kijken dan hun eigen vakgebied 
en dat ze de relaties met andere vakgebieden zien 
en actief opzoeken. Integraal werken is niet alleen 
van belang voor beleidsmedewerkers of project-
leiders; voor elke medewerker van onze gemeente 
geldt dat zijn of haar werk invloed hee�  op het 
werk van collega’s en andersom. Het stimuleren 
van integraal werken vindt plaats in allerlei vor-
men door onze hele organisatie heen.  Bijzondere 
aandacht krijgt ‘integraal werken’ in de vijf the-
ma’s waar de BOOG-groep mee bezig is en een 
ambassadeurs- en aanjaagrol in speelt. Daarnaast 
is ons werk ook steeds vaker onderdeel van een 
keten, met alle a� ankelijkheden, verbindingen en 
ook uitdagingen van dien.

De fundering

Op die pijlers van het huis is de fundering
gebouwd: de stevige basis voor de rest van het huis. 
De fundering is: de betrouwbare overheid.

Om als ‘betrouwbare overheid’ gezien te worden, 
is het nodig dat zaken als integriteit, accuratesse, 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid op orde zijn. 
Dat is wat onze inwoners van ons verwachten.
 
We willen werken aan het naleven van onze ser-
vicenormen, waarbij we optredende problemen ana-
lyseren en oplossen. We willen transparant zijn over 
onze werkprocessen en ook zo communiceren naar 
onze inwoners. Dit doen we in “Klare taal”, waarbij 
we een substantieel deel van onze brieven en e-mails 
op zogenaamd B1-niveau schrijven. 

Het open huis

Wanneer het hierboven genoemde op orde is,
komt er ruimte om vanuit ‘partnerschap’ en ‘goed
advies’ in verbinding met onze inwoners te komen.
Dat noemen wij ‘het open huis’. 

Bovenop de pijlers en de fundering komt ons eigen-
lijke huis, dat vooral een open karakter hee� . Zowel 
binnen het huis, waar alles op een makkelijke 
manier met elkaar in verbinding staat, als naar de 
samenleving toe. Hier krijgt onze dienstverlening en 
onze veranderende rol in de samenleving vorm. 
De grenzen tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ vervagen: 
onze inwoners lopen makkelijk naar binnen, maar 

vaker zijn onze eigen medewerkers buiten in de 
samenleving te vinden.

De veranderingen waar we hoe dan ook onze weg 
in moeten vinden, komen in rap tempo op ons af. 
De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. 
Maatschappelijke ontwikkelingen zijn daar deels 
een gevolg van, voor een ander deel kennen die een 
eigen dynamiek. Mondiger inwoners, die niet mak-
kelijk meer in een hokje te stoppen zijn. Individu-
alisering van de samenleving naast toch ook grote 
gemeenschapszin, als daar aanleiding toe is. We 
gaan aan de slag met Burgerparticipatie. In Begro-
ting Nieuwe Stijl fase 3 passen we onze kostenplaat-
sen- en kostensoortenstructuur aan, zodat nog beter 
ondersteunend is aan de doelen van het gemeente-
bestuur en verbindend werken in de organisatie.
 

Het dak

Het dak van ons huis is de koepel waaronder alles 
plaatsvindt. En dat dak wordt gesierd door onze 
Cittaslow-slak. Bij al onze doelen, te behalen 
resultaten, activiteiten die we ontplooien en 
contacten die we hebben, fungeren de Cittaslow 
uitgangspunten als even zo vele toetsstenen, 
gewetensvragen of lakmoesproeven: zijn we het 
echt, of roepen we maar wat? 

Wat helpt ons dit te bereiken?

Hoe kunnen we de zaken zodanig organiseren dat 
onze mensen, bestuurders en medewerkers, in de 
komende jaren in deze bewegende wereld hun 
taken toch naar behoren uit kunnen voeren? 
Daarvoor richten we ons onder andere op:

▶ Huisvesting en mobiel werken:
Die � jne werkomgeving geven we letterlijk vorm 
door ons gemeentehuis en de werf zodanig in te 
richten, dat deze meer in lijn komt met ons veran-
derende werk. Idealiter ondersteunt de inrichting 
van het gebouw en de werkplekken de wijze van 
werken. Verbindend waar het kan; rust en focus 
creëren waar dat nodig is. Digitale hulpmiddelen 
moeten ons helpen om zowel buiten als binnen 
steeds ons werk optimaal uit te kunnen voeren.

 
▶ Interne communicatie:

Met alles wat er speelt binnen onze organisatie 
is goede interne communicatie onmisbaar. Dit 
willen we verder ontwikkelen.

▶ Ontplooiing en opleiding:
Om onze medewerkers vervolgens ook te 
behouden, willen we een goed werkgever zijn, 
die naast een � jne uitdagende werkomgeving ook 
mogelijkheden tot groei en ontplooiing biedt.

▶ Arbeidsmarktcommunicatie: 
Om goede medewerkers binnen te halen op 
onze vacatures willen we onze arbeidsmarkt-
benadering verder intensiveren. 
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