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Betreft

Samenvatting
De ambtelijke organisatie ontwikkelt zich verder in de richting van
opgavegestuurd en flexibel organiseren. Hiermee wordt aangesloten bij de
dynamiek van de stad en wordt ingespeeld op maatschappelijke, bestuurlijke en
technologische ontwikkelingen (waaronder de toegenomen behoefte aan ruimte
voor particulier initiatief, decentralisaties, ketensamenwerking, digitalisering en
informatisering) en nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet.
Om ervoor te zorgen dat opgavesturing en flexibel organiseren onderdeel gaan
uitmaken van het dagelijks werk, is een programma gestart dat bestaat uit
verschillende met elkaar samenhangende en versterkende onderdelen:
opgaven;
leidende principes als spiegel en houvast voor gedrag;
lerend organiseren;
bedrijfsvoering;
sturing en structuur.
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Wij hebben op 23 mei a.s. een besluit genomen over de sturing en structuur van de
organisatie. Nieuwe (management)rollen en een nieuwe structuur met de nadruk
op wederzijdse afhankelijkheid, zorgen voor focus op opgaven én regulier werk. Het
realiseren van gedeelde ambities met partners in de stad en een effectieve en
efficiënte uitvoering van regulier werk worden hiermee een stap dichterbij gebracht.
Inleiding
De ambtelijke organisatie ontwikkelt zich verder in de richting van opgavegestuurd
en flexibel organiseren. Dit proces is in 2014 ingezet. Hiermee wordt aangesloten
bij de dynamiek van de stad en wordt ingespeeld op maatschappelijke, bestuurlijke
en technologische ontwikkelingen (waaronder de toegenomen behoefte aan ruimte
voor particulier initiatief, decentralisaties, ketensamenwerking, digitalisering en
informatisering) en nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet. De afgelopen jaren
hebben de gemeentelijke sectoren en bedrijven zich steeds meer opgavegestuurd
georganiseerd: opgaven van en verbinding met de stad zijn steeds meer leidend
geworden voor het werk. Er zijn nu kansen om opgavesturing door te ontwikkelen
op het niveau van de hele organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
ervaringen van andere gemeenten (bijvoorbeeld Rijswijk, Amersfoort en Tilburg).
Daarnaast worden lessen uit bestaande opgaven en van de reorganisaties
meegenomen.
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Met opgavesturing wordt het realiseren van gedeelde ambities met partners in de
stad beoogd. De focus ligt op het boeken van resultaten bij maatschappelijke
opgaven. De overheid kan en wil hierbij niet meer alles alleen doen.
Maatschappelijke vraagstukken worden tegenwoordig in verschillende netwerken
geagendeerd, waarbij de overheid niet altijd meer aan tafel zit of initiatiefnemer is.
Samenwerken met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad leidt tot
betere resultaten. Voor de overheid ontstaan aanvullende rollen zoals netwerken en
faciliteren. Dit vraagt om een andere, steeds wisselende rolneming van
medewerkers (ook van partners in de stad) en om flexibel organiseren.
Deze organisatieontwikkeling staat niet op zichzelf. Het sluit aan bij Agenda voor de
Stad en Kiezen, Sturen en Verantwoorden, waarin op zoek wordt gegaan naar
nieuwe relaties en spelregels tussen overheid en samenleving.
Wij hebben op 23 mei a.s. een besluit genomen over de sturing en structuur van de
organisatie, dat bijdraagt aan het opgavegestuurd en flexibel organiseren. In deze
brief wordt u hierover verder geïnformeerd.
Doelstelling
Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkeling van de organisatie
in de richting van opgavegestuurd en flexibel organiseren, op het onderdeel sturing
en structuur van de organisatie. Door opgavesturing en flexibel organiseren wordt
aangesloten bij de dynamiek van de stad en wordt ingespeeld op maatschappelijke,
bestuurlijke en technologische ontwikkelingen (waaronder de toegenomen behoefte
aan ruimte voor particulier initiatief, decentralisaties, ketensamenwerking,
digitalisering en informatisering) en nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet.
Stand van zaken/de feiten
De ambities van Dordtenaren en opgaven voor de stad zijn voor de organisatie het
vertrekpunt. Hierop wordt gestuurd door 9 opgaven waarin de bestaande
programma's integraal opgaan:
W e rk e n d e stad
Waterstad
Bereikbare stad
Slimme stad
Levendige binnenstad
Zorgzame en gezonde stad
Duurzame stad
Veilige stad
Bouwende stad.
Om ervoor te zorgen dat opgavesturing en flexibel organiseren onderdeel gaan
uitmaken van het dagelijks werk, is een programma gestart dat bestaat uit
verschillende met elkaar samenhangende en versterkende onderdelen:
opgaven;
leidende principes als spiegel en houvast voor gedrag;
lerend organiseren;
bedrijfsvoering;
sturing en structuur.
Deze brief gaat verder in op sturing en structuur.
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Sturing

De opgaven worden -samen met partners in de stad- gevuld. Een opgave wordt
door het college vastgesteld, samen met en gevoed door de samenleving, is van
maatschappelijk belang en zorgt voor impact in de stad.
Het maatschappelijk effect dat samen met de stad en partners gerealiseerd wordt,
staat voorop. Niet de visie of het beleid, maar de daadwerkelijke realisatie. Een
opgave is tijdelijk en de gemeente draagt bij aan de realisatie. De rol van de
gemeente hierbij kan verschillen, afhankelijk van de (fase van de) opgave.
Een opgave kan, als dat nodig is, van inhoud veranderen. Met bovenstaande
opgaven wordt gewerkt en geoefend tot aan de nieuwe collegeperiode.
Portefeuilledirecteuren en opgavemanagers sturen op opgaven, waarbij directeuren
een breder pakket hebben dan alleen opgaven. Ook het opdrachtgeverschap aan
verbonden partijen wordt bij directeuren belegd.
De directeuren hebben geen lijnbevoegdheden meer, zodat zij zich volledig kunnen
richten op opgaven en overige werkzaamheden van hun portefeuille.
Er is ook sturing op regulier werk. Regulier werk verschilt van een opgave en
tegelijkertijd is er sprake van een fluïde overgang en nauwe samenhang. Regulier
werk kent meer continuïteit over een langere periode en kan bijvoorbeeld de
uitvoering van een wettelijke taak zijn, maar ook het "dagelijks" onderhoud van de
stad. Regulier werk is van belang voor opgaven: het slecht onderhouden van
straatverlichting kan effect hebben op de Veilige stad of de Bereikbare stad. Het
belang van het gezamenlijk werken aan collectieve ambities, waarbij opgaven
gelijkwaardig zijn aan regulier werk, wordt meer dan voorheen onderstreept.
Clustermanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het regulier werk. Zij
spelen daarnaast een belangrijke rol in de professionele en persoonlijke
ontwikkeling van medewerkers.
Daarnaast kent de organisatie de functie van directeur concern. De directeur
concern is in algemene zin verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
strategisch vermogen van de organisatie ten gunste van de stad. Dit naast de meer
specifieke verantwoordelijkheid voor brede strategische
bedrijfsvoeringvraagstukken.
De gemeentesecretaris stuurt de portefeuilledirecteuren, de concerndirecteur en de
clustermanagers aan. Clustermanagers worden ondersteund door teamleiders. Voor
de organisatie wordt uitgegaan van (op termijn) zoveel mogelijk zelforganisatie.
Dominante sturingsprincipes in het nieuwe model zijn, naast resultaatsturing,
opdracht geven en nemen, netwerksturing en processturing.
Structuur

De scheiding in het sturen op opgaven en regulier werk wordt in de structuur
doorgevoerd. Hiermee wordt focus op zowel opgaven als regulier werk gerealiseerd.
Het regulier werk wordt uitgevoerd in kernteams. Een paar kernteams tezamen
vormen een cluster. Tegelijkertijd is de wederzijdse afhankelijkheid tussen
kernteams en opgaveteams cruciaal in het nieuwe model. Alleen door een goede
samenwerking kunnen opgaven gerealiseerd worden en regulier werk effectief en
efficiënt worden uitgevoerd.
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Met de nieuwe structuur wordt tegemoet gekomen aan eisen van integraliteit en
flexibiliteit. Complexe vraagstukken vragen om een integrale aanpak. Een sectorale
inrichting en bedrijven op afstand passen hierbij minder goed. Complexiteit en
snelheid (van veranderingen, informatiestromen) in onze omgeving vragen ook om
meer flexibiliteit. Er worden kernteams ingericht van waaruit medewerkers op basis
van hun competenties en kwaliteiten kunnen bijdragen aan opgaven.
Hiermee wordt invulling gegeven aan flexibiliteit. Opgavemanagers formeren
namelijk opgaveteams, bestaande uit medewerkers uit kernteams en partners uit
de stad.
De uitgangspunten voor de structuur zijn vanaf juli 2016 geformuleerd en
aangescherpt. Uitdrukkelijk is hierbij gestart met ambities en opgaven en de focus
op sturing op opgaven en regulier werk.
Specifieke uitgangspunten zijn het belang van zelfstandige en sterke teams,
zelforganisatie, opdrachtgeverschap, wederzijdse afhankelijkheid en collectiviteit,
huidige teams handhaven waar mogelijk en een clusterindeling op basis van klant,
product, geografie of functie of een combinatie.
Medewerkers

Het Sociaal Beleidskader is van toepassing; er is sprake van een wijziging van de
organisatie op grond van de WOR. De Ondernemingsraad heeft dan ook advies
uitgebracht. De Ondernemingsraad staat achter de ingezette beweging en
onderkent dat de huidige structuur en sturing deze beweging kunnen belemmeren.
Daarom kan de Ondernemingsraad zich vinden in de wijziging van de sturing en
structuur om de samenwerking in- en extern te bevorderen.
Voor alle medewerkers geldt baanzekerheid als uitgangspunt. De huidige inzet
rondom duurzame inzetbaarheid en het werken aan professionele en persoonlijke
ontwikkeling wordt onverminderd doorgezet.
De werving en selectie van nieuwe (management)rollen wordt zorgvuldig
uitgevoerd. Met betrokken medewerkers in de le fase worden zowel individueel als
collectief gesprekken gevoerd. Hierbij worden ook continuïteit en vernieuwing
meegewogen. De kleine groep medewerkers die heel (sector)specifieke taken
uitvoeren of die niet herkenbaar in één van de kernteams terugkomt, wordt thans
in beeld gebracht. Ook met deze medewerkers wordt zorgvuldig omgegaan. Hierbij
is niet gezegd dat hun taken verdwijnen, maar dat hun taken bijvoorbeeld op een
(voor hun niet herkenbare) andere plek zijn belegd, passend bij de ontwerpcriteria
van het model.
De formele reorganisatie gaat over een nieuwe sturing en hoofdstructuur; het gaat
niet om een nieuw functiegebouw (met uitzondering van de sturing aan de top).
Uiteindelijk gaat het om mensen en partners in de stad en niet om een structuur als
zodanig. Daarom wordt veel aandacht en tijd besteed aan de transitiefase. In deze
fase staat centraal hoe het nieuwe model en de beweging werkend wordt gekregen,
wanneer het een succes voor de organisatie en de stad is en hoe medewerkers hun
kwaliteiten zo goed mogelijk kunnen inzetten.
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Kosten en dekking
De formele reorganisatie wordt budgettair neutraal uitgevoerd. De kosten van de
verschillende programmaonderdelen wordt gedekt uit bestaande budgetten en voor
de uitvoering wordt reguliere capaciteit ingezet. Externe inhuur komt incidenteel
voor en wordt tot een minimum beperkt.
Duurzaamheid
De organisatie is duurzaam ingericht door voortdurende aandacht voor
organisatieontwikkeling, lerend organiseren en het leidend principe Werken vanuit
de bedoeling. Hiermee wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de samenleving.
Communicatie en inclusief beleid
Met betrokken medewerkers wordt collectief en individueel gesproken. In de
afgelopen periode zijn vrijwel alle medewerkers (in ieder geval alle
organisatieonderdelen) op verschillende manieren meegenomen in de voorstellen
rond sturing en structuur. Omdat de formele reorganisatie interne werking heeft,
wordt hierover niet actief gecommuniceerd naar buiten.
De totale beweging (opgavegestuurd werken) heeft wél positieve effecten voor
(partners in) de stad. Immers, een goede samenwerking tussen college, raad,
inwoners, ondernemers en organisaties in de stad leidt tot betere resultaten.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
De formele reorganisatie is afgerond op 1 januari 2018. Het inspelen op
maatschappelijke ontwikkelingen en het samen met de stad realiseren van
gedeelde ambities wordt met enthousiasme voortgezet.
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