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Onderwerp IST SOLL 

Strategie 1. De toekomstvisie van de gemeente Bladel is vastgesteld en vertaald 
in  de programmabegroting, concernplan en afdelingsplannen. 

2. Wat nog ontbreekt is een strategische heroriëntatie op de rol van de 
gemeentelijke overheid n.a.v. actuele ontwikkelingen   

3. De ontwikkelstrategie, missie/visie voor de organisatie met bestu-
rings- en managementfilosofie is niet meer actueel 

4. Strategische sturing vanuit college en managementteam op zware 
c.q. complexe processen en projecten moet verbeteren.  

5. Het ontbreken van een heldere visie rondom de doorontwikkeling van 
de kempensamenwerking vormt een obstakel voor de door Bladel te 
kiezen strategie  

 

1. De stip op de horizon “gemeente Bladel economisch hart van de 
Kempen”wordt intern en extern herkend als strategische doel-
stelling 

2. Strategische heroriëntatie (rol van de gemeente in de verander-
de samenleving) is ontwikkeld met behulp van het scenario den-
ken 

3. ontwikkelstrategie, missie/visie, en besturings- en management-
concept voor organisatie, met heldere rollen, taken verantwoor-
delijkheden zijn bekend in de organisatie 

4. Strategische (proces)sturing op de majeure beleidsdos-
sier/projecten gebeurt vanuit het college en het mt  

5. De stip op de horizon rond de kempensamenwerking is duidelijk 
en geeft richtlijnen voor de eigen organisatieontwikkeling  

 

Structuur 1. de huidige structuur is diffuus (grote en kleine afdelingen door elkaar) 
2. rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeentesecreta-

ris/algemeen directeur, het mt, afdelingshoofden, teamcoördinatoren 
en individuele medewerkers zijn niet helder  

3. onvoldoende helder waarop het management stuurt  
4. de organisatie is met name ingericht vanuit de taakinhoud en niet 

vanuit proces/logica van de burger. Dit werkt verkokering in de hand. 
5. kijkend naar de omvang van de formatie van de organisatie Bladel, is 

momenteel sprake van een te zware overhead (6 afdelingshoofden, 1 
hoofd projectbureau, 1 directeur).  

6. Projectmatig werken vanuit het projectbureau wordt goed opgepakt. 
Projectmatig werken binnen de lijnafdelingen moet versterkt worden.   

7. Het ontbreekt nog aan programmatische sturing op de programma’s 
in de begroting.  

8. In de huidige structuur worden de ‘back office’ medewerkers teveel 
belast met standaard klantvragen. Hierdoor gaat veel tijd verloren. 

 

1. De inrichting van de nieuwe structuur is o.a. ingericht naar de lo-
gica van de burger. Niet taakgerichtheid maar proces- en vraag-
gericht werken is uitgangspunt. 

2. Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn helder beschreven. 
3. Het instrumentarium voor management control is duidelijk be-

schreven en is geborgd in de reguliere processen 
4. Op de beleidsdossiers en projecten wordt integraal gewerkt  
5. Een klein compact management dat slagvaardig kan opereren in 

een complexe omgeving. 
6. Projectmatig werken is verankerd binnen de organisatie Bladel  
7. Programmasturing is ‘op Bladelse maat’ ingevoerd.  
8. Dienstverlening is een organisatiebrede verantwoordelijkheid, in 

het Klant Contact Centrum worden alle standaardproducten en 
vragen afgewerkt. 
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Leiderschap 1. versterken samenspel politiek bestuurlijk en ambtelijk management. 
Het besef dat bestuur en ambtelijke organisatie, elk vanuit een ande-
re rol, elkaar nodig hebben moet versterkt worden.  

2. het ontbreekt aan eenheid van leiding in de organisatie (daadkracht 
mt). Er is een onvoldoende ontwikkelde managementcultuur. De af-
delingshoofden voelen zich met name verantwoordelijk voor de eigen 
afdeling. De overall verantwoordelijkheid van het mt voor de totale 
organisatie moet versterkt worden. 

3. MT is onzichtbaar: het ontbreekt aan eenheid van leiding.   
4. afdelingshoofden zijn soms teveel met inhoud en operationele taken 

bezig (bijvoorbeeld planning en controlprodukten, tijdregistratie) i.p.v. 
sturen op inhoud/proces/ coaching/ontwikkeling van medewerkers.  

 

1. Bestuur en management versterken elkaar en hebben weder-
zijds respect voor elkaars rol.  

2. Het MT is de motor van de organisatie. Het MT inspireert, facili-
teert en is slagvaardig.  

3. Het MT is het boegbeeld van de ambtelijke organisatie.  
4. Het MT coacht en stimuleert ontwikkeling in alle lagen van de 

organisatie. Het MT neemt zijn rol als het gaat om strategische 
sturing op zware beleidsdossiers.  

 

Personeel 1. zeer betrokken medewerkers: collegialiteit en sfeer zijn belangrijke 
drijfveren, maar zijn soms belemmerend voor verandering.  

2. inhoudelijke kwaliteit bij veel medewerkers  
3. talentontwikkeling maakt geen structureel onderdeel uit van perso-

neelsbeleid (berust op toevalligheden)  
4. Groep oudere medewerkers wordt onvoldoende uitgedaagd, geprik-

keld: ontbreekt aan levensfase bewust personeelsbeleid  
5. Kwaliteit van (beleids)advisering is goed opgepakt, maar kan nog ge-

professionaliseerd worden. 
6. we hebben nog geen visie op het nieuwe werken en social media.  
7. Er ontbreken innovatieve manieren van ontmoeting/verbinding van 

mensen in de organisatie (beleidstafels, workshops, trefpunten voor 
het personeel, brainstormsessies etc. etc.) 

 
 

1. Betrokkenheid staat hoog in het vaandel. Medewerkers kunnen 
zich zakelijk naar elkaar toe opstellen met een gezamenlijk be-
lang voor kwaliteitsverbetering, resultaatgerichtheid en professi-
oneel werken.  

2. Medewerkers zijn inhoudelijk sterk en hebben de juiste compe-
tenties. 

3. Talentontwikkeling is zichtbaar in de organisatie en wordt door 
iedereen ondersteund. 

4. Alle leeftijdscategorieën binnen de organisatie worden op waar-
de geschat en hebben een rol die aansluit bij hun eigen fase van 
ontwikkeling. 

5. Beleidsadviseurs zijn professionals, ze werken integraal en leve-
ren producten van hoge kwaliteit  

6. Het Nieuwe Werken is ingebed in de organisatie en wordt opti-
maal door het management gefaciliteerd. 

7. Social media worden intern en extern ingezet voor het behalen 
van beleidsdoelen, intern of extern te communiceren of te net-
werken. 

8. Verbinding en ontmoeting zijn vanzelfsprekend, het handelen is 
gericht op delen van informatie en samenwerken. 
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Cultuur 1. goede sfeer en collegialiteit. Medewerkers zijn bereid iets voor elkaar 
te doen en elkaar te helpen. Vaste constante waarde behouden! 
Soms lijkt goede sfeer op lieve vrede: belemmert ons in een open 
hoding naar elkaar toe kritisch en resultaatgericht te zijn  

2. Veranderingsbereidheid is aanwezig bij een grote groep medewer-
kers  

3. Medewerkers vragen om daadkracht en doorpakken 
4. Het geven en ontvangen van feedback (kernwaarde open, eerlijk en 

direct) is nog niet logisch  
5. Medewerkers moet geleerd worden meer direct in contact te treden 

met de inwoner/burger/bedrijf i.p.v. brieven schrijven. Vraag achter 
de vraag ontdekken.  

1. Loyaliteit, betrokkenheid, collegialiteit en samenwerking zijn pij-
lers binnen de cultuur. Vanuit een zakelijke open houding kan 
men elkaar aanspreken op gedrag. 

2. Verandering is onderdeel van het dagelijks werken, flexibiliteit is 
vanzelfsprekend. 

3. Slagvaardigheid is een kernwaarde van bestuur en manage-
ment. 

4. De kernwaarden zijn geadopteerd in de organisatie en zijn een 
katalysator voor gedragsverandering. 

5. Vraaggericht en extern gericht werken is gemeengoed. De orga-
nisatie is voortdurend in contact met de buitenwereld. 

Processen 
en systemen 

1. de systemen (planning en control) zijn aanwezig. Beeld is dat er wel 
veel instrumenten zijn.  

2. er ontbreekt een overall dashboard (instrumentarium management 
controll systeem) bijvoorbeeld voor het management, om aan de 
hand van actuele informatie tussentijds bij te sturen.  

3. Digitaliseringsprocessen zijn redelijk tot goed in de organisatie ver-
ankerd.  

4. integraal management is nog niet geborgd 
5. Er is een nieuwe opzet ontwikkeld voor college- en raadssjablonen 

die ondersteunend werkt ten aanzien van de borging van de toe-
komstvisie 

 

1. Het systeem van planning en control is ingebed in de gemeente-
lijke organisatie. De rapportages zijn afgestemd op de wensen 
van bestuur en management. 

2. Het instrumentarium voor management control is duidelijk be-
schreven en is geborgd in de reguliere processen 

3. Het digitaal werken is vanzelfsprekend, het digitale kanaal rich-
ting de burger is een volwaardig kanaal geworden. 

4. Integraal management is geborgd in de organisatie. 
5. De toekomstvisie is geborgd in alle gemeentelijke systemen en 

processen.  
 

 


