
 
 
 

Plan van aanpak bouwproces (service) dienst  

1. Inleiding 
Voorliggend plan van aanpak is een instrument ten behoeve van het regisseren en 

aansturen van het bouwproces dat zal leiden tot een nieuwe (service) dienst per 1-1-

2005. Het plan van aanpak is opgesteld op basis van het organisatieonderzoek 

“ samenvoeging servicebedrijven ”, de CMT besluitvorming van 16/17 juni en de B & W 

besluitvorming van 20 juli 2004.  

 

Het “spoorboekje ” is het ‘levende’ deel van het plan van aanpak. Aan de hand van het 

spoorboekje wordt de voortgang van het bouwproces gevolgd en gestuurd.  

 

Het plan van aanpak bestaat uit de volgende punten: 

• De visie op de aanpak 

• De doelstellingen van de inrichting van de nieuwe (service) dienst 

• De belangrijkste mijlpalen tot 1 januari 2005 en een doorkijk naar 2005 

• De projectorganisatie 

• Het ‘spoorboekje’: een integrale planning van alle acties die vóór 1 januari 2005 

op stapel staan. 

 

2. Visie op de aanpak 
In de eindconclusie van het rapport “ samenvoeging servicebedrijven ” wordt o.a. 

gesproken over: kwaliteitsverbetering, kostenefficiency, integratie van diensten en 

producten, dienstverlening als missie. 

In het ontwikkelen van “ onze ” (service) dienst beschouwen wij de competenties van 

alle betrokken medewerkers en het management als een cruciale factor. Onze visie op 

het organisatievraagstuk vertaald in een schema ziet er als volgt uit; 

 
 
 
 



 
 
 

Het gaat om het vertrouwen in de nieuwe dienst. Wij gaan voor leiderschap en 

servicegerichtheid. Wij behoren energie te geven aan onze mensen om hen in staat te 

stellen de uitdagingen van onze nieuwe serviceorganisatie aan te gaan. Zodat zij met 

plezier hun werk kunnen doen voor onze (interne gemeentelijke) klanten. 

Verderop in het bouwproces, nadat de harde kant (structuur en processen) zichtbaar 

zijn, zullen we de competentievraag stellen vanuit cultuur en mensen. 

Vertaald naar het “spoorboekje ” zullen voor 1-1-2005 de structuur en de processen 

onze eerste aandacht vragen. De cultuur en de mensen zijn vooral na 1-1 2005 de 

primaire focus. 

 

3. Doelstellingen van de nieuwe (service) dienst 
 

Aanleiding om tot de oprichting van een nieuwe dienst te komen is o.a. de wens om; 

• De kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, waar mogelijk tegen een lagere 

prijs. 

• De bureaucratisering en de kosten van het opdrachtgever – opdrachtnemer model te 

vermijden en te komen tot collegiale, gelijkwaardige werkrelaties. 

• Door het aanbieden van en breed gestandaardiseerd pakket te komen tot 

kostenefficiency in het collectieve belang van de gemeente Tilburg. 

• De in 1997 gekozen richting verder door te ontwikkelen. 

 

De nieuwe serviceorganisatie heeft de ambitie het kloppend hart van de organisatie te 

zijn. Daartoe wil zij een organisatie worden, waar: 

• Klanten centraal staan. 

• Klanten het gevoel hebben collegiaal en persoonlijk te worden geholpen. 

• Klanten niet hoeven te “ shoppen ” binnen de organisatie. 

• Onder centrale aansturing, vaste normen gelden voor de kwaliteit van de 

dienstverlening. 

 

NB Gedurende de bouwfase zal door deskresearch de nu beschikbare informatie over 

klanttevredenheid en andere prestatienormen van de huidige servicebedrijven worden 

vastgelegd. Zo wordt het beeld van de nul situatie vastgelegd. 

Het bouwproces voorziet ook in het vroegtijdig starten van een werkgroep die minimaal 

de denkrichting over het meten van resultaten van de nieuwe dienst zal aangeven. De 

gewenste kwaliteitsverbetering zal, waar mogelijk, inzichtelijk gemaakt worden.  

 

4. Belangrijkste mijlpalen 
 

De belangrijkste activiteiten die moeten worden uitgevoerd in de loop van 2004, zijn 

opgenomen in het bijgaand “spoorboekje ”. De planning beschouwende is het helder dat 

de beschikbare tijd tot 1-1-2005 beperkt is. Het bouwteam zal alle bestaande 

regelgeving respecteren en zoveel mogelijk ruimte bieden aan de inspraak - en 

beslissingspartijen (o.a. de OR, het CMT, het college van B & W) in het bouwproces. 

Wel is het onontkoombaar dat, wil het doel een nieuwe dienst per 1-1-2005, gehaald 

worden, de termijnen krap zijn. Maar dat geldt voor alle partijen, niet in de laatste 
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plaats ook voor het bouwteam zelf. Om tijd te winnen zijn waar mogelijk termijnen 

“ dakpansgewijze ” geordend.  

 

 

De planning ( van structuur en medewerkers) is in grote stappen op te delen in de 

volgende fases; 

 

-Plan van aanpak gereed, bouwopdracht aan de subteams       30 

augustus  

-Subteams gereed, presentatie deelplannen (incl. begeleidingscie)     27 

september 

-Voorstel bouwteam, adviesaanvraag voor OR, concept voor CMT en College gereed   6 

oktober 

-Definitief collegebesluit over inrichting nieuwe dienst         19 

oktober 

-Beoogde leidinggevenden bekend             28 oktober 

-Functieboek / formatieplan gereed, opening belangstellingsregistratie    29 

oktober 

-Samenstelling werkgroepen afdelingsplannen          29 

oktober 

-Plaatsingsplan gereed                29 

november 

-Brief met voornemen tot plaatsing bij medewerker         20 

december 

 

NB. De medewerker kan, conform het sociaal statuut (artikel 4.3), “bedenkingen ” 

tegen het voornemen tot herplaatsing aanvoeren. Behandeling van deze bedenkingen in 

een hoorcommissie is voorzien. 

 

Voor nadere detaillering en informatie over de te nemen stappen in de financiële - en 

proceshoek van het bouwproces zie het bijgaand “ spoorboekje ” 

 

Doorkijk naar 2005 

 

Het gras groeit niet harder als je eraan trekt 
Cultuur 

De belangrijkste verandering van de nieuwe dienst is niet de structuur, maar vooral de 

gewenste verandering van de cultuur. 

Er  wordt gekozen voor één missie en één gewenste cultuur. De missie komt kort en goed 

neer op dienstverlening die als het ware in de genen van de medewerkers moet gaan 

zitten. De kerncompetentie zal servicegerichtheid zijn. De gewenste missie en cultuur 

moeten worden uitgewerkt en via nieuwe werkwijzen worden verinnerlijkt. Vanuit de 

centrale visie op het personeelsbeleid “mensen maken het verschil ” is het van belang 

om leiderschap en competentiemanagement stevig te verankeren. We kunnen 
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competentiemanagement top-down invoeren, maar het moet vooral gaan leven bij de 

(nieuwe) leiders en medewerkers.  

Deze processen hebben alles te maken met voorbeeldgedrag, met elkaar aanspreken,  

constructieve feedback geven en het ontwikkelen van gedragsconcepten. Hiervoor is 

tijd, aandacht en vasthoudendheid nodig. Het is een proces van langere adem. 

 

Processen 

Wij realiseren ons zeer goed dat bovenstaande planning ambitieus is. Dat zal, waar 

nodig, ook kunnen betekenen dat niet alle taken die van andere delen van de 

organisatie overkomen per 1-1- 2005 (volledig) geïntegreerd zullen zijn.  

Voor 1-1-2005 zal de (hoofd) structuur vaststaan, middels de werkgroepen die de 

afdelingsplannen 2005 maken zal verdere invulling plaatsvinden.   

Het zal ook zeker zo zijn dat verdere verfijning en implementatie van processen 

gedurende 2005 zal plaatsvinden. 

 

4. Projectorganisatie 
 

Opdrachtgever 

De opdrachtgever voor het traject is de gemeentesecretaris, algemeen directeur Noud 

Derks.  

 

Bouwteam 

De leden van het bouwteam zijn: 

Ugur Pekdemir, bouwpastoor en beoogd directeur 

Jan Verhoef 

Hans Lantinga 

Jan Korst (secretaris) 

 

Het bouwteam is verantwoordelijk voor de algehele aansturing van het bouwproces. Het 

bouwteam stuurt de subteams aan en formuleert het eindvoorstel. 

 

Op ad hoc basis zullen adviseurs aan de vergaderingen van het bouwteam deelnemen. Wij 

denken hierbij primair aan de personeelsmanagementadviseur en de communicatieadviseur. 

Het bouwteam komt frequent bijeen, vooralsnog twee maal per week. 

 

Begeleidingscommissie 

De begeleidingscommissie heeft een klankbordrol gedurende het traject en geeft zijn 

commentaar en advies op tussenresultaten. Het bouwteam zal de begeleidingscommissie 

ook vragen te reflecteren en mee te denken. In de begeleidingscommissie worden geen 

besluiten genomen.  

 

Leden van de begeleidingscommissie zijn: 

Adri van Grinsven, Directeur GO 

Cees Paridaans, Directeur Bedrijven 

Leo Pols (voorzitter van de door de OR ingestelde projectgroep)  
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Menno ten Cate (lid van de door de OR ingestelde projectgroep) 

Riny Hoogedoorn, Concerncontroller 

Ferry van Oosterwijk, adjunct directeur, controller PU 

 

De begeleidingscommissie komt in de periode tot 1-1 2005 vier keer bij elkaar. De 

leden van het bouwteam nemen deel aan de vergaderingen. 

 

Subteams 

Verschillende subteams werken onderdelen van de nieuwe dienst uit. De aangewezen 

projectleiders rapporteren aan het bouwteam. Aan de subteams nemen klanten (collega’s) 

deel, zodat van meet af aan het klantperspectief onderdeel is van het bouwproces. De 

subteams zullen werken aan de inrichting (organogram) van delen van de nieuwe dienst, 

zie de bouwopdracht. 

Na 27 september, dus na de presentatie van de afgeronde opdrachten van de subteams, 

zullen anders samengetelde werkgroepen de dan bepaald hoofdstructuur verder gaan 

invullen. Deze werkgroepen zullen de afdelingsplannen gaan maken. 

 

 

 

Huisvesting 

Op dit moment zijn twee observaties van belang; 

• Vanuit het dienstverleningsperspectief en de klantoriëntatie is centrale en 

geconcentreerde huisvesting gewenst. 

• De nieuwe (service) dienst zal “meelopen ” in de gemeentebrede 

bezuinigingstaakstelling op de huisvesting.  

(Als onderdeel van de bezuiniging van € 11.000,- per bezuinigde FTE, DCO besluit 

15-7-04)  

 

Communicatie 

Het bouwproces van de nieuwe (service) dienst zal begeleid worden door een adequaat 

communicatietraject. Een (concept) communicatieplan is per 30 augustus beschikbaar, 

zie bijlage. 

De belangrijkste peilers binnen het communicatietraject zijn betrokkenheid en 

informatieoverdracht. Het bouwteam zal binnen de gegeven kaders en de planning zorgen 

voor snelle, tijdige en transparante communicatie.  

 

Het bouwteam: 

Ugur Pekdemir 

Hans Lantinga 

Jan Verhoef 

Jan Korst, secretaris 

30 augustus 2004. 
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