
BIJLAGE I3 

Nota van Afstemming 
 
Model Ten Boer-Groningen: nota van afstemming 
 
Inleiding 
Bij de concretisering van het model Ten Boer-Groningen is de afgelopen periode veel tijd 
besteed aan de rol van regisseur in de gemeente Ten Boer. Een rol die geheel nieuw is in de 
organisatie van Ten Boer en daarom veel aandacht trekt. Een goede invulling van de regierol 
wordt wel als een van de kritische succesfactoren voor het slagen van de samenwerking 
tussen Ten Boer en Groningen genoemd. In deze fase van het project wordt in toenemende 
mate van belang dat Groningen zich ook laat regisseren: dit vergt uiteraard een goede 
afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een volwassen verstandhouding, waarbij 
elke partij zijn eigen ideeën en persoonlijkheid inbrengt om te komen tot een optimaal 
resultaat. 
Deze notitie geeft inzicht op wat aan Groningse kant nodig is als tegenhanger van de 
regiefunctie in Ten Boer om samen tot een succesvolle productie te komen. 
 
Regiefunctie in Ten Boer 
In de nieuwe organisatie van Ten Boer zullen drie beleidsregisseurs een plaats krijgen, die elk 
een beleidsinhoudelijk thema voor hun rekening zullen nemen. Met deze inhoudelijke 
competentie geven ze ieder invulling aan zes rollen:  

• Rol 1: advisering van B&W. De regisseur is dé gesprekspartner voor B&W. 
Dit is een bijzonder belangrijke rol van de regisseur. De regisseur kan B&W 
alleen maar goed ondersteunen door uitstekend op de hoogte te zijn van allerlei 
ontwikkelingen in en rondom zijn beleidsterrein. 

• Rol 2: opdrachtverstrekking. De regisseur geeft uitvoering aan het 
collegeprogramma en tussentijdse politieke wensen (beleidsontwikkeling, 
incidentele opdrachten en projecten) vanuit Ten Boer door het verstrekken van 
opdrachten aan de gemeente Groningen. Dit betekent dat de regisseur de 
politieke wensen in Ten Boer op de juiste wijze vertaalt en uitzet in Groningen. 

• Rol 3: sturen op interfaces. Bij beleidsontwikkeling en –uitvoering zijn 
doorgaans veel partijen betrokken. De regisseur houdt hier het overzicht over 
en zorgt dat de keten waarin ontwikkeling en uitvoering totstandkomen goed 
functioneert. 

• Rol 4: sturen op diensten. De regisseur borgt dat afspraken adequaat zijn om 
wettelijke taken en het beleidsprogramma uit te voeren  

• Rol 5: control. De regisseur toetst of de beoogde resultaten binnen de aan 
Groningen gestelde kaders en de ter beschikking gestelde middelen worden 
gehaald. 

• Rol 6: netwerken. Om bovenstaande rollen goed invulling te kunnen geven 
staat de regisseur in verbinding met relevante netwerken binnen en buiten de 
gemeente. 
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Acteerfuncties in Groningen 
De vraag is nu wat er in Groningen geregeld moet worden om te zorgen dat de regiefunctie in 
Ten Boer optimaal ingevuld kan worden. Dit is geredeneerd vanuit het perspectief dat 
Groningen opdrachtnemer is en de ondersteuning van Ten Boer op zodanige wijze inricht, dat 
dit naar tevredenheid van de opdrachtgever is. Natuurlijk kijkt Groningen bij de inrichting 
ook naar de eigen organisatorische, financiële en strategische belangen. Hieronder wordt per 
rol bekeken op welke wijze Groningen door optimaal te acteren de regiefunctie in Ten Boer 
kan ondersteunen en wordt ook per rol bekeken hoe Groningen zijn eigen belangen en 
rolneming optimaal kan borgen. 
 
In het onderstaande wordt ingegaan op de rol van de coördinator, de beleidsadviseur uit 
Groningen en de regisseur en de wethouder uit Ten Boer. We gaan er in het onderstaande 
vanuit dat de coördinator in Groningen de positie heeft die nodig is om diens rol in te vullen. 
De manier waarop deze dat doet en de mate waarin deze ondersteuning organiseert is per 
dienst op een eigen manier te regelen. Of de functie “coördinator” moet heten of “regie-
contactfunctionaris” is nader te bepalen. Dit hangt af van aard en omvang van de 
werkzaamhedenIn deze notitie wordt voorlopig de eerste titel gehanteerd. 
We gaan er vanuit dat de eerste maanden in Groningen per maand ervaringen worden 
uitgewisseld door de coördinatoren en dat de gemeentelijk coördinator op overal niveau 
daarover voorlopig ook afstemming zoekt met de gemeentesecretaris van Ten Boer. Een 
alternatief hierop is dat de gemeentesecretaris het overleg in Groningen zelf bijwoont. De 
gemeentesecretaris bereid zich in zijn eigen staf overleg met de regisseurs hierop voor.   
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Rol 1: advisering B&W 
Er is vraag vanuit Ten Boer en aanbod vanuit Groningen van beleidsinitiatieven. Vanuit het 
perspectief van Groningen is van belang dat de regisseur in deze rol niet alleen maar goed op 
de hoogte is van ontwikkelingen in en rondom zijn beleidsterrein, maar dat hij ook op de 
hoogte is van de stand van zaken rondom de beleidsontwikkeling in Groningen en de 
mogelijkheden en onmogelijkheden om bepaalde wensen in te vullen vanuit Gronings 
perspectief. Dat kan dan namelijk in de advisering van B&W door de regisseur worden 
meegenomen, zodat verrassingen voorkomen worden. Regelmatig zal de beleidsregisseur in 
Groningen overleggen met beleidsmedewerkers om actuele ontwikkelingen rondom “zijn” 
beleidsterrein door te spreken: 

• (wijzigend) landelijk beleid. 
• Ontwikkelingen rondom het beleidsterrein in de regio 
• Politieke actualiteiten rondom het beleidsterrein in Ten Boer 
• Evaluaties rondom het beleidsterrein die in Groningen lopen en voor Ten Boer 

van belang zijn. 
Voor bovenstaande onderwerpen geldt, dat dit geen extra beleidsmatige werkzaamheden voor 
Groningen met zich meebrengt: Ten Boer kan eenvoudigweg profiteren van het werk dat in 
Groningen gebeurt of is gebeurd. Uiteindelijk moet er helderheid komen over: 

• Politieke bestuurlijke (en eventueel ambtelijke) opdrachten om te komen tot 
beleidsontwikkeling rondom een thema. 

• De afstemming over de (proces) aanpak. 
• Afstemming over de inhoud van de beleidsvragen / het beleidsaanbod en de 

voortgang van de werkzaamheden 
 
De organisatie van de afstemming zou zo plaats moeten vinden dat de regisseur en de 
coördinator van de dienst samen (ieder verantwoordelijk vanuit zijn eigen perspectief) de sluis 
vormen voor de agendering en planning van het overleg met de wethouder(s). De 
beleidsadviseurs in Groningen kunnen binnen de daar gemaakte afspraken zelfstandig 
functioneren en contacten onderhouden met Ten Boer.  
 
Logistieke afspraken die er moeten komen:  

• We gaan per (grote beleids) dienst uit van een afstemmingsoverleg (om de 
week) tussen coördinator en regisseur, om de regie te bespreken. In een latere 
fase kan eventueel op basis van ervaringen voor een andere frequentie worden 
gekozen. Voor de niet grote beleidsdiensten zou een maandelijks overleg 
voldoende moeten kunnen zijn. De coördinator bepaalt zonodig in overleg met 
de regisseur wie uit Groningen deelnemen aan dit overleg. 

• Daarop volgt een week later telkens een portefeuilleoverleg met de betreffende 
portefeuillehouder uit Ten Boer, de regisseurs en betreffende en uit te nodigen 
beleidsmedewerkers. 

• Van de overleggen worden besluitenlijsten en voortgangslijsten gemaakt door 
de regisseurs. 

• De coördinatiepunten in Groningen verzorgen hun eigen daarop aansluitende 
logistiek. 
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Rol 2: opdrachtverstrekking 
Waar Ten Boer opdrachten verstrekt, neemt Groningen een opdracht aan. Van belang is dat 
Groningen nadenkt over hoe deze opdrachten eruit moeten zien. Wat wil Groningen precies 
weten om goed aan de slag te kunnen? Hiervoor is een onderscheid te maken tussen de drie 
typen opdrachten die vanuit Ten Boer verstrekt worden, namelijk reguliere taken (via 
programma’s), beleidsontwikkeling en projecten. In de beschreven besturingsfilosofie is al 
verwoord hoe de logistiek op jaarbasis georganiseerd moet worden. De te bereiken resultaten 
zijn beschreven in de uitvoeringsafspraken (ook wel dienstverleningsovereenkomsten) die met 
elk van de diensten zijn gesloten. De coördinatoren in Groningen verzorgen de logistiek en 
besturing daarvan aan hun kant. De Groningse jaarcyclus vormt de basis voor de aanpak en 
planning van het daartoe noodzakelijke overleg. Dat zal zich om die reden in de loop der jaren 
ontwikkelen. De coördinator (laat doen) bereid zodoende in de verschillende fasen van de 
jaarcyclus de gewenste producten voor en zorg dat deze op het coördinatieoverleg met de 
regisseur en de portefeuilleoverleggen aan de orde komen. 
 
Voor de reguliere dagelijkse ontwikkeling wordt bij het maken van afspraken aangesloten op 
de afspraken bij rol 1. 
Voor afspraken over projecten wordt een projectdefinitieformat ontwikkeld en een wijze van 
rapporteren. Het kan belangrijk zijn tot afstemming te komen van wat precies onder een 
project en onder projectmatig werken verstaan wordt. De producten die hier concreet uit 
voortvloeien worden door de coördinator uit Groningen in gebracht in het overleg met Ten 
Boer als in rol 1. Indien het om projecten gaat die meerdere diensten betreffen wordt een 
projectcoördinator aangewezen. 
 
 
Rol 3: sturen op interfaces 
Dat de gemeente niet meer zelf voor alle beleid de beleidsbepalende en uitvoerende partij is 
geldt voor elke gemeente, maar bij uitstek voor het nieuwe Ten Boer. Een belangrijke rol van 
de regisseur is dan ook het sturen op interfaces, waarin de regisseur zich bezighoudt met het 
brengen van samenhang in een veld met meerdere spelers en de kwaliteit van ketenpartners 
probeert te bevorderen. Dit kan als oogmerk hebben beleidsontwikkeling, maar ook 
optimalisering van de uitvoering. Allerlei Ten Boerster partijen hebben rollen in 
beleidsontwikkeling en –uitvoering; dit wordt geregisseerd door de regisseur in Ten Boer. In 
het afstemmingsoverleg wordt concreet afgesproken waar de regisseur zelfstandig in 
Groningen kan opereren om een soepel draaiend systeem te verkrijgen. 
 
Rol 4: sturen op diensten 
De jaarcyclus vormt de basis voor de hier te maken afspraken als bij rol 2 beschreven. 
 
Rol 5: control 
Bij opdrachtverstrekking hoort uiteraard ook monitoring en evaluatie. Er dient een dusdanige 
werkwijze ontwikkeld te worden, die vertrouwen geeft aan Ten Boerster kant, daar een te 
overziene hoeveelheid tijd kost en zo veel mogelijk aansluit bij bestaande 
rapportagestructuren aan de kant van Groningen. Bij het ontwikkelen van een werkwijze voor 
monitoring en evaluatie kan hetzelfde onderscheid worden gehanteerd als bij de 
opdrachtverstrekking. 
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• Logistieke organisatie: Reguliere taken (via programma’s). Dit zal grotendeels 

kunnen gebeuren langs de lijnen van de reguliere management- en 
bestuursrapportages van de gemeente Groningen.  

• Beleidsontwikkeling. Tussentijdse en evaluatieve momenten worden 
ingebouwd bij de ontwikkeling van beleid? Wie hierbij zijn betrokken Wordt 
vooraf bepaald. 

• Projecten. Het ligt voor de hand hierbij zo veel mogelijk te sturen en te 
rapporteren op mijlpalen en tussenresultaten uit het projectplan. 

 
Rol 6: netwerken 
Groningen heeft een belangrijke rol naast de netwerkrol van de regisseur in allerlei netwerken 
van Ten Boer. Hoewel daar natuurlijk veel vrijheid ter eigen invulling kan worden gelaten, 
wordt in het afstemmingsoverleg in principe afgesproken waar en bij welke bijeenkomsten 
beleidsadviseurs hun gezicht laten zien. Het kan omgekeerd ook nodig zijn dat de regisseurs 
zich in Groningse netwerken laten zien ten behoeve van de uitoefening van hun taak. Dat zal 
overigens vast maar zeer  beperkt nodig zijn. 
Concreet beantwoord wordt daarbij de vraag: 

• Welke netwerken zijn voor Groningen van essentieel belang voor hun 
roluitoefening. 

• Welke netwerken binnen de gemeente Groningen kunnen een positieve 
bijdrage leveren aan het functioneren van de regisseurs? 
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