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Leerpunten

Inrichting organisatie 
1. Algemene aandachtspunten
2. Spelregels uitwerken implementatiefase
3. In huidige voorstellen een plak geven

Communicatie
Projectmanagement
Implementatieplan
Inwerken mensen /vaardigheden

In principe willen we werken met een lumpsum 
financiering en vermijden elke keer in 
afwijkingsdiscussies te komen. Tegelijkertijd is het goed 
een systeem te bouwen waarin je een leer en 
afrekeningmechanisme opbouwt (BAR). Hier moet nog 
over doorgepraat worden.



Inrichten organisatie 1: algemene 
aandachtspunten

Niet ergens aan beginnen zonder scherp te weten wat 
er speelt (inhoud en context)
Je kiest voor uitbesteding naar Groningen en benadert 
dat zakelijk. Maar beide gemeenten zijn ook 
buurgemeenten, dus niet hetzelfde als gewone 
zakelijke partners.
Hoe ga je om met capaciteitsknelpunten 
(standaardproblemen en noodclausule, er is immers 
niet één uiteindelijk beslissend bevoegd gezag)
Hoe om te gaan met kennelijke tegenstrijdigheden 
tussen Ten Boer en Groningen (alles heeft zijn prijs, 
elkaar mee laten groeien met beleidsontwikkeling)
Hoe hou je de energie/ambitie erin bij medewerkers 
Groningen voor langere termijn? Anders wordt het 
alleen een technisch verhaal.



Inrichten organisatie 2: Spelregels, 
aandachtspunten nader uit te werken in 
implementatiefase

Wanneer hoort iets thuis in het ambtelijk of het 
bestuurlijk overleg (kwaliteit organiseren), wie zit met 
wie aan tafel (b.v. onderscheid politieke vraagstelling)
Wat is de regierol van de gemeentesecretaris van Ten 
Boer in het onderlinge verkeer tussen beide gemeenten 
en wie is zijn evenknie in Groningen 
Wanneer betrek je Groningen bij nieuwe ontwikkelingen 
en omgekeerd (zo vroeg mogelijk)
Wat is de klachtenprocedure in beide gemeenten en 
hoe doen we dat in de komende periode (verantw. 
Best.Org.) vgl. klachtenfunctionaris, logistiek
Veiligheidsregio’s: bemensing t.b.v. Ten Boer regelen
Andere aanpak bij identiteitsgebonden taken 
concretiseren



Inrichten organisatie 3, te regelen in 
huidige voorstel

Evaluatie van het contract moet je systematisch in de loop 
van de tijd opbouwen (denk aan discontinuïteit mensen)
In registratiesystemen (aantallen, soorten, klachten) goede 
afspraken maken om daar over aan Ten Boer te kunnen 
rapporteren 
Hoe is het geregeld met aansprakelijkheid bij fouten naar 
derden (verder wie heeft sanctiebevoegdheid) 
Hoe ziet de frontoffice in Ten Boer eruit en wat zijn de 
organisatorische en technische implicaties daarvan. 
Duur contract (onbepaald)en uittredingsregeling goed 
regelen.
Mandatering op termijn regelen. Eerst meer zelf in de hand 
houden als Ten Boer.
Wie is aansprakelijk bij vergissingen (vgl. fouten in calculaties 
bij beleidsvoorbereiding) met schadelijke externe effecten



Communicatie

Hoe worden (beleid)medewerkers geïnformeerd over 
het nieuws in de media van Ten Boer
Terugkoppeling van klachtenregistraties (of 
waarderingsresultaten zoals klant 
tevredenheidonderzoek) organiseren
In Ten Boer heb je nu korte lijnen in de communicatie 
ook met burgers. Straks wordt dat anders. Wat doe je 
daarmee
Daar waar Groningen en Ten Boer in verschillende 
beleidscircuits zitten moeten communicatieafspraken 
gemaakt worden (regio Noord)
Waar zich spelregels ontwikkelen moeten die goed 
gedeeld worden bij alle betrokkenen (b.v. ruimte in 
beleidsontwikkeling en uitvoering binnen politieke 
verantwoordelijkheid Ten Boer)



Projectmanagement

Hoe definieer je projectkosten en zorg je dat 
goed te organiseren in de fase van de 
opdrachtverstrekking
Hoe organiseer je de voorbereiding goed bij 
nieuwe projecten en activiteiten (organisatie, 
opdrachtgeving, startkosten)



Implementatieplan

Bij het implementatieplan moeten de 
belangrijkste uitvoeringsprocessen nog eens 
langs elkaar gelegd worden om te bezien 
welke maatregelen dat vraagt om aansluiting 
te hebben
Afstemmen verantwoordingssystemen 
Groningen, Ten Boer (bijvoorbeeld begroting, 
rekening, beleidsadvies bij de rekening)
Kritisch nadenken over in één keer of 
gefaseerd. Beslismoment inbouwen in 
aanloopperiode



Inwerken mensen /vaardigheden

Je eigen integriteit gaat (naar Ten Boer) boven 
die van je eigen baas
Het verstrekken van opdrachten is een kunst 
op zich die zowel door toekomstige 
opdrachtgevers als opdrachtnemers geleerd 
moet worden
In welke mate moet Groningen mee of tegen 
denken en waar houd deze 
verantwoordelijkheid op (hangt af van politieke 
helderheid)
Hoe ga je om met tegenwerking 
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