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PROGRAMMA 

11.00 uur ontvangst en opening
11.15 presentatie
12.00 lunch
13.00 stadswinkel
13.30 vervolg / vragen



Organisatie gemeente Tilburg



Tijdsplanning

I   Onderzoek 2003-juli 2004
II  Bouwfase aug. 2004-dec. 2004
III Start Servicedienst jan. 2005



I Organisatieonderzoek 2003

• Mogelijkheid samenvoegen 
servicebedrijven tot één serviceorganisatie.

• Kwaliteit dienstverlening verhogen, waar 
mogelijk tegen lagere prijs.

• Geen opdrachtgever/opdrachtnemer maar 
gelijkwaardige relaties.

• Kostenefficiency als collectief belang voor 
de gemeente door standaardisering.



Resultaten onderzoek

• Servicedienst opgericht; overgang zonder 
problemen.

• Budgetoverheveling.
• Standaardisatie van producten en diensten 

gestart.
• Bundeling krachten: servicemeldpunt, 

communicatie.
• Sturingsconcept ontwikkeld.



II. (Evaluatie) bouwproces
Servicedienst



Procesbeschrijving

• Spoorboekje met tijdschema
• Projectorganisatie

• bouwteam
• begeleidingscommissie
• werkgroep middelen

• Plaatsingstraject
• Communicatie
• Ondernemingsraad



Reflectie

• Wat ging goed ?
• Heldere en voortvarende procesgang
• Sfeer en betrokkenheid
• Plaatsingstraject - werving
• Formatieplanvragen
• Communicatie
• Samenwerking en leiderschap

• Wat zijn onze leerpunten ?
• Personeel informatiesysteem
• Cultuur



Aanbevelingen
voor toekomstige reorganisaties

• formuleer helder: visie, doelstellingen, 
beslissingslijnen
• commitment van de top
• investeren in vertrouwen
• persoonlijke contacten onderdeel van 
communicatie
• overzichtelijk proces, transparant stappenplan, 
communicatie koppelen aan mijlpalen
• uitgangssituatie voor medewerkers helder
• geef fouten toe
• draag leiderschap en samenwerking uit



III. Sturingsconcept



Sturen door

• ordening basispakket / pluspakket (met 
spelregels afname producten)
• beperken van keuzemogelijkheden 
(standaardisering)



Wat is basis en wat is plus?

• Plus pakket: diensten bepalen verbruik zélf en 
beschikken over budget
• Basis - Verbruiksgoederen: SE beheert budget, 
rapporteert verbruik en stuurt op hoofdlijnen
• Basis - Gewoon: SE heeft budget en alle 
sturingsmogelijkheden



Uitwerking standaardisering

• voor productlevering en werkprocessen
• samen met betrokken collega’s
• versimpelen administratieve processen



Overige uitgangspunten

• vertrouwen en goede relaties
• meetbaar maken resultaten



Wat is anders?

Van opdrachtgever - opdrachtnemer
naar collegiale verhoudingen en gedrag

Van dienstverleningsovereenkomsten (dvo’s)
naar registreren en rapporteren verbruik

Van “u vraagt wij draaien”
naar “Servicedienst zorgt voor 
productenaanbod”



Missie

De Servicedienst zorgt voor goede basisvoorzieningen. 
Het resultaat voor de gemeente als geheel telt.

Motto

Wij zijn er...
Wij doen het...
Wij krijgen het...

Samen voor Elkaar



Serviceverlening

(externe) Klanten Concernstaf Servicedienst

Publiekszaken Faciliteiten

Gebiedsontwikkeling Personeel

InformatiseringBurgers Beleidsontwikkeling
Financiële 
administratieBedrijven

Juridische 
ZakenBrabants Afvalteam

Ondernemers Brandweer Communicatie



Worstelingen

• Uitdragen sturingsconcept.
• Overspannen verwachtingen, zowel binnen 

als buiten Servicedienst.
• Hard maken efficiency.
• Voorkomen grote bezuinigingen.



Toekomst

• Werken aan vertrouwen en effectieve 
relaties

• Kwaliteitsonderzoek: gebruikersonderzoek, 
accountgesprekken en gebruikerspanels

• Standaardisatie van producten en diensten 
verder doorvoeren
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