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Onderwerp
Advisering prestatie meetwaa rden.

Voorstel
1. In te stemmen met de inzet van een externe paftij om de organisatie te begeleiden

bij het creêren van bewustzijn omtrent nut en noodzaak van het gebruik van
prestatie meetwaarden ;

2. Hiervoor € 25.000,- ter beschikking te stellen.

Inleiding
De organisatie wenst de komende jaren intensief aandacht te geven aan het sturen op
resultaten. Het is daarbij de bedoeling om dit jaar te starten met een traject waarin de
nadruk ligt op het creëren van bewustzijn in de organisatie omtrent nut en noodzaak van
het gebruik van prestatie meetwaarden. In dit traject wordt mede inzicht gegeven vanuit
een brede context op het gebied van prestatiesturing van "input (taken) naar output
(prestatie) naar outcome (effecten)". Vanuit dit bewustzijn ligt de weg vrij om vanaf 2020
vooftvarend met het sturen op resultaten aan de slag te gaan.

Beoogd effect/doel
Het creëren van bewustzijn in de organisatie omtrent nut en noodzaak van het gebruik van
prestatie meetwaarden.

Argumenten
1. Sturen op effecten is een prioriteit in het programma 20lB-2O22 "Weert koerst op

verbinding".
Sturen op maatschappelijke effecten voor inwoners is een speerpunt in het programma
20LB-2O22 "Weert koerst op verbinding". Om effecten beter te kunnen meten, moet het
beleid meetbaar worden geformuleerd. Wat willen we veranderen in de samenleving en
aan welke indicator of waarde kun je zien dat het beleid succesvol is. We meten en
monitoren op allerlei manieren maar sturen niet of nauwelijks op wat we hiermee
kunnen bereiken en of de inspanningen in verhouding staan tot de effecten. Door het
creëren van meer inzicht, kunnen we zien welke activiteiten meer of minder bijdragen
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aan het gewenste maatschappelijke effect en geven we onszelf de kans om al lerend te
verbeteren.

2. Voortvarend met het sturen op resultaten aan de slag.
De gemeentelijke organisatie is in ontwikkeling. Richting, Regelmaat, Rust, Risico en
Resultaat zijn de kernbcgrippcn die voor 2019 en de komende jaren bepalend zijn. Om
op het halen van resultaten te kunnen sturen is het van belang om organisatie breed
afspraken te rnakerr c¡ver de wijze waarop (s[uringstlodel genreente Weeft) en het
gedrag van de organisatie daarop aan te passen. Het ultieme doel hiervan is om de
organisatie verder in control te brengen. Om die toestand te bereiken is een
procesaanpak nodig. Het volstaat niet om door middel van instructie een doorleefd
sturingsmodel te gaan gebruiken.

Kanttekeningen en risico's
. Op dit moment zijn de prioriteiten voor 2020 nog niet bepaald. Er is wel een prioriteit

ingediend, om gedurende een periode van drie jaar intensief aandacht aan het
sturen op resultaten te geven.

. Het sturen op en daarmee in control zijn van de organisatie is een belangrijke
voorwaarde voor het op een effectieve en efficiënte wijze leiden van onze
gemeentelijke organisatie naar de toekomst.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Om een beeld te krijgen van wat het bedoelde traject inhoudelijk en financieel gaat
betekenen, is hier een groep medewerkers mee aan de slag gegaan. Door deze qroep is een
aantal gesprekken gevoerd met een externe partij die ons hierbij heeft geadviseerd en die
ons in het traject kan begeleiden. Vooralsnog ligt er een offefte voor een bedrag van
€ 21.330,-. We zijn echter nog in gesprek over de verdere vorm en inhoud van het
begeleidingstraject en vragen daarom een budget van € 25.000,-.

Op dit moment is er geen budget in de begroting. Daarom wordt geadviseerd we om deze
kosten mee te nemen in de eerste tussenrapportage 20 19 en daarmee ten laste te brengen
van het resultaat 2019.

Duurzaamhcid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Na goedkeuring van het gevraagde budget zal de gewenste begeleiding worden gestart

Com m u n icatie/ pa rticipatie
De Raad informeren via de TILS lijst.

Overleg gevoerd met
Intern:

. Financiën: M. Vestjens.

. Financiën: Miriam Andringa.

. OCSW (Sturen op Effecten): Hans Jansen,

. OCSW (Sturen op Effecten): Saskia Doek.

. OG: Peter Claassen.

. Directie: René Bladder.

Bijlagen:
Niet openbaar: Voorstel ORGfit: "Bewustwording workshops "Prestatie Meetwaardes"
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