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Samen op koers 

De samenwerking in onze organisatie is als de samenwerking binnen een vlucht ganzen.  

Ganzen zijn altijd samen op weg. Ze hebben hetzelfde doel, volgen dezelfde koers. Ze werken 

goed samen om hun doel te halen. Ze maken gebruik van de kracht van iedere gans. Ieder 

neemt zijn/haar rol. Een gans pakt de koppositie wanneer hij de kracht en kwaliteit heeft om dat 

te doen. Ze geeft deze ook weer door als een ander het over kan nemen.  

Ganzen laten goed van zich horen. Ze maken geluid om elkaar aan te moedigen, maar ook om 

de groep bij elkaar te houden. Veiligheid en het succes van de vlucht zijn op deze manier zo 

goed als mogelijk geborgd.  

De richting en koers die ze vliegen ligt vast. Daarbinnen heeft iedere gans alle ruimte voor 

zijn/haar eigen vleugelslagen. Ruimte om zichzelf te zijn. Ieder gans levert zijn eigen bijdrage 

aan de tocht en wordt om deze bijdrage gewaardeerd.  

Zo heeft ieder van ons betekenis voor Weert en voor de organisatie, ieder vanuit een eigen rol 

en met unieke kwaliteiten. 
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Inleiding 

Er verandert veel in onze samenleving en daarmee verandert ook de rol van de lokale overheid. 

Vanouds is de overheid het orgaan dat reguleert, handhaaft en zelf taken uitvoert. Dit doen we 

uiteraard nog steeds. De samenleving is echter meer en meer georganiseerd en toegerust op het 

nemen en krijgen van eigen verantwoordelijkheid. De wereld is dynamischer en complexer 

geworden en de onvoorspelbaarheid en onzekerheid nemen toe.  

Steeds minder staat van tevoren vast welke rol de gemeente vervult. En steeds meer bepalen we 

juist samen met inwoners, organisaties en bedrijven welke rol de gemeente heeft in proces of 

traject. We staan open voor ontwikkelingen, bewegen mee, passen ons aan en faciliteren. Dit 

betekent dat we als organisatie continu in beweging zijn. Dat vraagt flexibiliteit. Als gemeente 

streven we ernaar om zo dicht mogelijk bij de samenleving te staan, zodat de verbinding met 

inwoners, bedrijven en instellingen centraal staat. Uiteindelijk staat alles wat we doen in teken 

van de ontwikkeling van de Weerter samenleving.  

De afgelopen tijd bleek dat er in de organisatie behoefte is aan een visie die richting geeft aan 

onze rol en positie en aan ons doen en laten binnen de maatschappelijke veranderingen. Ook in 

het laatste medewerkersonderzoek (2019) kwam naar voren dat onze medewerkers behoefte 

hebben aan een organisatievisie.  

Daarnaast is vooral de strategische visie ‘Werken aan Weert 2030: Verwonder je in de groene 

thuishaven Weert’ (maart 2021) het startpunt geweest voor het opstellen van een 

organisatievisie. Met de strategische visie en de maatschappelijke opgaven voor Weert die 

hieruit voortvloeien, werd namelijk ook de richting voor de organisatie helder.  

De weg naar de organisatievisie 

Om tot de organisatievisie te komen, is de strategische visie als vertrekpunt genomen, is 

teruggekeken op het traject Weert in Dynamiek (WinD) en is een analyse gemaakt van wat de 

organisatie anno 2022 nodig heeft. Er zijn veel gesprekken in de organisatie gevoerd. Er zijn 

inspiratiesessies gehouden met medewerkers en er zijn visies van andere organisaties gebruikt. 

In een werkgroep ‘samenhang’ is daarnaast vanuit ieders werkgebied inbreng gegeven bij de 

ontwikkeling van de organisatie. Met directie, management en diverse beleidsmedewerkers en 

in het traject van leiderschapsontwikkeling van het management is gesproken over de behoefte 

en het belang van organisatieontwikkeling.  

 

Leeswijzer 

De organisatievisie is het basisdocument voor de richting en sturing van de organisatie 

gemeente Weert. De opbouw van het document volgt de 7 factoren van het analysemodel in 

figuur 1. Alle factoren samen geven een beeld van de organisatie en bieden inzicht in wat nodig 

is om te ontwikkelen. Het analysemodel is gebruikt om de organisatievisie te maken en we 

gebruiken het ook voor bijvoorbeeld het maken van ons concernplan.  

De organisatievisie bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat vooral over de koers van de 

organisatie, de strategie. In het tweede deel wordt uitgewerkt hoe we dat op hoofdlijnen willen 

bereiken. Oftewel: met welke inrichting, welke werkwijze en hoe ziet onze inzet op de 

ontwikkeling van medewerkers eruit?  
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Analyse van de organisatie 

 

 

 

Figuur 1. Model voor analyse van onze organisatie. 
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Organisatieontwikkeling als permanent en organisch proces 

De afgelopen jaren is met het organisatie-ontwikkeltraject Weert in Dynamiek (WinD) veel 

geïnvesteerd in het ontwikkelen van de organisatie en medewerkers. Het bijbehorende ’kompas’ 

gaf vier ontwikkelrichtingen: ik, samen, betrouwbaar en bewegen. 

‘Ik’ en ‘samen’ stonden synoniem voor jezelf kennen en eigenaarschap en verantwoordelijkheid 

nemen voor je eigen handelen. Maar doe dit ook in verbinding met elkaar, maak sámen het 

verschil. 

‘Betrouwbaar’ en ‘bewegen’ stonden synoniem voor zorgvuldig, rechtmatig en integer 

handelen, zonder daarin star te zijn. Maar durf ook mee te veren, los te laten en 

oplossingsgericht te denken. 

WinD was er onder andere op gericht om volgens ‘De Bedoeling’ te werken. Dit vloeide voort 

uit het gedachtengoed van Wouter Hart die daarmee aangaf dat medewerkers in een 

organisatie vooral moeten werken vanuit de vraag: waartoe bestaat deze organisatie?; niet 

vanuit de systeemwereld (procedures, regels) maar vanuit de leefwereld (de werkelijkheid). Het 

heeft ons gestimuleerd om ons te richten op de maatschappelijke effecten die we willen 

bereiken. 

We bouwen verder op WinD 

WinD heeft de organisatie veel gebracht. Er is positieve energie vrijgekomen en benut om 

talenten van medewerkers centraal te stellen en die te matchen met de opgaves waar we voor 

staan. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stond centraal. De basisprincipes van 

WinD zijn nog steeds de principes van waaruit we werken. 

De voorliggende organisatievisie bouwt verder op WinD. Niet door te werken met een 

programma/traject dat een begin en einde kent. Maar juist door uit te gaan van organische 

ontwikkeling, aan de hand van wat er van ons door de buitenwereld wordt gevraagd. En door 

jaarlijks stil te staan bij wat we daarvoor nodig hebben en wat we willen ontwikkelen. 

Organisatieontwikkeling is immers een permanent en organisch proces.  
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Deel 1 
 

Deel 1 gaat over onze strategie; in de vorm van een rode draad, motto, missie, visie en  

kernwaarden voor de organisatieontwikkeling. Met de missie en visie in gedachten, geven we 

de organisatie vorm en laten we de organisatie steeds gebalanceerd meebewegen op wat er 

maatschappelijk wordt verwacht of nodig is. 

De missie en visie volgen de strategische visie. De rode draad komt voort uit de analyse, die 

voorafgaand aan het opstellen van de organisatievisie is gemaakt. 

De gekozen kernwaarden helpen ons bij het koers houden op onze houding en ons gedrag. 
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Rode draad van de organisatievisie 

 

 

 

 

Figuur 2. De uitgangspunten die we centraal stellen bij de ontwikkeling van onze organisatie: 

• Uitgaan van wat al goed is 

• Medewerkers zijn het ‘goud’ van de gemeente 

• Geleidelijk bouwen 

• Eerst stilstaan/nadenken, dan doen 

• Focus  
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Rode draad van de organisatievisie 

Op basis van de reflectie aan de hand van het analysemodel (figuur 1)  

hebben we vastgesteld dat de organisatie erbij is gebaat als we een aantal  

uitgangspunten, rode draad, centraal stellen bij de ontwikkeling van  

onze organisatie. 

Basis op orde en uitgaan van wat al goed is 

Onze hoofdprocessen zijn goed ingericht (college- en raadsproces, planning- en controlcyclus, 

enz.) en maken dat we vanuit die basis kunnen bouwen. We verbeteren en ontwikkelen 

voortdurend en dragen er zorg voor dat deze basis op orde blijft. We hebben professionele 

medewerkers. De betrokkenheid bij Weert is groot en de bereidheid en de inzet om het goede 

voor Weert te doen is eveneens groot. We zijn collegiaal naar elkaar. En we werken graag 

samen.  

Medewerkers zijn het ‘goud’ van de gemeente 

Onze medewerkers maken onze organisatie tot wat deze is. We matchen de opgaven waar we 

voor staan zo goed mogelijk met de talenten van medewerkers. Dat maakt dat we regelmatig in 

gesprek zijn met medewerkers. We bieden de ruimte aan iedere medewerker om vanuit 

zijn/haar kracht, motivatie en inspiratie het werk te doen. Medewerkers krijgen de gelegenheid 

om zich te ontwikkelen. Zo komt iedereen het best tot z’n recht en kunnen we de 

maatschappelijke opgaven optimaal gezamenlijk aan. We bieden medewerkers hiervoor als 

ondersteuning allerlei passende HR-diensten aan. Dit is extra belangrijk in de arbeidsmarkt 

waarin we ons bevinden. Het is een opgave om nieuwe medewerkers te vinden die passen bij 

waar onze organisatie voor staat en wat onze organisatie nodig heeft. We willen een 

aantrekkelijke werkgever zijn voor onze medewerkers en vinden het belangrijk dat ze 

gedurende hun hele loopbaan fysiek en mentaal fit kunnen blijven en geschikt blijven voor de 

taken waarvoor we staan. 

Geleidelijkheid 

De gemeente heeft te maken met grote transformatieopgaven die ons werk en de manier van 

werken veranderen. Het is de kunst om veranderingen voor medewerkers ‘volgbaar ’ en 

behapbaar te maken. Over veranderingen die nodig zijn, gaan we daarom in gesprek met 

medewerkers. Dit betekent dat de noodzaak helder wordt gemaakt en medewerkers zo veel 

mogelijk de kans krijgen om inbreng te leveren vanuit hun professionaliteit, zonder dat dit de 

resultaatgerichtheid in gevaar brengt. Zo geven we geleidelijk vorm aan onze organisatie. 

Eerst stilstaan/nadenken, dan doen 

Onze loyaliteit, dienstbaarheid en betrokkenheid sieren ons. Maar juist deze kwaliteiten maken 

dat we regelmatig in de valkuil stappen van direct aan een opdracht beginnen. We werken 

volgens een vaste planning- en controlcyclus waarbij de programmabegroting leidend is voor 

wat we doen. Door de toenemende complexiteit in het werk, de wisselende rollen die we 

aannemen en de afhankelijkheden van andere partijen, komen er echter regelmatig gedurende 

het jaar nieuwe opdrachten/taken bij.  

Daarbij is het noodzakelijk dat eerst goed bekeken wordt wat de opgave precies is. En dat de 

uitwerking daarvan vervolgens aan het college wordt voorgelegd. Dit doen we om de 
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verwachtingen over de ‘opdracht’ inhoudelijk en ook qua randvoorwaarden scherp te krijgen en 

er afspraken over te maken. Het helpt het bestuur om in gezamenlijkheid  ‘collegiaal bestuur’, 

keuzes te maken over zowel de inhoud, over de rol die we als gemeente nemen en over het 

betrekken van anderen. Hieruit kan ook voortvloeien dat de prioritering aangepast moet worden 

en mogelijk ook de toedeling van menskracht en middelen.  

De methodieken die we de laatste jaren aan het ontwikkelen zijn, ondersteunen ons bij het 

‘eerst nadenken, dan doen’. Denk daarbij aan Sturen op Effecten, werken met een 

startdocument/opdracht (basisdocument projectmatig werken) en werken met Factor 

C/omgevingsanalyse. 

Focus 

In een ambitieuze gemeente als Weert is het altijd de kunst om met de gegeven formatie en 

middelen uit te kunnen voeren wat door politiek en bestuur wordt gewenst en hetgeen qua 

bedrijfsvoering nodig is. Voor de organisatie is het van belang om goed in gesprek te zijn met 

het bestuur, zodat wensen en mogelijkheden goed op elkaar zijn afgestemd en vooraf heldere 

keuzes gemaakt kunnen worden. We stellen het bestuur in staat om gezamenlijk prioriteiten te 

stellen en accenten aan te brengen. Die zijn nodig om de organisatie inhoudelijk richting te 

geven. Hoe duidelijker de keuzes vooraf collectief zijn gemaakt zijn, hoe beter de organisatie 

zich daarop kan inrichten en in overleg met het bestuur kan komen tot de inzet van menskracht 

en middelen. 
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Motto, missie en visie 

 

 

‘Met hoofd en hart voor Weert’ 

 

Missie 

De gemeente Weert is een organisatie die deel uitmaakt van de 

samenleving en zich medeverantwoordelijk voelt voor de kwaliteit 

van leven en de leefomgeving van inwoners, bedrijven en 

organisaties in de gemeente. 

 

Visie 

We bouwen samen met anderen aan een prettige en groene 

woonstad voor elke doelgroep. We gaan uit van onze natuurlijke 

en landschappelijke kwaliteiten. We stimuleren duurzaam en 

innovatief ondernemen en leven. We trekken samen op in de 

regio. Iedereen in Weert doet mee en als het even niet alleen lukt 

dan ondersteunen wij. We zijn een professionele organisatie 

waarop onze inwoners graag een beroep doen, die partnerschap 

aangaat en bouwt aan een toekomstbestendig en duurzaam 

Weert. We spelen adequaat in op ontwikkelingen in de 

samenleving en verbeteren voortdurend. Weert heeft bevlogen 

medewerkers die er met plezier werken. 
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Motto, missie en visie 

De organisatievisie gaat uit van de strategische visie voor Weert en gebruikt die als basis om de 

kaders voor verdere ontwikkeling van de organisatie, vorm te geven.  

De strategische visie ‘Werken aan Weert 2030: Verwonder je in de groene thuishaven Weert’ 

geeft inhoudelijk de richting aan voor de ontwikkeling van Weert. Deze strategische visie is in 

samenspraak met inwoners, ondernemers en organisaties in Weert tot stand gekomen. De 

subtitel ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert’ geeft het karakter van de 

ontwikkelingsrichting aan. De basiswaarden van de strategische visie zijn in kernwoorden terug 

te vinden in de missie en visie van de organisatie. 

Geeft richting, koers én ruimte 

Bij ieder vraagstuk, groot of klein, kun je de missie, visie en het motto als hulpmiddel inzetten 

om de inhoudelijke antwoorden te vinden. En om te toetsen of de juiste keuzes gemaakt 

worden om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken. Keuzes die passen bij de 

gekozen koers. 

Het geeft tegelijkertijd ruimte aan de manier waarop je die doelen kunt bereiken. Daarbij 

hanteren we wel allemaal de gemeenschappelijke basiswaarden. Deze zijn verwoord in onze 

kernwaarden. Dit omdat we het belangrijk vinden om als organisatie een eenduidige en 

transparante manier van denken en handelen te creëren in ons werk wat we doen voor de 

Weerter samenleving.  
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Kernwaarden 

 

 

In verbinding 

Gelijkwaardigheid, dialoog, open houding, luistervermogen, 

nieuwsgierigheid, hartelijkheid. 

In verbinding met jezelf, in verbinding met de ander. 

 

Van betekenis 

Denken voelen en doen in het teken van de samenleving en de 

organisatie. 

Handelend vanuit het algemeen belang van de gemeente Weert, 

waarbij integer handelen voorop staat. 

 

Moed 

Stil staan, ont-wikkelen1, ont-moeten2, positieve energie, hulp 

vragen, grenzen aangeven, meebewegen, (tegen) adviseren, 

eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen. 

Je durft te staan voor jezelf en voor je rol als professional. 

 

  

 

 

De koppeltekens in de woorden ontmoeten en ontwikkelen zijn bewust gebruikt, omdat ze een dubbele 
betekenis hebben.  
 
1 Ont-wikkelen: 1) Vormen, groeien, kennis vergroten, tot iets worden; 2) Jezelf ontdoen van alle ‘wikkels’ (idealen, 

verwachtingen) om je heen, en je daardoor ont-wikkelen naar de persoon die je wil zijn. Loslaten van wat ‘moet’ en zelf 
keuzes maken. (gebaseerd op Ofman) 
2 Ont-moeten: 1) Samenkomen, contact hebben; 2) Het niet meer moeten. Ergens voor kiezen omdat het klopt, niet omdat 

het moet. (gebaseerd op Ofman) 
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Kernwaarden 

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een organisatie. Ze zijn een richtlijn voor 

toekomstig gedrag. De drie kernwaarden zijn niet zomaar gekozen.  

Van betekenis 

‘Van betekenis’ sluit aan op de behoefte om iets voor Weert te betekenen. De strategische visie 

is daarbij leidend en geeft de stip op de horizon aan. Daarmee is de koers bepaald, en alles wat 

we doen in ons werk, staat in het teken van die koers. Al ons beleid is daarvan afgeleid. Met ons 

beleid zetten we in op het bereiken van structurele maatschappelijke effecten. 

In verbinding 

‘In verbinding zijn’ gaat over samen ontwikkelen. Wij als gemeentelijke overheid vervullen 

verschillende rollen. Of je nu als medewerker in direct contact met een inwoner te maken krijgt 

met een vraag of dat je samen een maatschappelijk vraagstuk oppakt, het vraagt om een 

bepaalde houding en gedrag. In verbinding gaat over die houding die wij aannemen. Vanuit die 

nieuwsgierige open houding ontstaan dingen die anders niet ontstaan.   

Moed 

‘Moed’ gaat over je persoonlijk leiderschap. Het is de waarde die gaat over jezelf kennen en 

over weten wat er in je professionele rol van je wordt verwacht. Het geeft ook de ruimte om in 

moeilijke situaties het juiste te kiezen. Voorwaarde voor moed is vertrouwen. Vertrouwen in 

jezelf, in de mensen om je heen en in de organisatie om te mogen leren. 

Achtergrond kernwaarden 

Deze kernwaarden stellen iedereen in de organisatie in staat om op elk moment creatieve 

keuzes te maken. Bij een creatieve keuze kies je voor iets omdat jij het wil en niet omdat het 

moet.  

Ze sluiten aan op het kompas van WinD (samen, ik) en vangen voor een deel het ‘DNA’, de 

identiteit, van Weert. Deze kernwaarden zijn gebaseerd op het gedachtengoed van 

organisatiekundige Daniel Ofman (2014). Ons leiderschapsprogramma wordt hier ook op 

gebaseerd. 
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Deel 2 
 

Deel 1 van deze notitie concentreerde zich op het onderdeel strategie; in de vorm van een 

motto, missie, visie, kernwaarden en een rode draad voor de organisatieontwikkeling. Met de 

missie en visie in gedachten, geven we de organisatie vorm en laten we de organisatie steeds 

gebalanceerd meebewegen op wat er maatschappelijk verwacht wordt.   

In deel 2 wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe wij in de organisatie (willen) werken. Met 

beperkte middelen kunnen niet alle doelen tegelijkertijd gerealiseerd worden. Dat geldt zowel 

voor het realiseren van de maatschappelijke effecten in Weert, als voor het werken aan onze 

interne bedrijfsvoering. Dit betekent dat we geleidelijk en met focus bouwen.  
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Systemen en processen 

 

Figuur 3. Schematische weergave van de hoofdprocessen in de organisatie.  
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Systemen en processen 

Een organisatie kan alleen ontwikkelen vanuit een solide basis. Dit betekent  

dat de hoofdprocessen in onze organisatie volgens een sturingscyclus verlopen.  

We volgen de ‘plan-do-check-act-cyclus’. De planning- en controlcyclus is hierop  

gebaseerd en stevig verankerd in de organisatie.  

Strategische visie leidend 

Elk jaar stellen we een begroting op en leiden we ons concernplan en afdelingsplannen daarvan 

af. Naast de resultaten die op basis van de programmabegroting worden gevraagd, zijn er ook in 

de bedrijfsvoering ontwikkelopgaven die geprioriteerd worden via het concernplan en de 

afdelingsplannen. Via de afdelingsplannen worden de taken die dat jaar uitgevoerd moeten 

worden, toegewezen aan medewerkers. Dit vormt de basis voor planning, sturing en 

voortgangsbewaking. 

De strategische visie is leidend in al ons handelen. Dat maakt dat het wenselijk is dat de 

strategische visie en de maatschappelijke effecten en resultaten hun neerslag vinden in de 

programmabegroting. Het is wenselijk dat ook het coalitieakkoord/raadsprogramma/ 

collegeprogramma geënt zijn op de waardes in de strategische visie en de maatschappelijke 

effecten die hieruit voortvloeien. Dit helpt de ambtelijke organisatie om koers te houden op de 

lange termijn.  

Het hierboven beschreven systeem heeft verschillende ‘omloopsnelheden’. De begroting, het 

concernplan en de afdelingsplannen hebben een jaarlijkse cyclus, waardoor er ook jaarlijks een 

belangrijk moment van ‘stilstaan’ is om vanuit de ontwikkelingen waarmee we te maken 

hebben, prioriteiten te bepalen, de capaciteit toe te wijzen en werkzaamheden te plannen.  

De check vindt vervolgens in de hele organisatie plaats in kwartaalgesprekken, waarin de 

voorgenomen resultaten en de gerealiseerde resultaten worden besproken met als doel goed te 

kunnen sturen. Het is ook een gesprek over de inzet van capaciteit en middelen, over risico’s en 

ontwikkelingen en over de menselijke inzet. Zo nodig moeten verwachtingen worden bijgesteld, 

door daarover te communiceren met college en/of raad.  

Naast dit hoofdproces lopen er in onze organisatie vele andere processen en zijn er 

ondersteunende systemen en instrumenten ontwikkeld die niet allemaal in deze organisatievisie 

worden beschreven. Een aantal daarvan draagt bij aan het verwezenlijken van de 

organisatievisie. Denk dan aan ‘sturen op effecten’, projectmatig werken, participatiebeleid- en 

tools, een strategisch intakeproces en dienstverleningsbeleid. 
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Structuur 
 

 

Figuur 4. Symbolische weergave van de verschillende soorten processen in de organisatie. 
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Structuur 

In het algemeen kan gezegd worden dat we zo min mogelijk interventies in  

de hoofdstructuur van onze organisatie willen doen. De stabiliteit in de  

hoofdstructuur geeft helderheid en houvast voor onze medewerkers. Als er al  

veranderingen nodig zijn, dan komen die voort uit inhoudelijke veranderingen  

waarbij een structuurwijziging helpend kan zijn.  

De organisatie heeft verschillende soorten processen, die om andere manieren van organiseren 

en aansturing vragen en waar andere competenties een rol spelen. Figuur 4 is een 

vereenvoudigde weergave daarvan. Beide zijden zijn nodig in een organisatie en hebben 

evenveel betekenis om een gemeente goed te laten functioneren. Ze zaten ook in het kompas 

van WinD (‘betrouwbaar’ en ‘bewegen’). 

Vaste processen en betrouwbaarheid 

In de linkerzijde van de figuur gaat het om meer routinematige werkzaamheden waarbij in 

vaste, uitgewerkte processen wordt gewerkt aan concrete heldere resultaten. Stabiliteit en 

doelmatigheid staan centraal bij de wijze van organiseren. Burgers, bedrijven en organisaties 

verwachten betrouwbaarheid en consequent gedrag van de gemeente. Er is behoefte aan een 

stabiele en ook efficiënte organisatie. Vanouds is de overheid betrouwbaar in het werken vanuit 

het gelijkheidsbeginsel. Het woord betrouwbaarheid heeft echter ook betrekking op het helder 

maken wat men mag verwachten, het maken van duidelijke afspraken en het nakomen daarvan. 

In ons dienstverleningsconcept/-beleid (zie daarvoor intranet, Octo) staat hoe we dit doen.  

Flexibel en wendbaar werken aan opgaven 

Aan de rechterzijde van figuur 4 zijn er ook organisatieonderdelen die te maken krijgen met 

telkens nieuwe ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan grote opgaven zoals de 

transformatieopgaven in het sociaal domein, de energietransitie, de implementatie van de 

Omgevingswet, maar ook initiatieven van bijvoorbeeld inwoners of organisaties. Er is dus een 

sterke toename van onvoorspelbaarheid en complexiteit bij gemeentelijke opgaven. Daarin is 

Weert niet uniek.  

De organisatie moet dan ook voldoende flexibel/wendbaar zijn rondom opgaves, waarvoor 

telkens wisselende teams van mensen nodig zijn. Dat maakt dat we op zoek zijn naar nieuwe 

manieren van werken en organiseren. We gaan daarom uitwerken welke vormen passend voor 

Weert zijn. Belangrijke ontwikkelingen die aanleiding zijn om integraal te kijken naar onze 

manier van organiseren, zijn onder andere de implementatie van de strategische visie, de 

Omgevingswet en het vormgeven aan participatie/co-creatie. We zijn parallel een proces gestart 

om met medewerkers en leidinggevenden tot een opzet hiervoor te komen. Dat kan 

consequenties hebben voor werkprocessen, systemen, overlegstructuur en organisatiestructuur. 

Tegelijkertijd kunnen we nu al bewust een deel vrije ruimte laten bij het inplannen van onze 

beschikbare formatie (in afdelingsplannen) zodat ook in dat opzicht meer flexibiliteit ontstaat 

voor nieuwe initiatieven, ontwikkelingen en het uitvoeren van nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld 

20% vrije ruimte in de formatie). 

Basisprincipes voor structuur 

Zoals gezegd, zijn er verschillende soorten processen in de gemeente. Dat maakt dat niet alle 

organisatie onderdelen op dezelfde manier kunnen worden aangestuurd. We gaan uit van 
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organisatiepluriformiteit, maar wel binnen de kaders die nodig zijn om de organisatie als geheel 

koers te laten houden en te laten functioneren. Denk maar aan de vlucht ganzen. 

We hebben bij het organiseren wel een aantal basisprincipes: 

• Iedereen hoort bij een team en heeft een basis waarop hij/zij kan terugvallen. 

• Ieder team is zo ingericht dat er aandacht voor de mens en de werkzaamheden is. Dat 

betekent dat het aantal mensen in een team afhankelijk is van het soort processen en 

het soort opgaven (complexiteit, diversiteit en bestuurlijke aandacht). 

• De sterkste synergie in het werk is leidend bij het maken van de keuze bij welke afdeling 

iets thuishoort en bij het maken van ‘knips’ in werkprocessen. Waar er toch een knip in 

het werkproces/keten gemaakt wordt, moet er iets georganiseerd worden, zoals 

afstemming/overleg.  
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Medewerkers en competenties 

Aantrekkelijke werkgever 

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier in Weert werken, dat  

we een aantrekkelijke werkgever zijn en dat nieuwe medewerkers zich snel  

thuis voelen en zich ook thuis blijven voelen. In de zeer krappe arbeidsmarkt  

waarmee we te maken hebben, is dit van doorslaggevend belang voor de  

continuïteit van de organisatie.  

We weten, op basis van de strategische personeelsanalyse, dat door de  

samenloop van factoren waarmee we de komende tijd te maken krijgen, de  

druk op medewerkers in onze organisatie toeneemt. Zo voorzien we een  

grote uitstroom van pensioengerechtigden met veel ervaring en kennis en is er 

geen financiële ruimte om daarop te anticiperen, door bijvoorbeeld onervaren  

mensen al mee te laten lopen. De doelmatigheidsopgaven en de snelle opeenvolging  

van nieuwe ontwikkelingen waarop we ons moeten aanpassen, komen daar nog bij. Zoals al 

genoemd, is ook de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke factor. Het is dus belangrijk dat 

we investeren in onze medewerkers. Onze mensen zijn het ‘goud’ van de gemeente en maken 

onze gemeente tot wat deze is.  

Leiderschap 

We vinden het belangrijk dat medewerkers hun denken, voelen en doen in het teken van de 

Weerter samenleving en de organisatie kunnen zetten passend in de lijn van de strategische 

visie. We zijn overtuigd dat dit succesvol lukt als medewerkers worden uitgedaagd om te 

onderzoeken op welke wijze zij gemotiveerd en geïnspireerd raken, zodat zij zich kunnen 

verbinden aan de organisatiedoelstellingen. Dit vraagt persoonlijk en professioneel leiderschap, 

zowel van de medewerker als van de leidinggevende. We matchen de opgaven waarvoor we 

staan zo goed mogelijk met de talenten van de medewerkers. Het is daarom belangrijk dat 

medewerkers hun drijfveren en kwaliteiten kennen en die inzetten om samen te werken, 

effectief te communiceren, eigenaarschap te tonen en hun denken en doen in het teken van de 

organisatie te zetten. 

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het te bereiken resultaat en zijn daarover in 

gesprek met hun leidinggevende. Vertrouwen krijgen en verantwoording afleggen horen bij 

elkaar. Medewerkers zijn ook flexibel inzetbaar en werken samen aan verschillende opgaves 

over de afdelingen heen. 

Competenties 

We vinden het belangrijk dat medewerkers gezond en vitaal blijven. Dat kan alleen als hun 

kwaliteiten ook aansluiten op het werk dat gedaan moet worden. Met steeds veranderende 

opgaven, is er daarom sprake van een continu leerproces. Leren en ontwikkelen gaat echter niet 

vanzelf. We willen dit zo gebalanceerd mogelijk doen om aan te sluiten bij het opname- en 

aanpassingsvermogen van de organisatie.  

Wij streven ernaar een organisatie te zijn waarin medewerkers zich veilig voelen en kwetsbaar 

kunnen en mogen zijn. We leren van elkaar en doen dit in een open omgeving waarin we 

belangstelling en waardering voor elkaar tonen, we in dialoog gaan met elkaar en elkaar 

aanspreken op gedrag. Het betekent ook dat er balans moet zijn tussen resultaatgerichtheid en 
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ontwikkelruimte, tussen werk en privétijd. Medewerkers krijgen, voor zover mogelijk, de ruimte 

om de plaats en tijd om te werken, mede zelf in te vullen.  

Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen werken we aan 4 pijlers: 

• Dialoog: in gesprek zijn en blijven 

• Geschikt voor het werk zijn en blijven 

• In balans zijn en blijven 

• Fit zijn en blijven 

Ter ondersteuning ontwikkelen we voortdurend personeels-instrumenten die goed aansluiten. 

Denk bijvoorbeeld aan het strategisch opleidingsplan, de personeelsanalyse, een 

gestandaardiseerde gesprekscyclus voor goede gesprekken, arbeidsmarktbeleid, wervings- en 

selectiebeleid de HR ‘toolbox’, intervisie en Profile Dynamics.  
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Bestuur en management 

De gemeentelijke organisatie maakt onderdeel uit van een groter geheel. De  

gemeente staat midden in de samenleving.  

Cruciaal in het goed functioneren van een gemeente is het samenspel tussen  

gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. Er is 

sprake van een systeem met een subtiel evenwicht van wederzijds vertrouwen en controle. Dat 

vraagt dat spelers zich houden aan hun rol. Rolzuiverheid en elkaar aanspreken op die rol zijn 

dan ook cruciaal voor het slagen van het complexe samenspel binnen een gemeente. Dit 

samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie is op hoofdlijnen wettelijk bepaald, 

waarbij ieder onderdeel van de gemeentelijke organisatie een eigen verantwoordelijkheid heeft. 

In onderstaand schema is die rolverdeling nader geduid. 

Onderdelen Rollen 

Gemeenteraad 

Kaders stellen 

Controleren 

Volk vertegenwoordigen 

College van B&W Besturen 

Directieteam (DT) Leiden 

Managementteam (CMT) Managen en coachen 

Afdelingen en teams Adviseren en uitvoeren 

Schema 1. Overzicht van de onderdelen van de gemeentelijke organisatie.  

Samenspel 

Naast de wettelijke rolbepaling is ook de samenwerkingscultuur een belangrijke factor. 

Verbindend samenspel vraagt om de intentie om samen te werken. Het vraagt om zichtbare 

overeenstemming tussen denken, voelen, spreken en handelen; gedrag volgens de afgesproken 

spelregels. Iedere dag weer. Omdat de menselijke factor daar een belangrijke rol in speelt, is 

voortdurend ‘onderhoud’ gewenst. Klein onderhoud door elkaar iets te gunnen, maar het wel 

bespreekbaar te maken. En op zijn tijd groot onderhoud door expliciet stil te staan bij de 

samenwerking en er gericht aan te werken. Hoe beter dat lukt, des te sterker het onderling 

vertrouwen en des te effectiever de samenwerkingen zijn.  

Goed samenspel tussen bestuur, management en medewerkers helpt de organisatie namelijk 

om focus aan te brengen en om koers te houden. Het geeft de kans om ondersteunende 

processen zoveel mogelijk geleidelijk te laten aanpassen op wat nodig is. Het zorgt ook voor 

een veilige omgeving, waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen om de complexe 

maatschappelijke opgaven op professionele wijze te vervullen. 

Een besturingsfilosofie waarin de intenties voor het samenspel en afspraken over de wijze van 

samenwerken worden vastgelegd, is nodig voor het continu voeren van een gesprek hierover. 

Een dergelijk document dat met de verschillende spelers gezamenlijk is opgesteld, zou een 

sterke aanvulling zijn op deze organisatievisie. 
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Bijlage 1. Achtergrond bij het analysemodel, gebaseerd op het 7S model 

van McKinsey (1981) 

Deze toelichting gaat over figuur 1 in deze notitie. 

Organisatieontwikkeling is een permanent en natuurlijk proces. Een proces dat vraagt dat je op 

gezette tijden stilstaat bij de stand van zaken in de organisatie en keuzes maakt om een 

gewenste ontwikkeling te bereiken. Daarom hebben we gekozen om het analysemodel als 

hulpmiddel te gebruiken bij dat stilstaan, het 7S-model van McKinsey. Het helpt bij het kijken 

naar de organisatie en bij het overzien van het geheel van aangrijpingspunten voor verdere 

ontwikkeling.  

Het model gaat uit van zeven vaste factoren waarmee je de stand van zaken in een organisatie 

beschouwt. Vanuit het overzicht over alle factoren kun je dan het beste bepalen wat er nodig is 

en wat het meest effectieve aangrijpingspunt is om te ontwikkelen. We zijn als organisatie 

onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen in de samenleving; onze omgeving is daarom 

toegevoegd aan het oorspronkelijke analysemodel. Het gaat niet zozeer om de theorie achter 

dit van oorsprong marketingmodel, als wel om het overzicht dat het oplevert als je op deze 

manier naar een organisatie kijkt. 
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Bijlage 2. Achtergrond bij ‘De Bedoeling’ 

Met zijn boek ‘Verdraaide Organisaties’ inspireert Wouter Hart organisaties om te werken 

vanuit de bedoeling. Hij schets een nieuw houvast aan iedereen die met minder krampachtige 

beheersbaarheid betere resultaten wil bereiken. Hij wenst dat we het eenvoudiger en dichter bij 

de menselijke natuur zouden moeten houden (de Leefwereld) en minder in een bureaucratische 

kramp zouden moeten schieten met procedures en regels (de Systeemwereld). Hij roept op tot 

echt contact in het hier en nu tussen mensen en tot oplossingen die passen bij waartoe de 

organisatie bestaat. 

Onze organisatievisie geeft meer inzicht in die bedoeling en in de kernwaarden is aangesloten 

op het gedrag dat in het hier en nu gewenst is. De strategische visie geeft houvast voor de 

ontwikkeling van Weert, Sturen op Effecten helpt ons om stil te blijven staan bij gewenste 

maatschappelijke effecten. Het dienstverleningsbeleid schetst de bedoeling ten aanzien van ons 

contact met inwoners. 
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Bijlage 3. Strategische visie Werken aan Weert 2030: ‘Verwonder je in de 

groene thuishaven Weert’ 

Tijdens het onderzoek en participatieproces van de strategische visie ‘Werken aan Weert 2030’ 

kwam een aantal breed gedragen waarden of kwaliteiten naar voren, die zijn geworteld in het 

Weert van nu. Deze waarden bieden de gelegenheid om de uniciteit van Weert in de 

ontwikkeling naar 2030 meer te benadrukken. Het gaat om de onderstaande vijf waarden. Meer 

informatie over de strategische visie is te vinden op www.weert.nl/weert2030  

Goed wonen voor elke doelgroep 

Met onze partners werken we aan meer variatie in woningtypen en woonplekken, voor elk 

inkomen, met passende voorzieningen en activiteiten. 

Wat op ons afkomt: Het aandeel ouderen is groter in 2030, en in de regio zijn veel jonge mensen 
op zoek naar een huis. Daarnaast groeit de vraag naar woonvormen op maat: meerdere generaties 

op dezelfde plek, ‘tiny houses’ en huizen delen. 

Stel, je reist nu naar Weert in 2030. Grote kans dat je wordt verrast door de variatie in 

woningtypen en woonplekken! 

Wonen gebeurt ook in oude kantoorgebouwen, monumenten, fabrieken of boerderijen. 

Jongeren vinden een coole startersplek en gezinnen een thuis met ruimte binnen en buiten een 

fijne kinderspeelplaats. Daarnaast blijven ouderen langer in hun vertrouwde buurt, doordat 

woningen vaker aanpasbaar zijn. Thuiswerkers zijn blij met hun goede werkplek of atelier aan 

huis. Soms met anderen samen. En in de meeste woningen werkt de verwarming inmiddels 

duurzaam. 

Wonen doe je ook in je straat en buurt. Door veelzijdig groen en ruimte om te leven is de 

woonomgeving een prettige verblijfsplek. Je kunt er op je gemak een wandeling maken of 

fietsen over een vrij liggend pad. 

Zo vinden ouderen wooncomfort en jongeren een betaalbare, unieke woonplek vlakbij 

belangrijke voorzieningen. Na je studie is Weert zo een aantrekkelijke plek om te starten of een 

gezin te stichten. Niet in de laatste plaats omdat je in een zucht in Eindhoven, Venlo, Sittard-

Geleen, Hasselt of Düsseldorf bent. 

Doordat er jonge inwoners bijkomen blijven de voorzieningen in balans. Goede zorg en 

gevarieerd onderwijs bestaan naast en met elkaar. Net als ontmoetingsplekken voor jong en 

oud, en mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning. 

Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit 

In de woon- en werkomgeving staat groen voor natuur en landschap, biodiversiteit, 

ontmoeting en onderwijs, bewegen en sporten, economie en opvang van de gevolgen van 

klimaatverandering. 

Wat op ons afkomt: Door vervuiling en uitputting van hulpbronnen staat de natuur onder druk. De 

soortendiversiteit neemt snel af. Steeds minder insecten zorgen bijvoorbeeld voor steeds minder 
bestuiving. Tegelijkertijd willen steeds meer mensen gezond leven en in balans met de natuur. En 
zijn veel steden bezig om groen op vernieuwende wijze in te zetten. 

Stel je voor. In 2030 ontdek je groen op allerlei nieuwe manieren. Niet alleen in het 

buitengebied, maar ook in de woon- en werkomgeving! 

http://www.weert.nl/weert2030


 
 

Organisatievisie gemeente Weert, januari 2022 
32 

Groen (en blauw) proef je overal; het is goed voor onze gezondheid en die van plant en dier, 

dus het hele natuurlijke systeem. Maar groen is bijvoorbeeld ook economie, doordat we erin 

sporten en recreëren, ontspanning en rust zoeken. En er revalidatie en zorg, toerisme en 

ontmoeting organiseren. En wat steeds belangrijker wordt: groen helpt tegen de stress van 

klimaatverandering. Het biedt beschutting tegen hitte en opvang van overmatige regenval. 

Groen is onmisbaar in onze woon- en werkomgeving en een verfraaiing van straten, gevels en 

daken. Via lange zichtlijnen beleven we de natuur bijna overal in de stad. 

Iedereen doet mee 

We dagen iedereen uit naar vermogen mee te doen in de samenleving. Lukt het je niet alleen, 

dan krijg je ondersteuning. We bouwen voort op de sterke sociale samenhang in Weert. 

Wat op ons afkomt: Niet iedereen is even goed in staat mee te doen in de digitale samenleving. 

Toch neemt de invloed van digitale communicatie op ons leven verder toe. Ontmoeting en oog 
voor elkaars talenten en kwetsbaarheden zijn daarom belangrijk. Net als de inzet van digitale 

middelen om op afstand contact te maken, te leren en kennis uit te wisselen. 

Vroeger was Weert al een kruispunt van wegen. Een ontmoetingsplek voor mensen uit alle 

windrichtingen. Weet je dus welkom, ook in 2030! 

Hier hebben mensen veel voor elkaar over. Feest vieren we samen, maar als het minder gaat 

staan Weertenaren klaar om elkaar te helpen. En om die hulp aan te nemen. 

Samen dingen voor elkaar krijgen hoort bij de Weerter mentaliteit. Ook ouderen leveren naar 

vermogen hun bijdrage. Je ziet ze in 2030 vaak helpen in het onderwijs, een buurthuiskamer 

beheren of een rondleiding verzorgen in het groen. Zo dragen ze de Weerter waarden en 

verhalen over aan jongere generaties. 

De uitdagingen van morgen maken kennis delen sowieso belangrijker. In 2030 leren jong en 

oud vooral van elkaar, soms als ‘leerling’, dan weer als ‘leraar’. Kennis veroudert snel en is op 

verschillende manieren toegankelijk. Bijvoorbeeld vanuit je luie stoel of in een park, als je lessen 

volgt op afstand. In een regio met zoveel kennis wordt naar school gaan een ontdekkingstocht 

langs verschillende bronnen. Onderwijs is hier van goede kwaliteit en maakt werk van 

duurzaamheid. Bovendien is er oog voor mensen die wat extra’s nodig hebben omdat leren hen 

niet makkelijk afgaat. 

In alle wijken en dorpen vind je plekken om elkaar te ontmoeten. Kinderen spelen overal buiten 

en jongeren vinden elkaar op speciale plaatsen waar je energie opdoet en kunt studeren, chillen, 

muziek maken, films kijken en voor een zacht prijsje iets eten of drinken. Ze vinden er de 

inspiratie om zelf initiatief te nemen. Daarnaast vind je in de buurten en dorpen ‘huiskamers’ 

waar je samen iets kunt ondernemen of gewoon ontspanning zoeken. 

Loop in 2030 de binnenstad in en je komt er ‘iedereen’ tegen. Het is een plek om dingen te 

beleven en je te laten verrassen! Er zijn minder winkels want we kopen vaker via internet. Maar 

we zien ook nieuwe winkelformules, bijvoorbeeld om te ruilen of huren. Veel bestaande panden 

hebben nieuwe functies, om te wonen, ontspannen of plezier te maken. Je kunt er met je 

vrienden nog altijd naar een restaurant of café, en de leegstand, die is voorbij. En dichtbij, ook 

hier, is de natuur. 
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Goed ontsloten en verweven met de regio 

Tot over de provincie- en landsgrenzen heen benutten we met andere partners de kwaliteiten 

van de regio. Weert ontwikkelt zich als regionale netwerkstad, met een centrumfunctie voor 

de buurgemeenten. 

Wat op ons afkomt: Overal in Europa worden regio’s belangrijker, bijvoorbeeld door 

economische samenwerking. De kennisrijkdom van de regio biedt Weert bovendien veel kansen 
op ontwikkeling. 

Weert is in 2030 een actieve speler in de regio. Daarvoor zet ze haar eigen kwaliteiten in, als 

plek voor vernieuwing en groene woonstad. En benut ze volop de kwaliteiten van andere 

centra! 

Door goede verbindingen zijn onderwijs, cultuur, werkgelegenheid en zorgvoorzieningen in de 

regio snel bereikbaar. In 2030 gaat dat per bus, trein of auto, inmiddels elektrisch, of trappend 

over een comfortabele fietssnelweg. Voor de buurgemeenten houdt Weert zijn centrumfunctie: 

‘ons’ NS-station en ziekenhuis willen we koesteren. 

Werken doen we in 2030 echt anders. Lang voor dezelfde baas werken is ‘uit’. We wisselen 

vaker, werken meer zelfstandig en op verschillende plekken. Thuis en digitaal, zoals we in 

coronatijd al improviserend hebben ervaren. Maar in 2030 zijn de voorzieningen veel beter! 

Thuis of dichtbij huis werken is comfortabel, met goede voorzieningen. Vaak op plekken in het 

groen, waar je inlogt op het uitstekende netwerk en mensen ontmoet met wie je terzake komt. 

Tenslotte ziet ook de overheid er in 2030 anders uit! Ze stelt zich anders op en laat veel ruimte 

aan inwoners en ondernemers om dingen zelf te regelen. Ze daagt hen uit om groen te 

onderhouden of culturele activiteiten te organiseren. Maar er blijven belangrijke taken over: 

zoals kwetsbaren een vangnet bieden, bedrijven stimuleren te verduurzamen, zorgen voor 

toegang tot kennis en informatie voor iedereen, met regiopartners woningen bouwen, en wegen 

onderhouden en aanleggen. En ook: stimuleren dat technologie ons helpt in ons dagelijks leven. 

Duurzaam en innovatief ondernemen en leven 

Leven en ondernemen draagt bij aan de balans tussen mens, economie en natuur. 

Wat op ons afkomt: We hebben te maken met uitputting van bestaande hulpbronnen en 
opwarming van de aarde. Daardoor is het noodzaak om van afval nieuwe grondstof te maken 

(circulair) en duurzaam energie te produceren. Die ontwikkeling brengt ook nieuwe kansen voor 
ondernemerschap. 

Weert was al een goede plek voor duurzaam ondernemen. Onder meer door innovatieve 

kennis bij (hoge)scholen en bedrijven in de regio. In 2030 hebben ondernemers uit Weert die 

kansen volop weten te benutten! Bijvoorbeeld door contacten met kenniscentra voor 

bouwinnovatie in Eindhoven, voor landbouw en voeding in Venlo, Helmond en Wageningen en 

voor de maakindustrie in Genk. 

Samen oplossingen bedenken en uitvoeren doen we in 2030 regionaal. Door (digitale) 

informatie-uitwisseling bouwen bedrijven ketens van hergebruik. Want afval wordt grondstof. 

Door digitalisering en ‘big data’ weten boeren ook beter in te spelen op klimaatverandering. En 

op de vraag van klanten in de regio. Oogsten worden beter en het lukt boeren om gericht te 

produceren voor de lokale markt. We kopen ons eten in 2030 vers van eigen bodem, op de 

weekmarkt en bij boerderijwinkels. 
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In 2030 kent Weert nog steeds veel maakindustrie. Maar dan duurzamer. En dat kent ook een 

sociale kant: bedrijven zijn zuinig op hun mensen. Duurzame productie op grote schaal vindt 

plaats naast die van kleine hoeveelheden. Nieuwe technieken en materialen maken dat 

mogelijk. Op bestelling printen bedrijven bijvoorbeeld bouwmaterialen voor unieke 

energieneutrale huizen. Bedrijven in de maakindustrie werken bovendien meer samen, delen 

soms machines, transportvoorzieningen, maar ook de diensten van groeicoaches voor startende 

ondernemers.  
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Bijlage 4. Achtergrond bij kernwaarden 

De kernwaarden in deze organisatievisie zijn ook gebaseerd op het gedachtengoed van 

organisatiekundige Daniel Ofman, belicht in zijn boek ‘Inspiratie en inzet in organisaties: als 

harder werken niet meer werkt’ (2014).  

Ofman, ook bekend van de zogenaamde Kernkwadranten, benadert organisatieontwikkeling 

vanuit het ik-wij-het-model. Alleen als er aandacht is voor alle drie de invalshoeken, werkt een 

organisatie effectief. Een korte toelichting op de drie invalshoeken: 

• Klopt het inhoudelijk waar we mee bezig zijn? (het, de inhoud en de omgeving – in 

onze organisatievisie: van betekenis) 

• Klopt de wijze waarop wij met elkaar omgaan? (wij, de relatie met anderen – in onze 

organisatievisie:  in verbinding) 

• Klopt mijn hart sneller en kan ik me ermee verbinden? (ik, persoonlijke aspecten  – in 

onze organisatievisie: moed) 

 

Figuur 5. De drie dimensies/invalshoeken van Ofman (2014). 

Inspiratie en inzet in een organisatie krijg je alleen als je de 3 dimensies integraal benadert en als 

ze gelijkwaardig in elke overweging worden meegenomen. Het geldt voor elke dag en overal, 

voor individuen en organisaties.  

Alleen wanneer er aandacht is voor dat wat klopt bij de organisatiedoelstellingen (inhoud), we 

dit doen op een manier die klopt (verhoudingen) en het hart van de medewerker gaat kloppen 

(waar ik van houd), werkt een organisatie effectief. De kernwaarden zijn afgeleid van de drie 

voorwaarden die hij geeft om bovenstaande succesvol te integreren: sta in het hier en nu, in 

verbinding met jezelf, de ander en de inhoud, heb de moed om stil te staan en zorg dat je 

respons-able bent, zodat je van betekenis bent. 

Onze kernwaarden stellen iedereen in de organisatie in staat om op elk moment creatieve 

keuzes te maken. Bij een creatieve keuze kies je voor iets omdat het klopt en niet omdat het 

moet. Daarmee is ook meteen duidelijk waarom het koppelteken in het woord ontmoeten: ont-
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moeten bewust is gekozen. Datzelfde geldt voor het woord ont-wikkelen. De woorden hebben 

een dubbele betekenis. Het woord ontmoeten duidt op de verbinding in het hier en nu, ont-

moeten duidt op het in staat stellen om een creatieve keuze te maken: niet omdat het moet 

maar omdat het klopt. Ont-wikkelen staat ook voor tot de kern komen. 

Leiderschap 

Ofman geeft ook handvaten voor goed leiderschap. Inspiratie en inzet krijg je in organisaties als 

leiders: 

• Hun medewerkers vertellen wat ze willen vanuit een visie. 

• Hun medewerkers uitnodigen hun eigen effectieve keuzes te maken die bijdragen aan 

die visie. 

• Niet accepteren dat medewerkers hen volgen vanuit berusting of machteloosheid.  

Ons leiderschapsprogramma is ook gebaseerd op dit gedachtengoed. 


