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1. Projectomschrijving en Voortgang activiteiten

Het beheren van de openbare ruimte neemt een steeds meer cruciale positie in bij 
strategische vraagstukken van een gemeente. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, 
de energietransitie, verduurzaming, de woningopgave, biodiversiteit komen op ons af en 
vinden hun plek in de openbare ruimte. Daarnaast zien we dat er meer behoefte is bij 
inwoners om deel te nemen in én aan de openbare ruimte. Ook brengen invasieve 
exoten, zoals de eikenprocessierups steeds vaker een bezoek aan ons dorp. 
De afgelopen jaren heeft het beheer van de openbare ruimte zeker niet stil gestaan. Van 
frequentie naar beeld- en risico gestuurd werken tot meer sturen op tevredenheid van 
inwoners en het door ontwikkelen van participatief werken. De koers naar 
omgevingsbewust beheren is ingezet. Deze doorontwikkeling van sturen op behoefte én 
beleving geeft meer tevredenheid. Uiteraard zal dat een openbare ruimte zijn die 
technisch op orde is, maar het is de beleving van mensen dat de doorslag geeft. Dit 
vraagt van de beheerders om anders te denken én te doen.

Deze verandering en de extra (en andere) taken die op ons afkomen, komen samen in 
het project toekomstbestendige buitendienst. 

Een toekomstbestendige organisatie is nodig om aan deze veranderende 
omstandigheden tegemoet te komen. Daarom zijn wij een onderzoek gestart naar 
optimalisatie van de organisatie en werkwijzen van het organisatieonderdeel 
buitendienst. Dit onderzoek dient een beeld van nieuwe opgaven, beleid en uitvoering 
van taken beheer en onderhoud en de wijze waarop deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd (eigen dienst, Wsw, uitbestede taken). 

Een tweede stap is een verkenning van mogelijkheden voor optimalisatie en of zich 
kansen voordoen op samenwerking met partners op de onderdelen kwaliteit, kosten en 
kwetsbaarheid. Bij de uitvoering van dit onderzoek laten we ons op onderdelen extern 
ondersteunen. Wij verwachten de eerste resultaten van dit onderzoek in het vierde 
kwartaal van 2020 te kunnen presenteren zodat de uitkomsten kunnen worden 
betrokken bij de kadernota 2022 en verwerkt in de begroting 2022 en verder.

Organisatieontwikkeling gemeente Woudenberg (2019)
De bijzondere positie die het basisteam buitendienst in onze organisatie heeft en het feit 
dat een groot deel van dit team bestaat uit externe (RWA) medewerkers die de nodige 
begeleiding nodig hebben, vraagt om extra aandacht voor de ondersteuning van dit 
team. In overleg met de vaste medewerkers van dit basisteam zal gekeken worden wat 
er nodig is om dit team zo goed mogelijk te faciliteren binnen de nieuwe 
organisatiestructuur. Hiervoor wordt een apart spoor gevolgd, waarbij een specifiek op 
de buitendienst gericht organisatieplan wordt opgesteld.

Opdracht:



Onderzoek naar toekomstbestendigheid van het organisatieonderdeel buitendienst.

“Hervormen van de buitendienst naar een meer flexibele organisatie, met hogere 
kwaliteit en meer gebiedsgericht werkend”

Meer gebiedsgericht, meer zelf organiserend, meer participatief werken met inwoners.

“BUITENDIENST NIEUWE STIJL”

Meegeven kaders: 
 Inclusief werkgeverschap 
 Vanuit veranderende omstandigheden en nieuwe opgaven
 Vanuit de kernwaarden: B(Betrouwbaar), I (Initiatiefrijk), O (Open)
 Organisatieontwikkeling gemeente Woudenberg (2019): zelforganiserende teams
 Duurzame inzetbaarheid van medewerkers (incl. amfors medewerkers)
 Digitaal vaardig

De opdracht is uitgewerkt in een startnotitie, welke geaccordeerd is door de directie.

Projectopzet:

1. Analyseren 
 Deskstudie (PIOFACH)
 Werfsessies
 Interviews collega’s, directie, portefeuillehouder, B&W, inwoners
 Aparte sessie met beleidsbeheerders 

2. Scenario’s beschrijven
 Bv. in eigen hand, meer naar de markt, meer met participatie, dichtbij/samen met 

de samenleving………..

3. Scenario dag organiseren
 Inwoners, buitendienst, raadsleden

4. Voorkeurs scenario uitwerken

5. Voorleggen aan College/Raad

6. Implementatieplan uitwerken en invoeren

Via deze voortgangsrapportages wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van 
activiteiten.

Voortgang activiteiten:
(De voortgang van activiteiten heeft vertraging opgelopen door de corona-crisis)

We zitten in de analysefase. Er vindt een deskstudie plaats (= uitgangssituatie). Dit geeft 
inzicht in de belangrijkste kenmerken van de organisatie van de buitendienst en de 
werkzaamheden op het gebied van het integraal beheer openbare ruimte (IBOR). Het 
inzicht wordt verkregen op basis van bureaustudie van documenten, werfsessies en 
interviews door de buitendienst met collega’s, directie, portefeuillehouder, B&W én 
inwoners. Om een compleet beeld te krijgen, wordt gekeken naar de volgende 
onderdelen:

 Doelstelling en visie;

 Organisatie;



 Afbakening en werkzaamheden;

 Personeel, formatie en uurbesteding;

 Instrumenten, materieel en materiaal;

 Financiën;

 Cultuur;

 Wensen ideale buitendienst.

De interviews door de buitendienst met collega’s, directie en bestuur zijn (grotendeels) 
gehouden. Vanwege het “nieuwe normaal” als gevolg van de corona virus worden de 
(fysieke) interviews met inwoners anders georganiseerd. Hiervoor is een communicatie 
aanpak “de collega’s van de buitendienst in beeld” opgesteld. D.m.v. een digitale peiling 
en online campagne wordt de input van inwoners opgehaald. De (fysieke) scenario dag 
voor inwoners en raadsleden wordt anders georganiseerd. De planning is aangepast aan 
het “nieuwe normaal”. 

2. Geld

Het project (fase 1) wordt vanuit de lijnorganisatie opgepakt. Dit betreft interne uren van 
de projectleider en de buitendienstmedewerkers. Daar waar nodig worden er collega’s 
ingeschakeld.
Momenteel vindt er een deskstudie plaats met een doorrekening van de beheerkosten 
IBOR a.d.h.v. areaalgegevens (incl. Groene Woud fase 3-5 en Hoevelaar fase 1). Dit 
wordt vertaald in werkpakketten voor de buitendienst (incl. financiën).
Dit document bevat koppelingen waardoor er door een taakverandering en/of 
areaalverandering direct een doorvertaling plaatsvindt naar de gevolgen (bv capaciteit, 
beheer- en onderhoudskosten, benodigde materieel etc.)

3. Risico’s

De planning van het project dient aan te sluiten bij het aanpassingsvermogen van de 
buitendienst. Van belang is de uitkomsten van het project betrokken kunnen worden bij 
de kadernota 2022 en verwerkt in de begroting 2022 en verder.

Door de corona situatie heeft het project – grotendeels – stil gestaan, aangezien de 
buitendienstmedewerkers volledig ingezet worden op de vitale 
(dienstverlening)processen van de gemeente. Daarnaast hadden we een beperktere 
capaciteit vanwege ziekte, thuis blijven en thuis onderwijs voor de kinderen. Afhankelijk 
van de duur van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het corona virus te 
beperken, vertraagt het project. Momenteel zitten we in de 2e golf van het corona virus, 
hetgeen continue aanpassing van de activiteiten van het project vraagt.

> beheersmaatregel opstellen om (langdurige) vertraging te voorkomen.
> project aanpassen aan het “nieuwe normaal”.
> Routekaart aanpassen
         
4. Organisatie

Het project wordt voor en door de buitendienst vormgegeven onder leiding van een 
projectleider. De stuurgroep wordt gevormd door de bestuurlijke opdrachtgever, de 
ambtelijke opdrachtgever en de projectleider.

Methode: Waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry)

1. Verwoorden (kernthema = richtinggevend) > “Wij willen”……
2. Verwonderen (terugblik: wat gaat goed)
3. Verbeelden (vooruitblik: gewenste toekomst)



4. Vormgeven (wat maakt het mogelijk)
5. Verwezenlijken (bijdrage leveren aan gewenste toekomst)

5. Tijd

Voor het project is een routekaart opgesteld. Deze is aangepast aan het “nieuwe 
normaal’. Het opleveren van resultaten is nu gepland in Q1 2021 i.p.v. Q4 2020.
Van belang is de uitkomsten van het project betrokken kunnen worden bij de kadernota 
2022 en verwerkt in de begroting 2022 en verder.

(Zie ook 3. Risico’s)

6. Informatie

Informatie intern

Pleio bericht:

De buitendienst komt naar je toe!

Beste collega’s,

Door de coronacrisis heeft het even stil gelegen, maar onze collega’s van de 
buitendienst zijn inmiddels weer druk bezig met de ontwikkeling van hun 
(zelforganiserende) team. Onder de noemer ‘toekomstbestendige en flexibele 
(buiten)dienst’ denken zij na over hoe zij in de toekomst de strijd aan kunnen gaan met 
de elementen. Denk aan klimaatverandering, een groeiend aantal inwoners, grotere 
betrokkenheid van inwoners en invasieve exoten als de eikenprocessierups, die steeds 
vaker een bezoek brengen aan ons dorp.

Zelf dachten ze onlangs na over wat zij zo waarderen in hun werk en welke ideeën zij 
hebben voor de toekomst. Maar ze willen ook graag bij de ‘binnendienst’ ophalen 
waarom zij de buitendienst waarderen en hoe we met elkaar kunnen bouwen aan 
Woudenberg. Bij jullie dus! Weet dus dat sommigen van jullie binnenkort een uitnodiging  
ontvangen hiervoor. Want ze komen naar jullie toe!

De bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever worden op de hoogte gehouden via 
voortgangsoverleggen.

Communicatie/burgerparticipatie

Volgt later in het proces d.m.v. het (anders) organiseren van een “scenariodag” .
7. Kwaliteit

De 3 K’s (kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid) worden meegenomen in het project.

8. Gevraagd besluit(en)

Planning aanpassen. Opleveren resultaten Q1 2021 (i.p.v. Q4 2020)
9. Bijlagen

-
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