
Beste collega’s, 

Onze organisatie loopt vast. Het beeld vanuit de managers, onze gesprekken met 
medewerkers en onze eigen waarneming is verre van rooskleurig. Het ziekteverzuim loopt 
verder op richting 10%. Bij sommige medewerkers loopt de productiviteit terug. Andere 
medewerkers werken zich uit de naad, maar houden dat ook niet lang meer vol.  We zien 
medewerkers die heel graag aan de slag willen met verbeteringen, maar dat niet kunnen 
zonder de medewerking van anderen. Ook zijn er collega’s die helemaal niet meer naar 
kantoor komen, al kan dat inmiddels wel weer. En de uitstroom is nog altijd hoger dan de 
instroom. De opvang van vluchtelingen uit Oekraine heeft voor extra werk gezorgd. 
Daardoor komt het reguliere werk bij anderen terecht of moet er weer een tandje worden 
bijgezet. Met alle gevolgen van dien. De druk is zo hoog dat we als directie op korte termijn 
een stevige interventie doen.  

20-25 % werk er af 
Vandaag hebben de managers van ons de opdracht gekregen om samen met de teams zo 
snel mogelijk het werk te verminderen. Qua omvang is een richtpercentage van 20-25% 
meegegeven, waarin tussen teams verschillen zullen zijn. We wachten de vorming van het 
nieuwe college niet af en starten hier nu mee. We doen dat voor een periode van 3 
maanden. Over 3 maanden weten we welke structurele keuzes er door het nieuwe college 
zijn gemaakt. 

Wij gaan directief sturen bij het daadwerkelijk stoppen met werkzaamheden die nu niet 
nodig zijn, minder prioriteit hebben of waar geen tijd voor is. Teams en medewerkers die 
niet in staat zijn om de werkdruk significant te verminderen, krijgen hulp hierbij.  

Behalve het reguliere werk, gaan we ook de werkzaamheden voor de doorontwikkeling 
temporiseren en faseren. Dit doen we in overleg met de programmagroep en de voorzitters 
van de werkgroepen. Daar waar het verminderen van het werk een besluit van het college 
vraagt, leggen we dat in overleg met de wethouder Organisatie voor aan het college van 
B&W. Mocht dit ook de samenleving raken, dan zal het college via een raadsinformatiebrief 
de raad informeren. 

Wat willen we hiermee te bereiken?  
We willen de inspiratie en energie uit de organisatie vasthouden. Die is er namelijk nog 
steeds. In de werkgroepen van de doorontwikkeling, in de teams. Daarom gebruiken we de 
tijd om:  

 ons aan de reguliere arbeidstijd te houden; 

 op een prettige manier ons reguliere werk te doen; 

 verder te werken op basis van de teamplannen en deze te gebruiken om keuzes te 
maken in wat wel en niet uitgevoerd moet worden; 

 op kleine schaal en in samenhang met andere teams te werken aan verbeteringen; 

 mee te werken in de werkgroepen van de doorontwikkeling waar we in 
gereduceerde vorm wel mee doorgaan 



Management 
We hebben sinds 2 maanden een nieuw en compleet directieteam. Ook is 80% van het 
aantal managementfuncties nu definitief ingevuld (vast). Voor 2 managementposities 
hebben we meer tijd nodig. Dit zijn moeilijk vervulbare functies op de huidige arbeidsmarkt. 
Voor de 2 andere functies hebben de interim managers gevraagd nog wat langer te kunnen 
blijven.  

Meer en weer naar kantoor! 
Boven alles wensen wij jullie en onszelf meer werkplezier. Hoe je dat bereikt is vaak heel 
persoonlijk. Dat vraagt balans tussen werk en privé, voldoende uitdaging en ontspanning. En 
het helpt om elkaar weer vaker te ontmoeten. Door meer en weer naar kantoor komen. 
Zoek elkaar op. Niet alleen je collega’s uit je eigen team. Ook collega’s buiten je team, 
nieuwe medewerkers, oude bekende gezichten. Er kunnen dagelijks 200 medewerkers 
terecht op kantoor. Maak er gebruik van.  

 


