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Beste collega’s, 

Met veel plezier deel ik dit concept koersdo-
cument, dat ik met het MT de afgelopen pe-
riode heb geschreven. Dit op basis van het 
medewerkersonderzoek, het Lysias rapport, 
het plan van aanpak, de MT bijeenkomsten 
en de diverse gesprekken die ik in de korte 
periode met diverse collega’s en bestuurders 
heb gevoerd. Ik heb in de eerste weken mijn 
ogen en oren goed opengehouden om zelf 
te kunnen waarnemen hoe we op dit mo-
ment werken, hoe de aansturing is en hoe de 
onderlinge samenwerking verloopt. We willen 
nu een stap voorwaarts zetten. Dat doen we 
door te bepalen wat voor een organisatie we 
willen zijn, wat er nodig is om door te ontwik-
kelen en waar we onze energie en aandacht 
op gaan vestigen. 

Als MT zien we een mooie organisatie met 
loyale en deskundige medewerkers die zich 
graag met hart en ziel willen inzetten voor de 
Wierdense samenleving. Dat is een mooie 
basis om met elkaar door te ontwikkelen 
naar een professionele organisatie waar het 
fijn werken is, de inzet wordt gewaardeerd en 
mooie resultaten worden bereikt. We beseffen 
ons dat we een hele weg te gaan hebben. 
Met elkaar veranderen vraagt immers tijd! 

Met dit document beschrijven we de koers 
voor de komende jaren. Met elkaar gaan we 
werken aan een organisatie die klaar is voor 
de toekomst. We werken voor een prachtige 
gemeente waarin diverse uitdagingen en 
opgaven klaarliggen om door ons opgepakt 
te worden. Dat vraagt voortdurend meer van 
ons. Nieuwe wet- en regelgeving, woning-
bouwplannen en connectie met de samen-
leving. Maar ook omgaan met grote maat-
schappelijke vraagstukken zoals: Hoe gaan 
we om met de transformatie in de zorg? Hoe 
worden we een duurzaam Wierden? Hoe ge-
ven we vorm aan de leefbaarheid op het 
platteland? 

We zien in de toekomst een organisatie voor 
ons waarin het belang van gelukkige, gedre-
ven en deskundige medewerkers (h)erkend 
wordt. Kritisch, vakbekwaam en taakvolwas-
sen. Flexibel met een luisterend oor naar de 
samenleving. Dienstbaar en gemotiveerd om 
samen met bestuur, inwoners, ondernemers, 
organisaties en verenigingen te werken aan 

een nog mooiere gemeente Wierden. Het 
draait niet om ons maar om wat we samen 
met elkaar voor de samenleving kunnen be-
reiken. Geen ambtelijke mentaliteit maar be-
vlogenheid, samenwerken en omkijken naar 
elkaar. Een organisatie die de waardering 
krijgt die het verdient en waarin wij van bete-
kenis kunnen zijn voor onze samenleving, ons 
bestuur en voor elkaar.

De komende periode gaan we met elkaar 
in gesprek over de koers en hoe we de be-
weging vormgeven en uitvoeren. Wat heb-
ben we nodig om goed te worden/ zijn in 
ons werk? Wat hebben de teams nodig om 
sterk te worden? En hoe geven we heldere 
opdrachten het beste vorm? Wat hebben we 
nodig om als organisatie eigenaarschap, 
inlevingsvermogen en vernieuwingsdrang 
te tonen? Samen gaan we op expeditie om 
deze vragen te beantwoorden en verder te 
investeren in onze toekomst. 

Ondanks het feit dat we elkaar niet fysiek 
kunnen treffen ervaren we dagelijks een sti-
mulerende en fijne werkomgeving. Er staat 
een organisatie waar we trots op mogen zijn: 
betrokken, enthousiast en deskundig. Dat is 
een prachtig vertrekpunt om volgende stap-
pen te maken, zodat we ook in de toekomst 
ons niveau houden en uitbouwen. We heb-
ben alle vertrouwen in jullie hands-on men-
taliteit, betrokkenheid en werkplezier om hier 
samen een succes van te maken. 

Namens het MT,

Marcel Klos 
Gemeentesecretaris/Algemeen directeur 
 



Ons werk wordt voor het over-
grote deel bepaald door onze 
omgeving: de samenleving, het 
gemeentebestuur of medeover-
heden. Die omgeving is continue 
in beweging, beïnvloedt ons en 
daagt ons uit. 

De kern van ons werk blijft echter hetzelfde: 
werken met, voor, in en aan onze samenleving. 
Maar de dynamiek van de samenleving volgt in 
de regel niet de lijntjes en kaders die wij intern 
gebruiken om onze organisatie te structureren. 
Onze samenleving denkt niet in afdelingen, 
teams of domeinen. Ze heeft er geen bood-
schap aan hoe wij ons hebben georganiseerd, 
maar vraagt ons om als één gemeente mee te 
werken aan oplossingen voor vele en uiteenlo-
pende maatschappelijke vraagstukken. Daar-
bij verwacht zij een goede dienstverlening.

Een van onze grootste uitdagingen is om beter 
aan te sluiten op deze dynamiek. Hoe we zaken 
oppakken, wordt daarom niet meer bepaald 
door hoe wij ons intern georganiseerd hebben. 
Laten we het omkeren. We richten onze organi-
satie in op datgene wat de samenleving van 
ons vraagt!

Dit heeft gevolgen voor onder andere de on-
derlinge samenwerking tussen teams, sturing 
van processen, bestuurlijk ambtelijk samen-
spel, relaties met de inwoners van de gemeen-
te, financiële controle, de inrichting van onze 

organisatie etc. Maar minstens zo belangrijk: 
om het versterken en behouden van de inzet, 
het enthousiasme en de kwaliteit van de me-
dewerkers. Structuren en systemen verdienen 
voortdurend kritische beschouwing. Ze zijn 
belangrijk, maar uiteindelijk niet bepalend 
voor het succes van de organisatie, die als 
opdracht heeft de beste dienstverlening voor 
de samenleving te bieden. De medewerkers, 
de professionals in dienst van de gemeente 
Wierden, maken het echte verschil.

Welke belangrijke zaken in onze 
omgeving hebben invloed op 
ons werk?

Snelheid en complexiteit van 
maatschappelijke vragen
Maatschappelijke vraagstukken veranderen 
snel en zijn complex. De samenleving wil di-
rect antwoord op hun vragen. Daarnaast er-
varen we dat de antwoorden niet alleen in het 
gemeentehuis te vinden zijn, maar juist in de 
samenleving liggen. Daarbij aansluiten, initia-
tieven ruimte geven, de juiste netwerken bou-
wen en onderhouden zijn vaardigheden die 
we verder moeten ontwikkelen. Het vraagt ook 
van ons dat we nieuwe instrumenten en werk-
methoden ontwikkelen om onze rol in en met 
onze omgeving beter te kunnen vervullen.

Ambitieus gemeentebestuur
In juni 2018 is een nieuw gemeentebestuur 
begonnen dat een ambitieuze agenda heeft 
geformuleerd. Het college wil uitvoeren wat in 

Onze omgeving



het recente verleden is voorbereid en samen 
met de samenleving werken aan een aantal 
grote complexe maatschappelijke verande-
ringsopgaven. Denk aan duurzaamheid, wo-
ningbouw, centrumplannen, landelijk gebied 
en sociaal domein. Die opgaven vragen in 
hun uitwerking betrokkenheid en inzet van 
heel veel van ons. We hebben ingezet op het 
verder ontwikkelen van het Bestuurlijk Ambte-
lijk Samenspel. De komende jaren zal de sa-
menwerking verder geoptimaliseerd worden.

Digitalisering
De digitaliseringsgolf gaat door en wordt 
groter. Werk dat nu nog fysiek of administra-
tief door mensen wordt gedaan, wordt straks 
door gedigitaliseerde systemen overgeno-
men. Dit heeft een impact op onze organi-
satie. We zullen ons werk zien veranderen of 
zelfs verdwijnen en er komt ander, nieuw werk 
voor terug. Dat vraagt wendbaarheid en ont-
wikkelen. En voor onze ICT collega’s betekent 
het een dubbele opgave: zelf meegroeien en 
het voor anderen faciliteren. 

De participerende en uitgesproken 
samenleving
Vraagt veel van onze dienstverlening en be-
reikbaarheid. Snelle vragen = snelle antwoor-
den. Zijn we daartoe in staat? Naast goed in 
je vak zijn, vraagt dit ook dat wij ons kunnen 
verplaatsen in de inwoner, ondernemer of 
maatschappelijke organisatie.

Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving verandert continu. Taken 
worden overgeheveld naar gemeenten. Dat 
betekent dat we telkens in ontwikkeling blij-
ven. Nieuwe processen inrichten en uitvoering 
geven aan taken die nieuw zijn of op een an-
dere manier moeten worden uitgevoerd. Dat 
vraagt flexibiliteit en professionaliteit. Vanuit 
onze rol vraagt dat blijvende aandacht voor 
landelijke ontwikkelingen en hierop anticipe-
ren als het gaat om de inhoud van ons werk 
of hoe we dat georganiseerd hebben.
 



Visie:
We werken samen aan een dienstverlenen-
de en strategisch daadkrachtige organisa-
tie die haar medewerkers ruimte geeft aan 
eigen beslissingen, zelfontwikkeling en eigen 
verantwoordelijkheid. Een organisatie die 
samen met onze inwoners en ondernemers 
aan een duurzame gemeente bouwt waar 
het prettig wonen, werken en recreëren is. We 
zorgen dat we de basis van ons werk op orde 
hebben en houden rekening met wet- en  
regelgeving, bestuurlijke kaders en het geld 
dat beschikbaar is. Betrokkenheid en plezier 
in het werk vinden we daarbij belangrijk.

 Strategie:
•  We sturen op één organisatie, met me-

dewerkers die met elkaar met plezier en 
vakmanschap werken aan de Wierdense 
opgaven. Een organisatie die integraal en 
opgavengericht werkt, over afdelings- en 
teamgrenzen heen. 

•  We organiseren de dienstverlening dichtbij 
de mensen. Digitaal waar het kan, persoon-
lijk waar het moet. Ons inlevingsvermogen 
is groot en we begrijpen de behoefte van 
onze inwoners en ondernemers. Daarbij 
is onze grondhouding “ja, mits” en probe-
ren we binnen de wettelijke kaders al het 
mogelijke te doen om zaken voor elkaar te 
maken.

•  We versterken de Bestuurlijk Ambtelijke 
Samenwerking: vanuit rolzuiverheid bren-
gen we elkaar in positie en sturen aan op 
heldere bestuurlijke keuzes en scherper 
contracteren (opdrachtgever- opdracht-

nemer). De politieke antenne van de me-
dewerkers is goed ontwikkeld. 

•  We ontwikkelen ons tot een organisatie die 
flexibel, communicatief en netwerkend is. 
Zo kunnen we inspelen op wat de samenle-
ving ons vraagt. We zijn omgevingssensitief. 
Onze rolinvulling bepalen we mede afhan-
kelijk van het maatschappelijke vraagstuk.

•  We stimuleren en versterken eigenaar-
schap en de eigen verantwoordelijkheid 
bij onze medewerkers

•  We zoeken steeds de samenwerking in lo-
gische ketens, waarbij die keten niet op-
houdt bij de organisatiegrens. We werken 
van buiten naar binnen, en van binnen 
naar buiten en met ons hoofd en hart voor 
Wierden

•  We hebben de basis op orde. We weten wat 
we moeten doen, kunnen dat ook en heb-
ben daarbij grip op ons huishoudboekje.

De nadruk ligt dus op een organisatie die wel-
iswaar intern een verdeling van taken en ver-
antwoordelijkheden kent, maar naar buiten 
toe als één geheel opereert. Een organisatie 
die erop gericht is een optimale verbinding 
te maken met de buitenwereld. En die ervoor 
zorgt dat maatschappelijke vraagstukken 
snel en effectief worden opgepikt en niet ge-
hinderd worden door ambtelijke verkokering.

Dit vraagt om een platte organisatie met zo 
weinig mogelijk hiërarchische lagen; een or-
ganisatie waarin de (beslis-) lijnen kort zijn 
en de verantwoordelijkheden zo laag moge-
lijk zijn belegd (mandatering). Een organisa-
tie die actief investeert in de contacten met 

Waar gaan we naar toe?



de samenleving en de netwerkpartners en 
flexibel kan inspelen op nieuwe en complexe 
vraagstukken, ook al vallen die niet logischer-
wijs binnen de interne structuren en taakver-
delingen. Initiatieven vanuit de samenleving 
mogen immers niet tussen wal en schip raken 
doordat wij er intern (nog) niet op zijn voorbe-
reid. Er moet helderheid zijn over ieders verant-
woordelijkheden, of dat nu over inhoudelijke 
verantwoordelijkheden gaat of over financiële.

Ons succes wordt niet bepaald door een struc-
tuur of systeem, maar door de medewerkers 
van de gemeente Wierden. Onze structuren en 
systemen moeten ondersteunend zijn om suc-
cessen te boeken en de beste dienstverlening 
in brede zin voor de samenleving te bieden. 
We werken met plezier. Ons werk doet ertoe. We 
maken met elkaar het gevoel van trots, saam-

horigheid en plezier: door aandacht voor de 
mensen, door met elkaar resultaten neer te 
zetten voor onze samenleving, door successen 
te vieren en samen te werken.
 
En niet onbelangrijk: we willen ook een orga-
nisatie zijn waarin de medewerkers met trots 
en plezier kunnen werken. Er is de afgelopen 
jaren het nodige gebeurd dat een negatie-
ve impact heeft gehad op de organisatie. We 
bouwen de organisatie weer op. Het arbeid-
sethos binnen onze organisatie is hoog, maar 
de werkdruk zal beter gemanaged moeten 
worden. Dat is niet alleen in het belang van 
het werkplezier en de gezondheid van de hui-
dige medewerkers, maar een voorwaarde om 
als gemeente een aantrekkelijke werkgever te 
blijven.

Waar moeten we  
aan werken?
We groeien de komende jaren toe naar een organisatie die een goede 
dienstverlening levert, strategisch daadkrachtig is en de financiën op 
orde heeft. Een organisatie waar je graag wilt werken. We kunnen niet 
alles tegelijk dus richten we onze aandacht de komende jaren eerst op 
de volgende aspecten:



Datgene wat we moeten doen, doen 
we goed (de basis op orde)
De ontwikkeling van de organisatie is in gang 
gezet. In het afgelopen jaar is al het nodige 
gedaan om de basis op orde te krijgen. We 
gaan ons verder ontwikkelen. We gaan zor-
gen dat we met ons allen onze klant centraal 
stellen in ons dagelijks werk. We richten onze 
organisatie zo in dat we onze klant optimaal 
ten dienste kunnen zijn. In houding en gedrag 
laten we met alles wat we doen die dienst-
baarheid zien, naar elkaar, naar het bestuur 
en naar onze samenleving. We denken tel-
kens na of we onze werkzaamheden samen 
goed uitvoeren en verbeteren onze werkpro-
cessen daar waar het nodig is. We zijn pas 
tevreden als onze klanten tevreden zijn!

We zijn gefocust
In Wierden zijn er vele ambities en initiatie-
ven. Maar door deze veelheid verdwijnt de 
aandacht voor het afmaken naar de ach-
tergrond. We moeten aandacht hebben 
om meer focus aan te brengen door helde-
re doelstellingen te krijgen van het bestuur. 
We maken concrete resultaatafspraken en 
contracteren daarbij scherp op hetgeen we 
als organisatie kunnen leveren. Inzicht in de 
werkvoorraad en het goed plannen van het 
werk is daarbij essentieel.

Samen nog beter worden 
Elkaar aanspreken is niet vanzelfsprekend. We 
zijn aardig voor elkaar en daardoor blijven 
niet-productieve gewoonten en patronen uit 
het verleden in stand. We moeten aandacht 
hebben voor onze feedback & feedforward 
cultuur en dit blijvend doen. 

Eigenaarschap is vanzelfsprekend 
Ons werk vraagt om integraal denken. Dat 
hebben we nog niet goed ontwikkeld. Hier-
door zijn als het ware verschillende eilandjes 
binnen de organisatie ontstaan. We gaan 
het eigenaarschap op individueel niveau 
steviger maken om dat te doorbreken. Vanuit 
gezamenlijke doelen gaan wij ons dagelijks 
ontfermen over onze taken en werkzaamhe-
den, ons daarvoor verantwoordelijk voelen 
en we nemen de verantwoordelijkheid om al 
datgene te doen dat nodig is om onze ge-
zamenlijke doelen ook daadwerkelijk te kun-
nen bereiken. We denken daarbij vanuit onze 
klanten. Belangrijk is dat we in de uitvoering 

van het werk ruimte geven om zelf dingen te 
regelen en problemen op te lossen. We ver-
wachten dat deze ruimte gepakt wordt maar 
ook dat tijdig aan de bel wordt getrokken als 
je hulp nodig hebt.

Strategische daadkracht – opgave-
gericht werken
Ontwikkelen vraagt van bestuurders en mede-
werkers een meer participerende rol en een 
andere manier van (samen)werken. De maat-
schappelijke opgaven staan centraal en niet 
zozeer de beleidssectoren. Samen met inwo-
ners, ondernemers en instellingen doet de ge-
meente wat nodig is (communicatie). Daarbij 
biedt de gemeente ruimte voor inwoners en 
partners om zelf met oplossingen te komen en 
deze zo veel mogelijk zelf te realiseren (klant 
centraal). De gemeente durft maatwerk te 
bieden en regels en routines los te laten (wer-
ken volgens de bedoeling) en reageert snel 
en flexibel op voorwaarde van voldoende ca-
paciteit en kundigheid. De gemeente is aan-
wezig daar waar het gebeurt en verbonden 
met haar partners (samenwerking). 

Systemen zijn op orde en ondersteunen
onze opgaven
We zijn onvoldoende voorbereid op de digita-
le transformatie, in menskracht en systemen. 
Er staat een flinke inhaalslag voor de deur de 
komende jaren. Niet alleen vanwege privacy 
en veiligheid maar ook bijvoorbeeld als het 
aankomt op de digitale dienstverlening en 
het thuiswerken na Corona.



Trots, betrokken en enthousiast zijn kenmerkend voor ons. We willen  
werken vanuit vertrouwen. Wij willen ons vak verstaan. De kunst is om 
een stevig fundament te combineren met een aantal nieuwe en  
aanvullende vaardigheden, competenties en gedrag. De opgave voor 
de komende jaren is de organisatie en individuele collega’s toekomst-
bestendig houden. Dit met behoud en uitbouw van de kracht van  
Wierden. Groeien naar een volgend perspectief, dat past bij gemeente 
van onze omvang en ambitie. We gaan aan de slag via drie actielijnen: 
werken, ontwikkelen en grondhouding.

Waar gaan we ons 
concreet op richten?

Werken

•  We zijn goed in ons 
werk.

•  We vinden samenwer-
ken vanzelfsprekend. 

•  We zijn dienstbaar aan 
de samenleving en 
willen zaken mogelijk 
maken. We werken 
opgavengericht.

Ontwikkelen 

•  We ontwikkelen ons  
vakmanschap.

•  We werken samen met 
en in sterke teams. 

•  We organiseren ons 
werk op basis van  
heldere opdrachten  
en duidelijke  
resultaatafspraken. 

Grondhouding 

•  We zijn een organisa-
tie die eigenaarschap 
toont. 

•  We zijn een organisatie 
die zich inleeft in de 
ander.

•  We zijn een organisatie 
die voortdurend op 
zoek is naar verbete-
ring en vernieuwing.

1 2 3



We willen als gemeente Wierden sneller, 
slagvaardiger, (nog) integraler en beter 
in verbinding met de samenleving gaan 
opereren. Het succes van onze organisatie 
hangt, zoals gezegd niet zozeer af van syste-
men en procedures, maar vooral van onze 
inzet, motivatie en kwaliteit. 

We nemen maximaal onze verantwoorde-
lijkheid voor de wijze waarop we onze werk-
zaamheden uitvoeren. De vrijheid om zelf-
standig beslissingen te kunnen nemen wordt 
benut. We zijn als organisatie niet alleen col-
lectief, maar ook op individueel niveau er 
voor verantwoordelijkheid dat de vragen die 
de samenleving ons stelt adequaat worden 
opgepakt.

Een opdracht maakt duidelijk welke doe-
len, resultaten en maatschappelijk effecten 
de (bestuurlijk) opdrachtgever van de op-
drachtnemer verwacht. Het is een samen-
spel dat het WAT (resultaat en maatschap-
pelijk effect) en het HOE (de manier waarop 
de opdracht wordt uitgevoerd) bij elkaar 
brengt. Waarbij de opdrachtnemer zijn vak-
manschap inbrengt om het beste resultaat 
te realiseren. Het professionele gesprek over 
verwachtingen vooraf aan het project of 
programma, leidt tot minder gedoe en meer 
richting in de uitvoering. We maken bestuur-
lijk en ambtelijk heldere keuzes: wat doen 
we wel/niet/niet meer. Keuzes die ook gaan 
over welke rol wij nemen, over uren en over 
budget. Gemaakte keuzes willen we goed 
laten landen in de organisatie, met heldere 
opdrachten, als duidelijk kader voor onze 
collega’s. Daarbij hoort ook werken met dui-
delijke rollen en verantwoordelijkheden van 
opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Dit vraagt dat we ons bewust zijn van de op-
dracht die we krijgen. Is de opdracht duide-
lijk? Wat wordt er van ons verwacht? Kunnen 
en durven we ook nee te zeggen tegen de 
opdracht als we hem niet kunnen uitvoeren? 
We moeten hier samen scherp op zijn, zodat 
we samen zorgen voor heldere opdrachten. 
Uitgangspunt is dat een goede opdrachtge-
ver zorgt voor voldoende middelen om de 
opdracht te kunnen realiseren. Tegelijkertijd 
zorgt een goede opdrachtnemer ervoor dat 
hij de opdracht alleen accepteert als hij over 
voldoende middelen beschikt om de op-
dracht te kunnen realiseren. 

Verantwoordelijkheid betekent ook dat wij 
ons ervan bewust zijn wanneer bepaalde 
kwesties opgeschaald moeten worden naar 
een hoger niveau, bijvoorbeeld wanneer het 
onderwerp politiek of bestuurlijk complex 
wordt. Of wanneer financiële consequenties 
ingrijpender zijn dan verwacht.
Verantwoordelijkheid nemen vraagt ook durf 
en openheid. Durf om knopen door te hak-
ken. Durf om collega’s aan te spreken op ge-
maakte afspraken. Durf om soms net iets ‘bui-
ten de lijntjes te kleuren’ als dat een oplossing 
bespoedigt. Openheid om te erkennen dat 
zaken niet helemaal goed zijn gelopen. Daar 
moeten we op een respectvolle en integere 
wijze samen mee omgaan om te leren van 
fouten en aan verbeteringen te werken. Het 
MT zal hier rugdekking voor moeten geven. 
De ambitie is om het vertrouwen in elkaar te 
vergroten en zorgzaam te zijn; uitgaan van 
elkaars kracht en inzet, in plaats van elkaar 
te controleren en te wantrouwen. We steunen 
elkaar en vieren successen samen. We vor-
men immers samen de gemeente Wierden 
en dat dragen we ook uit naar onze omge-
ving. We werken samen aan resultaten. We 
zijn van Wierden en werken met plezier.

We zijn dienstbaar aan onze samenleving. 
We verplaatsen ons in de situatie van de 
ander, we zijn oprecht nieuwsgierig naar de 
vraag achter de vraag en helpen de ander 
zoals we zelf ook geholpen willen worden. We 
hebben een politieke antenne. We laten onze 
regels steeds meer los en we zijn te vinden 
op plekken in de gemeente Wierden waar 
het te doen is: buiten het gemeentehuis. 
We zetten onze vakkennis zo in, dat het bij-
draagt aan de goede dingen. We begrijpen 
dat onze ambtelijke wereld soms ver af staat 
van de wereld van de samenleving. We zijn 
in staat om die kloof te overbruggen. Werken 
vanuit de bedoeling vraag om een heldere 
grondhouding van ons als ambtenaren van 
de gemeente Wierden. We gaan onze grond-
houding bepalen en vertalen dit naar con-
creet gedrag voor ons allemaal.
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Actielijn Werken

 

Opstellen Toekomstvisie

Opstellen dienstverleningsconcept &  
secrvicenormen

Optimaliseren organisatiestructuur

Start beschrijven werkprocessen

Opstellen concernplan 2022

Opstellen afdelingsplannen 2022

Opstellen individuele werkplannen

Opstellen inhuurprotocol

 
Axtielijn Ontwikkelen

 
Vaststellen Koersdocument

Start traject Impuls Vakbekwaamheid

Opstellen Strategisch HRM beleid

Opstellen visie duurzame inzetbaarheid

Opstellen vitaliteitsbeleid

Opstellen strategisch opleidingsbeleid

Opstellen inwerkprotocol

Opstellen gesprekscyclus

Start Management Development MT

 
Actielijn Grondhouding

 
Opstellen grondhouding ambtenaar gemeente 
Wierden (onderdeel Impuls vakbekwaamheid)



Hoe gaan we dit doen?

Toekomstvisie 
Wierden

Bestuur

BAS

Organisatie

PDCA Cyclus

Coalitieakkoord

Bestuursprogramma

Programmabegroting

Concernplan

Afdelingsplan

Individueel werkplan

ICT

In control

Structuur

Huisvesting

Werkprocessen

Loopbaan & mobiliteit

Vitaliteit en gezondheid

Leren en ontwikkelen

Processen en cultuur

Wat?

Hoe?

Routeplan

Mens

HR Agenda

HRM Visie

Duurzame inzetbaarheid

Organisatie


