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Onderdeel van het proces van de strategische heroriëntatie is het maken van een SWOT analyse.

Bij het zetten van een stip op de horizon is het belangrijk om een beeld te hebben van de sterke en 
zwakke punten van de organisatie. Waar zijn we goed in en waar moeten we aan werken om kansen te 
benutten en bedreigingen om ons heen het hoofd te bieden. De analyse helpt de organisatie, bestuur en 
de raad om het gesprek te voeren en een afweging te maken of we onze ambitie kunnen waarmaken. 

Bij het lezen van de analyse is het belangrijk om voor ogen te houden dat het vooral een basis is om met 
elkaar het gesprek aan te gaan. De analyse is geen absolute waarheid! We zijn niet uitputtend of  
compleet! Bovendien is het antwoord op  de vraag of we als organisatie sterk genoeg zijn, afhankelijk van 
het ambitieniveau van de raad. Passen we op de winkel of willen we naar excellentie streven op één of 
meerdere taken? Dat vraagt om bestuurlijke keuzes die we op grond van deze analyse en aan de voor-
avond van de verkiezingen alleen maar kunnen voorleggen aan de nieuwe raad.  Maar op basis van deze 
SWOT analyse is er wel een duidelijk beeld ontstaan wat als vertrekpunt dient voor het verdere proces. 

1.   INLEIDING
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Wie zijn betrokken
Na de vaststelling van de procesopdracht door de raad zijn er diverse gesprekken gevoerd met onder 
andere de klankbordgroep uit de raad die het gehele proces betrokken is geweest. Ook zijn gesprekken 
geweest met het college, MT en diverse beleidsmedewerkers. In totaal hebben ongeveer 25 personen 
input geleverd voor deze analyse. In de bijlage is de input van alle afzonderlijke SWOT overleggen  
weergegeven.  

Uitgangspunten 
Het resultaat is niet een vaststaand feit of ‘de waarheid’. Ieders eigen invalshoek bepaald hoe je naar de 
sterke, zwakke punten, kansen of bedreigingen kijkt. Deze analyse is vooral een gespreksstarter voor de 
nieuwe raad. Er is daarmee ook ruimte voor aanvulling en discussie. 

De input die is geleverd is soms van een verschillend niveau. Van abstract tot detailniveau maar allemaal 
waardevol. De input uit de sessie is terug gebracht naar 4 thema’s waarbinnen alle kaartjes een plek 
kunnen krijgen. Het zijn de thema’s ambitie, financiën, maatschappij en organisatie.

In de analyse hebben de sterktes en zwaktes te maken met ons als organisatie. Het gaat om onderwerpen 
die binnen onze invloed liggen. Waar we zelf verantwoordelijk voor zijn en zelfstandig mee aan de slag 
kunnen. Kansen en bedreigingen liggen buiten de organisatie. Ze komen op ons af en we hebben  
anderen nodig om ze te benutten of het hoofd te bieden. Onze positie en invloed is daarmee anders! 
Onze sterke en zwakke punten bepalen wel in zekere mate of we in staat zijn met anderen de kansen en 
bedreigingen op te pakken.

2.   PROCES
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In de afbeelding hieronder is de input uit de verschillende sessies geclusterd. Zoals bij de uitgangspunten 
is aangegeven is alle afzonderlijke input terug te vinden in de bijlagen.

3.   DE SWOT ANALYSE
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Uit de input kwamen vier hoofdthema’s naar voren. 
• Ambitie
• Financiën
• Maatschappij
• Organisatie

Op ieder kwadrant van de SWOT analyse is op deze thema ‘s input geleverd.  In dit hoofdstuk wordt  
ieder thema toegelicht. De verschillende kansen, bedreigingen, zwaktes en sterktes worden met elkaar 
vergeleken. 

4.1  AMBITIE
De gemeente Goirle heeft stevige ambities. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er de drive om het goed te 
willen doen voor onze inwoners. Daar tegenover staat dat door de (beperkte) beschikbare capaciteit in 
de organisatie en de bedreiging van krapte op de arbeidsmarkt het realiseren van de ambities niet altijd 
lukt. Ook het niet stellen van prioriteiten maar alles belangrijk vinden en overal een beetje aan willen 
doen,  is mede verantwoordelijk voor het niet realiseren van ambities.

Op het gebied van klimaat en wonen liggen er grote opgaven. Om deze te realiseren is er naast geld 
ook capaciteit nodig. Wanneer we niet investeren in onze organisatie is er te weinig realisatiekracht in 
de organisatie om de opgaven die op ons afkomen te kunnen opvangen. Hierbij kan samenwerking met 
andere gemeenten wellicht opties bieden maar we moeten ons daarbij niet rijk rekenen. 
Ook andere gemeentes hebben soms te weinig capaciteit en in dat geval wordt het een kwestie van de 
armoede anders verdelen.  De (fysieke) ruimte die beschikbaar is voor woningbouw en de kwaliteiten 
van ons buitengebied bieden wel kansen en ruimte voor de ambities. We zijn een geliefde woonge-
meente. Het is goed toeven in Goirle, zowel fysiek als maatschappelijk. Er is een gezonde basis in sociale 
netwerken. We hebben voorzieningen zoals het cultureel centrum Jan van Besouw en mooie sport
complexen. Ruimtelijke aspecten van de gemeente bieden dus kansen om bij te dragen aan de ambities 
die we lokaal en regionaal hebben geformuleerd. 

4.2 MAATSCHAPPIJ
Als gemeente hebben we oog voor het sociale netwerk in de gemeente. Dit is terug te zien in het beleid 
van de gemeente en het niveau van onze  huidige voorzieningen. Er is dus een goede basis om op verder 
te bouwen. Dit is nodig want de samenleving verandert. Er is sprake van verharding in de maatschappij. 
Burgers worden steeds mondiger. 

Het kiezen van andere rol als overheid biedt kansen om meer samen te werken met andere partijen en 
organisaties. We kunnen meer draagvlak creëren door gebruik te maken van de  expertise en  
realisatiekracht in onze samenleving. We moeten ons wel realiseren dat de invloed van college en de 
raad daardoor anders wordt. Wanneer burgers en/of organisaties en bedrijven en maatschappelijke part-
ners al hebben meegedacht, is het lastiger voor college en  raad om nog nee te zeggen. De complexiteit 
van de opgaves vraagt ook om expertise en ervaring in de praktijk. Deze andere rol voor de gemeente is 
al onderdeel van de Omgevingsvisie van de gemeente Goirle. Elk vraagstuk vraagt om een eigen afweging 
en benadering. De rol die we hierin nemen, verschilt ook per opgave. 

Sociale ontwikkelingen in onze gemeente zoals vergrijzing, dementie en leefstijl vragen aandacht. De 
hoeveelheid en de complexiteit van de zorgvragen nemen toe. We moeten hier op anticiperen. Samen 
met de maatschappij kijken naar de rol van de gemeente bij de zorgvragen. Wat verwachten we van onze 
inwoners dat ze zelf oppakken en waar staan we voor aan de lat. Dit sluit aan bij visie Goirle Glanst. Onze 
basis is doen, wat nodig is!

4.   THEMA’S
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4.3  FINANCIËN
De begroting staat onder druk. We geven teveel geld uit. Op een aantal vlakken hebben we te weinig 
grip op de uitgaven. De herverdeling van het gemeentefonds blijft als een bedreiging boven ons hoofd 
hangen. Gaan de plannen door zoals ze er nu uitzien, dan zorgt dat voor een serieuze verlaging van onze 
inkomsten. Dat betekent dat we prioriteiten binnen onze ambities moeten gaan stellen, terwijl kiezen 
niet ons sterkste punt is.

Wij hebben nauwelijks eigen middelen om te investeren in opgaves als klimaat en wonen. Daar staat 
tegenover dat samenwerking met de regio kansen biedt om middelen te realiseren. Wel vraagt dat om 
capaciteit die nodig is om regionaal te lobbyen.  En ook voor de uitvoering van taken als gebiedsontwik-
keling, bestemmingsplannen en vergunningverlening is meer capaciteit nodig wanneer wij meer willen 
doen op het gebied van wonen. Met de huidige capaciteit kunnen wij de huidige plannen realiseren maar 
een paar duizend woningen op korte termijn extra lukt niet. 

Op een aantal vlakken hebben we te weinig grip op de uitgaven. Het sociaal domein is hier een aan-
dachtspunt. Maar ook binnen het fysieke domein en de bedrijfsvoering zijn verbeterpunten die grip op 
de uitgaven en de voorzienbaarheid van kosten verbeteren.  Vergroten van de professionaliteit in inkoop 
en contractbeheer kunnen ook bijdragen aan een betere grip.



8

4.4  ORGANISATIE
Een aantal aspecten van de organisatie zijn hierboven al genoemd. Hier lichten wij er nog drie uit die nog 
niet beschreven zijn. 

Digitalisering
De afgelopen jaren hebben ons werk in sterke mate gedigitaliseerd. We bieden meer diensten digitaal 
aan maar zijn als gevolg van corona ook massaal gaan thuiswerken. Dat betekent dat wij digitaal weer-
baar en sterk moeten zijn.  
Digitalisering is geen onderdeeltje meer van de bedrijfsvoering, maar de manier waarop de samenleving 
werkt. Dat geldt niet alleen voor het legale, goedwillende deel van de samenleving. Het dreigingsbeeld is 
veranderd. De vraag is niet meer of we worden gehackt, maar wanneer en zo ja, of onze verdediging dan 
goed genoeg is. Hoe beschermen we onze kroonjuwelen? 

Organisatie ontwikkeling en expertise
Onze organisatie is niet heel groot. Op veel functies zitten eenpitters. Enerzijds betekent dat dat  
medewerkers een brede range aan taken hebben met veel variatie. De lijnen zijn kort en ons college is 
zeer toegankelijk.  Dat maakt het werk voor velen interessant. Niet iedereen wil zich specialiseren,  
ontwikkeling in de breedte is ook uitdagend. Daar staat tegenover dat de ontwikkelmogelijkheden met 
name op specialistisch gebied gelimiteerd zijn. We moeten extra moeite doen om expertise te houden. 

Begin 2021 stelden we het organisatieplan ‘Goirle Schakelt door’ vast. Dit plan beschrijft de visie, de 
eisen aan de nieuwe organisatie en de organisatiestructuur. Het veranderproces kent twee sporen die 
tegelijk oplopen. 

• Het ontwikkelspoor, waar het gaat om het verder uitdragen van de visie, leiderschap, het vormen 
van teams en de ontwikkeling van het individu. 

• Het ontwerpspoor, het uitwerken van de processen, structuur, rollen en verantwoordelijkheden. 

Eén van de ontwerpeisen van de organisatie van de toekomst is ‘zelforganisatie’. Een belangrijke  
verandering ten opzichte van het verleden. Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid voor het 
dagelijkse werk. 

De ontwerpeis “zelforganisatie” staat vast als stip op de horizon. De route waarlangs die stip kan worden 
bereikt is niet in beton gegoten en vraagt mogelijk om aanpassingen in de aankomende raadsperiode. 
Het meenemen en faciliteren van medewerkers om de groei naar zelforganisatie mogelijk te maken is 
niet een kwestie van een knop omzetten. Het goed faciliteren daarvan heeft in de afgelopen (Corona)
periode onvoldoende vorm kunnen krijgen. Waar nodig, sturen we bij op eerder gemaakte keuzes die 
raken aan organisatiestructuur en indeling, omspanningsvermogen van domeinmanagers, en regeltaken 
en teamrollen. We bekijken in deze periode wat nodig is. 

Bestuur
Een laatste aandachtspunt is de kwaliteit van het bestuur. Het openbaar bestuur vraagt nogal wat van 
mensen. De complexiteit van de opgaven is groot. Bestuurders komen binnen met veel ambitie en een 
grote mate van betrokkenheid bij Goirle. De complexiteit van de opgaven op zich is echter groot. Het 
zoeken naar balans tussen die opgaven en daarnaast de grote hoeveelheid vragen en vraagjes die op het 
bureau van een wethouder landen, maakt dat nog eens extra ingewikkeld. Omgaan met mondige  
inwoners, omgaan met commentaar op social media, onderhandelen in bestuurlijke overleggen in de 
regio en dat allemaal kritisch gevolgd door de raad, stelt hoge eisen aan de gemiddelde bestuurder. 

Daar waar wethouders meer tijd hebben om zich in dossiers te verdiepen en daar waar zij nog  
rechtstreeks kunnen beschikken over ambtelijke ondersteuning, is het voor raadsleden nog eens veel  
ingewikkelder. Ze moeten op grond van een paar pagina’s raadsvoorstel, een enkele beeldvormende 
avond en datgene wat zij uit hun achterban meekrijgen, zich een oordeel vormen over de meest  
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uiteenlopende zaken. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de raad soms uiteraard met de beste  
bedoelingen iets verandert in een begroting of in grondexploitatie en zich niet realiseert dat daarmee grote 
bedragen gemoeid zijn. Moties en toezeggingen zijn ook niet altijd even helder geformuleerd.  
Goed opdrachtgeverschap is een vak op zich. Het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie is 
daarmee onder druk komen te staan terwijl ook daar een goede samenwerking van groot belang is. 

Nawoord
Zoals al in de inleiding staat, verbinden we geen aanbevelingen aan deze SWOTanalyse. Veel van ons werk gaat 
goed, ook al zie je in de SWOT dat we bescheiden zijn in het opschrijven daarvan. Bij het vakje Zwaktes staan 
aanzienlijk meer punten opgesomd. Zeker daar waar het de organisatie zelf betreft, is het proces van verbeteren 
en door ontwikkelen overigens in volle gang. De organisatie zit niet stil in afwachting van het nieuwe bestuurs
akkoord. Het is wel duidelijk kijkend naar dat wat bij Kansen en Bedreigingen staat dat het proces van de  
strategische heroriëntatie zinvol en noodzakelijk is. Het is echter aan de nieuwe raad om te beslissen of zij het 
proces wil voortzetten. De ingrediënten in de vorm van deze SWOTanalyse en de kennisdossiers liggen in ieder 
geval klaar daarvoor.
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5.   BIJLAGEN: OVERZICHT SESSIES
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