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Organisatieontwikkeling 
27 augustus 2019 



Programma

1. Introductie portefeuillehouder 

2. Proces

3. Presentatie visie (Sanne van Riel)

4. Organisatieprincipes

5. Leiderschap

6. Planning

27-8-2019



27-8-2019



Organisatie in ontwikkeling

• Omgevingswet

• ICT (Equalit)

• GHO samenwerking (projecten)

• Nieuw vergadermodel raad

• Doorontwikkeling ‘t Loket

• Uitvoeringsagenda college

• Begrotingstraject 

• Organisatieontwikkeltraject
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Stand van zaken

Methode: Waarderend vernieuwen (we houden vast wat 
goed is en we voegen toe wat nodig is)

Uitgangspunten proces organisatieontwikkeling
- Versnellen
- Verbinding

- MT in de lead
- medewerkers doen mee
- college denkt mee
- raad kijkt mee

Doel: een professionele wendbare organisatie, die klaar is 
voor de toekomst.
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Proces
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Taakgroep Visie



Goirle Schakelt



Wielercafés



Goirle Schakelt

Goirle Schakelt staat voor een dynamische 
organisatie die:

• vanuit een sterke basis actief en flexibel inspeelt 
op haar omgeving en ontwikkelingen daarin;

• toegankelijk is voor inwoners en partners en die 
ook opzoekt om samen het goede te doen; 

• het maatschappelijk belang dient waarbij ze ook 
oog heeft voor individuele wensen van 
inwoners, bedrijven en organisaties.





Bouwstenen visie
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Organisatieprincipes

27-8-2019



Organisatieprincipes
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Waarden
1. Wij werken vanuit vrijheid, vertrouwen, vakmanschap en 
verantwoordelijkheid.

2. Wij zijn één organisatie in denken en handelen. We werken integraal 
vanuit het belang van de inwoner en de samenleving.

3. Wij tonen eigenaarschap, ondernemerschap en partnerschap en 
blijven ons ontwikkelen. Wij ondersteunen en stimuleren dit.

4. Wij kunnen ons verplaatsen in de ander en zoeken naar verbinding en 
samenwerking om doelen te bereiken.

5. We stimuleren innovatie van beleid, processen en 
samenwerkingsvormen. 



Organisatieprincipes
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Cultuur
6. We behouden het goede van onze cultuur en ontwikkelen naar 
een professionele teamcultuur waarin afspreken en aanspreken op 
gedrag en prestaties gewoon is.
7. We bewegen mee met veranderingen in onze omgeving. We 
helpen elkaar daarbij. Voor wie dit niet wil, of voor wie de gewenste 
ontwikkeling buiten zijn of haar bereik ligt, zoeken we samen naar een 
passende oplossing binnen of buiten de organisatie.

Structuur
8. De structuur van de organisatie is zo plat mogelijk, gericht op 
het maximaliseren van de speelruimte voor professionals.
9. Onze processen zijn integraal tot stand gekomen en eenvoudig 
en efficiënt ingericht.
10. We zijn een wendbare organisatie, die voortdurend 
meebeweegt en aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving.
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Persoonlijk leiderschap is bij 
ons:

1. Vakmanschap

2. Verantwoordelijkheid 
nemen en afleggen

3. Prioriteiten stellen en 
afstemmen

4. Professionaliteit

5. Betrokkenheid

27-8-2019



Leiderschap in het team is 
zichtbaar in:

1. Gezamenlijk 
verantwoordelijkheid voor 
de resultaten

2. Oog voor kwaliteiten en 
aandacht voor elkaar

3. Afspraken maken en 
aanspreken

4. Delen van kennis en 
informatie

5. Zelf organisatie
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Van de leidinggevende 
verwachten we

1. Vertrouwen als basis voor 
aansturing 

2. Openheid en transparantie

3. Aanspreken van en  
aandacht voor 
medewerkers

4. Coaching van medewerkers

5. Aanspreekbaar op 
resultaten van 
team/medewerker
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Samen voor Goirle
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Hoe nu verder?
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2019 Q3 en Q4
2019

Q1 en Q2
2020

Q3 en Q4
2020
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