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Ambities
Een gemeente in de provincie Zuid-
Holland staat de komende jaren 
voor een forse bezuinigingsopgave. 
Dit vraagt veel van de ambtelijke 
organisatie. Vanuit het oogpunt van 
de toekomstige herindeling tot één 
gemeente, zal over de grenzen van 
de eigen organisatie heen worden 
gekeken om de samenwerking met 
de andere gemeenten op het eiland te 
intensiveren. Tegelijkertijd is het zaak 
om het niveau van de dienstverlening 
en de voorzieningen voor burger en 
bedrijf op peil te houden. Nauwe 
samenspraak met burger, bedrijf 
en maatschappelijk organisaties is 
daarbij essentieel. Het College wil 
daarom investeren in het interactieve 
contact met burgers.

Effectief blijven in een 
dynamische omgeving 
De gemeente staat voor de opgave 
om haar ambities te realiseren in 
een dynamische omgeving. De 
samenleving van nu kenmerkt zich 
door pluriformiteit en assertieve, 

Naar een wendbare gemeentelijke organisatie

goed geïnformeerde burgers. Zij 
verwachten dat hun overheid oog 
heeft voor door hen ervaren actuele 
maatschappelijk vraagstukken en 
daar met passende snelheid effectief 
op reageert. Burgers verwachten van 
hun gemeente oplossingsgerichtheid 
en kwalitatief hoogwaardige service.

Verandering lijkt de enige constante 
en wordt versneld door moderne 
ICT, waaronder social media. De 
dynamiek in de samenleving wordt 
gekenmerkt door de snelheid maar 
ook door de complexiteit en onvoor-
spelbaarheid van maatschappelijke 
ontwikkelingen. De gehele overheid, 
ook de gemeente, wordt bovendien 
geconfronteerd met de noodzaak om 
drastisch te bezuinigen. En dat ter-
wijl er meer taken aan de gemeente 
worden toegedeeld.

Wendbare organisatie
De opgave is om onder deze omstan-
digheden effectiviteit van handelen 

en kwaliteit van dienstverlening op 
peil te houden en dat toekomstvast 
te organiseren. De wendbaarheid 
van de gemeentelijke organisatie 
is hiervoor doorslaggevend. Een 
wendbare organisatie is in staat om 
mee te bewegen met de dynamiek in 
zijn omgeving, zonder dat daarvoor 
ingrijpende reorganisaties nodig zijn. 
Een wendbare overheidsorganisatie is 
in staat om zich met gepaste snelheid 
rond opkomende maatschappelijke 
vraagstukken te plooien en zo nodig 
tijdig nieuwe prioriteiten te stellen en 
te implementeren. Zij kan een op de 
omstandigheden afgestemde strategie 
toepassen om beleidsdoelstellingen 
te realiseren. Dit vitale vermogen  
maakt overheidsorganisaties minder 
kwetsbaar voor onvoorziene en zich 
in hoog tempo voltrekkende 
maatschappelijke verander-
ingen. Mensen en 
middelen 

Wendbaarheid is het vermogen van een organisatie om effectief en met 
gepaste snelheid te reageren op verwachte en onverwachte ontwikkelingen.



kunnen vrij door de organisatie 
stromen om daar ingezet te 
worden waar dat wegens urgente 
maatschappelijke vraagstukken nodig 
is.

Voor wendbaarheid zijn bepaalde 
organisatorische condities nodig. 
Capgemini Consulting onderscheidt 
hierin drie categorieën: structurele, 
culturele en technologische condities  
(De organisatorische condities voor 
wendbaarheid zijn gebaseerd op het 
promotieonderzoek “Organisatorische 
condities voor een wendbare 
overheid” van dr. ir. R.G. Mierop, 
TU-Delft, 2011.).

Wendbaarheidscan
Deze categorieën omvatten vijftien 
organisatorische condities die de 
feitelijke wendbaarheid van uw 
organisatie bepalen. Capgemini 
Consulting heeft op basis van deze 
condities een scan ontwikkeld 
om binnen een kort tijdsbestek 
vast te stellen hoe het gesteld 
is met de wendbaarheid van 
overheidsorganisaties.

Op basis van 75 stellingen, die 
middels een online tool worden 
voorgelegd aan management en 
medewerkers van uw organisatie, 
wordt in beeld gebracht hoe uw 
organisatie scoort op de condities 
voor wendbaarheid. Nadat in overleg 
met u is vastgesteld wie aan de scan 
zal deelnemen en binnen welke 
tijdsperiode de scan zal plaatsvinden 
wordt de scan in vier stappen 
uitgevoerd:

1. Elektronische raadpleging d.m.v. 
stellingen.

2. Analyse van de resultaten van de 
scan.

3. Rapportage d.m.v. een Powerpoint 
presentatie aan het MT.

4. Een workshop met het MT waarin 
mogelijke vervolgstappen worden 
verkend.
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De wendbaarheidscan stelt u in 
staat om een integraal en praktisch 
hanteerbaar beeld te krijgen van de 
wendbaarheid van uw organisatie. 
De uitkomsten van de scan laten 
zien welke condities voldoende 
zijn ontwikkeld en welke condities 
aandacht behoeven. De scan 
biedt houvast bij het stellen van 
prioriteiten en het doorvoeren van 
gewenste verbeteringen.

Met meer dan 115.000 mensen in 
40 landen is Capgemini wereldwijd een 
van de meest vooraanstaande aanbie-
ders van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. In 2010 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
8,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van 
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®. 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent 
van meer dan 3.600 consultants wereld-
wijd. 
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