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Communicatie 
Nieuwsbrief ook beschikbaar voor externe ketenpartners 
In maart werd de eerste nieuwsbrief “Samen Werkt” gepresenteerd aan het college, 
het MT, de gebiedsregisseurs en de contactpersonen van de diverse afdelingen. Tijdens 
de tweede bijeenkomst van de interne contactpersonen is positief gereageerd op deze 
wijze van communiceren. Daarom is besloten om de nieuwsbrief voortaan ook te 
verzenden aan de gemeenteraad en de externe ketenpartners. “Samen Werkt” staat 
immers voor openheid en transparantie naar alle partijen toe. De nieuwsbrief is een 
geschikt middel om alle betrokkenen tussentijds te informeren over de ontwikkelingen 
van “Samen Werkt”. 
Externe ketenpartners ontvangen in april per e-mail zowel de eerste als de tweede 
nieuwsbrief. 
 
 

Vacature beleidsmedewerker ingevuld 
In de eerste editie van de nieuwsbrief informeerden wij u over de vacature die op de 
afdeling Maatschappelijke ontwikkeling is ontstaan als het gevolg van het vertrek van 
Hans Libregts. Inmiddels is een interne procedure doorlopen en de vacature ingevuld. 
Erwin Dirkx, nu nog werkzaam op de afdeling Publiekszaken als Klantmanager Zorg, zal 
zijn nieuwe functie zo spoedig mogelijk gaan vervullen. Wij feliciteren Erwin met zijn 
benoeming en wensen hem veel succes toe met deze uitdagende nieuwe functie. 
 
 

Procesaanpak via twee sporen 
“Samen … Werkt” is een proces gericht op een andere manier van werken: samen met 
onze inwoners, voor de hele gemeentelijke organisatie. Bij “Samen … Werkt” zijn 
twee trajecten te onderscheiden: het interne en het externe traject.  
Het interne traject is de invoering van het gebiedsgericht werken binnen onze 
organisatie op een manier die aansluit bij het externe traject. Het externe traject is 
het deel dat direct op de inwoners is gericht.  
 
Twee aparte sporen 
Goede gebiedsplannen vragen een zorgvuldige interne afstemming van beleid. Het 
interne traject vraagt daarom de nodige tijd. Het externe traject kan hierop niet 
wachten. Gebiedsanalyses en sterkte-zwakte analyses zijn met een aantal inwoners 
doorgesproken. De contacten die gelegd zijn moeten onderhouden worden. Dit 
betekent wel dat onze inwoners vooruitgang moeten zien. Om zowel het interne als 
het externe traject op de rails te houden worden hiervoor aparte sporen bewandeld.  
 



Het interne traject 
Het interne traject is erop gericht: 
 draagvlak te creëren binnen onze organisatie voor het gebiedsgericht werken door 

het opzetten en uitvoeren van een communicatieplan 
 gebiedsplannen voor te bereiden door bestaand beleid gebiedsgericht te 

inventariseren en beschrijven en verschillen af te stemmen 
 de interne organisatie op te zetten: 

o stap 1: benoemen gebiedsregisseurs, beleidsmedewerker gebiedsgericht 
werken; 

o stap 2: koppeling leggen met andere disciplines die al gebiedsgericht werken 
bijv. de opzichters buitendienst van de afdeling ruimte; 

o stap 3: bekijken of ook andere terreinen zich lenen voor gebiedsgerichte 
invulling. 

 het proces van opstellen en uitvoeren van de gebiedsplannen en –programma’s af 
te stemmen op de jaarlijkse Planning en Controlcyclus. 

 
Het interne traject wordt getrokken door de senior welzijn en sport en de 
beleidsmedewerker gebiedsgericht werken. 
 
Het externe traject 
Het externe traject is er in 2012 op gericht: 
 op basis van de gebiedsanalyses en sterkte-zwakte analyses quick-wins te zoeken 

met de burgers per gebied of wijk; 
 gebiedspanels te formeren voor zover die er nog niet zijn; 
 de te besteden bedragen van € 5 per inwoner in te zetten in de gebieden en 

wijken. 
 
De trekkers van dit traject zijn de gebiedsregisseurs. 
 
Vanaf 2013 dienen de werkzaamheden vanuit het interne traject met de inwoners 
doorgesproken te worden en te leiden tot gebiedsplannen en gebiedsprogramma’s. De 
snelheid van dit traject hangt onder meer af van de inwoners (vertegenwoordigers in 
de gebiedspanels). Er zullen daarom verschillen ontstaan in de snelheid van 
totstandkoming van de gebiedsplannen en –programma’s tussen de vier gebieden. 
 
 

Kwaliteitsverbetering 
De visie achter het gebiedsgericht samenwerken is, dat alle medewerkers van de 
gemeente Geldrop-Mierlo hetzelfde doel nastreven. Ook al werkt iedereen vanuit zijn 
eigen discipline, het welzijn van de bewoners van onze gemeente staat centraal. Of 
we daar succesvol in zijn hangt af van de meerwaarde die we als organisatie hebben 
voor onze inwoners. Met andere woorden: wat maakt ons als gemeente interessant? 
Die meerwaarde bepalen we niet zelf, maar dat doen de inwoners van Geldrop-Mierlo. 
Om die meerwaarde te bereiken – en voor een kwalitatief goede dienstverlening - is 
het noodzakelijk, dat we onze “klanten” kennen en weten wat er in onze gemeente 
speelt. 
 
Databank 
Eén van de instrumenten die bijdragen aan een kwaliteitsverbetering is een databank, 
die voor de gehele gemeentelijke organisatie beschikbaar is. Op dit moment wordt 
daar door het cluster IDV hard aan gewerkt. Standaardisering van informatie, 
basisregistraties worden gekoppeld en overbodige software wordt afgestoten.   
 
Informatie delen 
De databank is nog in ontwikkeling. Het grootste deel van de informatie komt via één 
centraal punt - de Publieksafdeling - binnen. Het komt echter nog steeds voor, dat 
collega’s persoonlijk wijzigingen van gegevens ontvangen, die ook voor andere 
collega’s relevant zijn. Onze inwoners gaan er van uit, dat een wijziging 
organisatiebreed wordt doorgevoerd als zij dit in het gemeentehuis doorgeven. Het is 



dan vervelend als dit niet gebeurt en de inwoner krijgt vervolgens een 
belastingaanslag, of brief die niet op de juiste naam is gesteld of op het verkeerde 
adres is bezorgd. We moeten er met z’n allen op toezien dat mutaties bij de juiste 
personen in de organisatie terecht komen. Tot het moment dat de databank in gebruik 
is, dienen we daar extra alert op te zijn.  
 
Oproep 
Voor een kwalitatief goede dienstverlening is het noodzakelijk dat we weten wat er in 
onze gemeente speelt. Een aantal collega’s is werkzaam buiten het gemeentehuis. Zij 
signaleren in het veld vaak ontwikkelingen, die relevant kunnen zijn voor collega’s in 
het gemeentehuis. Het is dan wel zaak, dat deze signalen ook daadwerkelijk aan de 
juiste personen worden doorgegeven.  
Ook collega’s die woonachtig zijn in Geldrop-Mierlo of die tussen de middag een 
wandelingetje maken in het dorp kunnen deze zaken signaleren.   
Door het tijdig signaleren en doorspelen van opvallende zaken in wijken en buurten 
weten we wat er in onze gemeente speelt en kunnen we onze dienstverlening verder 
optimaliseren. Ook hier geldt: “Een betere kwaliteit door betere informatie!” 
 
 

Klankbordgroep Integrale Veiligheid 
Voordat in 2011 een begin is gemaakt met “Samen Werkt” zijn er diverse initiatieven 
ontplooid op het gebied van woon- en leefomgeving, leefbaarheid en veiligheid. Eén 
van die initiatieven is de Klankbordgroep Integrale Veiligheid. De leden van deze 
klankbordgroep hebben zich eerder dit jaar afgevraagd wat hun toekomstige positie is 
ten opzichte van Samen Werkt. 
Afgesproken is, om de klankbordgroep voorlopig in stand te houden. Zowel de senior 
adviseur Welzijn & Sport als de beleidsmedewerker Gebiedsgericht werken nemen 
plaats in dit overleg. Later dit jaar wordt bekeken, of en zo ja hoe deze 
klankbordgroep een plaats krijgt in de methodiek gebiedsgericht werken. Daarbij moet 
zo veel mogelijk overlap worden voorkomen. 
 
 

 

 
 

 

 


