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Vän: Aďrié Van Kessel

Vezonden: maandag}4 november 2008 17:01

Aan: DLB&W DL_Middelen; DL_P&O; DL-Ruimte; DL-Sarnenleving; Claudia Renes; Erik
Polman

ondeľwerp: Nadere toelichtĺng naar aanleiding van perspublicaties.

Nadere toelichting naar aanleiding van peľspublicaties.

Afgelopen woensdag 19 november 2008 heeÍt er een besloten bijeenkomst van de gemeenteraacl

plaatsgevonden.

op de agenda stonden de volgende punten:

1. oľganisatie-ontwikkelingen

2. oľganogram. '

ln deze bijeenkomst is dooľ raad en college g9sP.|oken over de achtepľonden van het organisatie-

ontrľikkeltľaject en de wijze rľaaľop dit u* ooiĺ iĺienij.i: {9oĺ de ľaad nadrukkelijk de bezorgdheid

uitgesproren over het veľloop van dit oryanisatie_or,ĺ"irr"ltr,aje$ en de wljze waárop dit vvordt aangestuurd'

Hieľbij woľdt een combinatie geiegd meĺeen aantal rechtspošitionele proceduľes en het vertrek van de

directeur Middelen.

Aansluitend hebben Saskia en ik als DT een toelichting gegeven op:

l het verloop van het oryanisatie-ontrľikkeltraject vanaf de evaluatie herindeling

. de wijze $'aaľop \i'e nu met de leidinggevende1 in woľk16.gP.s on|1r begeleiding yan 1ď
ingeiähaŕetde éxtern oľganisatieäovÉšoureau komen tot het opstellen van een diréciiéstatuut

. de uĺijze Waarop over dit proces intern is en woľdt ge9?mmuniceerd en hoe de ondememingsraad
en eeä ingestelcie klankboidgroep blj het proces betrokken zijn en worden.

t de stand van zaken op dit ľnoment en de planning mbt het tot standkomen Van het diľectiestatuut en

het daaľopvolgend te štarten ĺ/lanagemeni Development !ľaject. |'ligrbrj is^ogk_aandacht geschonken
aan de positie1an publieke dienstvéilening en centralisatie van de financiéle functies in dit proces

va n orga n isatie-ontwikkel i ng

Zovĺel College als diľectie hebben tijdens deze bijeenkomst uit willen dragen dat we met zljn allen goed bezig
ztjn.

Helaas zijn inmiddels een aantal aľtikelen in de pers veľschenen die een eenzijdig en onvolledig beeld van de
weľkelijkheid weeľgeven. En dat juist op een rnoment dat uĺlj gezamenlijk en met veel enthousiasme aan het

bouweä zijn. W betreuren het ten zeerste dat de persbeľichten tot onrust aanleid.ing geven en naar onze
mening een neélo van de ambtelijke organisatie geven waarin wij ons op veel plekken niet herkennen'

Sterkeľ nog wij zijn juist trots op wat jullie toch maar \ťeer elke dag voor Zevenaaľ doenl

Zevenaar, 24 november 2008.

Adľie Van Kesse! en Saskia \ĺViersma.
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onoenľgrp: . ..-. persberichten

Geachte directie, beste saskia en Adrie,

De recente persberichtgeving in met name de Gelderlander over onze gemeentelijke organisatie is voor ons

reden jullie aandacht te vragen voor het volgende-

wij maken ons grote zorgen over de eenzijdige en onvolledige berichtgeving in de pers en betreuren dat

hierdoor een negatief beeld wordt geschetst over onze orga isatie. Déze doet in onze ogen afbreuk aan de

goede wijze waarop momenteet dďor het management en oe medewerlĺers binnen onze organisatie

medewerking en invulling wordt gegeven aan dé organisatieontwĺkkelingen' ook het poeď publieke

dienstverlening, waarbij veel meáewerxers in onz" o'g*ii?t'." betrokxen zljn, getuigt ons inziens van het feit

dat met veel elan hard gewerkt wordt aan verbeteringén. Dit is in het belang van onze burgers' Wlj herkennen

ons dan ook totaal niet in deze berichtgeving en nemen afstand van het oeén dat daarin geschetst wordt' We

ontkennen niet dat ruim een half jaar geleden de communicatie niet goed verliep en dat er weinig vertrouwen

in elkaar Was. ook waren de schotteľtussen de sector"n stevig. wiiľ,ebben als afdelingshoofden zeker de

effecten van dit functioneren onderkend en hebben de samenwerking gezocht en elkaar steun gegeven' Juist

de effecten van die veranderingen beginnen nu zichtbaar te worden'

Juist in een traject waarin we rnet elkaar handen en voeten geven aan de door alle betrokkenen gewenste

veranderingen, komt het zeerongetegel dat er een verkeerd beeld geschgtst wordt van de sfeer binnen onze

organisatie. Door de intensieve ďn gjede samenwerking tussen het-directieteam en de afdelingshoofden'

worden grote stappen voon^raarts g!m""kt, in een open en transparante houding van alle betrokkenen met

nadrukkel'rjke aanáacht voor een goede communicatie.

Wĺj achten het Van groot belang dat naar alle medewerkers het signaal w9rdt afgegeven dat het management

zich niet herkent in het beeld oát in de media Van ae ámbtelijke oig"nisatie wordt gegeven' De door jullie

vezonden mail van 24 november aan het totale personeel onderschrijven wli van harte'

wij geven jullie in overweging brj het college nadrukkelijk aa1lacht te vragen voor de ontstane situatie en het

college te verzoeken in dé aansĺaande ,"äd.uergadering stellin9 te nemen tegen de persberichtgeving'

Een afschrift van deze brief hebben wtj gezonden aan het college van lurgemeester 
en wethouders en aan de

ondernemingsraad. Daamaast hebbe'i *u oni" brief via de emäil aan de čolbga's bekend gemaakt'

Met vriendelijke groet,

De afdelingshoofden

coll:

Bonkrekeningnr-
28.50.1O.O85
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Datum : 25 november 2008
ilhädeH door : Erik Polman, doorkiesnummer (0316) 59 51 15

Onderwerp : publiciteit over organisatieontwikkeling

Geacht college,

De afgelopen dagen zljn in de Gelderlander negatieve berichten verschenen over de ambtelijke

organisatie van onze gemeente. Wij zrin hier ouitengewoon onaangenaam door getroffen en

vinden het nodig onze gevoelens hierover aan u eriaan de gemeenteraad duidelijk te maken' wli

vra'en van u dit signaäi nadrukkel1k te laten meewegen in het overleg tussen college en raad'

Procgdurgel' 
i^r.t-.r..y,inaara aA qia,.. ranhfetraeks tot uv richt. Normaliter hggft

Het is uiEonderluk dat de ondernemingsraad zich rechtstreeks tot uw college I

een ondernemingsraad overleg met zljn bestuurder, in ons geval de gemeéntesecrďaris' De enige

reden om deze brief aan u te ádresseren is dat u als collegé net overleg met de gemeenteraad

voert en dat de negatieve berichtgeving juist op dat platform lljld te zijn ontstaaľ]'

Publiciteit en broJl.
De juistheid en volledigheid van gepubliceerde artĺkelen komen primair voor rekening van de

auteur, evenals de gekozen bewooioingen. Dit ontslaat de door een auteur geraadpleegde

bronn9n echter nieŇan de morele verpiichting de mogelijke effeďen van hun

informatieverstrekking en toonzetting mee te wegen. Wlj kunnen ons niet aan de indruk onttrekken

dat de basis voor de publicaties deels afkomstigls Van éen of meer raadsledeh, mede omdat één

van de artikelen de schrjn wekt te berusten op een besloten raadsvergadering'

Juridische procedures en vertrek van collega's.
ln de artikelen wordt verwe zennaar (lang) topende ontslagprocedures en naar het vertrek van

collega,s op eigen initiatief. ln geen v?n ääze zaken hebbén Wlj een rol, en dat willen We ook niet'

Het beeld dat de artikelen oproepen, is in onze ogen echter deimate eenzijdig en.onyolledig dat

het een misvormde karikatuur oplevert van de Zevenaarse organisatie- Dat geluid willen we wel

laten horen.

Gevoelens --,^
Van verschillende kanten uit de organisatie is naar ons toe uiting gegevel a?n geYoelens van

teleurstelling en verontwaardiging. onze collega's herkennen zich bepaald niet in het beeld van

een organisátie Waaruit de uešte xrachten zijn-weggere_nd of Weggestuurd. onze realiteit is die van

een organisatie met heel veel capabele en gemoti-véerde medewérkers. Dat diezelfde organisatie

bezig is met een verbeteringstraject heeft zéker zljn redeneo, maar het is onterecht om dat neer te

zetten als een schier uitzichtloze operatie-

ápsorgaan van de gemeente Zevenaar'
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Schade
Deze vorm van publiciteit doet het imago geen goed. Het kan bijvoorbeeld negatief uitwerken op

de aantrekkingskracht op potentiéle niéuuie cdÉga's. P"t ľe vacatures in te vullen hebben,

behoeft geen betoog. nnäár het gaat ook om het imago in de ogen Van maatschappelijke

organisaties Waar we mee samänwerken en in de ogen van burgers met wie We binnen en buiten

hot gemeentehuis contaď hebben.

Huidige stand van de organisatieontwikkeling.
Er is de afgelopen tijd veel en soms heftig gesproken over de richting waarin onze organisatie zich

moet ontwikkelen. Wij hebben meer dan éJns benadrukt dat het succes Van die ontwikkeling zowel

afhangt van structuur-keuzes als van een gezonde cultuur. Wij ervaren de laatste maanden een

tastbare kentering en een wezenlijke toename van vertrouwen in de ingezette ontwikkelingen' Als

ondeme*ínIsraäd zullen We uiteŕaard de vinger aan de pols houden'

De verantwoorde|ijkheid voor de organisatieont'ľixkeling ligt volgens ons primair bij het college' Wlj

hopen dat raadsle-den dit willen 
'e.fecteren 

en gepastďterughoudendheid in acht willen neméfi,

zeĺĺer waar het contacten met derden betreft.

TotsloĹ . r-'. - ..:l:- -Llaa
De bedoeling van onze 'briď is niet anderen terecht te wijzen. W."|. pogen w uiting te geven aan

gevoelens dĺe breed in de o'gilisatie leven. De tekst Van deze brief gaat daarorn ook naar alle

medewerkers.

Met vriendelijke groet,
De ondernemingsraad,
De vootzitter, De secretaris'

Erik Polman Pieter Veenhuijsen


