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Aanbevelingen.  

A. Wat te doen  

 

1 Maak voortgang met het onderzoek door E&Y naar de juridische en financiële consequenties 

(uiteraard met in achtneming van het door de raden geaccordeerde Implementatieplan) van 

het opheffen/aanpassen/vernieuwen van de GR rond Wedeo voor de drie deelnemende 

gemeenten. Datzelfde geldt ook voor het scheppen van duidelijkheid m.b.t. de liquidatie van 

de GR ISWI, waarbinnen afscheid moet worden genomen van de gemeente Aalten. De 

uitkomsten van beide onderzoeken kunnen van betekenis zijn voor het opstellen en de 

uitwerking van het businessplan. 

2.  Stel met gebruikmaking van de informatie uit het tijdelijke Uitvoeringsplan (TWO) een 

businessplan op voor de nieuwe organisatie, waarin de volgende elementen zitten. 

a. Formuleer missie (waar sta je voor), visie (waar ga je heen) en strategie (hoe ga je 

dat doen). Er is reeds veel documentatie opgesteld, waaruit kan worden geput.  

b. Baseer daarop een op te stellen dienstverleningsconcept, uitgaande van burgers 

en bedrijven. 

c. De opbrengst van a en b leveren vervolgens de belangrijkste ingrediënten voor 

het op te stellen organisatieplan, waarin structuur, taken en bevoegdheden 

worden uitgeschreven. 

3. Het reeds uitgewerkte tijdelijke Uitvoeringsplan (TWO) kan in de huidige vorm niet meer 

worden gerealiseerd. Richt de energie niettemin per direct op gewone samenwerking 

(projecten) tussen de 3 organisaties als onderdeel van het gewenste ontwikkeltraject en als 

proeftuin voor het op te stellen businessplan. De aansturing daarvan kan vanuit de 

bestaande verantwoordingslijnen. 

4.  Geef de OR’ en van de 3 organisaties (bij voorkeur in een gezamenlijk platform) een 

gerespecteerde rol en betrek periodiek de medewerkers bij het proces. Breng de zittende 

WOR bestuurders ook tijdig in de positie om de eigen OR zorgvuldig te kunnen informeren en 

weest ook bedacht op de formele rol van de besturen van de twee gemeenschappelijke 

regelingen. En laat zorgvuldigheid voor tijd gaan.  

 

B. Projectstructuur 

 

Reeds eerder is vastgesteld dat de huidige projectstructuur tot verwarring en rolvermenging 

aanleiding gaf. Het is van belang om de verantwoordelijkheden goed te scheiden. Dat leidt tot het 

volgende voorstel. 
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a. Stuurgroep, bestaande uit wethouders Doetinchem (voorzitter), Oude IJsselstreek en 

Montferland en de gemeentesecretarissen van Doetinchem en Oude IJsselstreek, 

aangevuld met de externe procesbegeleider als adviseur 

b. Projectteam, onder voorzitterschap van de externe procesbegeleider, bestaande uit de 

Dir. Wedeo, de Dir. ISWI en Dir. Bedrijfsvoering Doetinchem. 

Op initiatief en onder verantwoordelijkheid van het projectteam kunnen 

werk/projectgroepen worden geformeerd met specifieke opdrachten. 

 

C. Begeleiding proces en profielschets externe procesleiding 

 

De huidige kwartiermaker heeft dankzij zijn kennis van de werkvelden en zijn inzet en betrokkenheid  

tot nu toe veel en uitstekend werk verricht in de wegbereiding naar de fusie. Er is ook veel bruikbare 

informatie verzameld  en in stelling gebracht, die de laatste stappen moeten inleiden. Inmiddels is - 

mede dankzij zijn inzet en inbreng -  zoveel expertise binnen de drie organisaties voorradig, dat thans 

een externe begeleiding gewenst is, die meer op het proces zit en minder op de inhoud. 

Globale profielschets externe procesbegeleiding 

 Ervaring hebben met het begeleiden van complexe gemeentelijke processen en het bij de les 

houden van de betrokken deelnemers, alsmede vertrouwd zijn met publiekrechtelijke 

samenwerking tussen gemeenten en de rol van Ondernemingsraden.  

 Kennis hebben van de ontwikkelingen rond de transities in de zorg en inzicht hebben in de 

effecten van die transities, met name rond de Participatiewet. 

 Natuurlijk gezag paren aan het vermogen om in teamverband te werken vanuit een 

generalistische basishouding. 

 Met inlevingsvermogen verbindingen kunnen leggen tussen mensen en opvattingen en het 

vermogen hebben om mensen te enthousiasmeren en te motiveren.  

 Passende communicatieve en sociale vaardigheden met organisatie- en 

omgevingssensitiviteit. 

 Vanuit een positieve grondhouding analytisch en kritisch kunnen opereren en daarbij het 

vermogen hebben om vertrouwen uit te stralen en vertrouwen te kunnen geven. 

 Transparant en flexibel.  

 

D. Herstart  

 

Omdat het proces een aantal maanden volledig stil heeft gelegen en veel enthousiasme en 

vertrouwen is weggelekt, is het wel gewenst om een herstart te maken. Enerzijds om de klokken 

weer gelijk te zetten en om een streep onder de recente strubbelingen te zetten en anderzijds om 

vertrouwen te herstellen en elkaar weer op te laden voor het afleggen van de vervolgroute naar het 
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einddoel. Dat zou in ieder geval op korte termijn moeten gebeuren met de hoofdrolspelers, die het 

fusietraject een vervolg moeten geven.  Het gaat dan vooral om de personen, waarmee in het kader 

van deze rapportage een gesprek is gevoerd. Het informeren van alle medewerkers moet dan de 

volgende stap zijn.   

 

Advies aan de stuurgroep m.b.t. besluitvorming en 

Informatievoorziening. 

Het is van groot belang dat de hoofdrolspelers die ik gesproken heb nu spoedig een terugkoppeling 

krijgen van het resultaat van de gehouden gesprekken, mijn aanbevelingen en advies  en de 

besluitvorming van de Stuurgroep. Deze rapportage zou m.i. dan ook integraal beschikbaar moeten 

zijn voor de deelnemers aan de gehouden gesprekken. Openheid en transparantie is juist nu absolute 

voorwaarde, juist als de boodschap wellicht niet bij iedereen in goede aarde zal vallen. En de 

besluitvorming moet op korte termijn plaats vinden, moet helder en eenduidig zijn en zou ook niet 

meer ter discussie moeten staan. Er is genoeg tijd verspeeld en men moet weer aan het werk.  

Mijn advies aan de Stuurgroep luidt als volgt: 

1. Kennis nemen van de analyse in deze rapportage en instemmen met de aanbevelingen. 

 

2. Vervolgens de hoofdrolspelers, waarmee een gesprek is gevoerd deze rapportage zo 

spoedig mogelijk toezenden met verzoek om vertrouwelijkheid, vergezeld van een 

uitnodiging om eveneens op korte termijn voor een dagdeel bij elkaar te komen voor een 

toelichting op deze rapportage, voor de besluitvorming en voor het maken van een 

herstart van het fusieproces. Deze herstartbijeenkomst zo spoedig mogelijk (in de 

agenda’s) te plannen en voor te bereiden. 

 

3. Gelijktijdig de huidige kwartiermaker te informeren over het besluit om zijn contract niet 

te verlengen onder dankzegging voor zijn onmiskenbare inzet en bijdrage in het proces 

tot nu toe.  

 

4. Op zoek te gaan naar een op korte termijn aan te stellen externe procesbegeleider, die 

het vervolg van de fusie nu bij de hand moet gaan nemen en daarbij uit te gaan van de 

hiervoor genoemde profielkenmerken. 

 

5. Na de herstartbijeenkomst met de hoofdrolspelers een nieuwsbrief uit te brengen 

richting betrokken besturen en medewerkers over het vervolg van het fusietraject en de 

toelichting daarop te laten verzorgen door de respectievelijke directies in samenspraak 

met de betreffende Ondernemingsraden.  


