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Publieke waarde 
creëren door een 
bedrijfsmatig 
fundament

Nooit stonden gemeenten voor grotere uitdagingen als 
vandaag de dag. Niet alleen de overgehevelde taken vanuit 
het sociaal domein maar ook alle verantwoordelijkheden en  
werkzaamheden rondom thema’s als klimaat, duurzaamheid, 
de woningmarkt, informatieveiligheid en de Corona-crisis 
zorgen voor een overvolle agenda. Met alle aanverwante 
financiële uitdagingen van dien. 

Inwoners willen betrokken worden en zijn steeds mondiger en 
veeleisender. Zij doen meer dan ooit een beroep op de inventiviteit 
en daadkracht van hun gemeenten. Tegelijkertijd willen de 
professionele ambtenaren van tegenwoordig de ruimte hebben hun 
professie uit te oefenen, samen te werken met de buitenwereld  
en trots te zijn op hun vak.

De taak van het gemeentebestuur (raad en college) is bruggen te 
slaan tussen burgers, bedrijven en overheid, tussen politiek en 
uitvoering. De gemeente is anno nu dan ook dé regisseur in het 
politieke landschap; bij de gemeente komen alle lijntjes samen.  
De gezamenlijk ambitie van alle partijen om publieke meerwaarde 
te creëren, is de verbindende factor. Die ambitie verwezenlijken 
lukt alleen wanneer gemeenten zich actiever en professioneler 
opstellen dan ze ooit eerder hebben gedaan. 

Wij weten als geen ander dat de uitdagingen en complexiteit van 
gemeenten vragen om een bedrijfsmatige aanpak. Niet als doel  
op zich, maar als belangrijk middel om publieke waarde te kunnen 
realiseren. In dit visiepaper schetsen wij de belangrijkste ontwikke-
lingen en uitdagingen. Gevolgd door onze visie daarop en een 
aantal concrete aanbevelingen. Hopelijk inspireren ze u tot actie.

Rob Bouman 
Partner en voorzitter van de
publieke sector branchegroep
Overheid
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Opgaven waar de  
gemeenten voor staan

Vanuit ons perspectief zijn de volgende zes thema’s op  
dit moment het meest relevant.
1. Informatiesamenleving
2. Inrichting en gebruik van het fysieke domein
3. Inclusieve samenleving en opgavegericht werken
4. Samenwerking en uitvoering
5. Dienstverlening en digitale transformatie
6. Effecten Corona-crisis

Hieronder vatten we ze per thema voor u samen. 

1. Informatiesamenleving
Dankzij informatietechnologie is de samenleving radicaal 
veranderd. Informatiebronnen zijn toegankelijk voor iedereen, 
we zetten data in om beleid te formuleren en we digitaliseren 
of robotiseren repeterende processen. Met als resultaat dat 
we extra tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de 
processen of de dienstverlening. De trend is ook dat steeds 
meer mensen via apps hun leefstijl en gezondheid monitoren 
en verbeteren, door beeldbellen is rechtstreeks contact 
mogelijk met de specialist en met behulp van traffic-tracking 
wordt verkeer gereguleerd. 

Deze technologische ontwikkelingen hebben ook een keer- 
zijde. Denk aan cybercriminaliteit, informatiebeveiliging en 
het massaal verzamelen en verkopen van data. Ook de 
privacy van inwoners kan in het geding komen en sociale 
media hebben grote impact op de samenleving. De uitdaging 
is hoe de mensen die niet goed kunnen meekomen met de 
digitalisering wél kunnen aansluiten bij deze technologische 
ontwikkelingen. De grote vraag daarbij is: hoe kunnen 
gemeenten data inzetten om beleid mee te maken en dienst- 

verlening mee te ontwikkelen, die data beveiligen en de 
privacy van inwoners waarborgen? 

2. Inrichting en gebruik van het  
 fysieke domein
Gemeenten en inwoners hebben in toenemende mate te 
maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De 
overheid geeft vorm aan de energietransitie door, bijvoor- 
beeld, energie-neutrale wijken te realiseren. Daarnaast heeft 
de lokale overheid te maken met krimp of juist groei van het 
inwoneraantal en daarmee met overschotten of tekorten op 
de woningmarkt en druk dan wel leegloop in het onderwijs. 

Al die ontwikkelingen hebben gevolgen voor de inrichting van 
een schone en gezonde leefomgeving, waarin de overheid 
bovendien streeft naar bereikbaarheid en veiligheid. Met 
als sleutelwoord verduurzaming: een groene en gezonde 
leefomgeving, die de gevolgen van de klimaatverandering 
tegengaat en inwoners de gelegenheid geeft te wonen en 
te recreëren.

3. Inclusieve samenleving en  
 opgavegericht werken
De samenleving heeft te maken met een tweedeling van 
mensen: zij die mee kunnen komen en zij die daar (steeds) 
minder toe in staat zijn. Deze laatste groep voelt zich onzeker 
over de toekomst. Deze tweedeling, en als gevolg daarvan 
een groeiende ongelijkheid, is een groot maatschappelijk 
vraagstuk. Gemeenten zijn hierin, samen met de decentra-

lisaties, verantwoordelijk voor kwetsbare inwoners én voor het 
organiseren van een inclusieve lokale samenleving. Met als 
sleutelbegrippen: maatwerk, opgavegericht werken (de vraag 
als uitgangspunt), collectieve voorzieningen en preventie. 

Gemeenten hebben echter te maken met krappe en vaak 
ontoereikende budgetten. Voldoende financiering is hard 
nodig, maar dat niet alleen. Gemeenten dragen ook de 
verantwoordelijkheid om samen met hun partners de zorg 
op een andere manier in te richten en hierover concrete 
afspraken te maken. Het is aan gemeenten hierin het 
voortouw te nemen en de regie op te pakken. 

4. Samenwerking en uitvoering
Betrokkenheid leidt tot breder gedragen resultaten. De 
overheid betrekt inwoners en andere partijen dan ook bij 
het ontwikkelen en uitvoeren van haar beleid. Hiermee 
vergroot zij de betrokkenheid van inwoners bij de dagelijkse 
leefomgeving. Bij het uitvoeren van haar taken hebben 
gemeenten te maken met een grote omvang en complexiteit. 
Inwoners stellen bovendien hogere, complexe eisen aan de 
uitvoering én ze worden steeds kritischer; ze verlangen 
excellente dienstverlening. 

Die ontwikkeling leidt ertoe dat gemeenten regionale samen- 
werking aangaan. Met als gevolg dat de raad meer op afstand  
komt te staan. Die situatie leidt tot ongemak bij de raad in 
haar kaderstellende en controlerende rol. In het teken van 
samenwerking en uitvoering zijn transparantie, duidelijkheid 
en communicatie dan ook belangrijke sleutelbegrippen.

5. Dienstverlening en digitale  
 transformatie
Inwoners hebben niet alleen behoefte aan snelheid, maar 
ook aan maatwerk. Dat vraagt om ‘regelarme’ en kwalitatief 
goede dienstverlening, waarbij de inwoner echt centraal 
staat. Vanuit die gedachte werken gemeenten aan de 
digitalisering van dienstverlening en robotisering van 
repeterende processen. Hiermee kunnen ze diensten en 
producten sneller leveren, tegen een betere kwaliteit.  
Met als resultaat een betere toegankelijkheid van de 
dienstverlening en een besparing die gemeenten kunnen 
inzetten om hun dienstverlening te verbeteren. 

6. Effecten Corona-crisis
De effecten van de Corona-crisis hebben ook weerslag op 
gemeenten. Naast de directe hulp die moet worden geboden,  
is ten tijde van de publicatie van dit paper nog niet voldoende  
duidelijk wat de gevolgen zijn voor de middellange en lange 
termijn. Wat wel vaststaat, is dat meer uitgaven aan bijstand  
en re-integratie en minder belastinginkomsten effect hebben  
op de financiële beleidsruimte en het weerstandsvermogen 
van de gemeente. 

In 2019 heeft de VNG uitgebreid teruggeblikt op de strategische agenda 2015-2019 en  
de huidige opgaven. Een analyse die de kern blootlegt en uitdagingen destilleert voor  
de komende jaren. Uitdagingen die wij herkennen, in onze dagelijkse praktijk. 

Samenvattend 
De overheid beweegt zich in een sterk veranderende en complexe omgeving. In een (lokale) samen- 
leving bovendien, die hoge eisen stelt aan de dienstverlening, het verandervermogen en de rol van de 
overheid. Met beperkte financiële kaders.
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Samenvattend 
De overheid vervult verschillende rollen en opereert afwisselend in deze vier kwadranten. In welke rol de 
overheid ook acteert, een goed bedrijfsmatig fundament en een professionele organisatie zijn cruciale 
randvoorwaarden. Die ambitie stelt hoge eisen aan de (werk-)organisatie, dienstverlening, het adaptief en 
verandervermogen van de overheid en de sturing hierop. Als adviseur van de publieke sector weet BDO  
dat het creëren van publieke waarde vraagt om die bedrijfsmatige aanpak. Vanuit die wetenschap delen  
wij hieronder onze visie en doen we een aantal concrete aanbevelingen.

Kortom, de rol van de rechtmatige overheid legt de nadruk 
op de zorgvuldigheid in de beleidsontwikkeling en -imple- 
mentatie, waarbij zij inzet op een verticale verhouding tussen 
de politieke en ambtelijke organisaties. De politiek is kader- 
stellend en bepaalt de maat.

2. De presterende overheid
De presterende overheid stuurt op de efficiënte en effectieve 
inzet van publieke middelen. Zij hanteert prestatie-indicatoren 
als vertrekpunt, vanuit de opvatting dat positieve scores op 
deze indicatoren leiden tot de beste prestaties. In de rol van 
presterende overheid is de voornaamste relatie die tussen 
de overheid en (semi-)publieke organisaties, zoals zorg- en 
onderwijsinstellingen. 

De overheid sluit met deze organisaties contracten af voor 
het leveren van bepaalde prestaties. De organisaties op hun 
beurt leggen verantwoording af over de geleverde diensten 
door hun scores op de indicatoren te presenteren. 

Kortom, de presterende overheid legt nadruk op de efficiënte 
en effectieve inzet van publieke middelen en zet daarbij in 
op een verticale verhouding tussen overheid en (semi-)
publieke organisaties.

3. De samenwerkende overheid
De samenwerkende overheid zet vol in op de verbinding 
met ketenpartners. De grote uitdaging daarbij is de uiteen- 
lopende belangen van verschillende partners adequaat 
afstemmen. De noodzaak van deze rol komt voort uit de 

opvatting dat de vraagstukken waarmee de overheid zich 
geconfronteerd ziet te complex zijn om alleen op te lossen. 
Samenwerken met partners is noodzakelijk om de 
complexiteit te bestrijden. 

In tegenstelling tot de vorige twee rollen van de overheid 
zet de samenwerkende overheid in op een horizontale 
verhouding; idealiter komen overheid en haar partners tot 
overeenstemming over hun gezamenlijke doelstellingen en 
hun verantwoording daarover. 

Kortom, deze rol is gericht op het afstemmen van belangen 
met ketenpartners, in wisselende netwerken met verschillende 
partners, rondom een bepaald maatschappelijk vraagstuk.

4. De responsieve overheid
De responsieve overheid ziet dat er allerlei initiatieven 
plaatsvinden in de publieke ruimte. De overheid sluit aan 
bij bestaande maatschappelijke initiatieven. Soms sluit een 
maatschappelijk initiatief aan bij de eigen agenda en past het 
binnen de kaders van de overheid. Vaak passen initiatieven 
niet of slechts gedeeltelijk binnen de doelen en kaders van 
de overheid. 

Voor de overheid is het telkens de vraag hoe – en in hoe- 
verre – zij zich tot het initiatief wil verhouden. Meebewegen  
of terugduwen, laten begaan of toch bijsturen, bewegen of 
toch nog even niets doen? Voorbeelden van zaken waarbij 
gemeenten meebewogen zijn ‘Right to Challenge’ en de 
oprichting van sociale firma’s en bewonerscoöperaties.

De vier rollen van de overheid

In de afgelopen jaren zijn de rollen van de overheid veranderd. 
De kern van een moderne overheid - en daarmee ook van 
een moderne gemeente - is dat zij vanuit verschillende 
perspectieven naar haar eigen positie kijkt. Dat kan helpen 
om de verschillende mogelijke rollen beter te onderscheiden 
en daarbij de juiste sturingsprincipes te hanteren. Die vaar- 
digheden vereisen wel kennis van zaken én wendbaarheid, 
zowel van de mensen als van de organisatie.

Bij veel publieke organisaties groeit het besef dat overstappen  
op nieuwe besturingsvormen noodzakelijk is. Dat toenemende 
bewustzijn heeft alles te maken met de toenemende com- 
plexiteit van de samenleving en de maatschappelijke opgaven  
die daaruit voortvloeien. Ook ligt de focus steeds meer op 
het creëren van publieke waarde buiten de overheid om. 
Die ontwikkeling leidt tot meer aandacht voor sturing via 
de markt en netwerken (Specht, 2013). Het spreekt voor 
zich dat die veranderende samenleving ook tot gevolg heeft 
dat de rol van de overheid verandert. 

De vier rollen zijn:

1. De rechtmatige overheid
De rechtmatige overheid legt nadruk op het nastreven van 
zorgvuldigheid in de beleidsontwikkeling en -implementatie. 
Hierbij geldt de beleidscyclus als vertrekpunt, vanuit de 
opvatting dat het volgen van deze cyclus leidt tot het beste 
beleid en bijbehorende uitvoering. 

In de rol van de rechtmatige overheid is de relatie tussen 
de politieke organisatie en ambtelijke organisatie de voor- 
naamste. Deze organisaties zijn strikt gescheiden en hun 
relatie is hiërarchisch van aard. Dit betekent dat de politieke 
organisatie het beleid bepaalt en de regels opstelt die de 
ambtelijke organisatie respectievelijk moet implementeren 
en naleven. De ambtelijke organisatie op haar beurt legt 
verantwoording af aan de politieke organisatie. 

Professor dr. M.A. (Martijn) van der Steen heeft een denkkader uitgewerkt, in de vorm van 
vier kwadranten met verschillende perspectieven van waaruit een overheid haar eigen 
positie tegen het licht kan houden. Dit denkkader kan overheden helpen hun verschillende 
mogelijke rollen beter te onderscheiden, om vervolgens te beoordelen wat hun verworven 
inzichten kunnen betekenen voor de eigen organisatie, besturing en bedrijfsvoering.

De presterende overheid
New Public Management (NPM)

De samenwerkende overheid
Network Governance (NG)

De rechtmatige overheid
Public Administration (PA)

De responsieve overheid
Societal Resilience (SR)

van resultaten naar randvoorwaarden

van binnen
naar buiten

van buiten
naar binnen

van randvoorwaarden naar resultaten



PUBLIEKE WAARDE CREËREN DOOR EEN BEDRIJFSMATIG FUNDAMENT.

9

VISIEPAPER GEMEENTEN

8

Onze visie op en aanbevelingen 
voor succesvolle gemeenten

1. Ambities
Gemeenten hebben de afgelopen tijd veel nieuwe taken  
en verantwoordelijkheden erbij gekregen. Samen met hun 
bestaande taken zijn ze vandaag de dag verantwoordelijk 
voor een breed palet aan opgaven en uitdagingen. Van 
burgerzaken en zorg & welzijn, tot het handhaven van de 
openbare orde & veiligheid en de huisvesting van scholen. 

Gemeente als atletische duizendpoot
Gemeenten moeten al hun taken bovendien volbrengen in 
een tijd en maatschappij waarin verandering sneller gaat 
dan ooit. Dit betekent dat de gemeente van vandaag veel 
meer dan voorheen een flexibele alleskunner moet zijn, een 
atletische duizendpoot. De tijd dat een gemeente slechts 
een degelijk uitvoerend orgaan was dat de burger diende, is 
voorbij. Het speelveld is rigoureus veranderd. De gemeente 
dient zich bewust te zijn van de rol die zij inneemt. 

Leidende principes voor samenwerkingen
Cruciaal voor het succes van gemeenten is een heldere visie 
en ambitie, die aansluiten bij de landelijke en lokale context. 
Die ambitie of het beleid staat niet op zichzelf: de werkelijke 
opgave is publieke waarde toevoegen. Het bestuur (Raad en 
College) moet de visie nadrukkelijk bekrachtigen en uitdragen. 
Vanuit die gedachte werkt de gemeente samen met andere 
(decentrale) overheden, op tal van terreinen en in diverse 
samenwerkingsvormen, zoals Gemeenschappelijke Regelingen. 
Om die samenwerkingsverbanden te laten slagen, is het 
belangrijk dat gemeenten – in lijn met hun visie en strategie 
– leidende principes uitwerken en door het bestuur laten 

bekrachtigen. Deze leidende principes vormen de opgaven 
en het kader van waaruit de professionals werken. Ook bij 
samenwerkingsverbanden en organisaties die taken in 
opdracht van de gemeente uitvoeren.

Fundament voor organisatie
In die situatie – afhankelijk van de rol die de gemeente op dat 
moment oppakt – leggen gemeenten het fundament voor 
hun organisatie en de allocatie van financiële middelen.  
Dit betekent dat ze – op basis van het beleid en hun leidende 
principes – concrete doelen voor zichzelf formuleren en 
vervolgens vertalen naar de organisatie. Doelen bijvoorbeeld 
op het gebied van kwaliteit en bezetting van personeel, werk- 
processen en ondersteunende systemen.

Bij succesvolle organisaties zijn in de kern vier aspecten altijd relevant en onlosmakelijk 
met elkaar verbonden, zoals in onderstaand figuur schematisch weergegeven. Alleen wanneer 
alle onderdelen optimaal zijn ingericht en samenwerken, is een organisatie in staat haar 
doelen waar te maken én wendbaar in te spelen op veranderende omstandigheden.

Ambities

Implementatie

Organisatie in control

Financieel gezond
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Processen,
mensen &
systemen

Financiering

Verder kijken dan eigen én nabijgelegen 
gemeenten
Moderne gemeenten stellen zichzelf de vraag of ze de taken 
die zij moeten uitvoeren alléén kunnen en willen uitvoeren. 
Wij menen van niet. Net als bij vrijwel alle andere organisaties 
in de samenleving – of dat nu bedrijven zijn, NGO’s of over- 
heidsorganisaties – draait het werk vandaag de dag bij 
gemeenten meer dan ooit om samenwerking met andere 
partijen. Wij nodigen gemeenten dan ook uit verder te kijken 
dan de eigen gemeentelijke grenzen. Verder ook dan nabij- 
gelegen gemeenten. 

Gelegenheidscoalities
Samenwerking anno nu gaat veel meer over het leggen van 
dwarsverbanden tussen gemeenten en, bijvoorbeeld, woning- 
bouwcorporaties, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders of 
groene initiatieven. Wij zien voor gemeenten de komende 
jaren de rol van regisseur weggelegd. Het zijn tenslotte de 
gemeenten die het overzicht hebben, begrijpen met welke 
partijen zij moeten samenwerken en die weten aan welke 
touwtjes zij kunnen trekken om zaken voor elkaar te krijgen. 
Afhankelijk van het maatschappelijke thema zijn altijd 
gelegenheidscoalities mogelijk. Ergo: bundel krachten daar 
waar mogelijk, vertrouw elkaar en creëer synergie.

AANBEVELING 1
Gemeenten gedijen het best door samen te werken met andere 

partijen en daarbij zelf de juiste rol op zich te nemen.

AANBEVELING 2
Het bestuur (Raad en College) heeft de opdracht haar visie, kaders 
en leidende principes ook door te vertalen naar gemeenschappelijke 

regelingen en samenwerkingsverbanden.

2. Financiering
Een belangrijk aspect voor succesvolle organisaties is een 
gezonde financiële positie en een structureel, reëel even- 
wicht in de begroting. Een toenemend aantal gemeenten  
zit krap bij kas en de beïnvloedbare begrotingsruimte neemt 
steeds verder af. De financiële armslag is beperkt en met 
name de verantwoordelijkheden die het sociaal domein  
met zich meebrengt, drukken zwaar op de begroting. Het 
geld dat gemeenten hiervoor ontvangen, onder andere 
vanuit het gemeentefonds, blijkt voor veel gemeenten niet 
toereikend. 

Verantwoording afleggen over uitgaven
Het gevolg van de krapte aan financiële middelen en de 
toename aan taken op afstand, is dat gemeenten meer dan 
ooit bedrijfsmatig moeten opereren. Gemeenten werken 
met publieke middelen, waardoor het publiek en de media 
de uitgaven kritisch beoordelen. Gemeenteraden moeten 
verantwoording over die uitgaven kunnen afleggen.

Integraal risicomanagement op orde
Gemeenten streven naar een gezonde, verantwoorde en 
efficiënte uitvoering van haar taken en opgaven. Daarom is 
het noodzakelijk dat ze hun financiële huishouding goed op 
orde hebben, inclusief het risicomanagement. En dan met 
name het ‘integraal risicomanagement’. Te vaak nog is het 
financieel- en risicomanagementbeleid bij gemeenten te 
versnipperd en ‘ad hoc’ georganiseerd. 

AANBEVELING 3
Het financieel beheer en risicomanagement bij gemeenten 

integraal organiseren.
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3a. Processen 
De vele beleidsvelden, stakeholders, activiteiten en ont- 
wikkelingen maken van gemeenten complexe organisaties. 
En dat alles in een politieke en openbare context. BDO is 
helemaal thuis in deze complexe en steeds veranderende 
omgeving. Onze kennis en ervaring leert dat het voor 
gemeenten van groot belang is om in control te zijn. 

Geen ruimte voor vrijblijvendheid
In control zijn betekent meer investeren in de bedrijfsvoering 
en structureel werken met businesscases. Niet alleen finan- 
ciële, maar vooral ook maatschappelijke businesscases. Er 
is geen ruimte meer voor vrijblijvendheid; élk initiatief, project 
of activiteit vereist een gestructureerde kosten- en baten- 
afweging, waarin het economische en maatschappelijke nut 
samenkomen. 

Potentiële waarde, risico’s en belemmeringen
Zo’n businesscase maakt zichtbaar wat de verwachte kosten 
en maatschappelijke baten zijn van een project, dienst of 
product. Die kosten- en batenafweging biedt niet alleen 
inzicht in de potentiële waarde van het initiatief, maar maakt 
ook duidelijk welke risico’s en belemmeringen mogelijkerwijs 
opdoemen. Dit geldt ook voor samenwerkingsverbanden 
(zoals gemeenschappelijke regelingen) of voor organisaties 
die taken uitvoeren voor de gemeenten. 

Plan-Do-Check-Act
Visie, kaders en leidende principes moeten helder zijn om hun 
beslag te krijgen in de terugkoppeling naar de gemeentelijke 
organisatie. En wel op ieder niveau (strategisch, tactisch en 
operationeel) en naar ieder onderdeel: beleid, uitvoering en 
financiën/control. Juist voor deze samenwerkingsorganisaties 
moeten gemeenten de Plan-Do-Check-Act-cyclus blijvend 
goed uitvoeren.

Voldoende grip
Gezien alle uitdagingen is het noodzakelijk om meer aan- 
dacht te schenken aan governance, ofwel de kaderstellende 
en controlerende rol van raad. Heeft de raad voldoende grip 
op de risico’s en ontwikkelingen, de bedrijfsvoering en 
verbonden partijen? Voor samenwerkingsverbanden (zoals 
gemeenschappelijke regelingen) dienen gemeenten dit ook 
integraal te organiseren.

AANBEVELING 1 
Investeren in governance, bedrijfsvoering en businesscases  

om gemeenten beter te laten functioneren.

AANBEVELING 2
Samenwerkingsverbanden moeten inzetten op een integrale 

PDCA-cyclus met hun deelnemers.

3b. Mensen
Gemeentelijke organisaties die de uitdagingen van nu weten 
aan te gaan en opgavegericht moeten werken, vragen veel 
van hun medewerkers. Meer dan ooit moeten ze de blik naar 
buiten richten, bruggen kunnen bouwen, in staat zijn om maat- 
werk te leveren en doelen weten te behalen. Uitdagingen die 
van medewerkers vragen om een fundamentele verandering 
van competenties en mentaliteit. 

Competenties gemeenteambtenaar
Meerschaligheid en opgavengerichtheid zijn hierbij de tover- 
woorden. Soms is persoonlijk maatwerk nodig om dicht bij 
de burger te kunnen komen, dan weer moeten gemeente- 
ambtenaren op veel grotere schaal opereren, bijvoorbeeld 
wanneer ze met klimaatorganisaties om de tafel zitten. 
Flexibiliteit is daarom nóg zo’n competentie waarover de 
gemeenteambtenaar van nu moet beschikken.

AANBEVELING
Investeren in mensen en hun vaardigheden.

3c. Systemen (technologie)
Gemeenten beschikken over een schat aan informatie, in 
de vorm van digitale data. Gemeenten die deze data écht 
benutten en inzetten om ‘stuurinformatie’ te genereren, 
dragen niet alleen bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering, 
maar ook aan de stijgende kwaliteit van dienstverlening. 

Nieuwe wereld aan informatie
Gemeenten die precies weten wie hun inwoners zijn, wat 
de leeftijdsverdeling is, het inkomensniveau, hoe de sociale 
klassen zijn verdeeld, bij wie welke uitkeringen terechtkomen, 
en waar bepaalde hulpvragen zijn te verwachten, kunnen 
met die informatie rekening houden in hun beleidsvoering. 
Die gemeenten kunnen de data analyseren, aan elkaar koppelen 
met andere instellingen en dwarsverbanden leggen, zodat 
een heel nieuwe wereld aan informatie ontstaat. En niet 
alleen dat, interactieve IT-applicaties maken ook de burger 
zelfredzamer, zodat die veel dichter bij de gemeente komt 
te staan, en vice versa. 

Mogelijkheden van IT en data
Onze overtuiging als BDO is dat gemeenten nog veel winst 
kunnen behalen als het gaat om IT-beheer, het benutten van 
data en het inzetten van IT-oplossingen. Ook de toepassing 
van blockchaintechnologie, waarbij gegevens niet meer zijn 
te hacken of te vervalsen en voor transacties niet langer een 
intermediair nodig is, biedt vele mogelijkheden. En wat te 
denken van ‘smart cities’ waarbij ‘connectivity’ een belang- 
rijke rol speelt. Ook deze ontwikkeling stelt hoge eisen aan 
de IT-organisatie van lokale overheden, inclusief beveiliging 
en waarborg van privacy.

IT-technologie staat steeds nadrukkelijk op de agenda’s  
van zowel het bedrijfsleven als de (lokale) overheden. Aan 
gemeenten de uitdaging hun eigen IT op orde te krijgen en 
tegelijkertijd te anticiperen op nieuwe mogelijkheden en 
toepassingen die het werk van gemeenten naar een hoger 
plan kunnen tillen.

AANBEVELING
Gemeenten moeten meer doen aan IT-beheer en het  

strategisch toepassen van technologie en data. 
 

4. Implementatie
Een goed functionerende organisatie is een ecosysteem dat 
in balans dient te zijn op alle onderdelen: strategie, organisatie 
en financieel. Alleen een dergelijke organisatie kan publieke 
waarde toevoegen.

Dagelijks samenspel tussen professionals
Strategie, financiën en organisatie worden beschouwd als 
de meer ‘harde’ aspecten in de organisatie. Een gedegen 
beleidsplan staat echter nog niet garant voor een succes- 
volle realisatie daarvan in de praktijk. Dat blijft mensenwerk; 
een dagelijks samenspel van managers en medewerkers. Van 
professionals die vol passie elke dag weer kennis en vaardig- 
heden aan elkaar overdragen om samen de doelen te bereiken.

Continue afwegingen maken
Het vierde kernaspect, de ‘implementatie’, is het kloppende 
hart van ons model. Hier komen strategie, organisatie (mensen, 
leiderschap, werkprocessen, systemen) en financiën samen; 
die elementen vormen met elkaar de dagelijkse werkdynamiek, 
waarin gemeenten continue afwegingen maken op weg 
naar doelen. Dat vergt executiekracht.

Realisatiekracht behoort tot het ‘hardnekkige’ aspect in de 
doelrealisatie. Plannen zijn geduldig, gedrag is weerbarstig. 
De uiteindelijke realisatiekracht vormt dan ook dé succes- 
factor en hét onderscheidende vermogen van een organisatie. 
Daartoe moeten er duidelijke afspraken komen over de 
inrichting van de strategievertaling, werkprocessen, het 
leiderschap en werkgedrag. Vervolgens kunnen gemeenten 
een programma starten om de omslag te maken van de 
huidige manier van werken naar de nieuwe, zoals geschetst 
in het plan.

AANBEVELING
Inzetten op de uitvoering: zonder executie geen  

realisatie van de doelstellingen.



PUBLIEKE WAARDE CREËREN DOOR EEN BEDRIJFSMATIG FUNDAMENT.

13

VISIEPAPER GEMEENTEN

12

De adviseurs van BDO willen een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid 
en zien gemeenten als de regionale regisseur van de toekomst. Met de overheveling van 
taken uit het sociaal domein van het Rijk naar gemeenten toe, de energietransitie, de 
woningmarkt, de voorbereidingen van de implementatie van de Omgevingswet, en uiter-
aard de financiële uitdagingen die dit alles met zich meebrengt, zijn een doelmatige en 
doeltreffende bedrijfsvoering bij gemeenten belangrijker dan ooit. 

Waar kunt u ons voor inschakelen?
De specialisten van de branchegroep Overheid van BDO kunnen u met hun persoonlijke benadering en op maat 
gemaakte oplossingen adviseren over en ondersteunen bij uiteenlopende vraagstukken zoals:
 Bestuur, strategie & innovatie;
 Grip op het sociaal domein;
 Opgavegericht werken;
 Digitale transformatie;
 Financiële en beheersvraagstukken;
 Organisatieverandering en -implementatie;
 Informatiebeveiliging;
 Risicomanagement;
 Juridische en fiscale vraagstukken;
 Audit en (it) assurance.

Wie zijn onze klanten?
BDO beschikt over een uitgebreid klantportfolio binnen de overheid. Wij adviseren en ondersteunen:
 gemeenten;
 provincies;
 sociale werkvoorzienings- en leerwerkbedrijven;
 gemeentelijke samenwerkingsorganisaties;
 veiligheidsregio’s;
 waterschappen;
 zelfstandige bestuursorganen;
 ministeries.

De branchegroep Overheid van BDO

Contactpersonen branchegroep Overheid van BDO

Rob Bouman
Partner BDO Audit & Assurance
E rob.bouman@bdo.nl
T 06 - 23 48 45 50

Jeroen Cremers
Partner BDO Belastingadvies
E jeroen.cremers@bdo.nl
T 06 - 23 60 23 43

Frank van der Lee
Partner BDO Advisory
E frank.van.der.lee@bdo.nl
T 06 - 11 00 31 17

Aanvullend specialist  bestuur & organisatie 

Anton Revenboer 
Partner Publieke Sector
E anton.revenboer@bdo.nl
T 06 - 54 96 72 93



www.bdo.nl/overheid

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en 
tot stand gekomen, maar is in algemene 
bewoordingen gesteld en bevat alleen 
informatie van algemene aard. Deze publicatie 
bevat geen advies voor concrete situaties, 
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om 
zonder advies van een deskundige op basis 
van de informatie in deze publicatie te 
handelen, na te laten of besluiten te 
nemen. Voor het verkrijgen van een advies 
dat is toegesneden op uw concrete situatie, 
kunt u zich wenden tot BDO Accountants 
& Adviseurs of een van haar adviseurs. 
BDO Accountants & Adviseurs, de met 
haar gelieerde partijen en haar adviseurs 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
schade die het gevolg is van handelen, 
nalaten of het nemen van besluiten op 
basis van de informatie in deze publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te 
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter 
aanduiding van de organisatie die onder de 
merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied 
van de professionele dienstverlening 
(accountancy, belastingadvies en 
advisory).

BDO Accountants & Adviseurs is een op 
naam van BDO Holding B.V. te Eindhoven ge- 
registreerde handelsnaam en wordt gebruikt  
ter aanduiding van een aantal met elkaar 
in een groep verbonden rechtspersonen, die  
ieder afzonderlijk onder de merknaam ‘BDO’  
actief zijn op een bepaald terrein van de 
professionele dienstverlening (accountancy,  
belastingadvies en advisory).

BDO Holding B.V. is lid van BDO Inter- 
national Ltd, een rechtspersoon naar Engels 
recht met beperkte aansprakelijkheid, en 
maakt deel uit van het wereldwijde netwerk 
van juridisch zelfstandige organisaties die 
onder de naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt 
ter aanduiding van het BDO-netwerk en 
van elk van de BDO Member Firms.
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