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4.4 Bedrijfsvoering
4.4.1 Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de
bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering heeft als doel het zo optimaal mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma's.
In de praktijk moet dit tot uiting komen in het goed bedienen van de klanten van onze gemeente (inwoners, ondernemers en
bezoekers), interne en externe processen efficiënt te laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming te garanderen. In deze
paragraaf worden de belangrijkste prioriteiten beschreven die gaan bijdragen aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering
in 2019.

4.4.2 Wat zijn de belangrijkste prioriteiten
•
•
•
•
•
•
•
•

Gouda 2020+;
Benutten mogelijkheden van alternatieve financieringsbronnen;
Verbetering aansturing programma's en projecten en optimalisaties;
Verbeteren planning en control cyclus;
Digitalisering;
Informatiebeveiliging;
Privacy;
Aanbestedingsbeleid.

4.4.2.1 Gouda 2020+: meegroeien met een snel veranderende samenleving

Om samen met de stad huidige én toekomstige ambities te kunnen realiseren, wordt continu aan een toekomstbestendige
ambtelijke organisatie gewerkt. Een organisatie met medewerkers die ‘van buiten-naar-binnen’ handelen, met bezieling
voor en met de stad en haar inwoners werken, zich snel aan kunnen passen aan veranderingen en die in staat zijn om
goede resultaten te boeken voor burgers en bedrijven. Voor 2019 zijn, naast de andere prioriteiten zoals beschreven in
deze paragraaf, de volgende thema’s belangrijk:
Meten van de tevredenheid
In 2019 wordt een organisatiebreed klanttevredenheidsonderzoek (KTO) geïmplementeerd waarmee Gouda nog meer
inzicht verkrijgt in de tevredenheid van de klant ten aanzien van specifieke diensten.
Participatie
Burgerparticipatie is ook voor 2019 een belangrijk thema, er wordt blijvend geïnvesteerd in een organisatie die ruimte biedt
aan burgers, ondernemers en organisaties om initiatieven te ontplooien.
Sociale dienst
De modernisering van de sociale dienst is een belangrijk thema voor de organisatie voor 2019 met als doel meer mensen
duurzaam aan het werk.
Cyclus
In 2019 zal veel aandacht besteed worden aan het op een goede wijze terugnemen van taken vanuit Cyclus en deze
integreren in de gemeentelijke organisatie.
Zichtbaarheid op de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is momenteel zeer krap. Ook voor de gemeente Gouda betekent dat dat het voor sommige functies
moeilijk is om deze vervuld te krijgen. Om te zorgen voor juiste en tijdige bemensing, worden verschillende acties
ondernomen. Zo wordt er gewerkt aan het verstevigen van het arbeidsmarktprofiel: wat maakt de gemeente Gouda
aantrekkelijk en onderscheidend op de arbeidsmarkt? Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in nieuwe wervingskanalen,
zodat interessante potentiële collega’s ook daadwerkelijk bereikt worden. Daarnaast wordt een nieuw inwerkprogramma
geïmplementeerd, zodat nieuwe collega’s ook snel ingewerkt zijn, de organisatie goed leren kennen en zich snel thuis
voelen. Verder wordt het programma ‘Jonge Goudse’, dat zich specifiek richt op jonge ambtenaren en is gestart in 2017,
verder ontwikkeld.
In samenwerking met de Universiteit Utrecht wordt een benchmark uitgevoerd onder andere organisaties om zo ook te
leren van succesvolle aanpakken van derden.
Tot slot blijft het HRM-beleid zich richten op ontwikkeling en ‘leren op de werkplek’, zodat medewerkers ervaren dat het
werken bij de gemeente Gouda betekent dat je meegroeit met de ontwikkelingen in de samenleving.
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