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1. Aanleiding
De gemeente Buren gaat kerngericht werken! Samen met
inwoners werken aan de leefbaarheid in de vijftien verschillende
kernen van de gemeente Buren.
In oktober 2020 is de Visie op Kerngericht Werken vastgesteld door de gemeenteraad. Dit
uitvoeringsplan is de vertaling naar de praktijk. Welke stappen gaat de gemeentelijke organisatie
zetten om kerngericht te werken? Geen enkele kern is hetzelfde, elke kern is anders. Daarom is het
leveren van maatwerk naar de kernen geen automatisme. We streven ernaar om zoveel mogelijk
samen met inwoners keuzes te maken. De behoefte en vragen van inwoners staan hierbij centraal.

Wat is kerngericht werken?

Inwonersparticipatie (ook wel burgerparticipatie) is een manier van werken waarbij inwoners
direct of indirect, de kans krijgen om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of
evaluatie van beleid van de gemeente.

Bij overheidsparticipatie nemen inwoners een initiatief en doet de overheid daaraan mee,
bijvoorbeeld door kennis te delen.

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

Kerngericht werken bestaat uit drie onderdelen:
1. Inwonersparticipatie;
2. Overheidsparticipatie;
3. Maatwerk naar de kernen.

Maatwerk naar de kernen is erop gericht om verschillen tussen kernen te zien en op basis
daarvan verschil te maken (door de gemeente) of te laten maken (door inwoners ruimte te geven).
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Zoals vermeld in de visie, hanteren we de volgende
uitgangspunten van kerngericht werken:
1.	Inwoners en de gemeente werken samen als partners;
2. Inwonersinitiatieven krijgen ruimte;
3. We leveren maatwerk naar de kernen.

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

In de Visie op Kerngericht Werken hebben we heldere
doelen en kaders geformuleerd. Die luiden als volgt:
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»	
We maken heldere afwegingen en blijven leren in
de praktijk:
-	We maken heldere afwegingen voor welke
onderwerpen in welke mate we inwonersparticipatie
en overheidsparticipatie vormgeven;
-	We houden rekening met beschikbare capaciteit,
middelen en tijd;
-	De verwachtingen over proces en
verantwoordelijkheden bij inwonersparticipatie en
overheidsparticipatie zijn helder;
-	We maken het ook duidelijk als inwoners niet of
minder betrokken worden, of wanneer we niet alle
wensen mee kunnen nemen, bijvoorbeeld vanwege
wettelijke voorschriften of maatschappelijke
opgaven;
-	We passen het participatietraject aan. Dit is
afhankelijk van de fase van een onderwerp en
andere ontwikkelingen;
-	We leren van fouten en feedback.
»	
We benaderen inwoners actief en inclusief
om mee te denken over veranderingen en
ontwikkelingen in de eigen leefomgeving:
-	We geven ruimte aan inwoners en partners om zelf
met initiatieven te komen en deze te realiseren;
-	We realiseren ons dat leefbaarheid voor inwoners
een andere betekenis heeft, maar dat leefbaarheid
van kernen wel door mensen gemaakt wordt;
-	We slagen er beter in om anderen dan de usual
suspects te betrekken, dé inwoner bestaat niet.
»	
Inwoners hebben meer zeggenschap over hun
leefomgeving:
-	Inwoners worden gezien: we hebben oog voor
verschillen, ook tussen inwoners;
-	Inwoners worden gehoord: we werken samen en
zorgen dat inwoners op de juiste manier, met de

juiste verwachtingen, gehoord worden;
-	(Problemen en wensen van) inwoners worden
erkend: vragen en wensen van inwoners staan
centraal;
-	Inwoners ontvangen ondersteuning om initiatief te
nemen.
»	
Inwoners ervaren de gemeente als partner en
andersom:
-	We maken zo veel mogelijk samen met inwoners
keuzes, niet alleen;
-	We ontwikkelen beleid niet alleen vanachter het
bureau;
-	Politiek en bestuur zijn betrokken en passen hun rol
aan op meer zeggenschap van inwoners.

Corona-maatregelen
We starten met kerngericht werken in tijden waarop niet
alles mogelijk is. We hebben te maken met beperkende
corona-maatregelen. Daardoor kunnen we niet alles
inrichten zoals we het zouden willen, maar gaan we
wel creatief om met de beschikbare middelen om onze
doelen te halen. Bijeenkomsten voeren we digitaal uit en
gesprekken vinden plaats via videobellen. We proberen
onze activiteiten uit te voeren binnen de huidige kaders.

LEESWIJZER
De komende hoofdstukken gaan we dieper in op
de uitvoering van kerngericht werken. Voordat we
hierop in gaan volgt een verklarende woordenlijst.
Hier kunt u lezen welke begrippen met welke
definities we hanteren. Daarna volgen onze acties
en beschrijven dit aan de hand van 6 onderdelen
(A. Onze medewerkers, B. Kernambtenaren en
actieve inwoners, C. Verbonden Partijen,
D. Samenleving, E. Iedere kern een kernambtenaar
en F. Bestuurlijk). Dit staat beschreven in hoofdstuk
III (Wat gaan we doen). Daarna besteden we
een hoofdstuk aan kerngericht communiceren.
Communicatie is essentieel voor kerngericht
werken. Vervolgens besteden we aandacht aan
onze evaluatie. Wanneer zijn wij tevreden over
kerngericht werken? Tot slot volgt een overzicht
met planning en een begroting.

2. Verklarende woordenlijst

Datagedreven werken
Het sturen op basis van (onbewerkte) feiten en data.
Inwonersparticipatie
De gemeente informeert en raadpleegt de inwoners.
De inwoners kunnen adviseren, beslissen of gaan een
coproductie met de gemeente aan.
Overheidsparticipatie
Het initiatief ligt bij de bewoners. De overheid
participeert door te ondersteunen, stimuleren,

Netwerk Leefbaarheid Buren
Een overlegorgaan waarin verschillende
maatschappelijke partners opereren gericht op de
fysieke en de sociale leefbaarheid van de gemeente
Buren.
Sociale Kern Teams
Een overlegorgaan dat bestaat uit diverse professionals
die regelmatig bij elkaar komen. Gezamenlijk
stemmen zij vanuit de eigen deskundigheid diverse
casuïstiek af en stellen zij een plan van aanpak af voor
de inwoner.
Nulde-lijnszorg
Zorg die wordt aangeboden zonder dat er een
hulpvraag is.
Ketenpartner
Een instelling die zorg verleent in samenhang met een
andere instelling. Die kan voor of na een instelling zorg
verlenen. Er is hier sprake van een continu proces van
activiteiten.
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Strategische opgave
Een meerjarig programma dat vaak een of meerdere
maatschappelijke opgaven betreft. Ze zijn geformuleerd
door een analyse te maken van wat ervan ons als
gemeente wordt gevraagd vanuit onder andere het
Rijk, de provincie, de VNG, de Regio Rivierenland, onze
inwoners, landelijke ontwikkelingen en trends.

ruimte te bieden en te faciliteren. De burger/bewoner
is initiatiefnemer.
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In de komende hoofdstukken gebruiken we een
aantal begrippen. Om de tekst beter te begrijpen,
beschrijven we hieronder een aantal veelgebruikte
begrippen. Deze zullen in de komende hoofdstukken
veel terugkomen.

3. Wat gaan we doen?
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Versterking en inrichting van de strategische opgave Kerngericht Werken is veelomvattend. Naast het
inrichten van kerngericht werken in de samenleving, moet het interne proces ook goed werken. Daarnaast
spelen verschillende actoren hierin een belangrijke rol. We onderscheiden een zestal domeinen waarbinnen
de uitvoeringstaken passen (onze medewerkers, kernambtenaren & actieve inwoners, onze verbonden
partijen, samenleving, iedere kern een kernambtenaar, en bestuurlijk).
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A: Onze medewerkers

1.	We profileren Kerngericht Werken in het
hart van de ambtelijke organisatie.
Gereed: 2023
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VOORBEELD
Een aantal inwoners uit Kerk-Avezaath heeft aangegeven dat er vaak
rommel naast de afvalcontainers in hun straat wordt gedumpt. Zij
ervaren hierdoor overlast en willen dat de rommel structureel wordt
opgeruimd. Het zou zelfs beter zijn om de container ondergronds te
plaatsen, aldus de inwoners. De kernambtenaar is in gesprek gegaan
met deze inwoners en heeft input opgehaald en hen aangehoord.
De inwoners hebben zelf een plan gemaakt hoe deze problemen
opgelost kunnen worden. De kernambtenaar heeft vervolgens het
plan bij de betreffende beleidsmedewerker neergelegd. Deze is
inhoudelijk aan de slag gegaan met de casus. De kernambtenaar
heeft samen met de beleidsmedewerker de inwoners uitgenodigd
voor een (digitaal) gesprek waarin het plan is besproken. De
beleidsmedewerker heeft aangegeven wat wel/niet mogelijk is
en wat nog uitgezocht moet worden. Er vindt op korte termijn
een tweede gesprek plaats met alle betrokken en ook de Avri zal
aansluiten. Doel van dit gesprek is het informeren van de inwoners
welke stappen er uitgevoerd gaan worden. We streven ernaar en
verwachten ook dat de problemen naar ieders tevredenheid opgelost
gaan worden. De kernambtenaar voert de regie in deze casus.
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We vinden het belangrijk dat inwoners en de
gemeente met elkaar samenwerken als partners.
Deze werkwijze vereist het creëren van draagvlak in
de organisatie. Bij veel collega’s ontbreekt kennis over
wat de meerwaarde hiervan is. Daarom zullen we
intern allereerst meer moeten inzetten op corporate
storytelling. We benadrukken de essentie van kerngericht
werken. Waarom doen we dit? Welke maatschappelijke
ontwikkelingen maken Kerngericht Werken belangrijk
en hoe ondersteunt deze werkwijze onze visie van een
gemeente die ‘Betrouwbaar, meedenkend en nabij wil
zijn? Dit verhaal visualiseren we door een infographic, en
door het maken van een filmpje. De belangrijkste spelers
hierin zijn onze adviseurs voor kerngericht werken; de
kernambtenaren. Zij kunnen de beleidsambtenaren
motiveren, ondersteunen en faciliteren door de
kerngerichte aanpak vorm te geven.

Naast het vertellen van het grote verhaal is het profileren
van kerngericht werken ook belangrijk. Casussen en
successen moeten regelmatig gedeeld worden zowel
intern als extern. Met de interne communicatie kunnen
we blijven leren van kerngericht werken. Wat zijn de
leerpunten van de trajecten? Welke aanpak werkt er in
welke kern en waarom? Dit vergroot de kennis binnen
de organisatie. Het is belangrijk dat succesverhalen
en kennis niet alleen gedeeld worden door
kernambtenaren. We maken een verbinding tussen de
kernambtenaar en de betreffende beleidsmedewerker.
Op deze manier profileren we de gemeente Buren als
kerngerichte gemeente. Beleidsmedewerkers pakken
hun beleidsterrein op via een kerngerichte werkwijze
(zie bijlage 1 en 2 van de Visie op Kerngericht Werken).
Hierdoor vergroten we de (h)erkenning van kerngericht
werken en krijgt kerngericht werken een plaats in het
hart van de organisatie.

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

2.	We gebruiken data ter ondersteuning van
onze kerngerichte werkwijze.
Gereed: 2025
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Een belangrijk onderdeel in dit proces is het gebruik
van data. We willen inwoners beter bereiken. Beter
bereiken betekent de doelgroep kennen, in kaart hebben
en aansluiten op de behoefte van de inwoners. Er is
veel openbare data beschikbaar over onze kernen.
Door het bundelen van deze data (vaak open-source)
krijgen beleidsmedewerkers een beter beeld over
de kernen. Datagedreven werken zal een onderdeel
vormen van de kerngerichte werkwijze. Openbare data
is bijvoorbeeld leeftijdsopbouw in een bepaalde wijk,
gezinssamenstelling, gebruik van sociale voorzieningen
zoals participatiewet, wmo-voorzieningen. Maar
ook informatie over verkeersbewegingen, autobezit,
criminaliteitscijfers etc. kunnen gebruikt worden bij
het ontwikkelen van beleid. Gebruik van openbare
anonieme data kan beleidsmedewerkers ondersteunen
bij het ontwikkelen van nieuw beleid of het aanpassen
van bestaand beleid. De analyses die op basis van de
beschikbare data kunnen worden gemaakt, dienen als
onderbouwing van het beleid.
In het Informatieplan 2021 t/m 2025 geven we aan
dat we willen inzetten op het verbeteren van onze
dienstverlening. Door gebruik te maken van moderne
informatie- en communicatiemiddelen, optimaliseren we
onze bereikbaarheid wat de dienstverlening ten goede

komt. Daarnaast bieden we toegankelijke producten en
diensten aan. We hebben vastgesteld dat we de transitie
in gang zetten naar een open informatiearchitectuur.
Hiermee sluiten we aan bij de ontwikkelingen die op de
gemeente afkomen in o.a. de Wet Open Overheid. Deze
wet is bedoeld om overheidshandelen transparanter te
maken.

3.	De medewerkers krijgen de ruimte om te
werken met de principes van kerngericht
werken
Gereed: 2022
Kerngericht werken gaat verder dan de inzet van
kernambtenaren. Het gaat ook over dat de organisatie
op een andere manier gaat werken. Daarom krijgen
de medewerkers de ruimte om te werken met de
principes van kerngericht werken. De manier waarop

Dit moet ertoe leiden dat de medewerkers (meer) open
staan voor initiatieven van buiten. Right to challenge
is een mogelijkheid dat meer aandacht gaat krijgen.
Het Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om
Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep
(georganiseerde) bewoners taken van gemeenten
kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter,
slimmer en/of goedkoper kan. Niet alle initiatieven
zijn meteen een right to challenge-initiatief. Ook
laagdrempelige initiatieven van inwoners moeten de
ruimte krijgen hiervoor.
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We hebben afgesproken dat we dit zoveel mogelijk
binnen de huidige financiële kaders doen. We
organiseren veel meer aan de voorkant, wat zal leiden
tot een besparing aan de achterkant. Een cruciale rol
hierin is bestemd voor de domein- en teammanagers. Zij
zorgen er voor dat alle medewerkers de ruimte hebben
om kerngericht te werken en moeten de medewerkers
hierin faciliteren. De domein- en teammanagers zijn
immers ook de ambassadeurs van kerngericht werken en
moeten dit uitdragen.
De principes van Het huis van Buren zijn hiernaar
terug te herleiden. De werkwijze vanuit Het huis van
Buren moeten leiden tot een dienstverlening waarin de
volgende waarden centraal staan: persoonlijk, proactief
en plezier. De principes van kerngericht werken zijn
een middel die bijdragen aan het concept klantgerichte
gemeente. Zo is het Right to Challenge een mogelijkheid
dat hierbij aansluit.
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een medewerker gefaciliteerd wordt, verschilt per
medewerker. De ene medewerker heeft voor zijn/haar
thema ondersteuning nodig in menskracht, terwijl de
andere vooral extra uren nodig heeft. Maar het kan ook
zijn dat een medewerker meer mandaat nodig heeft,
terwijl een andere medewerker meer advies nodig heeft.

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN
GEMEENTE BUREN
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B: Kernambtenaren &
actieve inwoners
1.	We gaan de functie voor kernambtenaar
omschrijven en uitbreiden.
Gereed: Q1 2021
We willen de betrokkenheid en invloed van bewoners
bij het beleid en de planvorming van de gemeente
vergroten. Er is een grote bron van kennis en kunde
aanwezig bij onze inwoners, die bijdraagt aan beter
beleid. We willen graag het beeld van de inwoner volgen
om zo ons beleid aan te laten sluiten bij hun leefwereld.
Kernambtenaren zijn een belangrijk middel om
kerngericht te werken.
Bij het opstellen van de visie op kerngericht
werken, bleek dat er sterk de behoefte was aan een
kernambtenaar. Dit is een ambtenaar die de verbinding
maakt tussen een kern en de gemeentelijke organisatie.
Met het vaststellen van de Visie voor Kerngericht
Werken hebben we al een formele stap gezet. Met de
functie van kernambtenaar hebben we tijdens de pilotfase al flink geëxperimenteerd. We hebben gewerkt
met kernambtenaren voor de kernen Ingen, Zoelen

en Ravenswaaij. Nu gaan we ook aan de slag met
kernambtenaren in de andere 12 kernen.
We gaan de taken en verantwoordelijkheden van
een kernambtenaar formaliseren. Het is immers
een nieuw gecreëerde functie. Om dat te realiseren
gaan we duidelijk omschrijven wat de rol van een
kernambtenaar is. Daarmee zijn we er nog niet. De
rol van een kernambtenaar verandert in de loop van
het proces. Niet alleen de functie is nieuw, maar ook
de rol in de organisatie. We verwachten dat de rol
van een kernambtenaar in de beginfase anders is dan
aan het einde. De kernambtenaren hebben de rol om
de organisatie kerngericht te leren werken met de
kerngerichte werkwijze. Wanneer de organisatie hierin
een ontwikkeling maakt, zal de kernambtenaar een
minder coachende rol richting medewerkers krijgen. En
meer een verbindende rol vervullen tussen de gemeente
en inwoners. De kernambtenaar is daarmee een spin in
het web als het gaat om die verbindende rol tussen de
gemeente en inwoners. Of het nu gaat om informatie
die we delen naar inwoners, participatie-trajecten met
inwoners of initiatieven afkomstig van de inwoners, de
kernambtenaar is op de hoogte hiervan.

Inwoners dragen zelf ideeën aan en willen meer
zelf beslissen. Door toekomstige ontwikkelingen zal
inwonersparticipatie steeds belangrijker worden in ons
beleid. De beleidsambtenaar wordt betrokken door de
kernambtenaar, of andersom. Het is belangrijk dat de
kernwethouder, kernambtenaar en beleidsambtenaar
samenwerken en nauw contact houden. In de praktijk
zal de rolverdeling verder “organisch” vorm krijgen en
ook afhankelijk zijn van de vormgeving van maatwerk
per kern.
De gemeente Buren gaat kerngericht beleid opstellen.
Bij elk nieuw beleidsstuk gaan we kijken naar welke
vorm van participatie plaatsvindt aan de hand van
wie de stakeholders zijn. Welke belangen hebben zij
en wat zijn de huidige regels. Bij participatie maken
we het onderscheid door te kijken naar van wie
het initiatief is: inwoners of de gemeente? Als het
initiatief van de inwoners is, gaan we kijken op welke
manier Overheidsparticipatie kan plaatsvinden. Bij
een initiatief van de gemeente gaan we kijken hoe
Inwonersparticipatie kan plaatsvinden. Bij beide
trajecten heeft de gemeente een rol en speelt de
kernambtenaar een centrale rol.
Bij inwonersparticipatie onderscheid je 6 stappen:
1. Afweging aan de voorkant over welk onderdeel van
het initiatief geschikt is voor participatie: niet elk
onderwerp is geschikt voor (uitgebreide) participatie,
het is belangrijk dit aan de voorkant af te wegen.
2.	
Bepalen van betrokkenen: denk aan de elementen
van factor-C. Wie zijn de stakeholders?
3.	
Niveau van participatie bepalen: (participatieladder)
informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en
meebeslissen
4. Maak een communicatieplan: heldere communicatie
is essentieel (zie ook kopje kerngericht
communiceren).
5.	
Inzet van participatiemiddelen. Er zijn ontzettend veel

Bij overheidsparticipatie zijn de volgende zaken
van belang: Een constructieve houding, heldere en
herkenbare keuzes en optreden als één overheid
(bijvoorbeeld: geen tegengestelde berichten over
hetzelfde onderwerp).
1. Ken de geschiedenis: is het initiatief al een keer eerder
genomen, wat kunnen we daarvan leren?
2. Bepaal onze houding: hoe nadrukkelijk willen we
betrokken zijn (hangt af van het belang van het
initiatief en de slagingskans).
3.	
Onze rol bepalen: bij inwonersinitiatieven zijn
inwoners eigenaar van het initiatief. Maar vaak
hebben wij ook een rol of wordt dat impliciet
verwacht. Onze rol moet duidelijk zijn.
4.	
Zorg voor duidelijkheid: zeg wat je doet en doe wat
je zegt. Het belang hiervan kwam tijdens de pilot
kerngericht werken en in de onderzoeken duidelijk
naar voren. Bespreek daarom van tevoren wat
inwoners van de gemeente kunnen verwachten en
andersom. (Onder andere over je rol, zie ook stap 3.)
5.	
Evalueer: kijk kritisch naar de rol van de gemeente en
hoe het in het vervolg beter kan (Plan-Do-Check-Act).

3.	We gaan structureel door met het
leefbaarheidsbudget en de bijdrage straat-/
buurtbijeenkomsten.
Gereed: Q1 2021
We vinden het belangrijk dat iedereen in een fijne
buurt woont waar het goed leven is. Daarvoor willen we
inwoners, ondernemers en organisatie zoveel mogelijk
ondersteunen. Zij maken zelf hun eigen leefomgeving. Zij
weten vaak het beste wat er kan en moet gebeuren. Wij
willen dit zoveel mogelijk ondersteunen.
In de pilotfase begonnen we met het
leefbaarheidsbudget. In 2019 en in 2020 hebben we
een bedrag van 2000 euro verdeeld onder initiatieven
die inwoners indienden bij ons. Dit leidde tot bijzonder
mooie resultaten in de kernen. Op een laagdrempelige
manier kunnen inwoners ondersteuning krijgen
vanuit de gemeente. Dat hoeft niet altijd op financieel
gebied. Onze kernambtenaren, sociaal werkers en
beleidsmedewerkers kunnen de inwoners ondersteunen
om een initiatief op te zetten. En daar waar financiële

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

2.	We stellen beleid op via een
kerngerichte werkwijze en focussen
ons op inwonersparticipatie en/of
overheidsparticipatie.
Doorlopend

participatiemiddelen. Van de traditionele avond in
een zaal, tot digitale stemmingen.
6.	Evaluatie en leer. We evalueren elk traject en leren
daarvan waardoor we een volgend traject bijstellen
(Plan-Do-Check-Act).
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Uiteindelijk willen we naar een situatie waarin alle 15
kernen beschikken over een kernambtenaar (zie hiervoor
onderdeel E). Om dit bereiken gaan we aan de slag met 2
fte kernambtenaren.

steun voor nodig is, kunnen zij een budget krijgen. Gaat
het om een klein initiatief? Dan staat daar 100 euro
tegenover (bijdrage straat-/buurtbijeenkomsten). Gaat
het om een groter initiatief? Dan kan de bijdrage oplopen
tot 2000 euro!

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

Voor de bijdrage straat-/buurtbijeenkomsten kennen we
de volgende spelregels:
» De activiteit draagt bij aan een gezelliger, veiliger
of schonere omgeving en versterkt het onderlinge
contact;
» De gemeentelijke bijdrage is voor de organisatie
van activiteiten en ontmoetingen: kosten voor
geluidsinstallatie, versiering, spelmateriaal, prijsjes,
enzovoort. De gemeentelijke bijdrage is niet voor
etenswaren, drank, servies, een barbecue, enzovoort;
» De activiteit is toegankelijk voor alle bewoners van
een bepaalde straat, blokken of buurt. In dat gebied
worden geen bewoners uitgesloten. We steunen
namelijk geen besloten of onderlinge feestjes van een
klein groepje bewoners;
» In dezelfde straat of buurt komt dezelfde activiteit of
doelgroep één keer per jaar in aanmerking voor een
gemeentelijke bijdrage.

GEMEENTE BUREN
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Voor het leefbaarheidsbudget gelden de volgende
spelregels:
» De activiteit heeft een positief effect op de socialeen/of fysieke leefomgeving en draagt bij aan
ontmoeting en verbinding tussen inwoners
» Initiatieven zijn gericht op meerdere inwoners
» Een activiteit heeft draagvlak binnen de straat, buurt
of kern
» De activiteit is toegankelijk voor alle bewoners van
een bepaalde straat, buurt of kern
We kiezen bij het leefbaarheidsbudget bewust voor een
gelijke verdeling per kern. Elke kern kan een bijdrage
krijgen van maximaal 2000 euro. De verdeling hiervan
bespreken we met de inwoners van een kern. De
kernambtenaren ondersteunen de inwoners hierin. In
2022 komen we tot een verdeling waarin de inwoners de
initiatieven beoordelen en het budget verdelen.

4.	We versterken de samenwerking met
vrijwilligersorganisaties.
Gereed: Q2 2021
Al eerder benoemden we de samenwerking met
vrijwilligers. Naast dat we intern vrijwilligers al zoveel
mogelijk faciliteren, vormen de vrijwilligersorganisaties in

de gemeente Buren een belangrijke rol. We sluiten zoveel
mogelijk aan bij overleggen van vrijwilligersorganisaties.
Vrijwilligersorganisaties hebben een actieve rol in
samenleving. Zij maken de leefbaarheid. Daarnaast
weten vrijwilligersorganisaties vaak wat er speelt in
de kernen en vergaderen ze regelmatig over diverse
vraagstukken die leven in de kernen. Daar waar
mogelijk, kan een kernambtenaar aansluiten. Daarnaast
complimenteren wij de vrijwilligers door het uitreiken
van vrijwilligersprijzen.
»	
We sluiten zoveel mogelijk aan bij overleggen met
vrijwilligersorganisaties
»	
We complimenteren vrijwilligers met hun inzet
voor de gemeente Buren door het uitreiken van de
vrijwilligersprijzen.

Vrijwilligersverzekering
Daar waar gewerkt wordt, kan er wel eens iets misgaan.
Vrijwilligers doen belangrijk werk voor een ander
zonder tegenprestatie te verlangen. Wij vinden het
belangrijk dat vrijwilligers goed verzekerd zijn, vooral
tijdens hun vrijwilligerswerk. Wij bieden dan ook een
aansprakelijkheidsverzekering voor alle vrijwilligers die
werkzaam zijn in de gemeente Buren.

5.	We hebben voorzieningen voor onze actieve
inwoners en vrijwilligers
Gereed: Q1 2021
We vinden het belangrijk dat inwonersinitiatieven
de ruimte krijgen. Dat kan alleen als we een bepaalde
basis voor de actieve inwoners hebben. Voor de
Burense samenleving zijn de vrijwilligers een belangrijk
onderdeel. Sportverenigingen, muziekverenigingen
maar ook dorpshuizen, speeltuinverenigingen en
onze signalerings- en whatsappgroepen draaien op
vrijwilligers. Het is dan ook belangrijk vrijwilligers zo
goed mogelijk te ondersteunen. Zo hebben wij voor onze
vrijwilligers de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten
en hebben wij een vrijwilligerssteunpunt (via onze
welzijnsorganisatie).

6.	We stellen jaarlijks 5000 euro beschikbaar
voor bijzondere initiatieven die bijdragen
aan het kerngericht werken
Gereed: Q1 2021
Kerngericht werken is maatwerk. We zijn iedere keer
aan het leren en experimenteren met de filosofie en het
gedachtengoed van kerngericht werken. Om dit goed te
borgen, stellen we jaarlijks maximaal € 5.000,- beschikbaar. Dit budget is voor het incidenteel ondersteunen
van initiatieven die bijdragen aan kerngericht werken
en zonder financiële ondersteuning niet door zouden
kunnen gaan. De initiatieven moeten eenmalig zijn en
ondersteunend zijn voor dit uitvoeringsplan. Dat wil zeggen; passen bij de uitgangspunten, doelen en kaders van
kerngericht werken. Het kunnen meerdere initiatieven
zijn, maar ook één initiatief die bijdraagt. De beoordeling
van het initiatief ligt bij het college.
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Vertrouwenspersoon voor vrijwilligers
De vertrouwenspersoon is er voor vrijwilligers die
meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag
zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten
of discriminatie. De vertrouwenspersoon zorgt voor
opvang en begeleiding van de melder van ongewenst
gedrag en zoekt samen met de melder naar (informele)
oplossingen. Eventueel kan de vertrouwenspersoon een
melding doen bij de politie of Veilig Thuis, afhankelijk
van de ernst van de casus. De vertrouwenspersoon
opereert onafhankelijk en is niet in dienst van één van
onze maatschappelijke partners.

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

Vrijwilligerssteunpunt
Via onze welzijnsorganisaties geven wij ondersteuning
aan vrijwilligers. Dit kan op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door het matchen van vrijwilligers met
organisaties en initiatieven, het realiseren van burenhulp
of het geven van informatie, advies en ondersteuning aan
mensen en organisaties over vrijwilligerswerk. We vinden
het belangrijk dat vrijwilligers zo goed mogelijk hierin
ondersteund worden.

C: Verbonden partijen
Naast inwoners zijn er regionaal ook verschillende
organisaties die werkzaamheden namens de gemeente
Buren uitvoeren. Zoals de Omgevingsdienst Rivierenland
(ODR), Avri en de GGD. Inwoners zien het verschil
niet tussen de ambtelijke organisatie of één van onze
samenwerkingsvormen.

1. W
 e houden de lijntjes met deze
samenwerkingspartners zo kort
mogelijk.

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

Zo weten we elkaar te vinden en ondersteunen elkaar
wanneer dit nodig is. Dit doen we door:
» Regelmatig intercollegiaal met elkaar te overleggen
en af te stemmen;
» Te vertellen welke ontwikkelingen er gaande zijn of
wat er de komende tijd te verwachten valt;
Daar waar mogelijk werken we (proactief) samen. Dit
proces monitoren we met onze contractmanagers. Wij
zijn immers de opdrachtgever voor onze verbonden
partijen. Hierin zullen we ook afstemming zoeken met
de kernambtenaren. Daarnaast moeten wij weten waar
de meldingen vandaan komen bij de ODR en waar deze
meldingen over gaan. Deze informatie is ook bekend bij
de kernambtenaren. Kernambtenaren hebben daardoor
beter zicht op wat er speelt in de kernen. Afhankelijk
van het type meldingen (bijvoorbeeld afvalmeldingen
of wateroverlast) kunnen we hierop initiatieven
ontplooien met de inwoners. Inwoners krijgen daardoor
meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving.
De kernambtenaar kan de inwoners van een kern
ondersteunen en de samenwerking met de gemeente
ondersteunen.
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2.	We werken samen aan één
dienstverlening in de gemeente Buren
In 2021 stellen we een Visie op Dienstverlening
op. Hierin geven we aan dat we werken naar één
overheidspoort. In deze visie nemen we mee dat onze
verbonden partijen onze normen en waarden van onze
dienstverlening uitdragen. Inwoners maken namelijk
geen verschil tussen samenwerkingspartners of
medewerkers van de gemeente zelf.

3.	De Gezondsheidsmakelaar (GGD) heeft
oog voor de kerngerichte aanpak
Onze GGD pakt veel gezondheidszaken op die

bovenregionaal uitgevoerd worden. Om voldoende
binding met de gemeenten te houden, werkt onze GGD
met lokale gezondheidsmakelaars. Wij hebben twee
lokale gezondheidsmakelaars: één voor jeugd en één
voor volwassenen;
In onze gemeente spelen zij een belangrijke rol op het
gebied van preventie, De gezondheidsmakelaars hebben
oog hebben voor onze kerngerichte aanpak. Zo heeft
de GGD in maart 2021 een analyse gemaakt over de
gezondheid en andere relevante thema’s zoals veiligheid.
Hierin is aangegeven hoe in onze gemeente per gebied
gesteld is. Bij de jaarlijkse gezondheidsmonitors die de
GGD uitvoert, worden de resultaten voor onze gemeente
inzichtelijk gemaakt voor vier gebieden:
» Beusichem e.o. ;
» Buren e.o. ;
» Lienden e.o. ;
» Maurik e.o.
De gezondheidsmakelaars bekijken samen met
de kernambtenaren per casus en/of gebied waar
ondersteuning verwacht wordt van een kernambtenaar.
Er is dus een nauwe samenwerking.

Vanuit het sociaal domein hebben er diverse sessies
plaatsgevonden rondom de vormgeving van de sociale
kernteams. De meerwaarde van de sociale kernteams
is dat wij onze inwoners beter van dienst kunnen
zijn door de creatie van een sterke laagdrempelige
sociale basis. De sociale kernteams werken preventief,
integraal en kerngericht. De korte lijnen tussen
ketenpartners versterken het vroeg signaleren,
waardoor we vroegtijdig op de hoogte kunnen zijn
van signalen en (kernafhankelijke) trends. Door de
nauwere samenwerking hebben we meer afstemming
en uitwisseling en hebben we een meer efficiënte en
effectieve manier van werken. Hiermee komen we beter
tot passende en goede oplossingen voor (complexe)
hulpvragen van inwoners. Vanuit leefbaarheid sluiten
we hier ook aan. Momenteel hebben we een Netwerk
Leefbaarheid Buren.

Eén van de speerpunten van Visie Transformatie
op het Sociaal Domein is het werken met sociale
kernteams (skt’s).
‘’We werken aan een integrale visie die richtinggevend is voor de keuzes die voor ons liggen en die
recht doet aan een inclusieve samenleving waarin
iedereen kan meedoen. Samen met onze maatschappelijke partners gaan we werken in sociale
kernteams. Hierin worden casussen opgepakt en
opgevolgd zodat er een sluitend netwerk ontstaat
rondom inwoners die verschillende soorten van
hulp en ondersteuning nodig hebben. Ook springen we in op ontwikkelingen in de kernen door het
bespreken van maatschappelijke trends.’’

2.	Onze maatschappelijke partners gaan
kerngericht werken.
Gereed: Q2 2022
Naast onze samenwerkingspartners die opereren in de
naam van gemeente Buren, zijn onze maatschappelijke
partners ook actief in de nulde-lijnszorg. Dat zijn
voorzieningen die toegankelijk zijn zonder dat er
een hulpvraag is. Onze aandacht gaat uit naar een
kerngerichte werkwijze voor deze partners. In de

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

1.	We leggen een communicatieve
infrastructuur aan waarin inwoners en
de gemeente samenwerken met onze
maatschappelijke partners
Gereed: Q2 2021

We gaan aan de slag met 4 sociale kernteams: Maurik,
Lienden, Buren & Beusichem. Een sociaal kernteam is
een overlegorgaan waar (complexe, multidisciplinaire)
casussen besproken worden gericht op de specifieke
kern. Aanvullend worden hier leefbaarheidsvraagstukken
besproken. Voorafgaand of na afloop van een sociaal
kernteamoverleg, vindt er afstemming plaatst over
fysieke onderwerpen. Zo kunnen we het, bijvoorbeeld
hebben over openbare orde en veiligheid. Deze keuze
is pragmatisch ingestoken. Daar waar onze partners
aanwezig zijn, zullen we dit overleg faciliteren vanuit
kerngericht werken.
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D: Onze maatschappelijke
partners

In het Netwerk Leefbaarheid bespreken we diverse
casussen over zowel de sociale leefbaarheid als de
fysieke leefbaarheid van de gemeente Buren. Denk
bijvoorbeeld aan burenruzies, overlastmeldingen of
huiselijk geweld casussen. Het bespreken van deze
casussen zal ook kerngericht met onze ketenpartners
ingestoken worden. Dit doen wij in combinatie met de
Sociale Kern Teams-overleggen.

uitvoeringsplannen van het sociaal werk en het
jongerenwerk benadrukken we dat de uitvoering zo
kerngericht mogelijk is. Hun inspanningen zijn erop
gericht een sterke sociale basis in de kernen van de
gemeente Buren te realiseren en een beweging op gang
te krijgen naar een dragende gemeenschap. Dit kan
alleen in nauwe samenwerking en samenspraak met
inwoners, gemeente, vrijwilligersverbanden en (lokale)
(in)formele partners. Dat is geheel in lijn met onze
uitgangspunten en doelstellingen. We gaan hiervoor
een stevigere rol van opdrachtgeverschap aan met onze
maatschappelijke partners. Daarbij focussen we ons op
de uitgangspunten en doelen van kerngericht werken.
Kerngericht werken werkt. Dat geven ook onze
maatschappelijke partners aan. Zij zijn bereid hierin te
investeren. Onder maatschappelijke partners verstaan
wij het welzijnswerk, jongerenwerk en algemeen
maatschappelijk werk.

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

3.	We sluiten een convenant met de
dorpsbelangenorganisaties.
Gereed: Q2 2021
Dorpsbelangenorganisaties hebben een belangrijke
rol in de samenwerking tussen de gemeente en haar
inwoners. Met vijf dorpsbelangenorganisaties sloten
we eerder een convenant (Bewonersvereniging
Kerk-Avezaath, Vereniging Dorpsbelang Maurik,
Belangenvereniging Lingemeer, Stichting Dorpsraad
Ravenswaaij en BV Buren). Daarin spraken we af hoe
we samenwerken. Daarnaast is Beusichem Leeft als
algemene dorpsbelangenorganisatie actief. We gaan het
oude convenant herzien. Medio 2021 gaan we met alle
dorpsbelangenorganisaties in overleg en stellen we een
nieuw convenant op.
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4.	We ondersteunen de signaleringsgroepen
en whatsappgroepen.
Gereed: Q1 2021
We werken samen met signaleringsgroepen. Een signaleringsgroep bestaat uit vrijwilligers die samenwerken met
bijvoorbeeld gemeente, welzijnswerk en politie. Het is de
Burense manier om inwoners meer verantwoordelijk te
maken en meer te betrekken bij veiligheid en leefbaarheid in hun eigen dorp en buurt. Een WhatsApp-groep
is bedoeld om direct een verdachte situatie te melden.
De meldingen komen niet alleen terecht bij de deelnemers in de groep, ook de wijkagent ziet deze meldingen.
Via de wijkagent of deelnemers wordt iedereen op de

hoogte gehouden wat er met de melding is gebeurd.
De WhatsApp-groepen worden aangestuurd door een
vrijwillige coördinator. De coördinator is lid van alle
WhatsApp-groepen (15 groepen) en zorgt ervoor dat de
deelnemers zich houden aan de regels. Het afgelopen
jaar hebben we gezien dat dit goed werkt. Daarom gaan
we op dezelfde wijze verder.
» Elk signaleringsgroep heeft jaarlijks een
declaratiebudget van maximaal 750 euro (15 keer)
» De vrijwilligerscoördinator krijgt jaarlijks een
vrijwilligersvergoeding van 750 euro (1 keer)

We gaan kerngericht werken uitrollen over
alle kernen. Dat betekent dat er in alle kernen een
kernambtenaar komt. De uitrol gaan we gefaseerd
doen, zodat we voldoende tijd hebben voor een goede
start en een goede werkwijze in de kernen. De primaire
verantwoordelijkheden van een kernambtenaar zijn:

VOORBEELD
De kernambtenaar is vooral verantwoordelijk voor
het proces: hij is de verbindende schakel tussen de
inwoners en de organisatie. Hij houdt contact met
de inwoners, haalt input op en legt deze neer in de
organisatie bij de goede (beleids)medewerker. De
kernambtenaar faciliteert de gesprekken met de
inwoners en blijft in contact met de inwoners. Voordat we met inwoners in gesprek gaan, bepaalt de
kernambtenaar samen met de beleidsmedewerker
wat het doel is van het gesprek (informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen).
We maken daarin een heldere afweging in welke
mate we participatie hierin vormgeven. Hiermee is
de start van de samenwerking gezet. De kernambtenaar blijft in beeld zodat de inwoners hun contactpersoon houden. Daar waar inhoudelijke kennis van
de beleidsambtenaar nodig is, zorgt de beleidsambtenaar voor.

De gewenste situatie is dat iedere kern een kernambtenaar
heeft. Dat willen we als volgt aanpakken:
Fase 1: beginsituatie in kaart brengen
Per kern brengt de kernambtenaar de beginsituatie in
kaart. Daarbij analyseren we:
» Wat speelt er al?
» Wie zijn de actieve inwonersgroepen?
» Waar liggen de wensen van deze groepen?
De ene kern is de andere kern niet. Sommige kernen
hebben al een actieve bewonersgroep, andere kernen
niet. Contacten leggen, betekent de kernen kennen. Wat
betekent kerngericht werken voor deze kern? Wat weten
we al en wat zijn de grootste uitdagingen van een kern?
Fase 2: starten met kerngericht werken
In deze fase staat het introduceren van kerngericht werken
centraal. Hoe kunnen we hiermee aan de slag gaan? Hoe
pakken we de thema’s aan? Wat is de positie van de kernwethouder en kernambtenaar? En wat zijn hun wensen? Een
belangrijk onderdeel van deze fase is de startbijeenkomst.

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

Gereed: Q2 2021

» Belangenbehartiger van een kern;
» Focus op de samenwerking tussen inwoner en
gemeente;
» Ondersteunen inwonersinitiatieven;
» Zorgen dat de communicatie soepel verloopt;
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E: Iedere kern een
kernambtenaar

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

» W
 e leggen de rollen van de kernambtenaar en de
kernwethouder uit. We willen dat de rollen en de werkwijze duidelijk zijn voor inwoners. Hiervoor moeten de
structuur en spelregels helder zijn. Bovendien moeten
deze in duidelijke taal geformuleerd worden zodat de
inwoners van de betreffende kern ze begrijpen.
»	
We bekijken welke thema’s en onderwerpen wij samen
met de inwoners gaan oppakken: Per initiatief/onderwerp bekijken wie van de collega of collega’s het beste
kan aansluiten. Dus kernambtenaar, kernwethouder
en specialisten starten met betrokken inwoners deze
eerste bijeenkomst.

bezig is. De kernambtenaar monitort dit. Hierdoor
weet een kernambtenaar ook welke onderdelen van de
organisatie extra hulp nodig hebben bij het werken via de
kerngerichte methode.
Op deze wijze gaan we gefaseerd starten met de
kernambtenaren in de kernen. Dat betekent niet dat we
blijven vasthouden aan deze werkwijze. We blijven dit
proces evalueren en indien nodig kunnen we het proces
aanpassen.

Fase 3: uitvoeren van kerngericht werken
Afhankelijk van de uitkomsten van de eerste twee fases,
kunnen we onze werkwijze hanteren in de kern. We zijn op
dat moment er klaar voor om kerngericht te gaan werken:

1. We gaan aan de slag met kernwethouders.
Gereed: Q1 2021

De kernambtenaar is er. De kernambtenaar wordt een
bekend gezicht in de kern. Om die reden gaan we vooral
naar plekken toe waar al veel inwoners komen. Denk
hierbij aan het dorpshuis, de opening van een speeltuin
of de supermarkt. Hier vertellen de kernambtenaren de
inwoners wie de kernambtenaren zijn, wat ze doen en wat
hun rol is. Ook vragen we de mensen wat zij belangrijk
vinden in hun dorp. Wat ze misschien anders zouden
willen en wat zij daar zelf in kunnen betekenen. Door op
deze plekken aanwezig te zijn, horen we ook de verhalen
van mensen die we normaal niet spreken.
De kernambtenaar is laagdrempelig bereikbaar voor
inwoners. Inwoners weten de kernambtenaar te vinden,
kunnen er gemakkelijk contact mee leggen en kunnen de
kernambtenaar spreken over allerlei onderwerpen die in
de kern spelen.
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De kernambtenaar weet wat er speelt in de kern. De
kernambtenaar is de procesverantwoordelijke van de
besproken initiatieven en onderwerpen. Dat betekent niet
dat de kernambtenaar antwoord moet hebben op allerlei
vraagstukken. De kernambtenaar is wel verantwoordelijk
dat er geluisterd wordt naar een inwoner. De vraag van
de inwoner nemen we serieus. De beleidsambtenaar
is verantwoordelijk voor het antwoord. We geven het
antwoord binnen een redelijk termijn, dat is voor ons
binnen één week. Dat kan niet altijd een inhoudelijk
antwoord zijn. In dat geval is een procesantwoord
voldoende. Hierin geeft de beleidsambtenaar aan dat
de vraag bekend is en dat de beleidsambtenaar hiermee

F: Bestuurlijk – college & raad
In het collegeprogramma hebben we afgesproken aan
de slag te gaan met kernwethouders. Een kernwethouder
is vanuit het college de contactpersoon met de gemeente.
De kernwethouder:
» is zichtbaar;
» brengt de gemeente dichterbij de kern;
» en komt op voor de algemene belangen van een kern.
Maar voor een kern zijn de kernambtenaren het eerste
aanspreekpunt binnen de gemeente. In eerste instantie
is dus een kernambtenaar aan zet. Daar waar nodig of
gewenst, kan een kernwethouder aansluiten. De kernambtenaar voedt een kernwethouder. Informatieoverdracht is
het centrale thema in de samenwerking tussen kernwethouder en kernambtenaar. De portefeuillehouder op basis
van een thema is en blijft leidend over bepaalde thema’s.
Hij brengt dan ook voorstellen in. Het college neemt dan
gezamenlijk een besluit.

4. Kerngericht communiceren
Kerngericht communiceren is een uitdaging.
» Enerzijds communiceert de gemeente informatie naar
de inwoners;
» Anderzijds gebruiken inwoners de communicatieve
infrastructuur van de gemeente voor
informatieoverdracht.

hun behoefte. Daarnaast ontwikkelen we een toolbox
met communicatiekanalen per kern. Deze zetten we
in voor doelgroepgerichte communicatie waarbij we
regelmatig evalueren of de inzet het gewenste effect
heeft. Deze kennis delen we in de organisatie. Hiermee
benaderen we onze inwoners directer en op een kerngerichte manier.

1. Informatie sluit beter aan bij de inwoners.
We willen onze communicatie beter aan laten sluiten bij inwoners. Hiervoor is doelgroepsegmentatie belangrijk. Door
het in kaart brengen van de doelgroepen van de gemeente
Buren, kunnen we beter aansluiten bij de leefwereld van de
inwoners. Dit doen we door Factor C te gebruiken. Factor C
is een communicatietool om te bepalen:
» Met welke doelgroepen hebben we te maken?
» Wat zijn hun belangen?
» Welke informatiebehoefte heeft deze doelgroep?
Op basis van deze analyse passen we onze communicatie
aan.

VOORBEELD
De kernambtenaren zijn in de kern Lienden geweest.
Daar hebben ze enkele inwoners gesproken en informatie opgehaald. Ze willen graag toetsen of deze
informatie ook leeft bij andere inwoners. Hiervoor
communiceren ze via de kanalen waarmee ze de
inwoners van Lienden goed bereiken. In toolbox staat
dat er een lichtkrant aanwezig is in Lienden. Die kunnen ze gebruiken voor de kern Lienden! Daarnaast
zijn er ook andere mogelijkheden, zoals de aanwezigheid van een hulppunt of de bewonersvereniging.

2.	We creëren een intern communicatietoolbox.

Digitale participatie en werkvormen zijn steeds
belangrijker. Deze trend is versneld door het coronavirus.
Ook gemeente Buren zoekt naar mogelijkheden om
haar inwoners digitaal te betrekken bij het raadplegen
van meningen, beleid, of participatie. We zullen meer
gaan werken met verschillende digitale werkvormen
en stellen deze beschikbaar voor de rest van de
organisatie. Maar ook door bijvoorbeeld het inrichten
van een inwonerspanel dat we jaarlijks een aantal keer
raadplegen. Hierbij is een representatieve afspiegeling
van de samenleving van belang.

VOORBEELD
Vanwege de corona-maatregelen is persoonlijk contact met inwoners lastig. Daarom hebben we een online op de koffiemoment
ingericht. Geïnteresseerde inwoners kunnen zich aanmelden. Via
Teams of telefonisch kunnen zijn met de kernwethouders praten
over onderwerpen die hun bezighouden. Er zijn verschillende geplande bijeenkomsten per kern. Daarnaast is er voor ondernemers
ook nog een speciale versie. Informatie uit deze bijeenkomst zal
gebruikt worden voor het schrijven van de nota economie.

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

3.	We gaan op zoek naar creatieve manieren
van communiceren
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Voor het verspreiden van nieuws over kerngericht werken
is het belangrijk om communicatiekanalen te gebruiken
die dicht bij de verschillende doelgroepen staan. Hoe
meer lagen er tussen zitten, hoe minder betrokkenheid
er ervaren wordt. Allereerst willen we samenwerken met
dorpsbelangenorganisaties en signaleringsgroepen. Door
hen regelmatig te spreken, betrekken we hen ook bij het
meedenken. Zo houden we de lijntjes kort. We streven
naar meer direct contact met inwoners dat aansluit op

UITVOERINGSPLAN KERNGERICHT WERKEN

5. Wanneer zijn wij tevreden?
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Met kerngericht werken willen we heldere afwegingen
maken en blijven leren in de praktijk, en inwoners
actief en inclusief benaderen om mee te denken
over veranderingen en ontwikkelingen in de eigen
leefomgeving. Daarnaast willen we dat inwoners
meer zeggenschap hebben over hun leefomgeving
en de gemeente ervaren als partner en andersom
(zie ook aanleiding). Daarvoor hebben we de Visie op
Kerngericht Werken en dit uitvoeringsplan opgesteld.
Op een gegeven moment is het project kerngericht
werken afgelopen. Maar hopen we dat de methode van
kerngericht werken verankerd is in de organisatie. We
zijn tevreden als de tevredenheid over het betrekken van
inwoners bij beleid minimaal een 7,0 is (dit komt terug in
de burgerpeiling, voor het laatst uitgevoerd in 2019)

1.	We monitoren halfjaarlijks het proces van
kerngericht werken.
Doorlopend

We houden het uitrollen van kerngericht werken op de
volgende twee manieren in de gaten:
»	
Door het proces van kerngericht werken elk halfjaar
te monitoren;
» Door kerngericht werken eind 2021 te evalueren.

2. We evalueren kerngericht werken eind 2021.
Gereed: Q1 2022

Kerngericht werken is een proces. Het is belangrijk om
te weten welke stappen we moeten zetten en of we op koers
zijn. Daarom monitoren we het proces van kerngericht
werken. We kiezen ervoor om gedurende het uitvoeringsplan
(2021 tot en met 2022) het proces van kerngericht werken
halfjaarlijks te evalueren. Zo zien we de belangrijkste uitdagingen en kunnen we tijdig bijsturen. Het is- vooral in het
begin- belangrijk om te kijken of we op de goede weg zijn.
»	
Handelen we binnen de gestelde kaders / doelen van
kerngericht werken?
» Nemen we iedereen mee?
» Wie of wat valt buiten de boot?

Eind 2021 vindt er een evaluatie plaats over kerngericht
werken. We bekijken dan of:
»	
We erin geslaagd zijn om onze kerngerichte werkwijze in
alle kernen toe te passen;
»	
We de doelen behaald hebben die we voor ogen hadden
met kerngericht werken. Dit doen we op basis van de onderzoeken die gebruikt zijn bij het opstellen van de visie.

6. Planning
ONDERDEEL
Onze medewerkers

ACTIEPUNT

PLANNING

We profileren Kerngericht Werken in het hart van de ambtelijke

2023

organisatie.

A

Onze medewerkers

We gebruiken data ter ondersteuning van onze kerngerichte

2025

werkwijze.
Onze medewerkers

De medewerkers krijgen de ruimte om te werken met de principes

2022

van kerngericht werken.
Kernambtenaren & actieve inwoners

We gaan de functie voor kernambtenaar omschrijven en

Q1 2021

uitbreiden.
Kernambtenaren & actieve inwoners

We stellen beleid op via een kerngerichte werkwijze en focussen

2022

ons op inwonersparticipatie en/of overheidsparticipatie.
We gaan structureel door met het leefbaarheidsbudget en de

Q1 2021

Kernambtenaren & actieve inwoners

We versterken de samenwerking met vrijwilligersorganisaties.

Q2 2021

Kernambtenaren & actieve inwoners

We hebben voorzieningen voor onze actieve inwoners en

Q1 2021

vrijwilliger.s
Kernambtenaren & actieve inwoners

We stellen jaarlijks 5000 euro beschikbaar voor bijzondere

Q1 2021

initiatieven die bijdragen aan het kerngericht werken.
Verbonden partijen

We houden de lijntjes met deze samenwerkingspartners zo kort

Doorlopend

mogelijk.

C

Verbonden partijen

We werken samen aan één dienstverlening in de gemeente Buren.

Doorlopend

Verbonden partijen

De Gezondsheidsmakelaar (GGD) heeft oog voor de kerngerichte

Doorlopend

23

aanpak.
Samenleving

We leggen een communicatieve infrastructuur aan waarin

Q2 2021

inwoners en de gemeente samenwerken met onze

D
D/E
F
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bijdrage straat-/buurtbijeenkomsten.

maatschappelijke partners.
Samenleving

Onze maatschappelijke partners gaan kerngericht werken.

Q2 2022

Samenleving

We sluiten een convenant met de dorpsbelangenorganisaties.

Q2 2021

Samenleving

We ondersteunen de signaleringsgroepen en de whatsappgroepen. Q1 2021

D – Samenleving

De kernambtenaren gaan gefaseerd aan de slag in de kernen.

Q2 2021

Bestuurlijk

We gaan aan de slag met kernwethouders.

Q1 2021

Halfjaarlijks monitoren

Extern onderzoek over kerngericht werken.

Doorlopend

Evaluatie kerngericht werken

Extern onderzoek over kerngericht werken.

Q1 2022

E – Iedere kern een kernambtenaar

GEMEENTE BUREN

B

Kernambtenaren & actieve inwoners
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