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We bouwen samen ons eigen 

nieuwe huis 
De werkgroep OrganisatieOntwerp (OO) begeleidt het 
proces om tot een nieuwe organisatiestructuur te komen. 
Dat is het nieuwe huis waar de ambtelijke organisatie 
straks in gaat 'wonen'. In de werkgroep OO zitten naast 
P&O-adviseurs Rene Doedens (BOR), Els Ramm 
(BOR), Hilda Goedhart (Werkplein Fivelingo), Annet 
Dijkema (gemeente Appingedam), Henrieke Veld 
(gemeente Delfzijl) en Antoinet Gessel (gemeente 
Loppersum). De werkgroep OO organiseert 
bijeenkomsten en overleggen, begeleidt deze, verzamelt 
daar reacties en input en werkt die uit. Daarbij maakt de 
groep gebruik van de besturingsfilosofie zoals die in 
'Eemsdelta is dichtbij' (zie Intranet Herindeling) staat, 
met de daarin genoemde organisatiekenmerken. In het 
traject zijn ook veel medewerkers betrokken die 
voorstellen en modellen bespreken en aanvullen. 
 
We staan nu aan het begin om samen ons nieuwe huis te 
ontwerpen. De werkgroep OO heeft een proces van 
ontwerpen bedacht. We werken daarbij in verschillende 
ontwerpgroepen die steeds verder elkaars ideeën 
uitwerken.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In groepen ons nieuwe huis ontwerpen 
Tussen nu en half oktober komen heel veel 
medewerkers uit de betrokken organisaties in 
verschillende ontwerpgroepen bij elkaar om ons nieuwe 
huis te ontwerpen. Door het met steeds verschillende 
groepen te doen, kunnen zoveel mogelijk gebruikers van 
het nieuwe huis aangeven wat zij nodig hebben om er 
goed te kunnen wonen en werken. De werkgroep OO 
begeleidt met het projectbureau de verschillende 
ontwerpbijeenkomsten. 
Voor deze bijeenkomsten is een aantal organisatie-
modellen ontwikkeld. In de bijeenkomsten gaan de 
deelnemers deze modellen vanuit verschillende 
invalshoeken kritisch bespreken en aanvullen. Het is 
geen democratisch proces: met de input van de vorige 
groep werk je verder; je wijzigt niet. Op die manier 
ontstaan verrijkingen en uitbreidingen.  
 
Eerst de hoofdstructuur 
Eerst gaan we aan de slag met de hoofdstructuur: hoe 
moet in grote lijnen ons nieuwe huis eruit zien? Het gaat 
dan om welke kamers/ruimten er in het huis nodig zijn 
en hoe die ruimten met elkaar verbonden kunnen zijn. 
Daarvoor zijn twee ontwerpbijeenkomsten gepland. 
Daarin verkennen we de drie organisatiemodellen van 
de werkgroep OO. De deelnemers gaan in op vragen en 
dilemma's en geven de werkgroep OO input mee voor 
de verdere ontwikkeling van de modellen. Ook peilen 
we de voorkeuren van de deelnemers voor de 
verschillende modellen. 
De werkgroep OO verzamelt alle input en werkt de 
organisatiemodellen bij. Daarmee gaan in de volgende 
ronde verschillende medewerkers in een nieuwe ronde 
ontwerpbijeenkomsten aan de slag. 
 
Daarna de detailstructuur 
Deze nieuwe ronde richt zich op de detailstructuur. 
Daarbij gaat het om hoe de organisatieonderdelen 
ingericht moeten. Om de parallel met het huis te  
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trekken: hoe moeten de ruimten ingericht zijn, waar zijn 
deuren en ramen nodig, welke ruimten zijn nauw met 
elkaar verbonden enzovoort. Voor deze bijeenkomsten 
vragen de verschillende herindelingswerkgroepen 
werkgroepleden en/of anderen eraan mee te doen. Het 
gaat dan om vijf bijeenkomsten.  
 
De werkgroep OO verzamelt weer alle input en 
verwerkt die in de drie modellen. Dit gebeurt midden 
september. Er is ook nog een soort 'expertmeeting' 
waarbij een deskundige vanuit bureau Lysias kritisch 
met de werkgroep meekijkt. 
 
Toetsing 
Eind september vindt de toetsing plaats. In een aantal 
kleine groepen gaan we de ontstane organisatiemodellen 
met alle verrijking vanuit de ontwerpbijeenkomsten 
bespreken en toetsen aan de uitgangspunten uit 
'Eemsdelta is dichtbij'. De projectgroep en de stuurgroep 
krijgen het definitieve ontwerp ter goedkeuring 
voorgelegd. 
 
Medezeggenschap 
De besluitvorming over het organisatiemodel vindt 
plaats in de stuurgroep. Twee BOR-leden maken deel 
uit van de werkgroep OO en doorlopen het hele proces. 
De BOR heeft adviesrecht op het organisatieontwerp. 
 
Vervolg 
Met het definitieve ontwerp gaat de volgende 
werkgroep weer verder: de werkgroep die het 
formatieplan en het functieboek voorbereidt. Daarmee 
vullen we de nieuwe organisatie van de gemeente 
Eemsdelta steeds verder in. Schematisch ziet het proces 
er als volgt uit: 
 

 
 

Eemsdelta is dichtbij! 
In het document 'Eemsdelta is dichtbij' geven we 
antwoord op de vragen 'Wat voor gemeente wil 
Eemsdelta zijn?' en 'Waar gaat en staat de gemeente 
Eemsdelta voor?' Deze antwoorden zijn belangrijk voor 
het verdere herindelingsproces. 
 

 
Samenwerken in de nieuwe gemeente 
Het document 'Eemsdelta is dichtbij' beschrijft hoe de 
nieuwe gemeente straks met inwoners en organisaties 
wil gaan samenwerken. De kern is: Eemsdelta staat 
midden in de samenleving.  
 
Het document is een samenvatting van drie onderdelen: 
• Visie: voor welke opgaven staat de nieuwe gemeente 
en wat vraagt dat van ons? 
• Dienstverleningsconcept: hoe moet de dienstverlening 
van de nieuwe gemeente er uit gaan zien? 
• Besturingsfilosofie: hoe ziet de samenwerking tussen 
gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie, inwoners 
en partners er in de nieuwe gemeente uit en hoe gaat de 
aansturing daarvan? 
 
Hoe nu verder? 
'Eemsdelta is dichtbij' geeft een richting aan. We gaan 
hierna een aantal onderwerpen verder uitwerken. 
Bijvoorbeeld hoe we verschillende regels en manieren 
van werken op elkaar gaan afstemmen. Zo wordt 
duidelijk hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien en 
ook welke stappen nog nodig zijn. 
 
In beweging 
De omgeving om ons heen is altijd in beweging. Dat 
heeft invloed op hoe we werken en besturen. We passen 
dit steeds aan als de omgeving verandert. Daarom 
willen we in gesprek blijven met onze inwoners, 
organisaties, gemeenteraden, medewerkers en andere 
partijen. Zo bouwen we samen aan onze nieuwe 
gemeente. En daarmee maken we ons doel 'Eemsdelta is 
dichtbij' waar. De pdf van 'Eemsdelta is dichtbij' is te 
vinden op Intranet Herindeling. 
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Succesvolle aftrap proeverij 
Het was een succes! Heel veel collega´s hebben onder 
het genot van een ijsje kennis genomen van het 
ontmoet- en ontwikkelaanbod. Hieraan gaan we het 
komende jaar verder invulling aan geven.  

 
 
Een collage van foto's van proevende collega's: hier nog van ijsjes 
maar straks, in de Week van de Proeverijen, van allerlei thema's voor 
workshops, trainingen, opleidingen en andere activiteiten. 
 
Energie en inspiratie 
De herindeling komt eraan en dat betekent verandering 
en ontwikkeling. Een uitgelezen kans ook om nieuwe 
inspiratie en energie op te doen. Nieuwe mensen 
ontmoeten, samen kijken naar nieuwe mogelijkheden 
voor onze organisatie, maar ook naar nieuwe inspiratie 
voor jezelf. Wat betekent het voor mij en hoe kan ik 
mijn talenten verder ontwikkelen, waar krijg ik energie 
van? Van 16 tot en met 25 september is de Week van de 
Proeverijen. Ontdek hoe je je talenten verder kunt 
ontwikkelen en waar je energie en inspiratie van krijgt! 
 
Activiteitenaanbod 
Daarom grijpen we de herindeling aan om onszelf te 
trakteren op een breed programma van activiteiten, 
workshops, trainingen, opleiding en ontwikkeling. Voor 
ons samen, voor je team en voor jou persoonlijk. Zodat 
we met z’n allen met plezier en met volle energie op 
weg kunnen in onze nieuwe gemeente! 
 
 
 

Week van de Proeverijen 
Om een eerste indruk te krijgen van wat er allemaal 
mogelijk is, starten we maandag 16 tot en met 
woensdag 25 september met de Week van de 
Proeverijen. Je kunt dan alvast kennismaken met 
mogelijke thema’s voor workshops, trainingen, 
opleidingen of andere activiteiten. Alvast even 
‘proeven’ dus wat er allemaal kan. 
 
Menukaart Proeverijen 
Voor de startbijeenkomst en de cocktailparty is iedereen 
welkom (wel graag aanmelden). Het aantal plaatsen 
voor de workshops is beperkt, dus meld je snel aan!  Is 
een workshop vol en/of heb je je aangemeld voor meer 
workshops? Dan kan het zijn dat je op een wachtlijst 
wordt geplaatst. 
Hoe meld je je aan? Ga naar intranet en klik op 
de button bij de proeverij en verstuur daarna de mail. 

 
 
Meer informatie en vragen? 
Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij het 
team P&O in jouw organisatie. 
 

Lessen in werkgeluk 
De openingslezing van de Week van de Proeverijen gaat 
over (werk)geluk. Wat draagt bij aan ons geluk en 
welbevinden? Is geluk een keuze? Zijn er grenzen aan 
de maakbaarheid van ons geluk? Gastspreker Agnes 
Schilder praat je bij. Ze is daarbij kritisch maar vooral 
ook nuchter. Ben je nieuwsgierig naar wat bijdraagt aan 
ons (werk)geluk? Dan is deze lezing interessant voor 
jou. Voorkennis is niet nodig, je interesse en 
nieuwsgierigheid volstaan! 
 
Geluk als keuze 
In dit openingscollege praat Agnes Schilder je bij over 
bevlogenheid, welbevinden en veerkracht en ook over 
de zin en onzin van ons streven naar geluk. Is geluk 
inderdaad een keuze of denken we dat maar en is geluk 
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helemaal niet zo maakbaar als sommige mensen 
beweren? 
 
Wat is geluk? 
Nederland staat al jaren in de top 10 van de lijst van 
gelukkigste landen ter wereld. In 2018 stonden we op 
plaats 6, net als in 2017 (bron: World Happiness Report 
2018). Wat betekent dat? Valt geluk wel te vangen in 
getallen? Zijn we inderdaad gelukkiger dan vroeger? 
Helpt positief denken zoals vaak beweerd wordt of is 
realisme uiteindelijk toch beter? Misschien moet je 
gewoon geluk hebben om een beetje gelukkig te kunnen 
worden?  
 
Positieve psychologie 
Lessen in (werk)geluk gaat over de positieve 
psychologie, een recente stroming binnen de 
psychologie waarin onderzoek gedaan wordt naar 
welbevinden en optimaal functioneren. Naast resultaten 
van onderzoek ook aandacht voor praktische tips over 
hoe je zelf je geluksniveau kunt verhogen. Om morgen 
meteen mee aan de slag te gaan! 
Lange tijd hield de psychologie zich vooral bezig met 
wat niet goed ging, met (psychisch) ziek zijn en de 
behandeling daarvan. Net voor het jaar 2000 ontstond er 
in de psychologie een nieuwe stroming: de positieve 
psychologie. Deze psychologen houden zich in 
tegenstelling tot de traditionele psychologie niet bezig 
met wat er mis gaat in de levens van mensen en met het 
oplossen van hun problemen maar met wat er goed gaat 
en wat mensen laat floreren. Wat heeft bijna 20 jaar 
onderzoek en theorieën over geluk en welbevinden 
opgeleverd? Wat maakt dat we juist nu zo bezig zijn 
met geluk? En, komen we al een stapje dichterbij?  
 
Over de spreker 
Agnes Schilder is (toegepast) psycholoog, docent, coach 
en trainer met een passie voor de positieve psychologie. 
Ze is eigenaar van ACT too, als docent verbonden aan 
de opleiding Toegepaste Psychologie van de 
Hanzehogeschool, coördinator van de post-HBO 
leergang Positieve Psychologie en gastdocent bij 
diverse andere opleidingen. Agnes is onder de indruk 
van wat de positieve psychologie kan betekenen voor 
mensen en organisaties en vertelt daar graag over. 
 
Wanneer: maandag 16 september  
Locatie: de Molenberg Delfzijl 
Tijd: 11.30 - 13.30 uur (inclusief een broodje) 
Aanmelden kan via de bijlage of op huidige intranet. 
 

 
 
 

 

Update werkgroepen 
De projectorganisatie van het herindelingstraject breidt 
zich regelmatig verder uit, om stapsgewijs met elkaar te 
bouwen aan onze nieuwe gemeente Eemsdelta. In deze 
rubriek 'Update werkgroepen' doen we daar verslag van. 
 
Werkgroep OO 
De Werkgroep OrganisatieOntwerp begeleidt de keuze 
van het organisatiemodel voor de nieuwe gemeente 
Eemsdelta. Het eerste artikel in deze nieuwsbrief gaat 
hier uitgebreid op in. 
 
Werkgroep Communicatiefunctie 
De Werkgroep Communicatiefunctie organiseert de 
volgende bijeenkomsten: voor inwoners, voor collega's 
en voor communicado's. Heb je je al aangemeld voor de 
hackathon? Of één van de andere bijeenkomsten? Dat 
kan via de gemeentelijke websites. 
 

 
 

 



 

5 
 

 
 

Doe mee aan de 4 Mijl van 

Groningen  
De ADL-sportcommissie heeft 21 startbewijzen te 
verdelen. Deze willen we evenwichtig over de 
gemeenten verdelen. Wil je graag meedoen? Geef je dan 
zo snel mogelijk op! Stuur uiterlijk 31 augustus een 
mail naar e.wolthuis@loppersum.nl en zet in de mail: 
- naam 
- geboortedatum 
- shirtmaat 
- mailadres 
Uit alle aanmeldingen maken we per gemeente een 
selectie op volgorde van aanmelding. Zo willen we 
zorgen dat elke gemeente evenveel deelnemers aan de 
start heeft staan. Wacht dus niet met aanmelden! 
 
Sportieve groet van de ADL-sportcommissie, 
Priscilla Reiffers, Saskia Battjes, Sandy Dijk en Evelyn 
Wolthuis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Terug van vakantie… 
Frank Burkels 
 
Mijn vakantie ligt alweer een aantal weken achter me. 
Heerlijke weken gehad in Zuid Europa. Ook hier in 
Nederland hebben we gelukkig nu nog volop zomer, dus 
dat blijft nog even genieten. Hopelijk hebben jullie ook 
mooie zomerweken gehad! 
 
Intussen is ook het herindelingstraject weer volop in 
beweging, na wat rustiger weken in de zomer. 
Overigens is er door verschillende werkgroepen gewoon 
doorgewerkt, tussen vrije dagen en hittegolven door. 
Zonder iemand tekort te willen doen, het gaat dan 
bijvoorbeeld over het volgende: de Werkgroep 
OrganisatieOntwerp heeft zich gebogen over 
verschillende organisatiemodellen voor de nieuwe 
gemeente Eemsdelta, de Werkgroep Sociaal Domein 
bouwt voort op de inspirerende startbijeenkomst voor de 
zomer, de Werkgroep Beheer Openbare Ruimte en 
Gebouwen heeft een plan van aanpak uitgewerkt, de 
Werkgroep Communicatie heeft de ‘kroegproat’ verder 
voorbereid en de Werkgroep Huisvesting is de laatste 
hand aan het leggen van de inventarisatie van de huidige 
huisvesting.  
 
En om alvast vooruit te kijken: de komende weken 
nemen de activiteiten weer toe. Zo gaan we de werving 
van de nieuwe gemeentesecretaris en griffier starten, 
gaan we met groepen collega’s in gesprek over een 
passende organisatievorm voor de nieuwe gemeente en 
gaan we de samenwerking rond bijvoorbeeld NPG 
verder intensiveren. Het streven is dat we dit najaar op 
alle terreinen binnen de betrokken 
herindelingsorganisaties werkgroepen of andere 
activiteiten hebben opgestart. 
 
Kortom, er gebeurt veel! En dat leidt wellicht tot 
vragen. Aarzel niet om daarover even contact te zoeken. 
Dat kan via FrankBurkels@LysiasAdvies.nl. Ik spreek 
je graag! 
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Vragen of meer weten? 
Heb je vragen of wil je over bepaalde onderwerpen 
meer weten, dan kun je terecht bij je leidinggevende of 
bij Frank Burkels (projectleider, 06 – 13 29 74 69, 
FrankBurkels@Lysiasadvies.nl) en Ester Boersma 
(projectsecretaris, 06 – 21 87 23 01, 
OnzeNieuweGemeente@eemsdelta.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
'Nieuwsbrief Herindeling' is een uitgave van het 
projectbureau herindeling. Deze nieuwbrief komt 
ongeveer elke twee weken uit – als er nieuws is.  
De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid via de 
intranetten van de drie gemeenten, WO DEAL en 
Werkplein Fivelingo. Daarnaast ligt op een beperkt 
aantal plekken een print van de nieuwsbrief. 
Repro: reproafdeling gemeente Delfzijl. 
 
 
 
 

Agenda  
In iedere nieuwsbrief staat een overzicht van 
bijeenkomsten, evenementen of overleggen die 
de komende weken plaatsvinden in en rondom 
de herindeling van Onze Nieuwe Gemeente.  
 
Na de zomer: bouwbezoek gemeentehuis 
Loppersum 
4 september: Raadsklankbordgroep – 
Samenhangend document 
4 + 5 september: Ontwerpbijeenkomsten 
hoofdstructuur 
9 september: ADL-colleges 
10, 11 + 12 september: Ontwerpbijeenkomsten 
detailstructuur 
11 september: Kroegproat voor inwoners 
12 september: Hackathon voor collega's 
13 september: Kroegproat voor communicado's 
16 september: Lessen in werkgeluk  
16 t/m 25 september: Proeverijen  'Met volle 
energie op weg' 
19 september: MT's ADL-gemeenten 
24, 25 + 26 september: Toetsing 
organisatieontwerp 
9 oktober: Middenmanagement 
 
Heb je ook een activiteit die in deze kalender 
thuishoort? Meld die dan aan via 
OnzeNieuweGemeente@eemsdelta.nl. 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief Herindeling is 
gepland in week 37. Tot woensdag 11 
september 12.00 uur kun je je kopij (tekst en 
foto's) aanleveren via 
OnzeNieuweGemeente@delfzijl.nl. 
Let op: in de zomermaanden komt deze 
nieuwsbrief minder vaak uit. 


