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RAAOSMEDEDELING

Onderwerp: Een resume van de interne evaluatie van het ACT (Ambtelijke Corona Team).

Steenbergen; 14 november 2022 

Aan de Raad,

Via deze raadsmededeling willen we u als raad op de hoogte brengen van de hoofdlijnen van de 
interne evaluatie van het ACT (Ambtelijk Corona Team). Daarbij laten de eerste resultaten vooral 
een gevoel van trots zien. We zijn trots op de gezamenlijke geleverde prestaties in deze 
(langdurige) crisis. Zo stonden we samen met de belangrijke maatschappelijke partners vooraan 
om inwoners en ondernemers zo optimaal mogelijk te helpen in deze langdurige crisis.

Die trots werd ook gevoeld door de bestuurlijke én ambtelijke collega's hier in huis. Het gevoel 
dat "we dit toch gedaan hebben" overheerst binnen het gemeentehuis. Aan enthousiasme, 
energie en trots dus geen gebrek. Ook de herhaaldelijke waardering vanuit het bestuur en het 
MT/DT werd door de ambtelijke collega's gewaardeerd.

De evaluatie laat wel één belangrijk, maar geen onbekend aandachtspunt zien, namelijk het 
belang van een goede aansturing binnen de gemeentelijke organisatie. Binnen deze aansturing 
zijn ook wat verbeterpunten te benoemen. Zo kan de interne communicatie scherper en 
duidelijker geformuleerd worden richting collega's. Anderzijds dient er ook aandacht te zijn voor 
de (werk)capaciteit en de meer psychosociale kanten van het werken in een crisis.

Een crisis vraagt immers ook veel van ambtelijke collega's, waarbij crisiswerkzaamheden soms 
kunnen knellen met de reguliere en normale taken die ambtelijke collega's hebben. De "going- 
concern zaken" hebben daarbij op sommige vlakken gekneld met het managen van deze crisis.

Daarmee valt de evaluatie als een puzzelstuk in het grotere geheel, want het is juist deze 
aansturing, tussen ambitie, going-concern en urgente zaken in geld, capaciteit en werklast die 
ook de aandacht heeft in de analyse van bureau Seinstra. Vandaar dat we de evaluatie ook als 
een bevestiging zien van de eerder getrokken conclusies in de analyse van bureau Seinstra.

De toekomst blijft een lastig iets, maar hebben op korte termijn een goede basis neergelegd. Dat 
laat de aanpak voor de Oekraïne-crisis ook zien. Maar het behouden van bewustzijn is een van de 
hoofdbrekens geweest van de evaluatie. Een realistisch antwoord is dat een crisis wellicht nooit 
zal wennen. Wellicht is dat ook niet wenselijk, je moet immers ook (wederom in de aansturing) 
weten wanneer een crisis over is. Waarna je terug kan schalen naar het "normale" werk. Wel 
kunnen we leren en beschrijven wat we gezien en geconcludeerd hebben. Vandaar dat we ook
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met een 5-tal-lessen hebben beschreven hoe men sterk uit een crisis kan komen, met daarbij 
wederom de aansturing als heersend thema.

We hebben vanuit de evaluatie de volgende 5-tal lessen geformuleerd:

1. Capaciteit stuurt de verwachtingen in een crisis.
We moeten scherp zijn op de capaciteit en de werkzaamheden van de ambtelijk 
betrokkenen in de crisis. Mogelijke knelpunten dienen voortijdig gesignaleerd te worden.

2. Sterk naar buiten en sterk naar binnen.
Een crisis vraagt om sterke voelsprieten naar buiten om tijdig maatschappelijke signalen 
en problemen op te vangen. Dat vraagt ook om goede voelsprieten naar binnen om 
scherp te zijn op de capaciteit en werklast. "Sterk naar buiten" complementeert het "sterk 
naar binnen".

3. Vier de successen.
We moeten ook niet vergeten trots te zijn op onze successen en de rol die de gemeente 
daarin heeft gehad. Het geeft veel waarde en waardering om daar ook stil bij te staan.

4. Heb bovenal vertrouwen.
Heb vertrouwen in het ambtelijke apparaat. Ondanks de (capacitaire) knelpunten laten de 
conclusies zien dat we werk hebben verzet, waarbij er geen grote fouten zijn gemaakt. We 
maakte als gemeente onderdeel uit van een (grotere) strijd tegen het virus. Iedereen 
moet ook dat gevoel hebben uit te maken van iets groters (vandaar ook de les om 
successen te vieren). Deze samenhorigheid en het vertrouwen heeft echt het verschil 
gemaakt.

5. Bewustzijn vasthouden voor de langere termijn.
We hebben gezien dat we als organisatie door de verschillende opeenvolgende crisis snel 
kunnen schakelen naar crisisorganisatie. In een oogwenk hebben we bijvoorbeeld de 
crisisorganisatie voor de Oekraïne-crisis opgetuigd. Maar hoe houden we dat bewustzijn 
vast? Het antwoord ligt wellicht in de voorgaande punten. Dat betekent dus de lessen 
gebruiken én herhalen in tijden van crisis.

Deze voorgenoemde lessen geven ons handvatten om duurzaam (toekomstige) crisissen aan te 
pakken met daarbij speciale aandacht voor de aansturing.

Met vriendelijke groet, Z
burgemeester en wethouders van Şteenbergej 
de secretarį emeester,

M.J.P. dŵļongh, RA elt, MBAR.P./va
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