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Onderwerp

Het nieuwe werken en doorkijk huisvesting

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
N.a.v. de Bestuursrapportage september 2021 wordt toegezegd om met een procesmatige reactie te komen
op de vraag 'hoe gaan we om met het nieuwe werken zoals we dat in de toekomst voor ons zien (doorkijk
huisvesting, vrijgeven gemeentelijke gebouwen)'.
Datum schriftelijke reactie
14 december 2021
Schriftelijke reactie
Het ‘nieuwe werken’ –‘Anders samenwerken’ zoals we het binnen SWF noemen- is een belangrijk thema. In
2016 zijn we al gestart met een aanpak om slimmer samen te werken; met onze omgeving en met elkaar.
Onze nieuwe centrale huisvesting bood daarvoor kansen: huisvesting op basis van het nieuwe werken
(flexibel concept), meer eigen regie medewerkers & leidinggevenden (persoonlijk leiderschap) en beter
gebruik maken van digitale middelen. De afgelopen jaren is hieraan verder invulling gegeven en heeft deze
de afgelopen periode –‘dankzij’ de coronacrisis- een versnelling gekregen. Zo hebben we versneld kansen
en (creatieve) mogelijkheden ontdekt die niet altijd en door iedereen als voor mogelijk werden gehouden.
Inmiddels weten we dat we het ‘goede’ vanuit deze ervaringen (flexibel, creatief en digitaal werken en
vergaderen op afstand) willen behouden voor de toekomst. We gaan niet meer terug naar het ‘oude
normaal’. ‘Anders Samen Werken’ is dan ook de manier waarop we verdergaan: ‘je werkt en bent daar
(fysiek of digitaal) waar nodig is’. Daardoor worden onze mogelijkheden van dienstverlenen en
samenwerken veel flexibeler. Want de omgeving bepaalt dan niet de locatie, maar datgene wat je met
elkaar te doen hebt. Van een standaard uitvalsbasis -voor iedereen- op kantoor naar een flexibele
uitvalsbasis thuis, op kantoor of elders.
Onze nieuwe centrale huisvesting biedt gelukkig al heel veel mogelijkheden voor dat Anders (‘nieuwe’)
Samen Werken, dat gaan we richting de toekomst nog meer benutten. Aan de hand van onze eigen
Routekaart Súdwest-Fryslân (in de diverse corona-maandoverzichten bent u het afgelopen jaar hierover
inhoudelijker geïnformeerd) werken we scenario’s uit waarin ook de verschillende gemeentelijke gebouwen
worden meegenomen. In het eerste kwartaal van 2022 verwachten we daarin de eerste stappen te kunnen
nemen. Uiteraard wordt uw raad daarover op de gepaste momenten geïnformeerd.
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