
    
 
 

 

 

 

 

 

 
Geachte leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

Met deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken bij KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse 

Gemeenten. Sinds u bij de ALV in juni 2009 heeft besloten tot de oprichting van KING zijn we 

inmiddels een groot aantal stappen verder: KING is opgericht en begint  op stoom te komen. 

 

Daarnaast wil ik ook van deze gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat we vanuit KING 

nadrukkelijk de samenwerking met u willen zoeken. KING is opgericht om gemeenten, die de meest 

nabije overheid zijn, te ondersteunen bij het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en 

bedrijven. Wij  willen samen met gemeenten  concrete mogelijkheden ontwikkelen om het 

probleemoplossend en lerend vermogen van de gemeenten te versterken. De vraag is dus hoe wij 

vanuit KING kunnen bijdragen aan alle inspanningen bij gemeenten om de dienstverlening beter af te 

stemmen op de burgers en bedrijven. In ons jaarplan 2010 hebben we aangegeven hoe we alle 

gemeenten van dienst willen zijn op dit vraagstuk, maar tegelijkertijd staan we open voor suggesties 

en adviezen over hoe dit ook in de komende jaren het beste vorm zou kunnen krijgen. 

 

Historie  

KING komt voort uit de samenwerking tussen gemeenten: In april 2008 was KING een initiatief dat 

door Ralph Pans en Annemarie Jorritsma voorgelegd werd aan vrijwel alle landelijke 

(belangen)verenigingen van gemeentelijke bestuurders/politici en ambtelijke managers. De leidende 

gedachte was dat gemeenten, veel meer dan ze doen, zich rekenschap moeten geven van hun 

prestaties en dat de dienstverlening aan de burgers en bedrijven op een hoger plan moet komen. In 

de buitengewone algemene ledenvergadering van september 2008 besloten de gemeenten met de 

grootst denkbare meerderheid dat KING moest worden opgericht. Er werd een stuurgroep ingericht 

en een kwartiermeester met een kernteam aangesteld. De kwartiermaker presenteerde het plan 

KING tijdens het Jaarcongres van de VNG in juni 2009. Ook het congres sprak zich uit en koos voor de 

definitieve oprichting en financiering van KING uit het gemeentefonds. 
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Organisatieontwikkeling KING 

Met het besluit van de ALV van de VNG kon er vanaf de zomer 2009 gewerkt worden aan de 

definitieve oprichting van KING. Samen met het kernteam heb ik vanaf 1 oktober als directeur van 

KING de organisatie van KING tot ontwikkeling gebracht:  

• Vanaf 1 oktober heb ik het team van ‘Waar staat je gemeente’ overgenomen van de VNG.  

• Met het Ministerie van BZK ben ik overeengekomen om per 1 januari 2010 (een gedeelte 

van) het team EGEM en de EGEM producten over te nemen. Bovendien kwam op dezelfde 

datum een deel van de EGEM-I functionaliteit over.  

• Op deze eerste dag keurde ik het ontwikkelde beeldmerk/logo af en heb ik de ontwikkeling 

van een logo in gang gezet. Meer eigentijds, fris en uitstralend wat KING is en zijn wil. Met 

het volgende resultaat: 

 

 

• Vanaf 1 oktober ben ik op zoek gegaan naar een versterking van het KING-team, om te 

beginnen met het aantrekken van leden van mijn managementteam. Het is gelukt om per 1 

januari een goed toegerust MT te formeren.  

• Daarnaast heb ik diverse kandidaten benoemd in de functie van gemeenteadviseur. De 

gemeenteadviseurs rapporteren direct aan mij en zijn de oren en de ogen van KING in het 

land: zij moeten kennis en adviezen van KING uitdragen maar ook behoeften en adviezen van 

gemeenten ophalen. 

• Na akkoord van de Raad van Toezicht heb ik het organigram van KING aangepast. Hiervan is 

het meest in het oog springend: het uit elkaar trekken van de afdeling Benchmark en 

Bestuurskracht in de twee afzonderlijke afdelingen: Benchmark, Ontwikkeling en Innovatie 

en de afdeling Bestuurskracht en Visitatie.  

• Voor de zomer 2010 hoop ik zoveel mogelijk de basisformatie van de verschillende 

afdelingen in orde te hebben. Daarbij wil ik niet de gehele formatieruimte van 50fte’s 

invullen. Gedurende het jaar wil ik financiële ruimte houden om alert en nauwkeurig in te 

spelen op nieuwe ontwikkelingen, of noodzakelijke intensiveringen. Bovendien kan ik zo op 

tijdelijke basis excellente mensen inhuren. Het uitgangspunt dat KING een stabiele 

organisatie is die bestaat uit  vast (dus niet extern ingehuurd) personeel.  

Het resultaat van alle inspanningen is nu dat KING per 1 januari 2010 formeel is opgericht en dat 

KING een organisatie heeft staan op basis van 4 afdelingen: 

1. Bestuurskracht en visitatie 

Dit is in mijn ogen de afdeling die zich richt op de versterking van het eigen strategisch 

leervermogen van gemeenten. Doel van deze benadering is om gemeenten te helpen met 

het beter anticiperen op wat er speelt in de samenleving . 

2. Benchmark, ontwikkeling en innovatie  

Deze afdeling van KING richt zich op het leren van elkaar. Op basis van het benchmark 



instrument (www.waarstaatjegemeente.nl) kunnen gemeenten met elkaar in gesprek komen 

over waar men staat, hoe goed men het doet en vooral over hoe je als gemeente kunt 

werken aan verbetering. 

3. E-dienstverlening 

Deze afdeling heeft haar basis in het oude werkprogramma van EGEM. De activiteiten van de 

afdeling zijn gericht op ondersteuning van gemeenten om de gemeentelijke dienstverlening 

te digitaliseren. Daartoe wordt gewerkt aan adviezen en kaders op het vlak van proces- en 

informatiearchitectuur, het “zaakgericht”-werken en het stelsel van basisregistraties. 

Daarnaast staan kennisdeling en kennisverspreiding centraal en het adviseren van 

rijksbeleidsmakers over de uitvoerbaarheid van rijksbeleid door gemeenten. 

4. Directie en staf, waaronder gemeenteadvies 

In deze afdeling zijn naast de directie, de secretariële ondersteuning, de financiële controle, 

personeelszaken ook  de gemeenteadviseurs ondergebracht.  

De groep van adviseurs zijn dagelijks op pad om gemeenten op individuele basis te adviseren 

bij de aanpak van vraagstukken op het vlak van de verbetering van de dienstverlening. Zij 

kunnen instrumenten aanreiken, gemeenten de weg wijzen en vooral ook de verbinding 

tussen andere gemeenten met soortgelijke vraagstukken. De gemeenteadviseurs staan u met 

kennis van zaken als een goede coach nabij in het aanpakken van strategische vraagstukken. 

Raad van Toezicht 

Zoals in de statuten van KING is vastgelegd, houdt de Raad van Toezicht toezicht op het functioneren 

van KING. Centraal in mijn relatie met de Raad van Toezicht staat de jaarlijkse cyclus waarin KING een 

voorstel doet voor het jaarplan en de begroting en ook rapporteert over de voortgang op het 

lopende jaar. U kunt het  jaarplan 2010 vinden op onze website www.kinggemeenten.nl. Voor meer 

toelichting op wat we dit jaar concreet doen verwijs ik ook naar de publicatie die we tijdens het VNG-

congres zullen verspreiden. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Vanaf 1 januari 2010 werken we vanuit het vastgestelde jaarplan. Dat neemt niet weg dat KING 

enorm in ontwikkeling is. In nauwe afstemming met de Raad van Toezicht ontwikkelen wij op dit 

moment een paarnieuwe, aanvullende initiatieven: 

1. Voor veel gemeenten is de implementatie van alle voorzieningen uit het NUP (Nationaal 

Uitvoerings Programma e-Overheid en Dienstverlening)  een enorme uitdaging. Als 

gemeentelijk veld hebben we ons gecommitteerd aan de invoering van het NUP. 

Tegelijkertijd constateren we dat een belangrijk deel van de gemeenten behoefte heeft aan 

verdergaande ondersteuning. KING ontwikkelt daartoe een nieuw (deel)programma KING 

Implementatie. Hiermee willen we gemeenten, ook achter de voordeur ondersteunen bij het 

realiseren van alle uitdagingen. Voor alle duidelijkheid: dit komt in aanvulling op de reguliere 

ondersteuning die we vanuit het jaarplan 2010 kunnen bieden. Op dit moment onderzoeken 

we welke vorm de aanvullende ondersteuning zou moeten krijgen. 

2. In toenemende mate komen er generieke applicaties en voorzieningen beschikbaar voor 

gemeenten die niet door KING zijn ontwikkeld maar wel voor alle gemeenten bruikbaar zijn. 

Diverse organisaties hebben KING benaderd met de vraag of wij deze voorzieningen in 

beheer zouden kunnen nemen. Vanuit KING onderzoeken we op welke wijze we KING 

Beheer zouden kunnen inrichten.  

  



Communicatie en verwachtingen 

 

KING is bij monde van ondergetekende al verschillende malen geïnterviewd voor de vakbladen van 

de (locale) overheid. Bovendien heb ik namens KING al op diverse congressen en bijeenkomsten 

kunnen spreken over  KING en o.a. daarmee wordt KING langzaam steeds meer zichtbaar. Met een 

vernieuwde website, naar verwachting gereed in de herfst van 2010, kunnen we nog beter onze 

doelen realiseren op het vlak van kennisdeling en kennisverspreiding onder gemeenten.  

 

Communicatief wil ik er wel voor waken dat we de verwachtingen proportioneel opbouwen met wat 

we nu al waar kunnen maken. De verwachtingen over wat KING allemaal kan betekenen voor de 

locale overheid waren van meet af aan erg hoog. Dat moest en moet nog steeds in goede banen 

geleid worden. Tegelijkertijd voelen wij de noodzaak, de verplichting en sinds de Gateway review ook 

de urgentie, om te laten zien wat we kunnen. Mijn vertrekpunten zijn voorzichtigheid en tijd om te 

bouwen. Het gaat om: zorgvuldigheid zonder windowdressing; bewustzijn zonder verkooppraatjes; 

weten waar we het zelf over hebben, wie we zijn en wat we doen. We zijn ons er terdege van bewust 

dat de gemeenten iets willen zien van KING. Zij betalen ons immers vanuit het gemeentefonds.  

 

Als directeur KING wil ik samen met alle betrokken partijen aan de verbreding van het draagvlak 

werken: op operationeel niveau zoek ik via diverse expertgroepen met gemeentelijke experts de 

samenwerking. Op strategisch niveau is voor mij de gebruikersraad van KING erg belangrijk.  Hierin 

hebben diverse branche en belangenorganisaties zitting. Daarnaast zoek ik de dialoog voor specifieke 

vraagstukken met het professionele middenveld. Zo organiseerde ik onlangs een diner pensant met 

verschillende samenwerkingsverbanden (WeGo4it, Dimpact, GovUnited) en de 

gebruikersverenigingen op het terrein van ICT om van gedachte te wisselen over de vraag hoe we als 

gemeenten meer vaart kunnen zetten achter de uitwerking van het NUP. Ook  wil ik regelmatig KING-

regiobijeenkomsten organiseren, werkbezoeken afleggen bij gemeenten en KING-themalunches 

organiseren met relevante partners uit de gemeentelijke wereld. Ik overweeg om een bijzondere 

alliantie aan te gaan tussen KING en de gemeentesecretarissen en ben daarover in gesprek met de 

VGS. 

 

KING wil een open organisatie zijn die de dialoog aangaat met zijn omgeving en met zijn klanten. 

Voor KING zijn alle gemeenten, groot en klein onze ‘aandeelhouders’.  Wij zijn er voor gemeenten, en 

zoeken nadrukkelijk ook het partnership volgens het adagium ‘practice what you preach’. Ik spreek 

de wens uit dat we dit partnership vanuit een wederkerigheid aan kunnen gaan!  

 

Tot slot, KING komt graag met u het gesprek voeren vanuit de vraag: Hoe kunnen we u van dienst 

zijn? Onze regionale gemeenteadviseurs kunt u bellen voor een afspraak. Op onze website 

www.kinggemeenten.nl vindt u de juiste KING-adviseurs bij u in de buurt.  

 

Met hartelijke groet, 

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten 

 
 

Tof Thissen 

directeur 

 


