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VNG Agenda 2019

Gemeenten aan de slag met lokale, nationale en internationale ambities
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn nieuwe colleges gevormd met ambitieuze collegeakkoorden 
en gemeenten gaan volop aan de slag om deze ambities vanaf 2019 te realiseren. De analyses die de VNG 
van de coalitieplannen heeft gemaakt, laten zien dat gemeenten niet alleen hoge ambities hebben op het 
terrein van klimaat en energie, en de mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling (Global Goals), maar ook 
op het terrein van kunst en cultuur, en sport en gezondheid. Daarnaast werken gemeenten samen met Rijk, 
provincies en waterschappen aan de uitvoering van de afspraken in het Interbestuurlijk Programma omdat 
Nederland de komende tijd voor een aantal uitdagingen staat zoals de energietransitie, het tegengaan van 
eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Ook de ontwik-
kelingen in Europa zullen van invloed zijn op het lokaal bestuur. Denk aan de verkiezingen voor een nieuw 
Europees parlement, de benoeming van een nieuwe Europese commissie en de Brexit. 

Urgente maatschappelijke opgaven in Nederlandse gemeenten zijn onlosmakelijk verbonden met Europese 
en wereldwijde opgaven. De 17 doelen van de door de VN vastgestelde Global Goals-agenda vormen een 
internationaal erkend raamwerk met een positieve blik op de toekomst. De doelen vormen daarmee een 
bruikbare basis om samenhang en verbinding aan te brengen tussen de verschillende maatschappelijke 
opgaven; opgaven waar ook gemeenten voor staan. Steeds meer Nederlandse gemeenten gebruiken de 
Global Goals dan ook als stimulerend raamwerk bij de ontwikkeling van hun beleid.

… en de VNG helpt gemeenten daarbij
Als netwerkorganisatie helpt de VNG haar leden bij de vele ambities. Dat gebeurt op vele facetten omdat 
gemeenten nu eenmaal een breed takenpakket hebben dat gepaard gaat met veel rijksregelgeving en veel 
verschillende geldstromen. Daarmee bestrijkt ook de belangenbehartiging door de VNG een breed terrein. 
Hetzelfde geldt voor de ondersteuning van en de dienstverlening aan gemeenten.

In de VNG Kadernota 2019 hebben de leden aangegeven dat zij bijzondere aandacht vragen voor de thema’s 
sociaal domein, fysiek domein, lokaal bestuur en digitalisering. Op die onderwerpen kunnen en moeten de 
gemeenten en de VNG het verschil maken. De VNG kan daarbij haar rol alleen vervullen als de netwerk-
gedachte verder wordt uitgewerkt. Daarom zetten we ook in 2019 stappen om het bureau en de bedrijven 
verder te verenigen.

In deze VNG Agenda benoemen we de beleidskeuzes waar de VNG in 2019 het verschil voor haar leden gaat 
maken. 

Sociaal domein
Gemeenten staan voor de volgende belangrijke stap in de transformatie van het sociaal domein die ervoor 
moet zorgen dat inwoners op hun persoon en situatie gerichte zorg en begeleiding krijgen. Of het nu gaat 
om werk, huishoudelijke hulp, woonruimte, een veilige leefomgeving of psychische ondersteuning: de profes-
sionele inzet moet aansluiten bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van mensen in hun omgeving. 
De ingezette koers zetten we in 2019 voort, maar we zetten wel andere accenten als gevolg van nieuwe 
ontwikkelingen, afgeronde programma’s en voortschrijdend inzicht. We werken vanuit concrete maatschap-
pelijke opgaven en leggen voor gemeenten verbinding en samenhang tussen de verschillende thema’s. Een 
veilige inclusieve wijk kan bijvoorbeeld alleen worden gerealiseerd als er een goede lokale basisinfrastructuur 
is, met de noodzakelijke persoonsgerichte voorzieningen en een dito woonaanbod voor ouderen en mensen 
uit GGZ-instellingen. En de matching van − bij voorkeur regulier − werk aan mensen waarvoor gemeenten 
een re-integratieverantwoordelijkheid hebben, vraagt ook oog voor eventuele laaggeletterdheid, migranten-
groepen en jongeren die extra aandacht nodig hebben. 
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Op de volgende punten in het sociaal domein maakt de VNG in 2019 het verschil:
• Voor kinderen en jongeren van 0 tot 27 zetten we - samen met PO-VO-raad en brancheorganisaties voor 

jeugdhulp/onderwijs - in op een goede verbinding tussen jeugdhulp, zorg en onderwijs, onder meer door 
een effectieve samenwerking tussen scholen en wijkteams. Hiervoor hebben we onder meer een ambas-
sadeur aangesteld. Met het programma ‘Zorg voor jeugd’ halen we samen met onze partners merkbaar 
betere resultaten in de jeugdhulp.

• Voor werk en participatie naar vermogen gaan we op zoek naar innovatieve verbindingen tussen onder-
wijs, arbeidsmarkt, economie en energie. Vóór 1 april 2019 lanceren we met partners een initiatief op het 
terrein van werk en energietransitie. 

• Voor integratie nieuwkomers en asielketen nemen we met een nieuw structuurontwerp van de asielketen 
het initiatief voor een duidelijke rolverdeling tussen Rijk, rijksdiensten en gemeenten. Ook zorgen we dat 
gemeenten nauw betrokken zijn bij de plannen rond inburgering, zodat er een gedragen wetsvoorstel 
met dito uitvoering komt. We zorgen voor adequate ondersteuning bij het organiseren van een integrale 
gemeentelijk aanpak rondom statushouders.

• Voor schulden zetten we in op de drieslag 1) preventie en vroegtijdig signaleren, 2) sociale incasso, en 3) 
effectieve en integrale schuldhulpverlening en beschermingsbewind. Samen met gemeenten nemen we 
het initiatief en de thema’s werken we in gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid uit met de grote uitvoer-
ders en de betrokken departementen. We komen met acties op drie niveaus (uitvoering, beleid, wet- en 
regelgeving) voor de korte en de lange termijn. We ondersteunen gemeenten bij hun integrale effectieve 
schuldhulpverlening via het programma Schouders Eronder.

• Voor een effectieve lokale basisinfrastructuur in het sociaal domein is de prioritaire opgave om de am-
bulantisering van de GGZ en het langer thuis wonen van ouderen op te vangen met voldoende geschik-
te woningen en dito zorgstructuren. We zetten in op duidelijke afspraken met verzekeraars, op goede 
samenwerking tussen professionals in medisch en sociaal domein.

• Op het terrein zorg en veiligheid zorgen we voor een herkenbare, generieke ondersteuningsstructuur voor 
gemeenten, juist omdat in de verbinding van deze twee domeinen veel op gemeenten afkomt (personen 
met verward gedrag, ketenveldnorm, Wvggz, mensenhandel, huiselijk geweld, doorontwikkeling be-
schermd wonen en wonen met zorg). Ook hierbij is passende woonruimte voor de verschillende doelgroe-
pen essentieel. We maken daarbij o.a. gebruik van de opgebouwde kennis en ervaring van het Schakel-
team Personen met verward gedrag. Ook het op orde krijgen van onderlinge informatie-uitwisseling is hier 
een belangrijke opgave.

• We zetten in 2019 nog meer in op onze horizontale relaties. We gaan meer directe afspraken maken met 
onze maatschappelijke partners zoals zorgverzekeraars, aanbieders, cliënten, woningcorporaties enz. Daar-
naast gaan we gemeenten concreet ondersteunen om meer grip te krijgen op de financiën sociaal domein 
(onder andere door meer onderlinge kennisdeling).

Fysiek domein
Vrijwel alle maatschappelijk noodzakelijke investeringen hebben een ruimtelijke vertaling nodig, ook wanneer 
deze vertaling niet rendabel is. Het is geen sinecure om die opgaven gezamenlijk het hoofd bieden. Twee 
grote opgaven daarbij zijn de woningmarkt en de klimaatopgave.

Tijdens de economische crisis zijn de investeringen in woningbouw en mobiliteit achtergebleven. Gevoed 
door bevolkingsgroei of juist door bevolkingsdaling moeten in het hele land forse aanpassingen plaatsvinden 
om de woningvoorraad beter toe te snijden op de verschillende doelgroepen. De wateropgaven vergen 
een langjarig investeringsprogramma en de bereikbaarheid van (stedelijke) gebieden maakt ingrijpende 
maatregelen noodzakelijk. Daarnaast zullen ook het Klimaatakkoord en de energietransitie een grote impact 
op de woningbouw hebben.

Voorjaar 2018 zijn de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gestart. Het doel van het akkoord is om in 
2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen. Gemeenten spelen hierin een grote rol. Op dit 
moment (najaar 2018) worden de plannen verder uitgewerkt en vervolgens opnieuw doorgerekend door het 
Planbureau voor de Leefomgeving. Naar verwachting ligt er eind 2018 een breed gedragen maatschappelijk 
akkoord dat in 2019 om verdere uitwerking door gemeenten vraagt.
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Op de volgende punten in het fysiek domein maakt de VNG in 2019 het verschil:
• De VNG werkt met gemeenten een visie uit rond duurzame bereikbaarheid van stad en regio. Met het 

Rijk gaan we in gesprek over de benodigde randvoorwaarden, waaronder middelen vanuit een nationaal 
mobiliteitsfonds.

• De VNG ondersteunt gemeenten bij het versnellen van de woningbouwproductie. Onze inzet is daarbij 
gericht op gemeentelijke instrumenten om te sturen op middenhuur, investeringsmogelijkheden van cor-
poraties en financiële mogelijkheden voor de onrendabele top in herstructuringsgebieden.

• Samen met het Rijk, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen ondersteunt de VNG gemeen-
ten op regionale schaal bij het inzichtelijk maken van hun opgaven voor wateroverlast, hitte en droogte en 
het bepalen van ambities en maatregelen. 

• In 2019 werken gemeenten volgens plan verder aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021.
• In 2019 realiseert de VNG samen met gemeenten een plan van aanpak voor de nakoming van de 

afspraken in het Klimaatakkoord en gaan VNG en gemeenten de regionale energiestrategieën verder 
vormgeven.

• In 2019 ondersteunt de VNG gemeenten bij het maken van een planning voor wanneer welke wijk van het 
aardgas af gaat.

• Samen met mede-overheden ondersteunt de VNG een aantal regio’s bij het bepalen van hun economi-
sche kracht en de ontwikkeling van een strategie om deze te versterken.

• De VNG ondersteunt samen met de mede-overheden 15 tot 20 samenwerkingsgebieden bij het ontwikke-
len van een aanpak om de vitaliteit van het landelijk gebied te versterken. De maatschappelijke opgaven 
uit het gebied zijn daarbij leidend.

• De VNG werkt een praktijkproef uit om de Global Goals te vertalen in een afwegingskader voor de omge-
vingsvisie.

Lokaal bestuur
Voor het onderhoud van de kwaliteit van het openbaar bestuur en de democratie in de gemeente komen 
we met een hernieuwde VNG-visie op de lokale democratie. In die visie zal aandacht zijn voor het versterken 
en onderhouden van de lokale democratische instituten en hun ondersteuning en het ondersteunen van de 
verdere professionalisering van de ambtsdragers. Hiertoe wordt de ontwikkelagenda lokale democratie als 
leidraad gebruikt voor een verder vervolg. Voortbouwend op het rapport van de Denktank 2018 geven we 
daarbij ook actief inhoud aan processen als hernieuwing van het regionaal beleid (herijking Wet gemeen-
schappelijke regelingen), de herziening van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen en het beleidskader 
herindeling.

De afgelopen jaren is volop geëxperimenteerd met nieuwe en vernieuwde vormen van representatieve en 
participatieve democratie. Samen met het Rijk en de beroeps- en belangenverenigingen is het programma 
Democratie in Actie gestart om deze vernieuwingen te bundelen en toe te passen op actuele maatschap-
pelijke opgaven. Uitgangspunt daarbij is dat de leden aangeven met welk instrumentarium zij verder willen 
werken en experimenteren. Daarbij besteden we ook aandacht aan e-democratie, de inzet op meer jongeren 
in de politiek en het verder versterken van het werk en de positie van de gemeenteraden door het verder 
uitbreiden van hun ondersteuningsaanbod. 

Ook in 2019 zetten we extra in op veiligheid. Daarbij geven we hoge prioriteit aan het tegengaan van 
ondermijning, de versterking van weerbaar bestuur, de bijzondere opsporingsambtenaren bij toezicht en 
handhaving, de aanpak van seksuele intimidatie op straat en het tijdig kunnen opvangen van fluctuerende 
aantallen asielzoekers. We werken aan de integratie van het werk van diverse instituten die zich op het gebied 
van lokale veiligheid bewegen en daarmee aan een efficiënter werkend veld van het veiligheidsbeleid. 
Cyberveiligheid is een onderwerp dat in 2019 ook verhoogde aandacht krijgt.

In maart en mei 2019 zijn er verkiezingen voor waterschappen, provincies en het Europees parlement. Deze 
verkiezingen zullen niet alleen op inhoud aandacht krijgen. De recente discussies over handmatig stemmen 
en het gebruik van stemcomputers zal opnieuw de aandacht vestigen op de grote inzet van gemeenten, die 
de verkiezingen voor de mede-overheden verzorgen. Tegelijkertijd zullen de plannen van de nieuw gekozen 
volksvertegenwoordigers en besturen van invloed zijn op het beleid van gemeenten. 
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In 2019 zet de VNG stevig in op een heroriëntatie op de verdeelprincipes die ten grondslag liggen aan 
het gemeentefonds. Deze zullen ook in de toekomst goed afgestemd moeten blijven op de opgaven waar 
gemeenten de komende jaren voor staan, zoals regionale samenwerking, demografische veranderingen, en 
stimulering van de economie. Ook de herijking van de verdeelmodellen sociaal domein vormt onderdeel van 
dit traject. In totaal gaat het om 30 miljard euro die vanaf 2021 anders wordt verdeeld over de gemeenten. 
Belangrijk uitgangspunt voor de VNG is dan ook het betrekken en informeren van de leden in dit proces en 
het creëren van draagvlak als er keuzes worden gemaakt.

Op de volgende punten bij lokale democratie maakt de VNG in 2019 het verschil:
• VNG Congressen organiseert de Dag van de Lokale Democratie en het Democratiefestival.
• Er is een herziene visie op het lokaal bestuur en de lokale democratie.
• Er zijn met de leden veel stappen gezet in de uitwisseling van een vernieuwend democratisch instrumenta-

rium om dit toe te kunnen passen op diverse actuele maatschappelijke vraagstukken
• Er is actief gebouwd aan een nieuwe Code Interbestuurlijke Verhoudingen, beleidskader herindeling en 

arrangementen voor regionale samenwerking.
• De VNG ondersteunt gemeenten actief bij de invulling van hun rol bij het tegengaan van ondermijning en 

het weerbaarder maken van het bestuur.
• De VNG draagt actief bij aan een efficiëntere samenwerking tussen instituten die zich bezig houden met 

lokale veiligheid.
• Het programma Zorg en Veiligheid zorgt ervoor dat de ketensamenwerking rondom kwetsbare personen 

wordt verbeterd en geeft extra aandacht aan mogelijkheden tot gegevensuitwisseling.
• De VNG vertaalt voor gemeenten het nieuwe beleid dat in Europa wordt uitgezet na de verkiezingen.
• In 2019 zet de VNG stevig in op een heroriëntatie op de verdeelprincipes die ten grondslag liggen aan 

het gemeentefonds.

Informatiesamenleving en digitalisering
Gemeenten staan als meest nabije overheid middenin de informatiesamenleving en maken volop gebruik van 
de kansen die deze biedt voor verbeterde en nieuwe dienstverlening. Tegelijkertijd ervaren zij de dilemma’s 
en morele grenzen die door verregaande digitalisering expliciet naar voren komen. Denk aan Cambridge 
Analytics, Facebook en nepnieuws, maar ook aan de transformerende werking van platformen als Uber en 
Airbnb. Het is het begin van bewustwording over nieuwe manieren van samenleven, en de waarborgen die 
opnieuw moeten worden bevestigd of uitgevonden. 

Tegelijkertijd leidt digitalisering in de dagelijkse en staande dienstverlening van gemeenten tot ongekende 
mogelijkheden voor innovatie en samenwerking. Daarbij is het leggen van verbindingen tussen techniek en 
beleidskennis van belang. De beweging Samen Organiseren, gestart in 2018, werken we uit met de activitei-
ten in het Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitgaven (GGU). We gaan verder met het 
gezamenlijk ontwikkelen van voorzieningen voor gemeentelijke dienstverlening. Daardoor worden voorzienin-
gen goedkoper, professioneler en innovatiever, terwijl we ook zorgen voor standaardisering. In 2019 is 
het belangrijk hieraan verder vorm en inhoud te geven. Het streven is dat gemeenten in de informatiesamen-
leving flexibele, mensgerichte en toekomstbestendige dienstverlening en bedrijfsvoering realiseren. Daarvoor 
wordt gewerkt aan een nieuwe, stabiele, gemeenschappelijke basisinformatievoorziening en innovatieve 
werkwijzen in een datagedreven samenleving. Tegelijkertijd geven gemeenten vorm aan standaarden voor 
gezamenlijke uitvoering en de transformatie in de uitvoering op het sociaal en fysiek domein. Concreet gaat 
het dan onder meer om het slim invoeren van de Omgevingswet, het samen vormgeven van administratieve 
lastenverlichting in het sociaal domein en samen schaarse kennis en expertise organiseren op het gebied van 
informatieveiligheid.

Digitalisering biedt kansen in de taakuitvoering van gemeenten in interactie met inwoners en ondernemers 
en in de bedrijfsvoering. Dit wordt mogelijk gemaakt vanuit een gezamenlijke digitale infrastructuur; deze is 
beleidsarm en daarom is concurreren hierop zinloos. Deels wordt deze infrastructuur nationaal ontwikkeld; 
daar beïnvloeden we en werken we mee. Deels ontwikkelen we deze infrastructuur als gemeenten geza-
menlijk. Met de beweging Samen Organiseren inspireren en vernieuwen we vanuit de concepten van de 
‘Common Ground’. 
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Op de volgende punten bij informatiesamenleving en digitalisering maakt de VNG in 2019 het verschil:
• Gemeenten behartigen belangen van inwoners bij het parlement, het Rijk én Europa op basis van maat-

schappelijke opgaven en zijn met volle inbreng vertegenwoordigd in de governance van de digitale 
overheid (waar gewerkt wordt aan de cruciale generieke digitale infrastructuur). 

• Gemeenten agenderen en nemen actief deel aan de maatschappelijke dialoog over publieke waarden 
in de samenleving en formuleren een gezamenlijk handelingsperspectief. Daarbij ondersteunt de VNG 
gemeenten in een dienstverlening die voldoet aan die publieke waarden.

• We trekken samen met partners op en stimuleren innovatie en samenwerking in de quadruple helix-ge-
dachte: bedrijfsleven, overheid, inwoners en onderwijs. We werken aan informatieveiligheid en de bestrij-
ding van cybercrime door een heldere koers vast te stellen en te agenderen.

• Intern geven we invulling aan digitalisering als integraal onderdeel van de VNG-domeinen (sociaal do-
mein, fysiek domein, openbare orde & veiligheid, economie en democratie) en zorgen we ervoor dat naast 
een goede invulling van het programma, er op doelmatige en rechtmatige wijze wordt omgegaan met het 
fonds en het programma GGU.

• Gemeenten werken samen in Samen Organiseren en powered by het GGU aan flexibele, mensgerichte 
en toekomstbestendige dienstverlening en bedrijfsvoeringsprocessen. De contouren hiervan zijn vastge-
legd door de ALV van juni 2018 en worden uitgewerkt in het jaarprogramma 2019. Gemeenten ervaren 
hierdoor dat we:
•  ruimte creëren voor lokaal maatwerk en autonomie waar dat gewenst is,
•  schaarse expertise en kennis bundelen,
•  samen sterk staan in overleg met Rijk, ketenpartners en marktpartijen,
•  aanzienlijke efficiencyvoordelen realiseren.

Dienstverlening
In zijn advies naar aanleiding van de evaluatie van de governance constateert Wim Deetman dat de leden 
veel waardering hebben voor de service en dienstverlening van de VNG. De dienstverlening vormt de 
ruggengraat van de VNG en het is goed om deze meer zichtbaar te maken. Deze constatering is een mooie 
opsteker voor de bedrijven maar ook voor het Klantcontactcentrum van het team Informatievoorziening en de 
specialistische dienstverlening door de teams Recht, Financiën en Arbeidszaken. Tegelijkertijd is de aandacht 
voor een meer zichtbare dienstverlening ook een opdracht. Vandaar dat in 2018 een begin is gemaakt met 
de inventarisatie van het hele dienstverleningsaanbod van de VNG om vervolgens te bepalen of bijsturing 
nodig is. Waar zijn er lacunes, doen we dingen waaraan geen behoefte meer bestaat, zijn historisch gegroeide 
keuzen nog bij de tijd? Daarnaast bekijken we hoe we de kwaliteit kunnen borgen.

Een belangrijk deel van de dienstverlening aan gemeenten verzorgen we vanuit de bedrijven binnen het 
VNG-concern. Zo helpt VNG KCHN gemeenten om binnen het sociaal domein toezicht en handhaving te 
versterken door inzet van kennis en expertise. Onder de noemer Samen Organiseren ondersteunt VNG 
Realisatie gemeenten bij het zetten van nieuwe stappen in de onderlinge samenwerking op het gebied 
van dienstverlening, werkprocessen en ICT. VNG Risicobeheer stimuleert dat gemeenten vanwege de 
toenemende complexiteit van de maatschappelijke opgaven hun risicomanagement versterken door het 
verhogen van het risicobewustzijn, het delen van kennis en ervaringen en het collectief organiseren van 
producten en diensten. De kennis en ervaring uit deze dienstverlening en uit de vele beleidsonderwerpen 
zien we ook terug in het werk van VNG International en Congres- en studiecentrum VNG. Bouwend op de 
waardevolle Nederlandse kennis over lokaal bestuur en de vele verbindingen tussen lokale beleidsagenda’s 
van Nederlandse gemeenten op de mondiale agenda, faciliteert VNG International lokale overheden in zowel 
ontwikkelingslanden als in landen in transitie. Congres- en Studiecentrum VNG helpt de lokale ervaring en 
kennis te verspreiden en te verdiepen met een breed scala aan congressen en opleidingen voor bestuurders 
en ambtenaren binnen de lokale overheid.

Op de volgende punten bij de dienstverlening maakt de VNG in 2019 het verschil:
• In 2019 wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden over de beleidsinhoudelijke dienstverlening en de 

producten die de VNG aanbiedt.
• Het jaarprogramma Samen Organiseren 2019 voeren we uit op de onderdelen standaardiseren, digitale 

identiteit en beheer.
• De inzet van de VNG-bedrijven richten we op de versteviging van de dienstverlening aan de leden.
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• De VNG helpt gemeenten met een tijdige en soepele invoering van de Wet Normalisering rechtspositie 
ambtenaren die op 1 januari 2020 in werking treedt.

VNG
Eind 2017 presenteerde Wim Deetman zijn rapport ‘De Vierde dimensie: Kennis vergaren, kennis delen, 
agenderend zijn’. Daarin doet hij 21 aanbevelingen in vier samenhangende clusters: vergroten wendbaarheid 
VNG, netwerkend samenwerken, samen besturen met andere overheden en aanpassing interne governance. 
We implementeren waar mogelijk de aanbevelingen in lopende trajecten. De wendbaarheid van de VNG en 
het netwerkend samenwerken versterken we ook in 2019 in het programma ‘De VNG als netwerkorganisatie’.

De VNG-organisatie is één concern, waarbij de verschillende onderdelen samen onder de VNG-vlag meer-
waarde creëren voor de leden. Wij werken aan een sterke organisatie die ten goede komt aan de kwaliteit 
en effectiviteit van de primaire dienstverlening: de belangen van gemeenten behartigen en gemeenten 
ondersteunen in de uitvoer van de diverse taken. 

Binnen ons concern brengen we een aantal basisprocessen op orde. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen 
en we bouwen dat in 2019 uit: de planning- & controlcyclus vormt daarbij de basis. Op HR-gebied spelen in 
2019 drie thema’s: de nieuwe rechtspositie, een nieuw functiehuis en een volgend medewerkersonderzoek. 
In de lijn van het rapport van Wim Deetman willen we de netwerkorganisatie versterken. Daarvoor loopt een 
apart programma binnen de organisatie, gericht op kennis delen en persoonlijke ontwikkeling.

Op de volgende punten bij de vereniging en de interne organisatie maakt de VNG in 2019 het verschil:
• Uitrol van de planning- & controlcyclus binnen het hele VNG-concern.
• Vernieuwen van de rechtspositieregeling en het functiehuis.
• Groei in de waardering van de werkbeleving, de waardering en de professionalisering bij het medewer-

kersonderzoek.
• Uitvoering van het programma “De VNG als netwerkorganisatie”.
• Inzet van expertiseteams op de inhoudelijke vraagstukken:

• Meerjarig financieel kader EU;
• Programma herziening financiële verhouding;
• Vitalisering lokale journalistiek;
• Lokale democratie;
• Onderwijshuisvesting.
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