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1
Onderzoek en methodiek
• Onderzoeksvraag

• Resultaat

• Methodiek

• Wat meten we?

• Hoe maak je het vergelijkbaar?
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Hoe verhouden de kosten en formatie per taak (primaire proces en overhead) van uw organisatie 

zich tot die van andere, vergelijkbare gemeenten?

• Peildatum vastgestelde formatie: 01-01-2018

• Peildatum kosten: Begroting 2018

Onderzoeksvraag benchmark
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Doel: 

• Inzicht bieden in de relatieve kosten en formatie van uw gemeente.

Resultaat:

• Objectieve vergelijkingsformatie, eerste handvat voor objectieve discussie: niet het ‘finale 

oordeel’.

• Vormt/biedt basis voor normering, sturing en inrichting primair proces en overhead.

• Biedt focus voor vervolgonderzoek.

Wat biedt de benchmark?
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Van benchmark naar actieplan
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Interpretatie van de situatie

Benchmark
Overige rapportages (o.a. 

financieel)

Eigen kennis

Kennis van anderen

Actieplan
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• Beproefde methode: Berenschot brengt sinds 2002 de formatie van >330 gemeenten in kaart

• In 2015 is gestart met een vernieuwde benchmark, waarin rekening is gehouden met (recente) 
ontwikkelingen bij gemeenten, onder andere: 
- Decentralisaties

- Samenwerkingsverbanden, taken belegd bij derden

• In onze vernieuwde benchmark staan de apparaatskosten centraal. Onder apparaatskosten verstaan wij de 
volgende kosten:
- Loonkosten

- Inhuurkosten

- Materiële kosten

- Kosten van taken belegd bij derden

- Gecorrigeerd voor opbrengsten uit diensten voor derden

• Daarnaast biedt de benchmark inzicht in uw formatie en werklastbepalende factoren.

• De benchmark sluit aan bij de vernieuwde BBV-indeling.

Methodiek benchmark
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• Uit het benchmarkonderzoek komen enkele clusters en categorieën naar voren die als aandachtspunt worden aangemerkt. 

• Berenschot is vervolgens gevraagd om een verdieping op de clusters uit te voeren, welke zijn aangedragen door de 

teammanagers (grotendeels overeenkomstig de aandachtspunten uit de benchmark) van de gemeente Steenbergen. 

• Het doel van de verdieping is om een toelichting te geven op deze aandachtspunten. Zijn de verschillen ten opzichte van de 

referentiegroep verklaarbaar door bijvoorbeeld verschillen in ambities, werkprocessen, geleverde kwaliteit, et cetera? 

• In deze rapportage geven we de benchmarkuitkomsten weer, gecombineerd met de bevindingen en de mogelijke verklaringen 

die uit de verdiepende gesprekken naar voren zijn gekomen.

• Wij hebben op 9 oktober jl. met de volgende teammanagers de desbetreffende clusters besproken:

- Raymond Schenk en Gerrit Matthijsen: Verkeer, vervoer en wegen, Afval

- Astrid Marchand: Sociaal domein

- Edwin van Sprundel: Burgerzaken, Belastingen en WOZ

- Henk-Jan Keur: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Recreatie en ontspanning

- Huib de Korte: algemeen

Verdieping benchmark
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Ter voorbereiding op de verdiepende gesprekken hebben wij voorafgaand een interviewleidraad opgesteld. Deze is ook aan de 

desbetreffende teammanagers toegestuurd en heeft als handvat gediend tijdens de gesprekken.

• Kunnen hoge of juist lage (politieke) ambities in het takencluster een verschil ten opzichte van het gemiddelde verklaren? Wordt 

in geval van een hoog ambitieniveau bewust meer ingezet op formatie en kosten van de organisatie? Idem in geval van een 

bewust laag ambitieniveau.

• Kan een bewust hoger of juist lager niveau van kwaliteit en dienstverlening een verschil ten opzichte van het gemiddelde 

verklaren?

• Kunnen tijdelijke werkzaamheden (zoals een project of tijdelijke inhuurkosten) een verschil ten opzichte van het gemiddelde 

verklaren?

• Kan de inrichting van werkprocessen een verschil ten opzichte van het gemiddelde veroorzaken of verklaren? Zijn 

werkprocessen bijvoorbeeld erg ‘lean’ ingericht? 

• Zijn er werklastbepalende factoren, anders dan die uit het benchmarkonderzoek naar voren komen, die een hogere of lagere 

werklast van de taken kunnen veroorzaken?

• Wij kennen organisaties die als gevolg van nieuwe wetgeving/aanstaande nieuwe taken investeren in hogere kwaliteit en 

bezetting om de nieuwe taken goed op te kunnen vangen. Ditzelfde gebeurt wanneer taken juist verdwijnen en worden 

afgebouwd. Kan het zijn dat de hogere of lagere kosten samenhangen met het investeren in, dan wel het afbouwen van taken? 

• Zijn er andere factoren te bedenken die een verschil ten opzichte van het gemiddelde kunnen verklaren?

Interviewleidraad verdieping
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Primair proces

• Indeling in 24 clusters

Overhead

• Indeling in 11 categorieën

Overige kosten

• Materiële kosten van informatisering en automatisering

• Huisvestingskosten gemeentekantoren

Wat meten we?

10



Vertrouwelijk

• Het geheel aan diensten en voorzieningen dat door de gemeente geboden wordt aan de burgers.

• Deze gemeentelijke taken zijn uitgesplitst naar de volgende 24 clusters:

Primair proces

Cluster 1: Burgerzaken

Cluster 2: Openbare orde en veiligheid

Cluster 3: Verkeer, vervoer en wegen

Cluster 4: Parkeren

Cluster 5: Water

Cluster 6: Economische Zaken

Cluster 7: Educatie

Cluster 8: Kunst, Cultuur en Oudheidkunde

Cluster 9: Sport

Cluster 10: Groen

Cluster 11: Recreatie en ontspanning

Cluster 12: Sociale voorzieningen

Cluster 13: Wmo

Cluster 14: Jeugd

Cluster 15: Opvang en welzijn

Cluster 16: Volksgezondheid

Cluster 17: Afval

Cluster 18: Riolering

Cluster 19: Fysiek milieu en duurzaamheid

Cluster 20: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Cluster 21: Bouwgrondexploitatie en GEO-informatie

Cluster 22: Wabo

Cluster 23: Belastingen en WOZ

Cluster 24: Griffie, raad en rekenkamer
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• Geheel van functies dat gericht is op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. 

• Overheadfuncties staan niet rechtstreeks ten dienste van de burger, maar leveren indirect een bijdrage aan 

het functioneren van de organisatie.

• Deze overheadtaken zijn uitgesplitst naar de volgende elf categorieën:

Overhead

1. Directie en management primair proces

2. Secretariaten primair proces

3. Bestuurszaken en bestuursondersteuning

4. Personeel en organisatie

5. Financiën en control

6. Informatisering en automatisering

7. Juridische zaken

8. Communicatie

9. Kwaliteitszorg

10. Facilitaire dienst

11. Inkoop
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• Gemeenten zijn boeiende, maar ook complexe en diverse organisaties: elke gemeente is uniek. 

• Uniforme indeling is leidend, niet de organisatiestructuur van een gemeente. Dit vergt een 

vertaling van uw formatie en kosten naar onze generieke indeling. 

• Zorgvuldige validatieproces om appels met appels te vergelijken.

• Kosten staan centraal, hiermee houden we rekening met verschillen in uitbesteding.

• Referentiegroep op maat, waarin we rekening houden met verschillen in omvang, 

bevolkingsdichtheid, sociale structuur, centrum functie en % taken belegd bij derden. 

• 102 zorgvuldig gekozen werklastindicatoren in het primaire proces en de overhead om de 

kosten te duiden en cijfers te voorzien van de juiste nuances.

Hoe maak je het vergelijkbaar?
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Uw referentiegroep

14

Naam gemeente Inwoners Bevolkingsdichtheid  

(inwoners/km2)

Sociale 

structuur

% taken belegd bij 

derden primair proces

Centrumfunctie

Bloemendaal 22.296 561 Goed 38% Zonder

Borger-Odoorn 25.506 93 Redelijk 34% Weinig

Boxmeer 28.700 258 Redelijk 38% Redelijk

Brummen 20.850 249 Redelijk 41% Weinig

Buren 26.206 195 Goed 57% Zonder

Cranendonck 20.540 269 Goed 39% Weinig

Dalfsen 28.076 170 Goed 37% Weinig

Elburg 23.026 361 Goed 32% Redelijk

Goirle 23.145 550 Goed 36% Weinig

Haaksbergen 24.321 232 Goed 30% Redelijk

Heemstede 26.953 2.936 Goed 43% Weinig

Kaag en Braassem 26.109 413 Goed 42% Zonder

Langedijk 27.449 1.150 Goed 41% Weinig

Maasdriel 24.084 365 Goed 57% Zonder

Ooststellingwerf 25.574 114 Redelijk 33% Redelijk

Steenbergen 24.797 169 Redelijk 36% Weinig

Tholen 25.421 173 Goed 41% Weinig

Zaltbommel 27.562 347 Goed 59% Weinig
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2
Uitkomsten benchmark en verdieping
• Totale kosten

• Primair proces en overhead

• Overige kosten

• Algemene bevindingen



Vertrouwelijk

Totale kosten per inwoner
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De totale apparaatskosten (primair proces en overhead) per inwoner van uw gemeente zijn 6% hoger dan 

gemiddeld. 
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Totale kosten (verdeling primair/overhead) per inwoner
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Primair proces per inwoner:
• 5% hogere kosten (+€ 0,9 miljoen)

• 3% meer formatie (+2,8 fte)

• Minder taken belegd bij derden (37%) dan gemiddeld (41%).

Overhead per inwoner:
• 6% hogere kosten (+€ 0,3 miljoen)

• 6% meer formatie (+2,9 fte)

• Minder taken belegd bij derden (3%) dan gemiddeld (8%). 

Overhead per fte:
• 6% hogere kosten (+€ 0,3 miljoen)

• 5% meer formatie (+2,5 fte)
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Primair proces

Vergelijking formatie
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Totaal

• 3% meer formatie (+2,8 fte)

Uitvoering

• 18% meer formatie (+12,0 fte)

Beleid

• 25% minder formatie (-6,0 fte)

Regie/contractmanagement

• 83% minder formatie (-3,1 fte)

Vergunningverlening

• 6% minder formatie (-0,2 fte)

Totaal

• 3% meer kosten (+€ 0,5 miljoen)

Uitvoering

• 12% hogere kosten (+€ 1,6 miljoen)

Beleid

• 29% lagere kosten (-€ 0,6 miljoen)

Regie/contractmanagement

• 81% lagere kosten (-€ 0,2 miljoen)

Vergunningverlening

• 22% hogere kosten (+€ 0,1 miljoen)

Vergelijking kosten
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• Bij 17 van de 24 clusters is de beleidsformatie lager dan gemiddeld, waarvan 2 met een verschil 

van meer dan 1 fte.

• Op de volgende clusters is de beleidsformatie opvallend laag:

- Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

◦ Dit is verklaarbaar aan de hand van de werklast

- Bouwgrondexploitatie en GEO-informatie

◦ Dit is verklaarbaar aan de hand van de werklast

Primair proces

Analyse lage beleidsformatie
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Primair proces

Vergelijking loonschalen
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Primair proces

Vergelijking kosten clusters
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Primair proces

Vergelijking kosten clusters

22



Vertrouwelijk

Primair proces

Vergelijking kosten clusters
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Cluster: Afval

• De kosten zijn 26% hoger dan gemiddeld per inwoner (+€ 0,5 miljoen). 

• Uit de werklastindicatoren kunnen we uw hogere kosten niet verklaren. 

- Omgevingsadressendichtheid: -8% 

- Aantal woonruimten en bedrijfsvestigingen: -7%

• Uw gemeente heeft 57% van de taken buiten de deur belegd. Gemiddeld ligt dit percentage in de referentiegroep op 80%. 

- Uw kosten van taken belegd bij derden zijn € 0,1 miljoen lager dan gemiddeld. 

- De interne apparaatskosten (loonkosten en materiële kosten) zijn circa € 0,6 miljoen hoger dan gemiddeld. 

• Uw gemeente zet 3,3 fte meer in dan gemiddeld: 

- Uitvoering: +3,3 fte

- Beleid: +0,1 fte

- Regie/contractmanagement: -0,1 fte

Primair proces

Opvallendheden
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Uit de benchmark komt naar voren dat de apparaatskosten per inwoner 26% hoger zijn dan gemiddeld. Uit de indicatoren blijkt 

dat de gemeente minder woonruimten en bedrijfsvestigingen heeft (-7%) en dat de omgevingsadressendichtheid ook lager is dan 

gemiddeld (-7%). Daarnaast zien we dat hogere kosten met name voortkomen uit een hogere inzet op formatie en materiële 

kosten. 

Uit het verdiepende gesprek dat wij hebben gevoerd, zijn de volgende mogelijke verklaringen aangedragen:

• Het afgelopen jaar is een omslag gemaakt naar ‘omgekeerd inzamelen’. Daarbij is een ambitieus doel gesteld om per 2020 van 

175 kg naar 100 kg restafval per huishouden te gaan. De invoering van deze omslag kost voorbereidingstijd, heeft onvoorzien 

werk gedurende de invoering opgeleverd en levert (na 1-1-2018) extra contacten met inwoners op via alle contactkanalen. 

• Openingstijden van de milieustraat zijn behoorlijk klantgericht. Inwoners kunnen onbeperkt en laagdrempelig naar de 

milieustraat, waar ook een paar medewerkers werkzaam zijn. Het onbeperkt brengen van afval naar de milieustraat staat haaks 

op het beperkt willen inzamelen van restafval. De eerste analyses van de gemeente laten zien dat er een toename is van 

restafval op de milieustraat.

• Daarnaast is de gemeente ook adequaat in het reageren op meldingen op het gebied van afval. Streven is om binnen een half 

uur de melding te hebben opgelost. 

• Er is een investering gepleegd van zo’n € 0,5 mln. in het plaatsen van een afscheiding van de milieustraat, ter voorkoming van 

geluidsoverlast bij de buren. De kapitaallasten van deze investering zijn opgenomen onder de materiële kosten van het cluster

Afval.

• Mogelijk speelt mee dat, hoewel verjonging plaatsvindt in het team, de gemiddelde leeftijd van medewerkers relatief hoog is.

Primair proces

Mogelijke verklaring voor Afval
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Cluster: Sport

• Indien we kijken naar uw apparaatskosten, zijn uw kosten per inwoner 38% hoger per inwoner (+€ 0,4 miljoen). 

- Subsidies zorgen voor ruis in de vergelijking. Indien we uw apparaatskosten inclusief structurele subsidies vergelijken met de referentiegroep, zijn deze 21% hoger dan 

gemiddeld. 

• U voert onderstaande taken zelf uit, bij andere gemeenten is dat soms anders:

- Beheer sportlocaties binnen en buiten (44% voert dit niet zelf uit)

- Beheer zwembaden (72% voert dit niet zelf uit)

• Het aantal binnensportaccommodaties waar uw gemeente kosten voor heeft, is 40% lager dan gemiddeld en het aantal zwembaden waar 

uw gemeente kosten voor heeft, is 150% hoger. 

• Kijkend naar de opbouw van de kosten zien we dat met name de loonkosten op het gebied van sport (+€ 0,3 miljoen) hoger zijn dan 

gemiddeld. Daarnaast heeft uw gemeente ook hogere inhuurkosten (+€ 0,1 miljoen). 

• Uw gemeente zet meer formatie in dan gemiddeld (+3,9 fte): 

- Uitvoering: +3,6 fte

- Beleid: +0,4 fte

- Regie/contractmanagement: -0,1 fte

Primair proces

Opvallendheden
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Cluster: Recreatie en ontspanning

• Uw apparaatskosten zijn 181% hoger per inwoner (+€ 0,3 miljoen). Uw kosten zijn de hoogste van de referentiegroep.

• Kijkend naar de werklastindicatoren, is dit deels verklaarbaar:

- Aantal evenementen: +11%

- Klantenpotentieel lokaal: +3%

- Aantal kinderboerderijen en dierenweiden in gemeentelijk beheer: +172%

• Kijkend naar de opbouw van de kosten, zien we dat met name de materiële kosten (+€ 0,1 miljoen) en de kosten van 
taken belegd bij derden (+€ 0,1 miljoen) hoger zijn dan gemiddeld.  

- Hier vallen onder andere de kosten van de jachthavens onder. 

• De formatie die u inzet is 0,7 fte hoger dan gemiddeld:

- Uitvoering: +0,9 fte

- Beleid: -0,2 fte

- Regie/contractmanagement: -0,1 fte

Primair proces

Opvallendheden
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Uit de benchmark komt naar voren dat de apparaatskosten per inwoner hoger zijn dan gemiddeld, en vanuit de werklast is dit 

deels verklaarbaar. De hogere kosten zitten met name op hogere materiële kosten en hogere kosten van taken belegd bij derden.

Uit het verdiepende gesprek dat wij hebben gevoerd, zijn de volgende mogelijke verklaringen aangedragen:

• De gemeente Steenbergen heeft hoge ambities op recreatief gebied. Op promotie van de gemeente zet de gemeente zelf 

weinig in, dat verloopt met name via Brabantse Wal/VVV. Verwachting is wel dat de samenwerking intensiever zal worden op 

dit gebied.

• De ambities van de gemeente uiten zich voornamelijk in de investering die is gedaan voor de jachthavens en komt daarmee 

terug in de materiële kosten van de gemeente.

• De gemeente heeft daarnaast op recreatie een nieuwe medewerker aangenomen, waarbij de verwachting is dat de taak op dit 

gebied nu voldoende dekking heeft. 

Primair proces

Mogelijke verklaring voor Recreatie en ontspanning
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Cluster: Verkeer, vervoer en wegen
• De kosten zijn 24% hoger dan gemiddeld per inwoner (+€ 0,3 miljoen). 

- Qua uitvoeringskosten en materiaal betreft dit alleen de kosten van het dagelijkse beheer en onderhoud.

• De hogere kosten zijn niet te verklaren aan de hand van de werklast: 

- Aantal te onderhouden km weg (per inwoner): +3%

- Aantal te onderhouden km weg (afgezet per oppervlakte land): -49%

• De loonkosten zijn hoger dan gemiddeld (+€ 0,3 miljoen). De materiële kosten en kosten van taken belegd 

bij derden zijn gemiddeld.

• De formatie die uw gemeente inzet is 4,3 fte hoger dan gemiddeld. 

- Uitvoering: +5,5 fte

- Beleid: -0,7 fte

- Regie/contractmanagement: -0,5 fte

Primair proces

Opvallendheden

29



Vertrouwelijk

Uit de benchmark komt naar voren dat de apparaatskosten per inwoner 24% hoger zijn dan gemiddeld en niet in verhouding zijn 

met de werklast (+3% meer km weg te onderhouden dan gemiddeld). Deze hogere kosten komen met name voort uit een 

hogere inzet van formatie op deze taak. De overige kosten die in de benchmark zitten, hebben betrekking op het dagelijks 

beheer en onderhoud, straatreiniging, gladheidsbestrijding. Het gaat daar niet om investeringen op groot onderhoud. Uit het 

verdiepende gesprek dat wij hebben gevoerd, zijn de volgende mogelijke verklaringen aangedragen:

• De gemeente pleegt extra inzet op groot onderhoud in de wijken uit de periode jaren 50-60-70, o.a. gericht op integraal 

onderhoud van riolering en straten, evenals clustering van wegen wanneer deze in vergelijkbare periodes onderhoud nodig 

hebben. De beheerplannen van de gemeente worden jaarlijks grotendeels gerealiseerd. De werkstijl is die van planmatig 

werken aan onderhoud in de openbare ruimte, anders dan reactief werken. 

• De gemeente zet bewust in op participatie van de inwoners. Zij werkt met haal- en brengsessies om zo input vanuit de 

inwoners uit de betreffende wijk te krijgen op de leefomgeving. De gemeente gaat dit gesprek zo open mogelijk aan en komt 

in de eerste bijeenkomst niet met een vastomlijnd conceptplan waarop gereageerd mag worden. Wel geven zij 

referentieplaatjes en indien nodig kaders (zoals hergebruik van materialen) mee. In deze bijeenkomsten zijn ook de 

toezichthouders van de gemeente zoveel als mogelijk betrokken.

• Werk in uitvoering gebeurt met wijkteams, met mensen van de gemeente en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (en 

begeleiding van gemeente) die in groepen verantwoordelijk zijn voor delen van de gemeente. Niet meer met een bestek zoals 

voorheen (afspraak is bijvoorbeeld één keer week grasmaaien), maar afgestemd op de omstandigheden. Het uitgangspunt is 

zorgen dat de leefomgeving er netjes bij ligt. Gaat om onderhoud groen, om wegen (bijvoorbeeld losliggende stoeptegel, 

kapot verkeersbord, etc.). De gemeente probeert zo veel als mogelijk met een brede blik naar de wijken te kijken.

Primair proces

Mogelijke verklaring voor Verkeer, vervoer en wegen
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• Gemeente Steenbergen hanteert het hoogste kwaliteitsniveau voor onkruidbestrijding. Op A-niveau in de hele gemeente, 

anders dan C-niveau in veel gemeenten. 

• De klachtenafhandeling van meldingen openbare ruimte neemt gevoelsmatig veel tijd in beslag. De klachten worden serieus 

opgepakt, maar de gemeente is beperkt bezig met het analyseren van de oorsprong van de meldingen. Een veelvuldige 

kapotte straatlantaarn kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van ‘hangjongeren’ en kan daarmee voorkomen worden door op 

andere gebieden meer in te zetten.

• Mogelijk speelt mee dat, hoewel verjonging plaatsvindt in het team, de gemiddelde leeftijd van medewerkers relatief hoog is en 

medewerkers mogelijk niet altijd meer de kennis en competenties hebben die gevraagd worden in het werk.

Primair proces

Mogelijke verklaring voor Verkeer, vervoer en wegen
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Cluster: Jeugd
• De apparaatskosten zijn 79% hoger per inwoner (+€ 0,4 miljoen). 

• Uw gemeente heeft 44% meer jeugdcliënten per 1.000 inwoners. De hogere apparaatskosten lijken 

niet geheel in verhouding te staan met de hogere werklast. 

• Kijkend naar de opbouw van de kosten, zien we dat met name uw kosten van taken belegd bij 

derden (+€ 0,3 miljoen) hoger zijn dan gemiddeld. Uw gemeente heeft gemiddelde interne kosten 

(loon- en inhuurkosten). 

• Uw gemeente zet meer formatie in dan gemiddeld (+1,3 fte): 

- Uitvoering: +1,2 fte

- Beleid: +0,4 fte

- Regie/contractmanagement: -0,2 fte

Primair proces

Opvallendheden
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Cluster: Sociale voorzieningen

• Uw apparaatskosten zijn 20% hoger per inwoner (+€ 0,2 miljoen). 
- Let op: onder deze taak vallen de kosten voor o.a. de participatiewet, schuldhulpverlening en re-integratie. 

- De kosten van schuldhulpverlening vallen onder Traverse. Deze kosten zijn nu allemaal opgenomen onder een ander cluster (Opvang en 
welzijn), doordat het deel van de kosten m.b.t. schuldhulpverlening niet helder was. Uw kosten zijn dus in werkelijkheid iets hoger dan nu 
weergegeven.

• Uw werklast ligt in lijn met uw hogere kosten:

- Aantal bijstandsontvangers: +26%

• Uw gemeente heeft 89% van de taken belegd bij derden. Gemiddeld in de referentiegroep is dit 51%. Uw kosten van taken 
belegd bij derden zijn daardoor € 0,5 miljoen hoger. Uw interne kosten (met name loonkosten) zijn € 0,3 miljoen lager dan 
gemiddeld.

• De formatie die u inzet is 4,8 fte lager dan gemiddeld.

- Uitvoering: -4,9 fte

- Beleid: -0,3 fte

- Regie/contractmanagement: +0,4 fte

Primair proces

Opvallendheden
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Cluster: Wmo

• De kosten zijn 44% lager per inwoner dan gemiddeld (-€ 0,3 miljoen). 

• Uw kosten liggen in verhouding met uw werklast:

- Aantal Wmo-cliënten: -35%

• Zowel uw interne kosten (-€ 0,2 miljoen) als uw kosten van taken belegd bij derden zijn lager dan gemiddeld (-€ 0,1 miljoen). 

• De formatie die u inzet is 1,7 fte lager dan gemiddeld. 

- Uitvoering: -0,6 fte

- Beleid: -0,9 fte

- Regie/contractmanagement: -0,3 fte

Primair proces

Opvallendheden
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Het Sociaal domein bestaat ons inziens uit meerdere benchmarkclusters, voornamelijk op het gebied van Sociale voorzieningen 

(participatiewet, schuldhulpverlening, re-integratie, armoede), Wmo, Jeugd en Opvang en Welzijn (welzijnsorganisaties, 

maatschappelijk werk, etc.). De gemeente geeft aan dat het Sociaal domein voor hen een nog bredere lading kent, met ook taken

op het gebied van sport, educatie en cultuur. Uit het gesprek zijn diverse onderwerpen aangesneden. We hebben deze geclusterd

naar mogelijke verklaringen voor het geheel, als ook enkele specifieke onderwerpen per benchmarkcluster.

• De gemeente werkt met diverse organisaties samen om het maatschappelijke veld zo goed mogelijk te bedienen. Dit vraagt 

om goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap in samenhang met de maatschappelijke doestellingen die je wilt bereiken met 

elkaar en raakt het gehele welzijnsveld. 

• De gemeente kent geen geformaliseerde samenwerking met de andere gemeenten in de regio. De inkoop vindt wel 

gezamenlijk plaats, maar er is bijvoorbeeld geen gezamenlijke backoffice met de andere gemeenten. Dit maakt het voor 

aanbieders van zorg wel lastiger in afstemming. Idealiter harmoniseer je deze zaken met andere gemeenten, om de 

bedrijfsvoering efficiënter in te richten. 

• Medewerkers zitten meer in de haarvaten van de samenleving en komen daardoor eerder achter hulpvragen dan voorheen. 

Meer aanwezig zijn in de gemeente zorgt ervoor dat je meer weet van inwoners en leidt vaak ook tot het plegen van meer 

inzet. Dit vanuit de gedachte dat tijdig preventieve maatregelen treffen effectief is en ook goedkoper is dan maatwerk-

oplossingen. 

• De werkdruk van medewerkers wordt als hoog ervaren, de werklast van medewerkers is toegenomen door o.a. complexere 

problematiek. 

Primair proces

Mogelijke verklaring voor Sociaal domein
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Sociale voorzieningen

Uit de benchmark komt naar voren dat de apparaatskosten per inwoner hoger zijn dan gemiddeld (+20%) en in lijn liggen met de 

werklast (+26% meer bijstandsontvangers). De gemeente heeft deze taak voornamelijk belegd bij derden. Uit het verdiepende 

gesprek dat wij hebben gevoerd, is de volgende toevoeging nog gedaan met betrekking tot dit cluster:

• Schuldhulpverlening is in de benchmark qua kosten niet bij dit cluster opgenomen. Dit heeft ermee te maken dat de gemeente 

onvoldoende inzichtelijk heeft wat het aandeel schuldhulpverlening bij de diverse partijen is die zij hebben ingeschakeld. De

gemeente geeft aan specifieke problematiek te hebben met betrekking tot een lager opleidingsniveau, taalachterstanden en 

meer ondersteuning nodig dient te hebben bij het op orde maken van de persoonlijke financiën. Het aantal cliënten 

schuldhulpverlening is onbekend, doordat deze ook bij de diverse partijen zijn belegd.

Wmo

Uit de benchmark komt naar voren dat de apparaatskosten per inwoner lager zijn dan gemiddeld (-44%) en in lijn liggen met de 

werklast (-35% Wmo-cliënten). Uit het verdiepende gesprek dat wij hebben gevoerd, zijn de volgende mogelijke veranderingen 

aangedragen dat maakt dat er naar deze taak gekeken dient te worden:

• De gemeente ziet steeds meer ouderen komen door de toenemende vergrijzing. Deze groep maakt steeds meer aanspraak op 

de voorzieningen die de gemeente biedt. Voor de komende jaren wordt er dan ook een toename verwacht in de werklast. Uit 

de benchmarkcijfers blijkt dat de gemeente een vergelijkbaar aantal ouderen heeft, maar minder jongeren in de gemeente.

• Beschermd wonen: op basis van een landelijk verdeelmodel heeft de regio Bergen op Zoom (waar de gemeente Steenbergen 

deel van uitmaakt) een lage compensatie van middelen voor beschermd wonen. Hiervoor is een lobby bezig, maar onbekend is 

wat de uitkomst gaat zijn.

• De caseload stijgt op het gebied van Wmo, door veranderende problematiek (o.a. toename personen verward gedrag).

Primair proces

Mogelijke verklaring voor Sociaal domein
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Jeugd

Uit de benchmark komt naar voren dat de apparaatskosten per inwoner hoger zijn dan gemiddeld (+79%) en niet geheel in 

verhouding zijn met de werklast (+44% jeugdcliënten). Uit het verdiepende gesprek dat wij hebben gevoerd, zijn de volgende 

mogelijke verklaringen aangedragen:

• De gemeente Steenbergen heeft relatief veel jeugdcliënten. De taak op het gebied van Jeugd wordt samen met negen 

gemeenten verzorgd. Gemeente Steenbergen zet hier ‘een halve fte‘ op in die in feite voor de negen gemeenten werkt, zonder 

dat daar inkomsten tegenover staan. Dit hangt samen met gemaakte afspraken die niet geformaliseerd zijn in de regio. 

Gevoelsmatig brengt de gemeente Steenbergen voor de omvang veel in de regio in. Daartegenover staat het beeld dat er op 

andere taken dan niet meer inzet vanuit de andere gemeenten is ter compensatie.

• Daarnaast zet Steenbergen in op hoge kwaliteit met als werkwijze dat een onafhankelijke jeugdprofessional zowel indicaties 

stelt als hulp verleent. De jeugdprofessional geeft wel discussie: wat is het optimum in indicatiestellend of hulpverlenend zijn. 

Het beeld in de regio is nu vooral nog minder inzet op zorgtrajecten, terwijl de taak in het brede welzijnsdomein bekeken moet 

worden: misschien is een jongerenwerker effectiever dan een jeugdprofessional. Daarnaast vindt de financiering plaats op basis 

van behaalde resultaten: hier loopt de gemeente landelijk in voorop.

Opvang en welzijn

Uit de benchmark komt naar voren dat de apparaatskosten per inwoner gemiddeld zijn (ook incl. verstrekte subsidies). Uit het 

verdiepende gesprek dat wij hebben gevoerd, is nog een volgende toevoeging gedaan:

• De vorming van welzijnsteams is nu bezig en was bij de momentopname van de benchmark in voorbereiding. Profileren en 

laagdrempelig maken van welzijn met investeringen in het voorliggend veld moet in 2019 z’n beslag krijgen.

Primair proces

Mogelijke verklaring voor Sociaal domein
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Cluster: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting  

• De kosten zijn 27% lager dan gemiddeld (-€ 0,2 miljoen). 

• Kijkend naar de werklastindicatoren, lijken uw lagere kosten in verhouding:

- Aantal in aanbouw genomen woningen: -59%

- Aantal bestemmingsplannen in ontwikkeling: -18%

- Aantal verzoeken om planschade: +5%

• Uw gemeente zet 1,5 fte minder formatie dan gemiddeld in. 

- Uitvoering: +0,5 fte

- Beleid: -1,5 fte (dit zijn o.a. de planologen, stedenbouwkundigen)

- Regie/contractmanagement: -0,5 fte

Primair proces

Opvallendheden
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Uit de benchmark komt naar voren dat de apparaatskosten per inwoner lager zijn dan gemiddeld (-27%), en is overeenkomstig 

de werklast (aantal bestemmingsplannen -18%, aantal in aanbouw genomen woningen -59%). Uit het verdiepende gesprek dat wij 

hebben gevoerd, zijn de volgende mogelijke verklaringen aangedragen:

• De gemeente geeft aan een tekort te ervaren op het gebied van Ruimtelijke ordening op het gebied van grotere projecten en 

bestemmingswijzigingsplannen die meer tijd vergen. Denk hierbij onder meer aan windmolendiscussies, particuliere initiatieven

en bedrijfsverplaatsingen/-uitbreidingen. Daarnaast neemt de complexiteit van de vragen toe en duren trajecten soms langer 

door de participatie met inwoners. De huidige capaciteit is vooral bezig met afvangen van het bestaande werk, en ambities 

vanuit de bestuurlijke kant zijn daardoor lastig op te pakken.

• De gemeente kan handiger omgaan met dekking voor taken waarvoor je geld krijgt, bv. anterieure overeenkomsten en 

vergunningen. Het is lastig om het gesprek te voeren over het verhogen van de leges om de benodigde capaciteit te dekken in 

financiële zin. Informele vooroverleggen vragen bijvoorbeeld veel tijd, maar krijgen we als gemeente geen vergoeding voor. 

Ook dit hangt samen met de mate van dienstverlening die de gemeente biedt. De informele vooroverleggen vinden plaats 

voor de vooroverleggen en de daadwerkelijke vergunningen.

• Er wordt rekening gehouden met onvoorzien werk (zo’n 10%), maar veel tijd gaat momenteel zitten in het beantwoorden van 

vragen vanuit het college en de raad.

Primair proces

Mogelijke verklaring voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
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Cluster: Wabo

• Uw apparaatskosten zijn 20% lager per inwoner (-€ 0,2 miljoen).

• Uw werklast ligt in lijn met uw kosten:

- Aantal aangevraagde omgevingsvergunningen: -21%

- Aantal verleende omgevingsvergunningen: -29%

- Aantal sloopmeldingen: -35%

• Uw gemeente heeft geen taken buiten de deur belegd. Gemiddeld ligt dit percentage in de referentiegroep op 27%. 

- Uw kosten van taken belegd bij derden zijn hierdoor € 0,3 miljoen lager dan gemiddeld. De loonkosten zijn ook € 0,1 miljoen lager dan gemiddeld en 

de inhuurkosten zijn € 0,3 miljoen hoger dan gemiddeld.

• De formatie die u inzet is 2,2 fte lager dan gemiddeld.

- Uitvoering: -2,0 fte

- Beleid: +0,4 fte

- Regie/contractmanagement: -0,1 fte

- Vergunningverlening: -0,4 fte

Primair proces

Opvallendheden
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Uit de benchmark komt naar voren dat de apparaatskosten per inwoner lager zijn dan gemiddeld (-11%). Kijken we naar de 

uitvoeringskosten per verstrekt product (rijbewijzen en identiteitsbewijzen), dan zijn de apparaatskosten in de uitvoering 17% lager 

dan gemiddeld.  Uit het verdiepende gesprek dat wij hebben gevoerd, zijn de volgende mogelijke verklaringen aangedragen:

• Binnen het cluster worden veel uren gemaakt, er heerst een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, er vindt structureel overwerk 

plaats, met name in de backoffice.

• De gemeente geeft aan niet toe te komen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), terwijl dit een wettelijke taak is. Uit 

externe audits blijkt dat de kwaliteit van de gegevens op orde is, maar er is wel een achterstand op de te onderzoeken 

adressen. Dit is ook een intern issue: er wordt ervaren dat er bij handhaving onvoldoende tijd beschikbaar is om de adressen te 

controleren die buiten de landelijke aanpak vallen. Dit hangt daar ook samen met het takenpakket dat bij Handhaving ligt (LAA

is één van de taken). Hierdoor ontstaat er mede een achterstand op de adreskwaliteit.

• Daarnaast wordt aangegeven dat de beschikbare formatie een issue is. Degene die het werk rondom de LAA verzorgt, werkt nu 

aan arbeidsmigratie. Het dossier arbeidsmigranten vergt een grotere investering om tot structurele oplossingen te komen, is de 

verwachting. Er is nu extra formatie beschikbaar gesteld voor arbeidsmigranten (structureel 1 fte) om deze taak invulling te 

blijven geven.

• Openingstijden Burgerzaken: veel vrije inloop mogelijk bij de gemeente (zowel in de ochtenden als avondopenstelling). Een 

burgerpeiling loopt nu in het kader van digitalisering (alle producten digitaal) en het (volledig) werken op afspraak. 

• Inzet op zaakgericht werken zodat inwoners zelf ook kunnen zien wat de status van producten is. Daarmee vindt er een 

verschuiving plaats van frontoffice werken naar backoffice werken. 

Primair proces

Mogelijke verklaring voor Burgerzaken
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Uit de benchmark komt naar voren dat de apparaatskosten per inwoner lager zijn dan gemiddeld (-22%), terwijl de werklast 

gemiddeld is. De gemeente voert de taak nog volledig zelf uit, waar gemeenten in de referentiegroep deze taak vaker hebben 

uitbesteed. Uit het verdiepende gesprek dat wij hebben gevoerd, zijn de volgende mogelijke verklaringen aangedragen:

• De taxateur werd ten tijde van de benchmark betaald uit vacatureruimte en uit budget voor inhuur (vervangingsinhuur). Er is nu 

extra formatie beschikbaar voor de taxateurfunctie. Door toevoeging van deze formatie, zal de vergelijking voor Belastingen en 

WOZ gemiddeld uitkomen ten opzichte van de referentiegroep. 

Primair proces

Mogelijke verklaring voor Belastingen en WOZ
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Overhead afgezet per inwoner:

• 6% hogere kosten (+€ 0,3 miljoen).

• 6% meer formatie (+2,9 fte). 

Overhead afgezet tegen de werklast* (per fte):

• 6% hogere kosten (+€ 0,3 miljoen)

• 5% meer formatie (+2,5 fte)

* In onze optiek dient de overhead van een organisatie in verhouding te staan tot de omvang van de organisatie 

als geheel. De formatie bepaalt immers het aantal interne klanten en is daarmee de grootste werklastbepalende 

factor. Voor een goede vergelijkbaarheid kunnen we het beste daarom de overheadkosten en -formatie afzetten 

tegen de totale formatie.

Overhead

Kosten
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Overhead

Vergelijking kosten

44



Vertrouwelijk

Overhead

45

Vergelijking formatie



Vertrouwelijk

Categorie: Informatisering en Automatisering (incl. materiële kosten)

• De kosten (incl. materiële kosten) per fte zijn 16% hoger dan gemiddeld (+€ 0,3 miljoen). 

- Uw gemeente heeft hogere personele kosten (+€ 0,2 miljoen), maar geen kosten van taken belegd bij derden (-€ 0,2 miljoen).

- De materiële kosten zijn hoger dan gemiddeld (+€ 0,3 miljoen),

• Onder de uitvoeringskosten verstaan we de loonkosten, inhuurkosten, kosten van taken belegd bij derden, minus opbrengsten uit diensten voor derden. 

Indien we uw uitvoeringskosten per taak vergelijken met de referentiegroep, vallen de volgende taken op (met tussen haakjes de vergelijking van alleen 

uw formatie): 

- Technisch applicatiebeheer: +€ 0,1 miljoen (+2,4 fte)

- ICT projecten / applicatieontwikkeling: -€ 0,1 miljoen (-0,8 fte)

- Systeem- en netwerkbeheer: -€ 0,1 miljoen (+0,8 fte). 

- Op Management, Beleid/advies, Helpdesk, DIV en secretariaat zijn uw kosten gemiddeld.

• De volgende materiële kosten vallen op: 

- Licenties en contracten: +€ 0,2 miljoen

- Inventaris en servers: +€ 0,1 miljoen

- Data/telefonie: +€ 0,1 miljoen

- Projecten: -€ 0,1 miljoen

• Het aantal accounts per fte is 29% hoger dan gemiddeld en het aantal ICT-meldingen per account is 28% lager dan gemiddeld. 

46
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Categorie: Financiën en Control

• De kosten per fte zijn 22% lager dan gemiddeld (-€ 0,2 miljoen).

• De formatie die uw gemeente inzet is 2,7 fte lager dan gemiddeld: 

- Financiële administratie: -1,1 fte

- Controlling/beleid/advies/planning & control: -0,9 fte  

- Overige F&C taken (treasury, verzekeringen, rechtmatigheidsonderzoek): -0,5 fte

- Management: -0,3 fte

- AO/IC, interne accountantsdienst/EDP-audit: +0,1 fte

- Secretariaat: +0,0 fte

• Vooral het aantal fte financiële administratie valt op:

- Het aantal binnengekomen facturen per fte financiële administratie: +86%

- Van alle binnengekomen facturen ontvangt en verwerkt uw gemeente niets volledig digitaal. Gemiddeld is dit 28%. 

Overhead

Opvallendheden
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Huisvestingskosten gemeentekantoren

• Deze kosten zijn 5% lager per fte dan gemiddeld (gecorrigeerd voor opbrengsten). Dit is een bedrag van € 0,1 miljoen lager. Hierbij vallen 
met name de volgende kostenposten op:

- Rentelasten: -€ 0,2 miljoen

- Onderhoud gebouwen: -€ 0,1 miljoen

- Huur gebouwen en inventaris: +€ 0,1 miljoen

• Het aantal m2 per fte is 4% lager dan gemiddeld. 

• Uw huisvestingskosten per m2 zijn 9% lager dan gemiddeld.  

• Uw organisatie heeft 2 locatie. Gemiddeld in de referentiegroep is dit 1,4 locaties. 

Ziekteverzuim

• Het ziekteverzuimpercentage is 39% hoger dan gemiddeld. 

• De meldingsfrequentie is 3% lager dan gemiddeld. 

Overige kosten

• Het begrote opleidingsbudget per medewerker is 11% lager dan gemiddeld. 

• De begrote reis- en verblijfskosten per medewerker zijn 184% hoger dan gemiddeld. 

Overige opvallendheden
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• Op een aantal aspecten lijkt de gemeente Steenbergen behoorlijk dienstverlenend richting de inwoners. Dit uit zich in ruime 

openingstijden van het gemeentekantoor/Burgerzaken, hoog onderhoudsniveau, inzet op betrokkenheid van inwoners 

(participatie). Dit klinkt goed vanuit een klantperspectief en tegelijk roept het de vraag op of deze inzet in verhouding staat tot 

de uitkomsten van de benchmark. 

• Een vraag aan het MT (op basis van de benchmarkuitkomsten en gesprekken) is of gemeente Steenbergen op dit moment voor 

de toekomst een evenwichtig personeelsbestand heeft. We doelen dan op passende uitvoeringskracht, denk- en ontwikkel-

kracht en participatiekracht. De denkkracht lijkt relatief beperkt aanwezig in formatieve zin, terwijl het anticiperen op 

ontwikkelingen dit wel vraagt. Ook kan dit samenhangen met de inzet van inhuur (bovenop de vastgestelde formatie) ten 

opzichte van vaste formatie. Meer inhuur maakt de organisatie kwetsbaarder in termen van kennisborging, maar er moet ook 

ruimte blijven om flexibel in te zetten daar waar nodig.

• Een ervaren zorg is de uitvoering van bestuurlijke opgaven waarvoor programmaregisseurs werk organiseren die hiervoor 

projectleiders nodig hebben. De afspraak is dat die projectleiders in principe uit de bestaande formatie moet komen. Een 

veronderstelling is dat niet iedere medewerker volgens de huidige maatstaven zo’n projectleidersrol kan vervullen. Dit is een

lastig te bespreken punt om een eerlijk en open gesprek over te hebben met de diverse gremia in de organisatie.

• Bij nieuwe ambities vanuit het college en de raad wordt er onvoldoende aangegeven wat de benodigde randvoorwaarden zijn 

vanuit de organisatie om die extra taak uit te kunnen voeren. Dit gaat dan in termen van budget en capaciteit, en daarmee ook

eventueel de bestuurlijke keuze welke taak niet meer uitgevoerd wordt.

Algemene bevindingen
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3 Samenvattend benchmark en verdieping
• Hoofduitkomsten

• Waarde en beperkingen



Vertrouwelijk

Totale kosten per inwoner zijn 6% hoger dan gemiddeld. 

• Dit komt door zowel de hogere kosten van de overhead als de hogere kosten van het primaire proces.

Overhead

• Uw overheadkosten zijn 6% hoger per inwoner. Afgezet tegen het aantal fte dat zij moeten bedienen, blijven uw overheadkosten echter 

hoger dan gemiddeld (+5%). 

• Aandachtspunten met hogere kosten zijn: 

- Informatisering en automatisering, vooral de materiële kosten

• Aandachtspunten met lagere kosten zijn: 

- Financiën en control, met name op de financiële administratie en control
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Primair proces

• De kosten per inwoner zijn 5% hoger dan gemiddeld. 

• Hoge uitvoeringskosten (+12%, +€ 1,6 miljoen)

• Uw gemeente voert meer werkzaamheden zelf uit, waardoor uw kosten van taken belegd bij derden lager zijn dan gemiddeld (-€ 0,3 miljoen)

• Uw interne uitvoeringskosten zijn echter hoger dan gemiddeld (+€ 1,2 miljoen)

• Uw gemeente zet (na correctie werkzaamheden voor derden) meer formatie in op uitvoering (+12,0 fte) en huurt meer in.

• Ook uw materiële kosten zijn hoger dan gemiddeld (+€ 0,5 miljoen). Dit komt met name door uw (vastgoed)kosten op Afval.

• Lage formatie op beleid en regie

• Uw gemeente zet 6,0 fte minder beleidsformatie en 3,1 fte minder regieformatie in dan gemiddeld.

• Deze formatie is gezien de lagere werklast van de betreffende clusters te verklaren.

• Aandachtspunten met hogere kosten zijn:

− Afval

− Sport

− Jeugd

− Verkeer, vervoer en wegen
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• De gemeente Steenbergen kent een ruime dienstverlening richting haar inwoners. Dit uit zich op diverse manieren en heeft 

daarmee impact op de inzet en kosten van de organisatie:

- Hoog kwaliteitsniveau te hanteren voor de openbare ruimte, incl. snelle afhandeling van meldingen openbare ruimte.

- Betrekken van inwoners (burgerparticipatie) in zowel ruimtelijke projecten, als onderhoud van buurten/wijken.

- Ruime openingstijden van milieustraat, gemeentehuis/Burgerzaken.

- Verhogen tarieven leges/kosten informeel vooroverleg lastig bespreekbaar.

• De gemeente constateert daarnaast dat er veel ontwikkelingen op hen afkomen, waar niet altijd voldoende capaciteit voor 

beschikbaar is. Er wordt onvoldoende tijd ervaren om de lange lijnen uit te denken op strategisch vlak. Op beleidsmatig vlak uit

zich dit in een lagere formatie en veel eenpitters in de organisatie. Daarnaast ook regelmatig ad hoc aan het werk om brandjes 

te blussen.

• Dit maakt ook dat de gemeente bezig moet om inzicht te krijgen in de benodigde capaciteit (zowel in formatieve als 

kwalitatieve zin) in het kader van de ontwikkelingen waar de gemeente voor staat in relatie tot de huidige capaciteit. Beschikt 

het huidige medewerkersbestand over de juiste kennis en competenties om hiermee aan de slag te gaan.

• De gemeente is bezig met de digitalisering (zowel werkprocessen als producten) en zet in op zaakgericht werken. Dit vraagt 

ook andere mogelijke andere competenties van medewerkers, evenals het betrekken van inwoners in diverse trajecten. 

• Bij nieuwe ambities of vragen vanuit het college en de raad dient de organisatie goed na te denken wat dit voor impact heeft 

op de organisatie: betekent  ‘ja’ zeggen tegen een nieuwe opdracht, mogelijk extra formatie of budget nodig, of worden 

andere ambities niet meer opgepakt. Dit is een bestuurlijke keuze.

Conclusie verdiepende gesprekken
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• Benchmark geeft een eerste indruk

• Voor verklaren van verschillen verdieping nodig

• Allerlei factoren van invloed:

− Omgevingskenmerken

− Ambitie 

− Kwaliteit/Dienstverleningsniveau

− Organisatie/Sturingsmodel

− Historie

− Betaalbaarheid

− Etc.
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Van benchmark naar actieplan
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Interpretatie van de situatie

Benchmark
Overige rapportages (o.a. 

financieel)

Eigen kennis

Kennis van anderen

Actieplan
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In de benchmark rekenen wij tot de apparaats-

kosten de volgende componenten:

• Loonkosten personeel

• Materiële kosten

• Inhuurkosten

• Kosten taken belegd bij derden

• Personeel dat zich inzet voor derden

• Opbrengsten uit diensten voor derden door 

personeel

Bijlage 1

Definitie apparaatskosten

Achtereenvolgens lichten wij deze kostenposten verder toe:

Loonkosten personeel in 2018

• Wij gaan uit van het verwachte bruto jaarsalaris, inclusief alle 

toeslagen, zoals vakantiegeld, sociale lasten, pensioen-

premies over het gehele jaar 2018. Niet: de zogenaamde 

‘overige personele lasten’, zoals opleidingsbudgetten, reis-

en verblijfkosten en kosten voor werving en selectie. 

Materiële kosten in 2018

• Hieronder verstaan we alle vastgoed gerelateerde kosten, 

zoals kapitaallasten, huur, beheer en onderhoud van 

gebouwen, machines en inventaris, toevoegingen aan 

onderhoudsvoorzieningen en overige huisvestingskosten. 

Vastgoed gerelateerde opbrengsten (bijvoorbeeld verhuur 

van een locatie) worden in mindering gebracht op de 

kosten. Naast de vastgoed gerelateerde kosten rekenen wij 

het ook het wagenpark van de groenvoorziening, afval-

inzameling, straatreiniging, etc. (inclusief bijbehorende 

brandstofkosten) tot de materiële kosten
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Inhuurkosten in 2018

• Tot inhuurkosten rekenen wij alle kosten van inhuur bij het 

uitvoeren van extra taken/projecten. Hierbij geldt dat de 

formatie die wordt ingehuurd hiërarchisch wordt 

aangestuurd door de organisatie. Specifieke projectkennis of 

vaardigheden zijn niet of onvoldoende beschikbaar binnen 

de eigen organisatie en worden daarom ingehuurd. 

• Tot inhuur rekenen wij niet: vervangingsinhuur (onder 

andere bij ziekte, zwangerschapsverlof, openstaande 

vacatures). Deze inhuur nemen wij niet mee om een 

dubbeltelling met de vastgestelde formatie te voorkomen. 

Bijlage 1

Definities apparaatskosten (vervolg)

Kosten taken belegd bij derden in 2018

• Dit betreft de kosten van taken die door uw organisatie 

structureel zijn uitbesteed aan een externe of private partij of 

ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling (onder 

andere een Intergemeentelijke Sociale Dienst of Veiligheids-

regio). Het gaat om taken die worden uitgevoerd door 

medewerkers die niet hiërarchisch worden aangestuurd 

binnen de gemeentelijke organisatie.

• Wij rekenen hiertoe de totale kosten van uitbesteding, dus 

zowel de personele als ook de materiële kosten. Alle taken 

met betrekking tot vastgoed gerelateerd beheer en 

onderhoud die zijn belegd bij derden rekenen wij tot de 

materiële kosten.

Opbrengsten uit diensten voor derden door eigen personeel in 

2018

• Dit betreft alleen de opbrengsten van personele ‘uithuur’. 

Niet: de opbrengsten van verhuur van locaties, of verkoop 

van artikelen, et cetera.
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In het primaire proces maken we een 

uitsplitsing naar de volgende vier type 

taken: 

• Uitvoering

• Beleid/strategie/advies/subsidie-

verlening

• Regie (directievoering over 

uitbesteding) en contractmanagement

• Vergunningverlening

Bijlage 2

Definities type taken

Achtereenvolgens lichten wij deze taken verder toe:

1. Uitvoering

Hiertoe rekenen wij de volgende taken en functies:

• Uitvoerende werkzaamheden die in de openbare ruimte worden 

verricht (onder andere onderhoud groen, straatreiniging, beheer en 

onderhoud van riolen, wegbeheer). 

• Functionarissen die veelal buiten werkzaam zijn voor onderzoek (onder 

andere bodemonderzoek of veldwerk).

• Toezicht en handhaving (onder andere toezichthouders, handhavers, 

opzichters, boa’s).

• Functies waarvan de hoofdtaak uit direct contact met de burgers 

bestaat (onder andere baliemedewerkers, klant-managers, 

consulenten, buurtregisseurs en wijkcoördinatoren). 

• Eenvoudige informatieverstrekking en complete afhandeling van 

processen en productlevering door het KCC. 

• Administratieve functies die een schakel verrichten in het primaire 

proces (onder andere de uitkeringsadministratie van de sociale dienst). 
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• Beheer van locaties (onder andere beheer van sportlocaties 

of zwembaden).

• Instellingen waarvan de formatie op de loonlijst van de 

gemeente staat (onder andere kunst- en cultuurinstellingen, 

scholen, welzijnsinstellingen en musea).

• Planning van werkzaamheden.

• Bezwaar en beroep. Het betreft bezwaar en beroep dat aan 

een bepaald product (cluster) gekoppeld kan worden. 

Bezwaar en beroep rekent u toe aan het cluster waar het 

beroep en bezwaar betrekking op heeft en niet tot de 

overhead (categorie Juridische Zaken). 

• Functioneel beheer. Het betreft functioneel beheer ten 

behoeve van specifieke producten die worden gebruikt in 

het primair proces (onder andere belastingen, sociale dienst, 

burgerzaken, omgevingsvergunningen). Het gaat hier om 

het helpen van de gebruikers bij het werken met de 

software. Technisch en algemeen applicatiebeheer rekenen 

wij tot de overhead. 

Bijlage 2

Definities type taken (vervolg)

De meeste van de hiervoor genoemde uitvoerende taken 

kunnen door gemeenten worden uitbesteed, verzelfstandigd of 

ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. 

2. Beleid/strategie/advies/subsidieverlening

• Dit betreft formatie die zich bezighoudt met 

beleid/strategie/(beleids)advies (langetermijnvisie) van taken. 

Ook de formatie en kosten met betrekking tot 

subsidieverlening rekenen wij hiertoe. 

• De kosten van subsidies zijn in deze benchmark buiten 

beschouwing gelaten.
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3. Regie (directievoering over uitbesteding) en 

contractmanagement

Dit betreft de formatie die zich bezighoudt met regie 

(directievoering over uitbesteding) en contractmanagement 

onder andere van taken die zijn uitbesteed of ondergebracht 

in een gemeenschappelijke regeling of samenwerkingsverband. 

Onder contractmanagers verstaan wij de medewerkers die de 

afgesloten contracten van de gemeente beheren en 

onderhouden voor een bepaald vakgebied. Qua 

werkzaamheden kan gedacht worden aan het voeren van 

gesprekken met de contractpartners, het beheren en 

monitoren van de uitputting van het contract en het eventueel 

ingrijpen op het moment dat een contract dreigt te worden 

overschreden. De contractmanagers blijven betrokken bij de 

contracten en contractpartners, ook nadat de inkoop is 

afgerond. 

4. Vergunningverlening

Dit betreft de formatie en uitvoeringskosten van 

vergunningverlening. Deze categorie treft u aan bij de 

volgende drie clusters: 

Cluster 2: Openbare orde en veiligheid

Cluster 4: Parkeren

Cluster 22: Wabo
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Berenschot Groep B.V.
Europalaan 40, 3526 KS Utrecht

Postbus 8039, 3503 RA Utrecht

030 2 916 916

www.berenschot.nl

/berenschot

Berenschot is een onafhankelijk 

organisatieadviesbureau met 350 medewerkers 

wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze 

opdrachtgevers in de publieke en private sector met 

slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en 

maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen 

aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor 

Berenschot omdat onze adviezen hen op een 

voorsprong zetten.
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